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2.

Wettelijke en reglementaire basis
•

Koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de
politiediensten, BS 31 maart 2001 (RPPol) - Artikel XI.V.2 tot 10;

•

Ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het
koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de
politiediensten, BS 15 januari 2002 – Artikel XI.52;

Begunstigden
•

De tegemoetkoming in de begrafeniskosten wordt betaald bij het overlijden ten gunste van de
natuurlijke persoon of rechtspersoon die bewijst de begrafeniskosten te hebben gedragen.

•

Als meerdere natuurlijke personen of rechtspersonen aantonen dat zij de begrafeniskosten betaald
hebben, wordt de tegemoetkoming in de volgende volgorde toegekend:
-

aan de niet uit de echt gescheiden of van tafel en bed gescheiden echtgeno(o)t(e), of aan
de persoon met wie het personeelslid wettelijk samenwoonde;

-

aan de rechtstreekse erfgenamen;

-

aan iedere andere natuurlijke persoon of rechtspersoon.
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3.

Voorwaarden
- De tegemoetkoming kan worden toegekend bij het overlijden van:
• statutaire en contractuele personeelsleden;
• leden van het operationele kader van de geïntegreerde politie;
• leden van het administratief en logistiek kader van de geïntegreerde politie met een permanente
functie van operationele ondersteuning (cf. artikel XI.2 UBPol);
• personeelsleden die het nieuwe statuut, het nieuwe statuut en de oude inconveniënten of het
oude statuut genieten.
- De tegemoetkoming vereist de voorlegging van facturen of onkostennota’s.
- Deze tegemoetkoming is uitsluitend in vredestijd van toepassing. Vanaf de dag waarop de toestand
van oorlog, bezetting of mobilisatie van de strijdmachten afgekondigd wordt, wordt de
aangelegenheid geregeld door bijzondere bepalingen die door de minister vastgesteld worden.
- Wat de operationele personeelsleden betreft, moet het overlijden het gevolg zijn van een ongeval,
door de in artikel X.III.7 bedoelde dienst of door een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke
beslissing, gekwalificeerd als:
-

een arbeidsongeval (zoals bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de wet van 3 juli 1967
houdende de preventie van en de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor
ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de
overheidssector);

-

een ongeval overkomen op de weg naar en van het werk op voorwaarde dat het
overlijden voortvloeit uit daden verbonden met de uitoefening van het ambt en gesteld
gedurende het afleggen van het traject;
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-

een ongeval buiten de uitoefening van zijn dienst maar dat veroorzaakt is door een
derde als gevolg van de functies die het personeelslid uitoefende.

- Wat de Calog-personeelsleden met een permanente functie van operationele ondersteuning betreft,
moet het overlijden het gevolg zijn van een ongeval, door de in artikel X.III.7 bedoelde dienst of door
een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissing, gekwalificeerd als een arbeidsongeval
(zoals bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de wet van 3 juli 1967 houdende de preventie van en de
schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor
beroepsziekten in de overheidssector).
- Het feit dat een personeelslid dat in het buitenland is overleden, begraven is in het buitenland, vormt
geen belemmering voor een tegemoetkoming in de begrafeniskosten.
- Los van de tegemoetkoming, worden, wanneer het overlijden plaatsvindt in het buitenland, ook de
kosten voor de heen- en terugreis van een familielid van de overledene, waarvan de aanwezigheid
ter plaatse vereist zou zijn door de buitenlandse of Belgische overheid, terugbetaald.
Wanneer de begrafenisplechtigheid, de begrafenis of de verassing gebeuren in het land waar het
overlijden plaatsgevonden heeft, geldt hetzelfde voor de kosten van de heen–en terugreis gemaakt
door:
-

de niet uit de echt gescheiden of van tafel en bed gescheiden echtgeno(o)t(e) of de
persoon met wie het personeelslid samenwoonde;

-

de kinderen van de overledene;

-

de ascendenten van de overledene, bij afwezigheid van de personen bedoeld in de
twee vorige punten.
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4.

Begrafeniskosten
De begrafeniskosten die in aanmerking komen voor een tegemoetkoming zijn bepaald in artikel XI.52
UBPol. Het betreft:
1) de kosten voor toilettering van de overledene;
2) de kostprijs van de metalen lijkkist(en) wanneer deze noodzakelijk is (zijn);
3) de kostprijs van de houten lijkkist en het lijkomhulsel;
4) de kostprijs voor de lijkkist voor crematie;
5) de kosten voor het vervullen van de administratieve formaliteiten en verzegeling van de lijkkist;
6) de kosten van de religieuze of vrijzinnige dienst met inbegrip van rouwversiering en de
aanwezigheid van dragers;
7) de kostprijs van de overmaking van de deelneming, de bidprentjes en de bedankingskaarten met
inbegrip van de eventuele kosten verbonden aan de verzending;
8) de kostprijs voor de opneming van een overlijdensbericht in een dagblad;
9) de kosten voor de overbrenging van de plaats van overlijden, in België of in het buitenland, tot de
plaats van teraardebestelling of verassing en plaatsing van de urne of uitstrooiing van de asse;
10) de kosten voor de teraardebestelling, verassing, plaatsing van de urne of uitstrooiing van de asse;
11) de kosten voor de concessie van de begraafplaats voor een termijn van maximum dertig jaar;
12) de kostprijs van een grafsteen;
13) de kostprijs van de bloemen en kronen;
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14) de kosten voor een receptie aansluitend bij de uitvaartplechtigheid.
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5.

Bedrag
Het maximale bedrag van de tegemoetkoming voor de operationele personeelsleden en Calogpersoneelsleden met een permanente functie van operationele ondersteuning wordt vastgesteld op
6 197,34 euro (niet-geïndexeerd).
Om de index die van toepassing is en het geïndexeerde bedrag te kennen, kunt u op de volgende link
klikken: ‘geïndexeerde bedragen’.

Bij individuele gemotiveerde beslissing, en op voorwaarde dat de Inspecteur van Financiën zijn advies
gegeven heeft, kan de minister de overschrijding van de hierboven bedoelde limiet toelaten, onder
meer als kosten inzake opgraving, vervoer en het later opnieuw begraven gedaan moeten worden
omdat de overheid in eerste instantie de begrafenis in het buitenland heeft laten uitvoeren.

6.

Procedure voor de toekenning van de tegemoetkoming in de begrafeniskosten

6.1

Federale politie

6.1.1

In te vullen documenten
Het verzoek tot tegemoetkoming in de begrafeniskosten wordt gedaan door de rechtverkrijgende door
middel van een formulier:
•

F-087 voor de personeelsleden van de federale politie;
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Dat formulier en de bijlagen worden bezorgd aan de maatschappelijk assistent(e) van
DRP/DPPMS/RISK bij zijn/haar bezoek na de begrafenis.
Hieronder worden de bijlagen vermeld voor elke categorie van rechtverkrijgenden.

Niet uit de echt noch van tafel en bed gescheiden echtgenoot of samenwonende partner
•

Het formulier F-087;

•

Een uittreksel uit de akte van overlijden;

• Een gedetailleerde opgave van de begrafeniskosten, vergezeld van de betaalde facturen en
andere bewijsstukken.

Rechtstreekse erfgenamen
•

Het formulier F-087;

•

Een uittreksel uit de akte van overlijden;

•

Een akte van bekendheid opgesteld door een notaris of door de vrederechter van het kanton;

• Per erfgenaam, een gelegaliseerde volmacht die één van hen de toestemming geeft om in hun
naam het erfdeel dat hen toekomt te ontvangen;
• Een gedetailleerde opgave van de begrafeniskosten, vergezeld van de betaalde facturen en
andere bewijsstukken.
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Indien de rechtstreekse erfgenamen minderjarige kinderen zijn:
• Een afschrift van het vonnis van de vrederechter waarin de voogd(en) van het (de) kind(eren)
wordt (worden) aangeduid;
• Een gelegaliseerde volmacht, voor gezien getekend door de burgemeester, van de toeziende
voogd(en) die de voogd(en) de toestemming geeft (geven) om in naam van de kinderen het erfdeel
dat hen toekomt te ontvangen.

De natuurlijke persoon of rechtspersoon die bewijst de begrafeniskosten te hebben gedragen als er
geen echtgeno(o)t(e), bijzit of rechtstreekse erfgenamen zijn
•

Het formulier F-087;

•

Een uittreksel uit de akte van overlijden;

•

Een akte van bekendheid opgesteld door een notaris of door de vrederechter van het kanton;

• Een gedetailleerde opgave van de begrafeniskosten, vergezeld van de betaalde facturen en
andere bewijsstukken.

Opmerking
De rechtverkrijgenden (niet uit de echt noch van tafel en bed gescheiden echtgenoot of de persoon
met wie het personeelslid samenwoonde en/of de rechtstreekse erfgenamen) kunnen een derde
persoon de toestemming geven om in hun naam de tegemoetkoming voor de begrafeniskosten te
ontvangen. Daartoe moeten ALLE betrokken personen (de niet van tafel en bed gescheiden
echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner en/of rechtstreekse erfgena(a)m(en), voogd(en), toeziend
voogd(en)) een volmacht opstellen die gelegaliseerd moet worden door de gemeentelijke
administratie.
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6.1.2

Federale politie – Rol van DRP/DPPMS/RISK

Bij overlijden van een personeelslid dat bij de federale politie tewerkgesteld is, bezorgt
DRP/DPPMS/RISK een fiche aan DGR/DRF/DFFIN-P met vermelding van de omstandigheden van
het overlijden.
Het formulier F-087 en de bijlagen worden aan DGR/DRF/DFFIN-P bezorgd.

6.1.3

Rol van DGR/DRF/DFFIN-P

Zodra DGR/DRF/DFFIN-P het formulier F-087 van DRP/DPPMS/RISK heeft ontvangen, verricht ze zo
snel mogelijk de betalingen ten gunste van de rechtverkrijgenden.

6.2

Lokale politie
Bij overlijden van een personeelslid dat bij de lokale politie tewerkgesteld is, dienen de richtlijnen van
de politiezone gevolgd te worden om de tegemoetkoming in de begrafeniskosten toe te kennen. Het
SSGPI en DGR/DRF komen niet tussen in deze procedure. De politiezone dient zelf in te staan voor
de betaling van de vergoeding ten gunste van de rechtverkrijgenden.
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7.

Cumul
Er is geen verbod om de vergoeding voor begrafeniskosten (bedoeld in artikel XI.IV.1.1 RPPol) te
cumuleren met de tegemoetkoming van de werkgever in bepaalde begrafeniskosten.
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