
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 9180 

MOERBEKE.

Openbare zitting van  28 maart 2023.

Tegenwoordig:  
Robby De Caluwe, Voorzitter
Stijn Deschepper, Burgemeester
Sarah Poppe, Koen Mertens, Peter De Bock, Inge Mertens, Schepenen
Lut van de Vijver, Frederic Dierinck, Nicole Stevelinck, Martine Dieleman, Tom Hillaert, Annelie Van 
Hecke, Kathleen Plasschaert, Beatrice De Schepper, Veronique Van Peperstraten, Giovanni Ferrari, 
Raadsleden
Barbara Put, Adjunct algemeen directeur
Karin Van de Sompel, Algemeen directeur
Afwezig:

Verontschuldigd:
Lotfi Benhalima, RVMW-raadslid

RVMW/2023/011 - FINANCIEEL STEUNREGLEMENT OCMW MOERBEKE - TEN LASTE NAME 
BEGRAFENISKOSTEN.

De raad voor maatschappelijk welzijn,

Gelet op het decreet lokaal bestuur;

Het OCMW heeft als opdracht een menswaardig bestaan te bieden aan de inwoners van Moerbeke 
met speciale aandacht voor degenen die daartoe onvermogend zijn;

Daarom wil het OCMW voor deze specifieke doelgroep een tussenkomst voorzien in medische kosten 
door deze volledig of gedeeltelijk ten laste te nemen;

Gelet op het voorstel van reglement,

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Artikel 1: Wettelijke basis

De Wet van 12 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare 
centra voor maatschappelijk welzijn.

De organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Artikel 2: Voorwaarden om in aanmerking te komen voor een tussenkomst

§1. De overleden persoon had het laatst gekende domicilieadres in Moerbeke-Waas of het laatste 
domicilie-adres voor een rusthuisopname zich in Moerbeke-Waas bevindt.



§2. Niemand kan of wenst de begrafenis te regelen.

§3. Het beschikbare inkomen van de overledene is ontoereikend om de kosten te dragen.

§4. De eventuele erfgenamen zijn eveneens onvoldoende bemiddeld om de kosten te kunnen 
dragen.

§5. De behoeftigheid wordt onderzocht door een sociaal financieel onderzoek uit te voeren.

§6.  De aanvraag tot tussenkomst in de begrafeniskosten moet worden ingediend voorafgaand aan

de uitvaart en zo mogelijk binnen de 24 u na het overlijden. De beslissing tot tussenkomst wordt

voorafgegaan door een sociaal onderzoek.

OCMW Moerbeke werkt uitsluitend samen met uitvaartcentrum ‘Baert – De Vos, Kasteeldreef 26, 
9160 Eksaarde. 

Artikel 3: Specifieke bepalingen

§1. Enkel de begrafenissen die volledig door het centrum georganiseerd worden komen in 
aanmerking voor een ten laste neming.

§2. Een OCMW begrafenis beperkt zich tot een minimaal pakket zijnde:

• de kist

• lijkwagen en werk

• 5 ligdagen in het funerarium

• een bloemstuk

• een eenvoudig kruisje met naam of naamplaatje asweide

• crematie

• personeel-dragers

• afscheidsdienst in kerk of aula

§3. Om het bedrag te bepalen van de tussenkomst in de begrafeniskosten voor bovengenoemde 
begrafenis wordt er jaarlijks bij begrafenisondernemer Baert een offerte opgevraagd als richtlijn.

§4. Gezien de gemeente Moerbeke aangesloten is bij de Intercommunale, IGS Westlede, kan het 
OCMW de kosten van de crematie (op een weekdag!) terugvorderen in geval van een OCMW 
begrafenis.

De voorwaarden voor de terugbetaling gelden als volgt:

• De overledene is een inwoner van de aangesloten gemeente.

• Het OCMW vraagt schriftelijk de teruggave.



• Het OCMW bewijst dat de volledige uitvaart door hen betaald werd.

Er is in dit kader geen crematie op zaterdag mogelijk.

Het OCMW richt een schrijven met verzoek tot terugbetaling waarin ook de volledige kosten van de 
uitvaart vermeld worden.

Indien er later nog gelden teruggevonden worden, gaat het IGS Westlede ervan uit dat ook zij een 
deel terugkrijgen.

De ten laste name kan maximum toegekend worden voor het bedrag van dit minimaal pakket.

§5. Er is geen tussenkomst in de begrafeniskosten door het OCMW mogelijk indien de nabestaanden 
de verdere uitbreiding van de begrafenis regelen en zelf instaan voor de kosten van een 
rouwmaaltijd of bloemen.

§6. Indien de nabestaanden beroep doen op een ander uitvaartcentrum, blijft de tussenkomst van 
het OCMW beperkt tot de richtbedragen waarin wordt verwezen in §3.

§7 Alle uitkeringen, premies, vergoedingen van welke aard ook, toegekend door om het even welke 
instantie met het oog op of naar aanleiding van de begrafenis van de behoeftige waarvoor het 
OCMW Moerbeke overeenkomstig dit reglement tussenkomt, komen ten goede aan het OCMW 
Moerbeke.

§8. Het OCMW verhaalt in voorkomend geval de begrafeniskosten, hetzij op de erfgenamen in geval 
van aanvaarding van de nalatenschap, hetzij op de onderhoudsplichtigen.

Artikel 4: Aanvraag

§1. Bij elke aanvraag gebeurt er een sociaal financieel onderzoek. De aanvrager geeft de 
maatschappelijk werker inzage in de financiële situatie van de overledene. Indien nodig kan er in het 
kader van het sociaal financieel onderzoek extra informatie of bewijsstukken opgevraagd worden om 
het onderzoek te vervolledigen. Ook bij de nabestaanden zal er een sociaal en financieel onderzoek 
worden uitgevoerd.

§2. Het BCSD zal op basis van de vaststellingen uit het sociaal financieel onderzoek de aanvraag 
beoordelen.

§3. Het BCSD kan slechts afwijkingen op dit reglement toestaan in uitzonderlijke situaties en op basis 
van een grondig gemotiveerd sociaal verslag.

Artikel 5: Uitzonderingen

§1. Het Bijzonder Comité Sociale Dienst beoordeelt ieder dossier op individuele basis en kan op 
gemotiveerde wijze afwijken van de principes opgenomen in dit reglement.

Artikel 6: Stopzetting en terugvordering

§1.Elke wijziging in de sociaal-financiële situatie kan tot een herziening of stopzetting leiden wanneer 
blijkt dat er niet meer voldaan wordt aan de voorwaarden van dit reglement.

§2. Afhankelijk van de sociaal-financiële situatie kan de tussenkomst teruggevorderd worden bij 
beslissing van het Bijzonder Comité voor sociale dienst.



Artikel 7: Overgangsbepalingen

§1.De lopende beslissingen van het bijzonder comité voor de sociale dienst blijven behouden tot hun 
einddatum.

Artikel 8: Inwerkingtreding 

Dit reglement treedt in werking op 1 april 2023.

Namens de raad voor maatschappelijk welzijn,

Karin Van de Sompel

Get. Algemeen directeur

Robby De Caluwe

Get. Voorzitter

Voor eensluidend uittreksel,

9180 Moerbeke, 28 maart 2023.

De Algemeen directeur,

#$ondertekening2$#

#$stempel$#

De Voorzitter, 

#$ondertekening1$#
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