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Bij droevige gebeurtenissen als een overlijden 
hebben vele mensen administratieve 

en/of morele bijstand nodig.

Deze brochure is dan ook bedoeld 
als een eerste vorm van ondersteuning 

bij een overlijden.

Een team van maatschappelijk werkers
 is steeds ter beschikking om bijkomende 

informatie en advies te geven.

Voorwoord
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De geneesheer

Hij stelt ter plaatse het overlijden vast.

De begrafenisondernemer 

De keuze van de begraafplaats, het graf 
en de begraving zelf worden met de 
begrafenisondernemer besproken. 
Je maakt met hem afspraken over:
 x de aangifte van het overlijden
 x de uitvaartplechtigheid
 x de crematie
 x het opstellen en laten drukken van 

doodsbrieven en rouwprentjes
 x het plaatsen van een overlijdensbericht 

in krant(en)
 x een formulier met de mogelijkheden 

inzake de manier van begraving (bv. 
graf in volle grond, grafkelder, nis,…)

 x de keuze inzake priester, moreel 
consulent, ...

Wie moet je verwittigen bij een 
overlijden?

 x een geneesheer
 x een begrafenisondernemer
 x het stadsbestuur
 x eventueel een priester of moreel 

consulent

Eerste formaliteiten

Het stadsbestuur

Voor de begrafenis
Het is nodig na te gaan of de overledene 
bepaalde wilsbeschikkingen heeft geuit 
in verband met de begrafenis (plaats, cre-
matie, kerkelijke of burgerlijke begrafenis, 
enzovoort).

Deze wilsbeschikkingen zijn te bekomen 
bij het gemeentebestuur van de woon-
plaats van de overledene. Zonder deze 
specifieke wilsbeschikking treft de familie 
of samenwonende partner de nodige  
regelingen voor de begrafenis.

De aangifte
Meestal geeft de begrafenisondernemer 
het overlijden zo snel mogelijk aan bij 
het gemeentebestuur. Als het overlijden 
in een andere gemeente dan die van 
de woonplaats gebeurde, verwittigt de  
ambtenaar van de dienst Burgerzaken van 
de plaats van overlijden het gemeente- 
bestuur van de woonplaats van de over-
ledene.

Het gemeentebestuur van de woon- 
plaats controleert of de overledene een 
wilsbeschikking inzake lijkbezorging liet 
registreren.

4

12-2018_ocmwst_ brochure_overlijden_20_pag.indd   4 17/12/18   14:57



Bij aangifte zijn volgende formulieren 
zeer belangrijk:
 x het attest van de geneesheer die het 

overlijden heeft vastgesteld
 x het attest van de beëdigde genees-

heer die door het gemeentebestuur 
wordt aangesteld, indien de 
overledene gecremeerd wordt

 x het attest betreffende de wilsbeschik-
king inzake de lijkbezorging (indien 
dit geregistreerd is)

 x de identiteitskaart (en het rijbewijs) 
van de overledene

 x het trouwboekje van de overledene. 
Indien de persoon niet gehuwd was, 
vraagt men het trouwboekje van 
de ouders of een afschrift van de 
geboorteakte

Na de begrafenis
Nadat de aangifte bij de dienst Burgerza-
ken gebeurd is, krijgt de familie (meestal 
via de begrafenisondernemer) van deze 
dienst uittreksels uit de overlijdensakte.

Je hebt gewoonlijk meerdere uittreksels 
zonder zegel nodig voor de werkgever, 
het ziekenfonds, het kinderbijslagfonds, 
de verzekeringsmaatschappij(en), de 
bank(en) en/of spaarkas(sen).

De priester of de morele consulent

In samenspraak met de familie bespreekt 
hij het verloop van de afscheidsplech-
tigheid en helpt hen eventueel met het  
opstellen van gepaste teksten of van 
een rouwprentje.
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Mogelijkheden betreffende 
de manier van begraving

Financiële schikkingen

Er zijn verschillende mogelijkheden op 
gebied van begraving. Je kunt onder 
andere een keuze maken tussen een 
graf in volle grond, een grafkelder, 
een urnebegraving, een bijzetting in 
het columbarium, een begraving op 
het ereperk (voorbehouden aan de 
rechthebbenden) en de asverstrooiing. 

Voor gedetailleerde inlichtingen in ver-
band met prijs, duur, … kun je terecht bij: 

Stadskantoor Sint-Truiden 
Burgerlijke stand
Kazernestraat 13
3800 Sint-Truiden
Tel. 011 70 14 14
www.sint-truiden.be
info.burgerzaken@sint-truiden.be

Openingsuren
Dinsdag - zaterdag: van 8 tot 11.30 uur
Extra open: dinsdag van 13 tot 18.45 uur
en woensdag van 13 tot 15.30 uur

Uitvaartverzekering

Als de overledene een uitvaartverzekering 
had, hebben de nabestaanden de 
garantie dat de uitvaart verloopt volgens 
de wensen van de overledene. Er wordt 
ofwel voorzien in een kapitaal om de 
uitvaartkosten te financieren ofwel wordt 
er echt een uitvaart volgens de wensen 
georganiseerd. Het eventuele resterende 
kapitaal wordt aan de nabestaande(n) 
uitbetaald.

Levensverzekeringen

Als de overledene een levensverzekering 
had afgesloten moet de verzekerings-
maatschappij onmiddellijk op de hoogte 
worden gebracht van het overlijden. Een 
overeengekomen bedrag kan in éénmaal 
uitbetaald worden of omgezet worden in 
een jaarlijkse rente.

Wat bezorgt u de verzekeringsmaatschappij?
 x een uittreksel uit de overlijdensakte
 x de verzekeringspolis
 x het betalingsbewijs van de laatste 

premie
 x een medisch attest met vermelding 

van de doodsoorzaak.
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Schuldsaldoverzekering

Als er een schuldsaldoverzekering werd 
afgesloten voor de bouw of de aankoop 
van een woning of grond, dan betaalt de 
verzekeringsmaatschappij bij overlijden 
het overblijvend schuldsaldo aan de 
kredietmaatschappij.

De verzekeringsmaatschappij moet dan 
ook zo snel mogelijk op de hoogte  
gebracht worden van het overlijden aan 
de hand van:
 x een uittreksel uit de overlijdensakte
 x de polis
 x het betalingsbewijs van de laatste 

premie

Andere verzekeringen

Je moet de verzekeringsmaatschappijen 
van alle ondertekende contracten op de 
hoogte brengen.

Mogelijke afgesloten verzekeringscon-
tracten zijn:
 x uitvaartverzekering
 x hospitalisatieverzekering
 x brandverzekering
 x familiale verzekering, autoverzekering
 x overige verzekeringen: persoonlijke 

ongevallenverzekering, verzekering 
tegen diefstal, overlijdensverzekering

Deblokkering van spaarboekjes, 
effecten, …

Bij een overlijden blokkeert de financiële 
instelling alle spaarboekjes, effecten, …
Zowel deze op naam van de overledene, 
op naam van de partner, als op naam van 
beide echtgenoten worden tijdelijk ge-
blokkeerd.

Het is aangeraden de bank onmiddellijk 
te verwittigen. Je bankinstelling zal 
je dan uitleggen hoe je over je geld 
kunt beschikken. Deze instelling doet 
aangifte bij het registratiekantoor, dienst 
registratie- en successierechten.

Wat betreft het betalen van rekeningen 
na het overlijden zijn de meeste banken 
vrij soepel. Facturen van de begrafenis 
zelf, maar ook eventueel van het zieken-
huis, water, gas of elektriciteit kunnen 
betaald worden met een overschrijving.

De deblokkering van bankrekeningen is 
ook versoepeld. Nu maakt de notaris of 
de ontvanger van het registratiekantoor 
een akte of attest van erfopvolging op. 
De uitbetaling van het saldo zal gebeuren 
aan de langstlevende echtgenoot of de 
wettelijk samenwonende en dit op diens 
verzoek. Het saldo zal dus niet uitbetaald 
worden aan bijvoorbeeld de kinderen.
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Enkele voorwaarden
 x Het moet gaan over een gemeen-

schappelijke zicht- of spaarrekening
 x De uitbetaling mag niet meer 

bedragen dan 5.000 euro
 x De uitbetaling wordt gezien als een 

voorschot op de latere uitbetaling

Een totale vrijgave van alle tegoeden bij 
de bank kan op vertoon van:
 x een attest van erfopvolging 

afgeleverd door de ontvanger van het 
registratiekantoor

 x een akte van erfopvolging opgemaakt 
door de notaris

De rekeningen worden gedeblokkeerd 
zodra de bank officieel op de hoogte is 
van de wettige erfgenamen.

Begrafenisvergoeding

De nabestaanden van een ambte-
naar in openbare dienst of een gepen- 
sioneerde in openbare dienst hebben 
recht op een begrafenisvergoeding van 
deze dienst.

Deze vergoeding wordt, al dan niet 
samen met het overlevingspensioen, 
aangevraagd bij de dienst waar de 
betrokkene gewerkt heeft.

Pensioenen

De overlevende echtgenoot of echtgeno-
te kan onder bepaalde voorwaarden een 
overlevingspensioen verkrijgen op basis 
van de activiteit van de overleden partner.
Er zijn meerdere pensioenstelsels en de te 
vervullen formaliteiten verschillen sterk.
 x Als de overledene tewerkgesteld was 

in de privésector en/of als zelfstandige 
werkte, moet de aanvraag gebeuren 
bij de lokale pensioenzitdag van het 
Sociaal Huis
› De aanvrager moet in het bezit zijn 

van zijn identiteitskaart
 x Als de overledene tewerkgesteld was 

in de openbare sector gebeurt de 
aanvraag:
› bij de personeelsdienst van de 

administratie waar de overledene 
tewerkgesteld was in actieve dienst

› schriftelijk bij de Federale Pensioen-
dienst (FPD), voor de overledene 
die al op pensioen was. FPD, 
Zuidertoren, 1060 Brussel, tel. 1765

 x Voor een tewerkgestelde in openbare 
dienst wordt dan eveneens de 
begrafenisvergoeding onderzocht

 x Als de overledene zowel in de privé-
sector (werknemer en/of zelfstandige) 
als in de openbare sector werkte, 
moet het overlevingspensioen bij bei-
de diensten aangevraagd worden.
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Voor meer info over pensioenen kun je 
altijd terecht bij de lokale pensioenzitdag 
van het Sociaal Huis, tel. 011 69 70 30, 
www.sociaalhuissinttruiden.be 

Arbeidsongeval, beroepsziekte of 
verkeersongeval

Is je familielid overleden als gevolg van 
een erkende beroepsziekte of van een 
arbeidsongeval, dan heb je recht op een 
vergoeding.

Als de overledene al een uitkering voor 
beroepsziekten ontving, dan nemen 
de nabestaanden best contact op met 
Federis (Federaal Agentschap voor Be-
roepsrisico’s). Dit kan eventueel via de 
sociale dienst van het ziekenfonds of via 
het Sociaal Huis.

Bij een arbeidsongeval moet de werk-
gever aangifte doen bij de verzekerings-
maatschappij, die verplicht de vergoeding 
uitbetaalt.

Zelfstandigen hebben vaak een persoon-
lijke verzekering die recht geeft op een 
bepaalde som na een dodelijk ongeval.

Als de overledene het slachtoffer is van een 
dodelijk arbeidsongeval dan mogen de 
nabestaanden via het gemeentebestuur, 

bij het provinciebestuur Fonds ‘Limburg 
Helpt’, een tussenkomst aanvragen.

Is het overlijden het gevolg van een ver-
keersongeval, verwittig dan de verzeke-
ringsmaatschappijen van de betrokkenen 
van dit ongeval. De namen van de te-
genpartijen, verzekeringsmaatschappijen 
en polisnummers kun je bekomen bij de 
politie die op de plaats van het ongeval 
aanwezig was.

Renten, vergoedingen, 
tegemoetkomingen en toelagen

Het is mogelijk dat de overledene een 
rente, tegemoetkoming, vergoeding of 
toelage ontving.

Voorbeelden hiervan zijn:
 x een krijgsgevangenschapsrente van de 

Nationale Kas voor Oorlogspensioenen
 x een tegemoetkoming als mindervalide 

van de Federale Overheidsdienst 
Sociale Zekerheid

 x een begrafenisvergoeding voor oud-
strijders vanwege het stadsbestuur

Deze diensten kun je best verwittigen 
door een uittreksel uit de overlijdensakte 
toe te sturen.
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Praktische regelingen

Verwittig ook zeker de verzekerings-
maatschappij waar het voertuig verze-
kerd is. Wordt dit voertuig uit het ver-
keer genomen dan zal de maatschappij 
de premie voor de resterende maanden 
terugbetalen.

Abonnementen en tijdschriften

Was de overledene geabonneerd op één 
of meerdere kranten en/of tijdschriften 
en wil je deze niet meer ontvangen? 
Verwittig dan zo snel mogelijk de betref-
fende diensten.

Let op: je doet er goed aan bij de gemeente 
te informeren welke diensten al door 
hen werden verwittigd en welke niet. 
Bewaar nauwkeurig al de rekeningen en 
onkosten in verband met het overlijden 
en/of ziekte van de overledene, voor 
eventuele financiële tegemoetkomingen.

Ziekenfonds

Als de overledene aangesloten was bij 
een ziekenfonds, vergeet dan ook niet 
om deze instantie te verwittigen.
Ben je als weduwe of weduwnaar niet 
in eigen naam verzekerd, dan moet je je 
zo snel mogelijk laten verzekeren bij het 
ziekenfonds.

Om in aanmerking te komen voor ver-
hoogde tussenkomsten voor gezond-
heidszorgen, moet je aan verschillende 
voorwaarden voldoen. Meer info kun je 
bekomen bij het ziekenfonds.

Auto en andere motorvoertuigen

Voor een auto die ingeschreven staat op 
naam van de overledene, verwittig je de 
volgende dienst:

FOD Mobiliteit en Vervoer 
Mobiliteit en Verkeersveiligheid
Directie Wegverkeer - DIV
City Atrium
Vooruitgangstraat 56 · 1210 Brussel
Tel. 02 277 30 11 · info@mobilit.fgov.be

Bij deze dienst kun je de nodige info ver-
krijgen rond de verschillende mogelijk-
heden over het al dan niet 
behouden van het voertuig.
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van de overledene. Op basis van deze 
gegevens worden de successierechten 
berekend. Dit kan verschillen naargelang 
de grootte van de erfenis en de graad van 
verwantschap met de overledene.

In Vlaanderen bestaan er voor erfgenamen 
in rechte lijn (grootouders > ouders > kin-
deren), tussen echtgenoten en tussen 
samenwonenden met een samenlevings-
contract, drie schijven van successierechten.

Van 0,01 tot 50.000 euro 3% tarief
Van 50.000 tot 250.000 euro  9% tarief
Vanaf 250.000 euro 27% tarief

De successierechten moeten betaald 
worden binnen de 2 maanden na het in-
dienen van de aanvraag nalatenschap, zo 
niet ben je intrest verschuldigd.

De verdeling van de nalatenschap wordt 
gewoonlijk onder de nabestaanden en 
familieleden geregeld. Als erfgenamen 
niet onderling tot een akkoord komen, 
bepaalt de rechtbank van eerste aanleg 
hoe de verdeling zal gebeuren. Inlichtingen 
in verband met de erfenisregeling kun je 
bekomen bij:
Koninklijke Federatie van het Belgisch 
Notariaat vzw (Fednot)
Bergstraat 30-34
1000 Brussel
www.notaris.be

Nalatenschap - successierechten

Nalatenschap en berekening 
successierechten 

Als je wilt weten of je overleden familielid 
een testament heeft opgemaakt, kun je dit 
navragen bij het Kantoor der Registratie 
en Domeinen of bij de Kantoren der 
Notarissen.

Registratiekantoor Hasselt
Voorstraat 43 bus 32
3500 Hasselt
Tel. 02 575 28 20
Elke werkdag open van 8 tot 12 uur

Het is mogelijk dat de overledene een 
eigenhandig geschreven testament heeft 
opgemaakt dat niet gekend is bij de 
hogergenoemde kantoren. Met deze 
wilsverklaring stap je best naar de notaris, 
die je hiermee verder kan helpen. 

De aangifte van nalatenschap moet je 
indienen bij het Kantoor voor Registratie 
en Domeinen van de woonplaats van de 
overledene en dit binnen de vier maanden 
na het overlijden. De berekening van de 
termijn gebeurt van datum tot datum, te 
rekenen vanaf de dag van het overlijden.

Het opstellen van de aangifte mag 
gebeuren door de erfgenamen zelf of door 
een bevoegde persoon. De aangifte is een 
opsomming van alle goederen en schulden 
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Aanvaarding van de nalatenschap 

Als de overledene meer schulden dan be-
zittingen nalaat, kun je de nalatenschap:
 x verwerpen
 x bij twijfel de nalatenschap ‘onder 

voorrecht van boedelbeschrijving’ 
aanvaarden

De nalatenschap omvat de bezittingen, 
maar ook de schulden die de overledene 
nalaat. Als je de erfenis aanvaardt dan 
moet je ook al de schulden van de 
overledene betalen.

Als er twijfel is of de erfenis meer schul-
den dan bezittingen omvat, kun je de 
erfenis ‘aanvaarden onder voorrecht 
van boedelbeschrijving’

Aanvraag 
Als je de erfenis wilt aanvaarden onder 
voorrecht van boedelbeschrijving, dan is 
de tussenkomst van een notaris ver-
plicht.

Verwerping van de nalatenschap

Je hebt ook de mogelijkheid de nalaten-
schap te verwerpen.

Let op: je mag de nalatenschap niet eerst 
aanvaard hebben of handelingen van  

 

aanvaarding gesteld hebben (bv. reeds 
het huis van de overledene leegmaken)

Hoe? 
De verwerping moet uitdrukkelijk gebeu-
ren. Hiervoor is de tussenkomst van een 
notaris verplicht. Het is belangrijk dat 
je geen handelingen gaat stellen waaruit 
impliciete aanvaarding van de nalaten-
schap blijkt. Notarissen zijn experts in 
deze materie. Dit hoeft niet altijd veel te 
kosten, in sommige gevallen kan de tus-
senkomst van een notaris zelfs gratis zijn.
Je moet een kopie van de overlijdensakte 
meenemen. 

De kosten van deze akte van verwerping 
bedragen 38 euro.

Door de nalatenschap te verwerpen word 
je niet aanzien als erfgenaam. Je hoeft de 
schulden niet te betalen maar je hebt dus 
ook geen recht op de bezittingen.

Voor inlichtingen rond aanvaarding en 
verwerping van nalatenschap
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Kinderen bij het overlijden

Verhoogde kinderbijslag

Als één van de ouders overleden is, 
heeft elk kind dat gerechtigd is op 
kinderbijslag, recht op wezenbijslag. Als 
de ouder in België overlijdt, dan wordt 
het kinderbijslagfonds hier automatisch 
van verwittigd. Bij overlijden van de 
ouder in het buitenland moet je het 
kinderbijslagfonds een attest bezorgen.

Voogdij voor minderjarige kinderen

Als de kinderen van de overledene minder-
jarig zijn, verwittigt het gemeentebestuur 
de vrederechter van de woonplaats van de 
minderjarige kinderen. Wanneer één van 
de ouders overlijdt, blijft de andere ouder 
het ouderlijk gezag verder uitoefenen. 
In geval van overlijden van beide ouders 
zal de vrederechter een voogd aanduiden 
die deze taak moet aanvaarden, tenzij de 
ouder zelf een voogd heeft aangewezen 
tijdens zijn of haar leven of bij testament.

Vredegerecht
Kazernevest 10
3800 Sint-Truiden
Tel. 011 68 29 96
Openingsuren: van 8.30 uur tot 12.30 uur 
en van 13.30 uur tot 16 uur
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Welke hulp biedt het Sociaal Huis - OCMW?

Administratieve hulp

Het Sociaal huis kan voor jou de volgende 
diensten op de hoogte brengen van het 
overlijden van je familielid:

 x kinderbijslagfonds voor regeling 
wezenbijslag

 x energieleveranciers
 x dienst Studietoelagen
 x federale overheidsdienst (FOD) Sociale 

Zekerheid (inkomensvervangende 
tegemoetkoming, 
integratietegemoetkoming, 
tegemoetkoming hulp aan bejaarden)

 x telefoonoperator
 x teledistributie
 x Fonds voor Bestaanszekerheid
 x sociale woningmaatschappij
 x belastingdiensten
 x arbeidsongevallen
 x beroepsziekten 
 x en vele andere …
 x

Financiële hulp

Door de zware kosten die een overlijden 
met zich meebrengt, komen sommige 
mensen in een moeilijke financiële situatie 
terecht, mede door het wegvallen van een 
inkomen.

Na onderzoek door de maatschappe-
lijk werkers en na beslissing van het 

bijzonder comité sociale dienst kan 
het OCMW een voorschot op het  
overlevingspensioen toekennen. Deze 
voorschotten kunnen rechtstreeks terugge-
vorderd worden bij de pensioendiensten.

Inzake begrafeniskosten kan het OCMW 
bemiddelen voor de spreiding van het 
betalen van rekeningen van de begrafe-
nisondernemer, het ziekenhuis,…

Psychische ondersteuning

Het overlijden van een geliefde is een 
moeilijk te verwerken gebeurtenis. Het 
Sociaal Huis - OCMW besteedt niet en-
kel aandacht aan de administratieve en 
financiële aspecten, maar ook aan het 
mentale in deze donkere rouwperiode. 

Voor begeleiding in je rouwverwerking 
kan het Sociaal Huis je ook doorverwijzen 
naar gespecialiseerde diensten.

Wat met je digitale nalatenschap?

Is het mogelijk om bij het overlijden van 
een dierbare toegang te krijgen tot zijn 
mailbox en zijn accounts op sociale net-
werksites? Deze informatie vind je terug 
op de website van Test-Aankoop: 
https://www.test-aankoop.be/familie-pri-
ve/erfenis/dossier/wat-met-uw-digita-
le-nalatenschap
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Nuttige adressen

Hulpverlening
CAW Limburg
Onthaal Sint-Truiden
Festraetsstraat 48 A
3800 Sint-Truiden
Tel. 011 21 20 20
www.cawlimburg.be

Centrum Geestelijke 
Gezondheidszorg (CGG)
Toekomststraat 17
3800 Sint-Truiden
Tel. 011 68 59 36
www.litp.be

Dienst Ambulante 
Geestelijke 
Gezondheidszorg (DAGG)
Diestersteenweg 106
3800 Sint-Truiden
Tel. 011 68 38 27
www.dagg-cgg.be 

HuisvandeMens
Kazernestraat 10 bus 001
3800 Sint-Truiden
Tel. 011 88 41 17
www.demens.nu

Netwerk Palliatieve Zorg 
Limburg
A. Rodenbachstraat 29
3500 Hasselt
Tel. 011 81 94 72
www.npzl.be

Ouders van Verongelukte 
Kinderen - Save vzw
Haachtsesteenweg 1405
1130 Brussel
Tel. 02 427 75 00
www.ovk.be

Diensten
Kantoor voor registratie 
en domeinen
Voorstraat 43 bus 32
3500 Hasselt
Tel. 02 575 28 20
www.kadaster.be

Vredegerecht 
Kazernevest 10
3800 Sint-Truiden
Tel. 011 68 29 96

Federale Pensioendienst 
(FPD)
Ridder Portmansstraat 16
3500 Hasselt
Tel. 1765
www.onprvp.fgov.be

Rijksinstituut voor de 
Sociale Verzekering der 
Zelfstandigen (RSVZ)
Leopoldplein 16 bus 5
3500 Hasselt
Tel. 011 85 48 11 of 1765
www.rsvz.be

Federaal Agentschap voor 
Beroepsrisico’s (Federis)
Maastrichtersteenweg 14
3500 Hasselt
Tel. 011 22 69 72
of 02 226 62 11

Fonds voor Arbeids-
ongevallen (Federis)
Troonstraat 100 
1050 Brussel
Tel. 02 226 64 00

FOD Sociale Zekerheid
Directie-generaal Personen 
met een handicap
Kruidtuinlaan 50 bus 150
1000 Brussel
Tel. 0800 987 99 50

FOD Mobiliteit en Vervoer
Dienst Wegveiligheid (DIV)
CITY ATRIUM
Vooruitgangsstraat 56
1210 Brussel
Tel. 02 277 30 50

FamiFed
De Schiervellaan 3-5
3500 Hasselt
Tel. 011 30 12 00

Uitvaartzorg/Funeraria
Uitvaartzorg Eraerts
Kazelstraat 31
3800 Sint-Truiden
Tel. 011 68 34 85 
www.uitvaartzorg-eraerts.be 
nicoeraerts@telenet.be

Begrafenissen Guilliams
Gelinden-Dorp 26
3800 Sint-Truiden
Tel. 011 48 50 30 
www.begrafenissen-
guilliams.be

Begrafenissen 
Vanmechelen
Rijschoolstraat 16-20-22
3800 Sint-Truiden
Tel. 011 68 77 18
www.begrafenissen-
vanmechelen.be
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Notities
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Verantwoordelijke uitgever 
Kathleen Bergoets, algemeen directeur lokaal bestuur Sint-Truiden, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden
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Sociaal Huis - OCMW
Clement Cartuyvelsstraat 12

3800 Sint-Truiden
Tel. 011 69 70 30

sociaalhuis@ocmw-st-truiden.be
www.sociaalhuissinttruiden.be
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