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Een overlijden is altijd een 
heel moeilijke periode voor de 
naaste familieleden, die achter-
blijven met verdriet en zorgen. 
Er komen ook een heleboel ad-
ministratieve verplichtingen bij 
kijken, waar de meesten onder 
ons niet op voorbereid zijn. In 
deze infowijzer, opgemaakt in 
samenwerking met de dienst 
Burgerlijke Stand, vindt u een 
antwoord op de vele vragen 
waarmee u bij een overlijden 
geconfronteerd wordt. We ge-
ven u een kort overzicht van 
wat u moet doen, bij wie u te-
recht kunt en welke papieren 
u nodig heeft om deze admini-
stratieve verplichtingen te ver-
vullen.

“Geboren door de 
kracht van het water, 
had ik contact met de 

adem van de wind, 
wil ik nu rusten in de 

warmte van de aarde.”

André Smeets
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Een dokter stelt officieel het overlijden vast en maakt een overlijdensattest op voor 
de dienst Burgerlijke Stand. Pas na deze vaststelling kunt u, als u dat wenst, een be-
grafenisondernemer aanstellen. Hij zal alle voormelde praktische regelingen tref-
fen. Indien u geen beroep doet op een begrafenisondernemer, moet u eerst en vooral 
aangifte doen van het overlijden bij de dienst Burgerlijke Stand. Ook dient u, of een 
familielid, in dit geval de uitvaartplechtigheid zelf te regelen.

Aangifte van het overlijden

 Overlijden in brugge
Van een overlijden op Brugs grondgebied moet 
u aangifte doen bij: 
Dienst Burgerlijke Stand 
A.C.’t Brugse Vrije 
Burg 11, 8000 Brugge
tel. 050 44 82 05 of 050 44 82 06 of 050 44 81 94 
of 050 44 81 95 - fax 050 44 82 11
open van ma. tot vr. 8.30 u.-12.30 u; 
di. 14 u.-18 u.; za. 9 u.-11.45 u.

Het politiereglement schrijft voor dat de begra-
fenis of crematie moet plaatsvinden ten vroeg-
ste 24 uur na het overlijden en ten laatste de 
vijfde werkdag (zaterdag inbegrepen) na het 
overlijden. Aangezien de begrafenis of de cre-
matie niet mag plaatsvinden vóór de aangifte 
van het overlijden en de nodige schikkingen re-
latief veel tijd vragen, is het belangrijk om het 
overlijden zo snel mogelijk aan te geven.

Volgende documenten dienen bij aangifte voor-
gelegd:

 � het overlijdensattest opgemaakt door de 
dokter

 � de identiteitskaart en, indien van toepasing, 
het trouwboekje en het rijbewijs van de over-
ledene

 � de identiteitskaart van de aangever

 � indien het geval, bewijs van oud-strijder.

De dienst Burgerlijke Stand geeft meteen en-
kele overlijdensattesten mee, bestemd voor 
de werkgevers van de familieleden (werkver-
let), de mutualiteit en voor andere instellin-
gen en maatschappijen die erom zouden vra-

gen. Indien er in het gezin van de overledene 
nog minderjarige kinderen zijn, verwittigt het 
stadsbestuur de vrederechter (zie verder on-
der hoofdstuk ‘En de kinderen?’, blz. 12). Indien 
de begrafenis buiten de gemeente zal plaats-
vinden, is er een toelating tot begraving nodig, 
afgeleverd door de burgemeester van de ge-
meente van bestemming. Voor niet-inwoners is 
tevens een attest ‘wijze van teraardebestelling’ 
vereist.

Overlijden buiten brugge
Bij een overlijden in een andere gemeente en 
begrafenis of crematie in Brugge dient u eerst 
het overlijden aan te geven in de betrokken ge-
meente. Daarna dient u de dienst Burgerlijke 
Stand van Brugge te verwittigen, om de nodige 
toelatingen te kunnen opmaken (bv. begrafenis, 
bijzetting columbarium …).

Overlijden in het buitenland
Ook hier dient u de dienst Burgerlijke Stand van 
Brugge te verwittigen om de nodige toelatingen 
(teraardebestelling e.a.) te kunnen opmaken.

Er dient nagegaan of de overledene zelf wilsbe-
schikkingen heeft geuit voor wat zijn begrafenis 
betreft, bv. kerkelijke of burgerlijke dienst, cre-
matie, concessie, enz. De laatste wilsbeschik-
kingen kan de overledene vastgelegd hebben 
in een handgeschreven testament dat hij thuis 
bewaarde, in een testament dat bij de notaris 
van zijn keuze bewaard wordt of met het for-
mulier ‘wijze van teraardebestelling na over-
lijden’, dat de betrokkene destijds in de dienst 
Burgerlijke Stand invulde. Over dit alles verder 
meer. Indien de overledene niets vastlegde, ligt 
de keuze bij de familie. Betwistingen worden 
door de Rechtbank van Eerste Aanleg beslecht.

de begrafenis Of bijzetting
Iedere persoon die op het grondgebied Brugge 
overlijdt, kan op één van de stedelijke begraaf-
plaatsen kosteloos begraven worden in volle 
grond. De wet bepaalt dat een dergelijke be-
graving of bijzetting niet eerder dan na 10 jaar 
ontruimd mag worden. In het columbarium 
wordt de huur van de nis in rekening gebracht. 
Voor een urnezandgraf dient de sokkel betaald 
te worden. Op aanvraag is verlenging mogelijk 
voor een periode tot 15, 25 of 50 jaar, maar dan 
tegen betaling. De eerste periode van 15, 25 
of 50 jaar gaat dan wel in vanaf de datum van 
begrafenis. Men kan ook onmiddellijk een con-
cessie voor 15, 25 of voor 50 jaar verwerven. 
Bij bestaande vergunningen kan op verzoek van 
een belanghebbende, bij elke nieuwe bijzetting 
in de concessie een nieuwe termijn van dezelf-
de duur een aanvang nemen. De te betalen re-
tributie wordt berekend op het aantal jaren die 
het verstrijken van de vorige concessie over-
schrijdt. Inlichtingen bij de dienst Burgerlijke 
Stand (zie blz. 16).

Crematie
Indien u kiest voor crematie, dient bij de aan-
gifte van het overlijden een medisch attest ge-
voegd, waaruit blijkt dat het om een natuurlijke 
dood gaat (niet gewelddadig of verdacht), en 
de overledene geen prothese had met lithi-
umbatterijen of die radio-elementen bevatte. 
Na onderzoek zal de dienst Burgerlijke Stand 
een vergunning tot cremeren afleveren, die u 
vervolgens aan het crematorium moet afge-
ven. Als het niet om een natuurlijke dood gaat, 
is het de Procureur des Konings die beslist of 

het stoffelijk overschot mag vrijgegeven wor-
den voor crematie. Pas na het  vrijgeven kan de 
dienst Burgerlijke Stand toelating tot crematie 
afleveren.

Ook in Brugge is er een crematorium:
Crematorium ‘Blauwe Toren’
Zeelaan 2, 8380 Brugge
tel. 050 31 41 41 - fax 050 32 08 63
Met het openbaar vervoer kunt u het cremato-
rium bereiken met lijn 33 (Brugge-Blankenber-
ge) of met de belbus lijn 36 (Belbus Zuienkerke 
- Blankenberge - Zeebrugge). Indien u de bel-
bus gebruikt, dient u wel twee uur op voorhand 
te bellen met de belbuscentrale op het num-
mer 059 56 52 56 om te reserveren (indien mo-
gelijk zelfs de dag voordien bellen). Lijn 33 kunt 
u nemen aan ‘t Zand of aan het station.

Bij crematie kan de as op verschillende manie-
ren bezorgd worden:
 � verstrooiing van de as op de strooiweide van 

een begraafplaats
 � verstrooiing van de as op een andere plaats 

dan de begraafplaats
 � bijzetten van de asurn in het columbarium 

voor 10 jaar
 � concessies voor bijzetting van de asurn in 

het columbarium voor 15, 25 of 50 jaar
 � begraven van de urn met as voor 10, 15, 25 of 

50 jaar (zie: begrafenis)
 � asbezorging op zee
 � bijzetting van de asurn op een andere plaats 

dan de begraafplaats (moet vooraf schrifte-
lijk door de overledene kenbaar gemaakt zijn 
ofwel mits akkoord van alle bloed-en aan-
verwanten van de eerste graad).

De voorwaarden met betrekking tot de bewa-
ring van de as en het verkrijgen van een con-
cessie in het gemeentelijk columbarium zijn 
dezelfde als voor een begrafenis. Ook hier ra-
den wij u aan contact op te nemen met de dienst 
Burgerlijke Stand (zie blz. 16). Neem eerst con-
tact op met de directie van het crematorium om 
afspraken te regelen i.v.m. de uitvaartplechtig-
heid.

Het nodige voor de begrafenis of crematie

Onmiddellijke schikkingen
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vervOer
Voor elk vervoer van het stoffelijk overschot 
van een overledene dient u zich te wenden tot 
een erkende begrafenissondernemer. 

andere sChikkingen

sChenken van Organen (OrgaandOnatie)
Het transplanteren van organen en weefsels 
na overlijden kan andere mensen helpen. Het 
is echter nog steeds zo, dat de vraag naar ge-
zonde organen en weefsels het aanbod over-
treft. Om dit tekort te verhelpen is er in België 
sedert 1987 een wet van kracht.

Wat zegt die wet?
Bij iedere Belg kunnen na het overlijden orga-
nen of weefsels weggenomen worden indien de 
overledene vooraf geen verzet aantekende. Ge-
beurde dit niet, dan gaat de wet er van uit dat de 
betrokkene bereid is na zijn/haar dood organen 
af te staan. De familieleden in de eerste graad 
kunnen dan echter wel nog verzet aantekenen 
na het overlijden. Uitdrukkelijke toestemming 
verlenen kan ook. Tegen deze uitdrukkelijke 
toestemming kunnen de familieleden zich na 
het overlijden niet verzetten.

Hoe uitdrukkelijk toestemming verlenen of 
verzet aantekenen?
Indien u uw toestemming of verzet uitdrukke-
lijk te kennen wilt geven, kunt u bij de dienst 
Bevolking een formulier voor de wilsuitdruk-
king inzake wegneming en transplantatie van 
organen en weefsels na overlijden aanvragen 
en invullen. Eenmaal uw laatste wilsuitdruk-
king is opgenomen in het Rijksregister brengt 
de dienst Bevolking u daarvan op de hoogte. 
Mocht u uw mening herzien, kunt u steeds uw 
beslissing herroepen bij: 
Dienst Bevolking
A.C. ’t Brugse Vrije
Burg 11, 8000 Brugge
tel. 050 44 82 30
fax 050 44 82 31
open van ma. tot vr. 8.30 u.-12.30 u; di. 14 u.-18 u.; 
za. 9 u.-11.45 u.

ter besChikking stellen vOOr wetensChappelijk On-
derzOek 
Iedereen die in staat is zijn wil op behoorlijke 
wijze uit te drukken, mag bepalen dat, na zijn 
dood, zijn lichaam mag of moet afgestaan 
worden voor wetenschappelijk onderzoek. Dit 
dient te gebeuren met een document van de 
wetenschappelijke inrichting naar keuze. De 
praktische regeling varieert van instelling tot 
instelling.

Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2, 1050 Elsene
tel. 02 629 21 11

Universiteit Gent
Vakgroep Anatomie en Embryologie
Campus UZ Gent B3, vierde verdieping
De Pintelaan 185, 9000 Gent
tel. 09 240 51 92 en 09 240 48 42

Katholieke Universiteit Leuven
Afdeling Anatomie
Minderbroedersstraat 12 blo bus 1031,  
3000 Leuven
tel. 016 33 66 81

sChikkingen vOOr eigen begrafenis Of Crematie

Iedereen kan, los van het neerleggen van een 
eigenlijk testament, zelf de wijze te kennen ge-
ven waarop hij of zij de eigen uitvaart geregeld 
wil zien. Hiertoe kunt u bij de dienst Burgerlij-
ke Stand het formulier ‘Verklaring betreffende 
de laatste wilsbeschikking inzake de wijze van 
lijkbezorging en/of het ritueel van de levensbe-
schouwing volgens welk de uitvaartplechtigheid 
moet verlopen’ verkrijgen en invullen. De dienst 
Burgerlijke Stand zorgt er dan voor dat het be-
staan ervan genoteerd wordt in het Rijksregis-
ter. De bedoeling hiervan is dat de wil van de 
overledene gerespecteerd wordt, ongeacht het 
feit dat de nabestaanden een andere vorm van 
teraardebestelling zouden verkiezen.

Dienst Burgerlijke Stand
A.C. ’t Brugse Vrije
Burg 11, 8000 Brugge
tel. 050 44 82 06 - fax 050 44 82 11
open van ma. tot vr. 8.30 u.-12.30 u; di. 14 u.-18 u.; 
za. 9 u.-11.45 u.

testament
De overledene kan eigenhandig of bij een no-
taris een testament opgemaakt hebben dat hij 
thuis of in zijn bankkluis bewaarde, of bij een 
notaris in bewaring gaf. 
Om te weten of de betrokkene een testament 
liet registreren kunt u persoonlijk of via een 
notaris inlichtingen verkrijgen (tegen betaling) 
bij het:
Registratiekantoor 
FAC Kamgebouw 
Koning Albert-I laan 1/5bus 3  
8200 Brugge
open van ma. tot vr. 8 u.-12

De notaris kan ook navraag voor u doen (tegen 
betaling) bij de:
Koninklijke Federatie van Belgische Notarissen 
C.R.T. (Centraal Register voor Testamenten) 
Bergstraat 30-32, 1000 Brussel
tel. 02 505 08 11 - fax 02 505 08 56
open van ma. tot vr. 8 u.-17.15 u.

U dient deze gegevens schriftelijk aan te vra-
gen én vergezeld van een overlijdensattest. Het 
registratiekantoor zal u enkel meedelen of er 
een testament is en welke notaris het heeft op-
gemaakt. Enkel de notaris kan de inhoud ervan 
meedelen.
Contacteer in elk geval een notaris indien:
 � u weet dat de overledene een testament 

heeft opgemaakt
 � u een testament vindt in een bureau, kast ...
 � er onder de erfgenamen minderjarigen zijn 

of personen die wettelijk onbekwaam wer-
den verklaard hun goederen te beheren

 � de nalatenschap onroerende goederen bevat 
(bv. grond, huis).

Ook bij de aangifte van nalatenschap (zie suc-
cessierechten) kan de notaris u bijstaan.

hOe kan ik een rekening laten deblOkkeren?
Vanaf 29 mei 2009 wordt dit geregeld door het 
Burgerlijk Wetboek.

Er kan worden overgegaan tot deblokkering op 
vertoon van:
 � een akte van erfopvolging, opgemaakt door 

de notaris
 � een attest van erfopvolging, afgeleverd door 

de ontvanger van een registratiekantoor
Sedert de inwerkingtreding van de nieuwe wet-
geving zijn de “verklaring van erfrecht” onder-
tekend door het gemeenebestuur, bij minieme 
bedragen, en de “akte van bekendheid”, opge-
maakt door de vrederechter, niet meer geldig 
voor deblokkering.

aangifte van nalatensChap
De aangifte van de nalatenschap, zowel voor 
roerende als onroerende goederen, dient te 
gebeuren binnen de vijf maanden na het over-
lijden van het familielid bij het Kantoor der 
Registratie van de laatste woonplaats van de 
overledene.
Is dit Brugge, richt u dan tot:

Registratiekantoor
FAC Kamgebouw  
Koning Albert-I laan 1/5bus 3 
8200 Brugge 
open van ma. tot vr. 8 u.-12 u

kantoor 1
voor Brugse binnenstad
tel.0257 806 50
kant.reg.brugge1@minfin.fed.be 

kantoor 2
voor Sint-Andries en Sint-Michiels
tel.0257/806.60 
kant.reg.brugge2@minfin.fed.be

kantoor 3
voor Assebroek
tel.0257 806 70
kant.reg.brugge3@minfin.fed.be 

kantoor 4
voor Sint-Kruis, Sint-Pieters, Sint-Jozef, Kris-
tus-Koning, Dudzele, Lissewege en Zeebrugge
tel. 0257 806 80
kant.reg.brugge4@minfin.fed.be 

Testament, erfrechtverklaring, nalatenschap en  
successierechten

Praktische regelingen
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In principe zal u schriftelijk een uitnodiging 
krijgen om de aangifte binnen de door de wet 
gestelde termijn te doen. Het kan echter ge-
beuren dat (bv. voor de aangifte van roerende 
waarden) de uitnodiging te laat komt. Dit belet 
echter niet dat u verondersteld wordt de wet te 
kennen en u dus binnen de vijf maanden aan-
gifte moet doen van de nalatenschap. Indien de 
aangifte niet tijdig ingeleverd wordt, wacht(en) 
de erfgena(a)m(en) een boete van 2,50 euro per 
maand en per erfgenaam vermeerderd met de 
verwijlinteresten.

Voor de aangifte van een overlijden in het bui-
tenland gelden volgende termijnen:
	 in Europa zes maanden
	 buiten Europa zeven maanden.
De aangifteformulieren kunt u afhalen bij het 
Registratiekantoor.

Voor de aangifte is het belangrijk alle bewijs-
stukken van gedane uitgaven (rouwdienst, 
grafzerk …) en verkregen inkomsten zorgvuldig 
te bewaren. Onder gedane uitgaven mogen ook 
nog niet betaalde kosten ingebracht worden 
bv. ziekenhuiskosten, kosten voor water, gas en 
elektriciteit, kabeltelevisie, belastingen , enz.
Ten slotte moeten alle erfgenamen de aangif-
te, wanneer zij opgesteld is, ondertekenen. Een 
aangifte van nalatenschap is hoofdzakelijk een 
document van fiscale aard, dat daarom, ook na 
ondertekening, nog geen akkoord over de ver-
deling inhoudt. Ook hier kan het inschakelen 
van een notaris raadzaam zijn.

nalatensChap aanvaarden Of verwerpen? 
bent u erfgenaam van de Overledene? 
Dan doet u er goed aan na te gaan of de nala-
tenschap u eventueel meer zal kosten dan op-
brengen. Als u zeker weet dat de erfenis meer 
schulden dan inkomsten bevat, dan kunt u de 
erfenis verwerpen.

 Want als u dat niet doet, dan zal u zelf de 
schulden moeten helpen betalen. Twijfelt u aan 
de grootte van de schulden of hebt u geen en-
kel idee over de omvang van de schulden en/of 
tegoeden van de nalatenschap, dan kunt u de 
nalatenschap aanvaarden ‘onder voorrecht van 
boedelbeschrijving’. Dit wil zeggen dat u mag 
wachten om de erfenis definitief te aanvaarden 
of te verwerpen tot de inventaris van de nala-
tenschap is gemaakt (binnen de drie maanden 
na het overlijden). Zowel voor de onmiddellij-
ke verwerping als voor de aanvaarding onder 
voorrecht van boedelbeschrijving moet u een 
schriftelijke verklaring ondertekenen op de 
griffie van de rechtbank van eerste aanleg van 
de plaats waar de erfenis ‘opengevallen’ is. Let 
op: als u twijfelt om de erfenis te aanvaarden 
of als u zeker bent dat u ze zal verwerpen, stel 
dan geen daden van aanvaarding! Dit wil onder 
andere zeggen dat u geen goederen uit de er-
fenis mag aanvaarden, verkopen of weghalen, 
geen schulden mag betalen en ook niet in het 
huis van de overledene mag gaan wonen of het 
verhuren. Hebt u geen twijfels over de nalaten-
schap dan mag u ze natuurlijk aanvaarden. Als 
u na hoogstens drie maanden en 40 dagen he-
lemaal niets gedaan hebt, dit wil zeggen niet 
aanvaard en niet verworpen, dan voorziet de 
wet dat u de erfenis hebt aanvaard, met de 
eventuele schulden ervan.

suCCessiereChten

Op de nalatenschap worden successierechten 
geheven. Successierechten zijn bijzondere be-
lastingen op de goederen (roerend en onroe-
rend) verkregen door overlijden. De bereke-
ning gebeurt op de nettowaarde van wat ieder 
afzonderlijk ontvangt als erfdeel. Het bedrag 
dat u zal moeten betalen hangt van twee facto-
ren af: de verwantschap tussen de overledene 
en uzelf en de grootte van het erfdeel. Voor alle 
inlichtingen kunt u terecht bij een notaris of bij 
het Registratiekantoor.

Wie of wat moet u op de hoogte brengen? 

finanCiele instellingen
U moet alleszins de bank en/of de Post ver-
wittigen. Ze zullen dan alle rekeningen, spaar-
boekjes e.a. blokkeren. Voor het volledig de-
blokkeren ervan heeft u ofwel een akte van 
erfopvolging ofwel een attest van erfopvolging 
nodig (zie blz. 7).

 de mutualiteit
U dient ook het ziekenfonds waarvan de over-
ledene lid was op de hoogte te brengen.
U heeft hiervoor volgende documenten nodig:
 � het lidboekje van de overledene
 � een overlijdensakte of uittreksel
 � het betalingsbewijs van de lijkkist.

De mutualiteit betaalt meestal een begrafe-
nisvergoeding uit. Vergeet ook niet te vragen 
of na het overlijden de familieleden (bijvoor-
beeld de weduwe of weduwnaar) recht krijgen 
op verhoogde tussenkomst van het zieken-
fonds voor gezondheidszorgen (doktersbezoe-
ken, geneesmiddelen, ...). Dit is de zogenaam-
de WIGW-regeling.

de uitbetalingsinstellingen
Was de overledene tewerkgesteld, verwittig 
dan zijn werkgever. Had de overledene één van 
de onderstaande vervangingsinkomens, ver-
wittig dan de betreffende dienst. Vraag wel-
ke documenten nodig zijn. Meestal is dat een 
overlijdensattest of een rouwbrief.

pensiOen: de pensiOendienst

Indien de overledene een Belgisch ouderdoms-
pensioen of een overlevingspensioen genoot, 
verwittigt de dienst Bevolking automatisch de 
Rijksdienst voor Pensioenen aan de Zuiderto-
ren 6 in Brussel.

ziekte- Of invaliditeitsuitkering: de mutualiteit

Tegemoetkoming aan gehandicapten: 
Directie-generaal Personen met een handicap
Kruidtuinlaan 50 bus 150, 1000 Brussel
HandiN@minsoc.fed.be
tel : 0800 987 99 (van 8.30 u. tot 16.30) u.  
fax: 02 509 81 85 
www. handicap.fgov.be

Arbeidsongevallenuitkering: 
Fonds voor arbeidsongevallen
oud gemeentehuis Sint-Andries  
(gelijkvloers, lokaal 2)
Gistelse Steenweg 524, 8200 Sint-Andries

zitdag: elke dinsdag van 9 u. tot 12 u., 
tel. 050 72 70 58
(in juli en augustus eenmaal per maand)
Meer info op www.fao.fgov.be

Vergoeding wegens beroepsziekte:
Fonds voor de Beroepsziekten
Sterrenkundelaan 1, 1210 Brussel
tel. 02 226 62 11 - fax 02 219 19 33 

Leefloon:
Sociaal Huis
Kartuizerinnenstraat 6, 8000 Brugge
tel. 050 32 77 70 - fax 050 32 77 77
info@sociaalhuis-brugge.be

OCMW Brugge
Ruddershove 4, 8000 Brugge
tel. 050 32 70 00 - fax 050 32 73 33
bijstand@ocmw-brugge.be

Werkloosheidsuitkering:
Als de overledene niet gesyndiceerd was:
Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen 
Hoefijzerlaan 25, 8000 Brugge
tel. 050 33 63 98 - fax 050 34 15 89

Als de overledene gesyndiceerd was, dan 
wendt u zich tot zijn vakbond: 

ABVV
Zilverstraat 43, 8000 Brugge
tel. 050 44 10 10 - fax 050 34 21 60

ACLVB
Houtkaai 17, 8000 Brugge
tel. 050 33 25 97 - fax 050 34 62 35

ACV
Oude Burg 17, 8000 Brugge
tel. 050 44 41 11 - fax 050 34 10 51
Vraag ook aan de vakbond of zij een begrafe-
nisvergoeding of overlijdenspremie uitbetalen.



1110 infowijzer

 de huiseigenaar

Het overlijden van één van de partijen vormt in 
principe geen reden om de huurovereenkomst 
vroegtijdig te beëindigen. Ze loopt verder met de 
erfgenamen van de overleden huurder of verhuur-
der, tenzij anders bedongen in het huurcontract. 
Beide partijen kunnen evenwel tot een compromis 
komen ondanks de bindende voorwaarden van het 
huurcontract. Mocht dit niet het geval zijn, raad-
pleeg dan uw notaris of een advocaat die u zal 
inlichten over wat u kunt doen binnen de wetge-
vende bepalingen inzake huurwetgeving. Voor bij-
komende inlichtingen in verband met de huur kunt 
u ook terecht bij:

huurdersbOnd west-vlaanderen

Vlamingdam 55, 8000 Brugge
tel. 050 33 77 15 - fax 050 34 14 83
open: ma. 17 u.-19.30 u.; di. 10 u.-12.30 u.; 
 vr. 10 u.-12.30 u.
Afspraak buiten de spreekuren is steeds mogelijk
huurdersbond.westvlaanderen@yucom.be
www.huurdersbond.be

Breng steeds uw huurcontract en briefwissseling 
mee!
Lidgeld (jaarlijks) 12 euro, inclusief jaarabonne-
ment Huurdersblad, één jaar lang gratis juridisch 
advies, hulp bij briefwisseling en administratieve 
procedures.

het justitiehuis

Predikherenrei 3, 8000 Brugge
tel. 050 44 24 10 - fax 050 44 24 24
U kunt er zonder afspraak terecht voor een gratis, 
eenmalig advies:
 � advocaat: ma., woe., vr. 10 u.-12 u. en di.,  

do. 16 u.-18 u. Telefonische inlichtingen bij de 
advocaat op dinsdag en donderdag tussen 16 u. 
en 18 u.

 � notaris: 1ste en 3de donderdag van de maand 
16 u.-18 u.

belastingdiensten

persOnenbelasting:
In het jaar volgend op het overlijden moet u in 
het daartoe voorziene vak van de aangifte mee-
delen dat uw familielid op die datum is overle-
den. Het is dus onnodig meteen de Belastingen te 
verwittigen.

verkeersbelasting:
Indien u de auto wenst te behouden, verwittigt u 
via de verzekeringsmaatschappij de dienst voor 
het Wegverkeer. Indien u de auto niet wenst te be-
houden, dient u de nummerplaat met de overlij-
densakte uiterlijk twee maanden na stopzetting 
van het gebruik van het voertuig in.
DIV-antenne
Natiënkaai 5, 8400 Oostende
tel. 02 277 30 50 (infokiosk) - fax 059 51 46 54
div.oostende@mobilit.fgov.be
open van ma. tot vr. 8.30 u.-12 u. en 13 u.-16.30 u.
Administratie der Directe Belastingen 
Ontvangkantoor Brugge 1
Gustave Vincke-Dujardinstraat 4
8000 Brugge
tel. 050 32 91 82
open van ma. tot vr. 9 u.-12 u.

 abOnementen van de Overledene

Hierbij denken we dan aan:

verzekeringsmaatsChappijen

Ofwel wordt het contract opgezegd, ofwel wordt 
de polis overgeschreven op naam van de langst-
levende. Let op: de verschillende polissen kunnen 
bij diverse maatschappijen afgesloten zijn!

telefOOnabOnnement

Telenet
Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen
tel. 015 66 66 66
www.telenet.be
Belgacom
Noordzandstraat 60, 8000 Brugge 
Zuidzandstraat 39, 8000 Brugge
Rijselstraat 1, 8200 Sint-Michiels 
tel. 0800 22 800 
www. belgacom.be
Proximus
www.proximus.be
Base
www.base.be
Mobistar
www.mobistar.be

elektriCiteit en gas

Neem contact op met de leverancier. U kunt de lijst 
raadplegen via www.vreg.be  
tel. (gratis) 1700 - fax 02 553 13 50

water

Neem contact op  met uw watermaatschappij
algemeen waternummer tel. 078 35 35 99 
 
teledistributie

Telenet
Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen
tel. 015 66 66 66
www.telenet.be

Belgacom
Noordzandstraat 60, 8000 Brugge 
Zuidzandstraat 39, 8000 Brugge
Rijselstraat 1, 8200 Sint-Michiels 
tel. 0800 22 800 
www. belgacom.be

Had de overledene abonnementen op kranten, week-
bladen, tijdschriften, boeken, postorderbedrijven of 
dergelijke, verwittig dan zo snel mogelijk de uitgeve-
rijen om de levering stop te zetten.

Hoe de uitkering van een levensverzekering verkrijgen?

Wanneer ten gevolge van een overlijden een levensverzekeringscon-
tract aanleiding geeft tot een uitkering, is het een absolute vereiste dat 
de verzekeringsmaatschappij over een volledig dossier beschikt om tot 
uitbetaling te kunnen overgaan.

 welke stukken zijn hierbij vereist?
 � het origineel van de levensverzekerings-

polis

 � een uittreksel uit de overlijdensakte
Dit formulier kunt u verkrijgen in de dienst 
Burgerlijke Stand van de gemeente waar de 
overlijdensverklaring is gebeurd of van de 
laatste woonplaats van de overledene. 

 � een bewijs van leven van de begunstigde
Dit bewijs kunt u eveneens verkrijgen bij het 
 

gemeentebestuur, dienst Burgerlijke Stand. Is 
de begunstigde overleden, dan moet de verze-
keringsmaatschappij het kapitaal uitbetalen 
aan de wettige erfgenamen. Hiervoor is een 
“verklaring van erfrecht” nodig.

 � een medisch attest
Een medisch attest afgeleverd door de ge-
neesheer die de overledene heeft behandeld 
of bij plots overlijden de dood heeft vastge-
steld. Dit attest dient de doodsoorzaak van het 
overlijden aan te geven.
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Voogdij over de minderjarige 
kinderen

Indien er in het gezin volle wezen zijn, ver-
wittigt de gemeente het Vredegerecht van de 
woonplaats van de minderjarigen. Het Vrede-
gerecht stuurt vervolgens een uitnodiging naar 
de familie om alle gewenste inlichtingen over 
het gezin te kennen teneinde de voogdij in te 
richten. De bedoeling van de voogdij is de be-
scherming van de minderjarigen, vooral wat de 
roerende en onroerende goederen betreft. 

Het Vredegerecht staat steeds ter beschikking 
om eventuele moeilijkheden te regelen.
Adres: Kazernevest 4, 8000 Brugge 
1ste kanton: tel. 050 47 33 50
2de kanton: tel. 050 47 33 60
3de kanton: tel. 050 47 33 70
4de kanton: tel. 050 47 33 80
Griffie open van ma. tot vr. 8.30 u.-12.30 u. en 
13.30 u.-16 u.

De kinderbijslag

Zijn er in het gezin nog kinderen waarvoor u 
kinderbijslag ontvangt, dan moet u wezenbij-
slag aanvragen. Voor die aanvraag richt u zich 
tot de kas voor kinderbijslag waarbij u aange-
sloten bent. Voeg bij de aanvraag een overlij-
densattest en een uittreksel uit de geboorte-
akte van de rechthebbende kinderen.

Studietoelagen

Bij een overlijden valt het gezin bijna altijd te-
rug op een lager inkomen. Hierdoor zou u in 
aanmerking kunnen komen voor een studie-
beurs voor studerende kinderen in het gezin. 
De reglementering voorziet een aparte rege-
ling bij onverwachte wijzigingen in de gezins-
toestand. De dienst voor Studietoelagen dient 
op de hoogte gebracht van het overlijden en 
stuurt op haar beurt een invulformulier, met de 
vraag het vermoedelijk inkomen van het kalen-

derjaar dat volgt op het begin van het school-
jaar, aan te geven.

vOOr het seCundair Onderwijs:
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Burg 4, 8000 Brugge
tel. 050 40 56 11 - fax 050 40 56 97

vOOr het hOger Onderwijs:
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Departement Onderwijs
Hendrik Consciencegebouw,
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL

Vlaamse Infolijn 0800/302
Dossierlijn : 078/15.78.70 voor reeds ingedien-
de dossiers.
e-mail : studietoelagen@vlaanderen.be 
www.ond.vlaanderen.be/studietoelagen 

Kinderopvang

Een informatiebrochure ‘Opvangmogelijk- 
heden voor kinderen tot 12 jaar in Brugge’ is 
gratis te verkrijgen bij de:
Dienst Welzijn
Sociaal Huis- dienst Welzijn, 
Kartuizerinnenstraat 6, 8000 Brugge 
tel. 050 32 77 93
Communicatiedienst 
Burg 11, 8000 Brugge, tel. 050 44 80 00. 

kinderdagblijven
De Stad Brugge stelt drie kinderdagverblijven 
ter beschikking:

Stedelijke Crèche ’Knuffel’ (Sint-Pieters)
Karel Ledeganckstraat 1, 8000 Brugge
tel. 050 31 26 13
vangt kinderen op van 0 tot 3 jaar

Stedelijke Peutertuin ‘Oogappel’  
(Sint-Michiels)
Rijselstraat 69, 8200 Sint-Michiels
tel. 050 38 32 49

12

staat open voor kinderen van 18 maanden tot 
3 jaar

Stedelijke Peutertuin ‘De Zonnebloem’  
(Sint-Andries)
Diksmuidse Heerweg 157, 8200 Sint-Andries
tel. 050 39 02 57
staat open voor kinderen van 18 maanden tot 
3 jaar

buitensChOOlse kinderOpvang 

‘t Ravotterke en De Paddestoel openen hun 
deuren voor kinderen van 2.5 tot 12 jaar en 
bieden voor - en naschoolse opvang, op-
vang op woensdagmiddag, snipperdagen en 
schoolvakanties. 
Op zaterdag, zondag en wettelijke feestdagen 
is er geen opvang. 
Tijdens de zomervakantie ( juli en augustus ) 
kunnen kinderen van 2,5 tot 8 jaar ook terecht 
in zomeropvang ‘Hieperdepiep’. 

De Paddestoel
St. Arnolduslaan 26, 8200 Sint-Michiels 
tel. 050 39 03 05 
BKO@brugge.be

‘t Ravotterke 
Dries 2a, 8310 Assebroek
tel. 050 37 58 72 
BKO@brugge.be

Zomeropvang Hieperdepiep
Smallestraat 2, 8000 Koolkerke
zomeropvang.hieperdepiep@brugge.be

OnthaalOuders

Dienst Onthaalouders - OCMW
Wie opvang zoekt voor een kind kan een beroep 
doen op een onthaalouder. De Dienst voor Ont-
haalouders van de OCMW-vereniging ‘De Blau-
we Lelie’ groepeert zo’n 150 onthaalouders en 
is erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin. 
voor meer informatie: 

Vereniging De Blauwe Lelie, dienst voor Ont-
haalouders
Ruddershove 4, 8000 Brugge

tel. 050 32 75 55 - fax 050 32 75 66
onthaalouders@deblauweleliebrugge.be
www.deblauweleliebrugge.be

Kind en Gezin 
Kind en Gezin geeft advies en/of adressen aan 
ouders die opvang zoeken - zowel dagopvang 
als dag- en nachtopvang.
Kinderopvanglijn 078 150 100
www.kinderopvang.be

diverse

Vereniging De Blauwe Lelie 
Het Kinderdagverblijf biedt dagopvang voor 
kinderen tot 3 jaar, buitenschoolse opvang voor 
kinderen tot 6 jaar en opvang van kinderen met 
specifieke zorgbehoeften.
De opvang van zieke en kinderen met een han-
dicap gebeurt tot en met de leeftijd van 12 jaar. 
Deze service wordt aangeboden aan alle per-
sonen die wonen op het Brugse grondgebied.
Een kinderverzorgster verzorgt thuis de op-
vang van het kind. Opvang gebeurt op werkda-
gen vanaf 7 u. tot 18.30 u. 

Kinderdagverblijf De Blauwe Lelie
Ruddershove 5, 8000 Brugge
tel. 050 32 75 55 - fax 050 32 75 66
onthaalouders@deblauweleliebrugge.be
www.deblauweleliebrugge.be

U vindt allerhande kinderopvanginitiatieven 
ook terug op de website www.brugge.be onder 
de rubriek Welzijn en Preventie > Dienst Welzijn 
> Kinderopvang

En de kinderen? 
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OCMW

finanCiele hulp
Een sterfgeval brengt grote uitgaven met zich 
mee. Vooral als de kostwinner wegvalt, kun-
nen er financiële problemen rijzen. Het kan ook 
gebeuren dat de regeling van het overlevings-
pensioen aansleept of dat er hoge uitgaven zijn, 
zoals bijvoorbeeld huishuur. Aarzel dan niet en 
telefoneer of fax naar:

Maatschappelijke dienstverlening van het 
OCMW
Ruddershove 4, 8000 Brugge
tel. 050 32 70 00 (vraag naar Maatschappelijke 
dienstverlening) - fax 050 32 73 33
info@ocmw-brugge.be
www.ocmw-brugge.be

andere hulp
Een sterfgeval kan ook allerlei praktische pro-
blemen meebrengen waarvoor men niet direct 
een oplossing heeft, bv. een zieke bejaarde 
komt alleen te staan en kan niet instaan voor 
de huishoudelijke taken.
De Maatschappelijke dienstverlening van het 
OCMW verleent volgende hulp:

 � morele steun en opvang van de overlevende 

 � huishoudelijke hulp door de dienst gezins- 
en bejaardenhulp 

 � maaltijden aan huis

 � bemiddeling bij plaatsing in een rustoord in-
dien nodig 

 � opvang voor kinderen.

Dienst Welzijn

Bij deze stadsdienst kunt u terecht voor allerlei 
sociale hulp.

Dienst Welzijn
Sociaal Huis
Kartuizerinnenstraat 6, 8000 Brugge
tel. 050 32 77 90
dienst.welzijn@brugge.be 
open van ma. tot vr. 9 u.-12 u. en 14 u.-16 u.

Arbeidsongeval met  
dodelijke afloop

vOOr werknemers in de privé-seCtOr
Voor alle inlichtingen kunt u terecht bij:

Fonds voor Arbeidsongevallen
Gemeenteafdeling Sint-Andries  
(gelijkvloers, lokaal 2)
Gistelse Steenweg 524, 8200 Sint-Andries 
Troonstraat 100, 1050 Brussel
tel. 02 506 84 11 - fax 02 506 84 15
info@faofat.fgov.be
www.socialsecurity.fgov.be/faofat

vOOr werknemers in de Openbare seCtOr
In de openbare sector wordt de werkgever ge-
acht een verzekering te hebben afgesloten om 
slachtoffers van een arbeidsongeval te kunnen 
vergoeden. Zij regelen dan ook alle formalitei-
ten en uitbetalingen.

U kunt ook bij het Fonds voor Arbeidsongeval-
len terecht voor meer inlichtingen.
Adres en openingsuren: zie hierboven.

vOOr handelaars en zelfstandigen
Handelaars en zelfstandigen kunnen terecht 
bij hun verzekeringsmaatschappij.

Rouwverwerking

Iedereen krijgt vroeg of laat te maken met 
een ernstig verlies. Het verwerkingsproces bij 
een overlijden verloopt voor iedereen anders. 
Het is afhankelijk van veel verschillende ele-
menten. De meeste mensen voelen zich beter 
wanneer ze de kans krijgen er over te praten. 
In veel gevallen bieden zelfhulpgroepen een 
dankbare uitkomst. Door het contact met lot-
genoten, eventueel ondersteund door professi-
onele hulpverleners, krijgen mensen de moge-
lijkheid hun leed te verwerken. Voor informatie 
over zelfhulpgroepen kunt u terecht bij Tref-
punt Zelfhulp vzw. Deze organisatie houdt een 
inventaris bij van alle zelfhulpgroepen.

Trefpunt Zelfhulp vzw
E. Van Evenstraat 2c, 3000 Leuven
tel. 016 23 65 07 - fax 016 32 30 52
www.zelfhulp.be

U kunt ook de deskundige hulp inroepen van 
een rouwtherapeut. Deze creëert o.a. een vei-
lig kader om het rouwproces aan te vangen of 
door te maken. U leert om niet langer het ver-
lies en de daarbij horende intense emoties te 
vermijden, maar er contact mee te maken en 
een plaats te geven in uw eigen leven.

Interessante links

Hieronder volgen enkele interessante links 
i.v.m. overlijden:
 � www.varu.be: Vlaamse Autonome Raad voor 

en van het Uitvaartwezen. Op deze website 
staat heel wat nuttige informatie over de uit-
vaart en u kunt er een paar nuttige dossiers 
op naslaan over rouwverwerking, uitvaart-
verzekering, wetgeving en wilsbeschikking.

 � www.rouwzorgvlaanderen.be: hier vindt u 
allerlei nuttige informatie rond nazorg aan 
nabestaanden.

 � www.sprokkel.be/mensen/sterven/index.
htm: op deze website vindt u informatie over 
palliatieve hulp, euthanasie, hulp en zelf-
hulp, rouwen en rouwverwerking, erfenis en 
testament en orgaandonatie.

 � www.over-hoop.be/ 
Een vereniging die zich richt tot  fami-
lies van jonge verkeersslachtoffers

 � www.rondpunt.be: Rondpunt wil bijdra-
gen tot een goede opvang van iedereen die 
rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken is 
bij een verkeersongeval

 � www.rouwzorgvlaanderen.be:Rouwzorg 
Vlaanderen vzw is een vrijwilligersorgani-
satie rond ‘zorg om mensen in rouw’. Cen-
traal staat een blijvende aandacht voor kwa-
liteit en betrouwbaarheid in het omgaan met 
mensen in een rouwproces

 � www.wiegedood.org: website voor ouders 
van wiegedoodkinderen.

 � www.ovok.be: website voor ouders van over-
leden kinderen.

 � www.vzwcontempo.be: website voor part-
nerverlies.

 � www.zelfhulp.be: trefpunt zelfhulp.
 � www.zelfdoding.be: website voor nabe-

staanden na zelfdoding.
 � www.palliatief.be: hier vindt u informatie 

over palliatieve zorg.
 � www.werkgroeproer.be: ROER staat 

voor Rouw en Verliesverwerking, On-
dersteuning, Educatie en Experti-
se, Rouwbegeleiding en Rouwtherapie. 
De werkgroep beoogt het ondersteunen van 
de helper en het bevorderen van hun des-
kundigheid en expertise, maar ook van de 
nabestaanden in hun zoektocht naar meer 
informatie

 � www.aic-vbc.be: vereniging voor begrafe-
nissen en crematies.

infowijzer

Varia
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Gemeentebestuur Brugge

Dienst Burgerlijke Stand
A.C. ‘t Brugse Vrije
Burg 11, 8000 Brugge

 � afgeven richtlijnen i.v.m. teraardebestelling 
onthaal/inlichtingen: tel. 050 44 82 04

 � overlijden/begraafplaatsen:
tel. 050 44 82 05 of 050 44 82 06 of 050 44 81 94 
of 050 44 81 95 of 050 44 82 04 - fax 050 44 82 11
open van ma. tot vr. 8.30 u.-12.30 u; di. 14 u.-18 u.; 
za. 9 u.-11.45 u.

Dienst Bevolking
A.C. ‘t Brugse Vrije
Burg 11, 8000 Brugge
tel. 050 44 82 30 – fax 050 44 82 31

 � inlichtingen over pensioenen

 � formulieren i.v.m. orgaantransplantatie 

Dienst Welzijn 
Kartuizerinnenstraat 6, 8000 Brugge
tel. 050 32 77 90 – fax 050 32 77 99
open van ma. tot vr. 9 u.-12 u. en di. 14 u.-16 u.

Crematorium

Crematorium ‘Blauwe Toren’ 
Zeelaan 2, 8380 Brugge
tel. 050 31 41 41 - fax 050 32 08 63
Met het openbaar vervoer kunt u het crema-
torium bereiken met lijn 33 (Brugge-Blanken-
berge) of met de belbus lijn 36 (Belbus Zuien-
kerke - Blankenberge - Zeebrugge). Indien u 
de belbus gebruikt, dient u wel twee uur op 
voorhand te bellen met de belbuscentrale op 
het nummer 059 56 52 56 om te reserveren. 
Lijn 33 kunt u nemen aan ‘t Zand of aan het 
station.

Begrafenisondernemers

Hieronder vindt u een lijst van de Brugse 
begrafenisondernemers:

Bleyaert Donald bvba
Moerkerkse Steenweg 75-77
8310 Brugge
tel. 050 35 18 46 – fax 050 37 07 75
gsm 0486 77 70 04

De Brabander Aimé
Damse Steenweg 29
8380 Brugge
tel. 050 59 91 43 – fax 050 59 81 43

Neirinck Marina
Walram Romboudtstraat 13
8000 Brugge
tel. 050 54 67 40 - fax 050 55 21 40
gsm 0495 30 40 10

Ackaert bvba
Karel de Stoutelaan 51
8000 Brugge
tel. 050 31 09 19
gsm 0475 70 30 99

Schoonbaert bvba
Vossensteert 2
8310 Brugge
tel. 050 37 48 50 – fax 050 37 29 86
gsm 0475 58 85 97

Timmerman Joseph bvba
Steenbrugsestraat 3
8210 Loppem
tel. 050 82 40 48 – fax 050 84 03 28

Vanheste bvba
Blankenbergse Steenweg 14
8000 Brugge
tel. 050 31 21 52 – fax 050 31 21 53
gsm 0476 23 64 10

Verlinde Edmond en Peter
Zandstraat 332
8200 Brugge
tel. 050 39 42 10 en 050 31 16 72

Levensbeschouwingen

verenigde prOtestantse kerk ’t keerske

Keersstraat 1, 8000 Brugge
tel. 050 35 50 84
jdebeun@skynet.be 
www.protestantsekerkbrugge.be 

adventkerk

Freren Fonteinstraat 9, 8000 Brugge
tel. 050 37 30 99
http://users.telenet.be/adventkerk_brugge 

angliCaanse kerk

Keersstraat 1, 8000 Brugge
Contactpersoon: Rev. Dr. Clifford Owen
gsm 0499 70 72 65
clifford.owen@hotmail.com 
www.echob.be 
eredienst elke zondag om 18 u.

vrij evangelisChe kerk

Naaldenstraat 18-20, 8000 Brugge
tel. 050 21 10 86
eredienst elke zondag om 10 u.
bijbelstudie - bidstond elke woensdag  
om 20 u.
www.veg.(rubriek kerken - West-Vlaanderen)

OrthOdOxe kerk h.h. kOnstantijn & helena

Contactpersoon: priester Bernard Peckstadt
Ezelstraat 85, 8000 Brugge
tel. en fax 050 51 00 74
gsm 0476 49 95 77
orthodoxie.brugge@skynet.be 
orthodoxie-brugge.org 

jehOva’s getuigen

Koninkrijkzaal, Weidestraat 87, 
8310 Assebroek
tel. 050 36 39 51

COmmunauté evangélique ‘la lumière du mOnde’
Venkelstraat 6, 8000 Brugge
tel. 050 36 42 44

prOtestantse evangelisChe kerk -  
pinkstergemeente de kruispOOrt

Dampoortstraat 168, 8310 Brugge
Contactpersoon: predikant Nick Vandeputte
gsm 0498 76 94 61
info@dekruispoort.be 
www.dekruispoort.be 

islam

moskee: Diksmuidse Heerweg 169,  
8200 Sint-Andries
tel. 050 81 30 95
contactperoon: Mevr. Ria Peene of de heer 
Aziz Karim

vrijzinnigheid

prOvinCiaal Centrum mOrele dienstverlening 
(pCmd)
Jeruzalemstraat 51, 8000 Brugge
tel. 050 33 59 75 – fax 050 34 51 69
cmd.brugge@uvv.be
www.unievrijzinnigeverenigingen.be open van 
ma. tot vr. 9 u.-12 u. en 13 u.-17 u.

U kunt in het centrum terecht voor:

 � vertrouwelijke gesprekken over persoon-
lijke problemen

 � vrijzinnige plechtigheden bij geboorte, re-
latievorming, overlijden

 � informatie over humanisme en vrijzinnig 
verenigingsleven

 � info en documentatie over morele, ethi-
sche en psychologische problemen.

vrijzinnig huis “de sleutelbrug “ 
Beenhouwerstraat 1-3, 8000 Brugge
info@vrijzinnigbrugge.be 
www.vrijzinnigbrugge.be 

Nuttige adressen
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parOChies (rOOms-kathOliek)

Elke parochie maakt deel uit van een federa-
tie, die op haar beurt deel uitmaakt van een 
dekenaat. Hieronder volgt een overzicht van 
de dekenaten in Brugge met hun federaties en 
een contactpersoon per dekenaat.

Dekenaat Brugge-Oost
bestaat uit vier federaties: 
- federatie Assebroek
- federatie Brugge-Polderhaven
- federatie Damme
- federatie Sint-Kruis.
contactpersoon:
Johan Goemaere
Baron Ruzettelaan 433A, 8310 Assebroek
tel. 050 37 76 65
johan.goemaere2@telenet.be

Dekenaat Brugge-stad
bestaat uit twee federaties:
- federatie Sint-Donatianus
- federatie Sint-Andries Sint-Michiels.
contactpersoon:
Stany van Outryve d’Ydewalle
Sint-Salvatorkoorstraat 8, 8000 Brugge
tel. 050 33 68 41
decanaat.brugge.stad@belgacom.net

Federatie Zeebrugge behoort tot het dekenaat 
Blankenberge-Oostkust.
De contactpersoon voor dit dekenaat is:
Herman Delvoye
Onderwijsstraat 7, 8370 Blankenberge
tel 050 41 13 23
herman.delvoye@skynet.be

Om te weten tot welke federatie uw parochie 
behoort, kunt u surfen naar www.kerknet.be 
of uw begrafenisondernemer contacteren

Pensioendiensten
Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) -algemeen
Zuidertoren 6, 1060 Brussel
groen nummer: tel. 0800 50 246
fax 02 529 21 78
info@onprvp.fgov.be
www.onprvp.fgov.be

Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) - Kantoor 
Brugge
Torhoutse Steenweg 281, 8200 Sint-Andries
tel. 050 40 62 60 - fax 050 40 62 88
brugge@rvp.fgov.be
open van ma. tot vr. 9 u.–12 u. en 13.30 u.-16 u.

Inlichtingenbureau Pensioendienst voor de 
Overheidssector (PDOS)
Torhoutse Steenweg 281, 8200 Sint-Andries
elke op dinsdag en 1 ste, 3 de (5 de) donderdag 
van de maand: 10 u.-12 u. en 13.30 u.-15.30 u.
tel. 02 558 60 00.

Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen 
der Zelfstandigen (RSVZ)
Abdijbekepark 2, 8200 Sint-Andries
tel. 050 30 53 11 - fax 050 30 53 99
infopen-brugge@rsvz-inasti.fgov.be
www.rsvz-inasti.fgov.be
open van ma. tot vr. 8.30 u.-16.00 u.

Zitdagen en pensioenpunten

In de rubriek ‘contact’ van de website (www.
rvp.fgov.be) vindt u de lijst van de gemeenten 
waar de RVP zitdagen organiseert. U vindt er 
ook de lijst met de Pensioenpunten waar de 
bevoegde pensioendiensten antwoorden op 
uw vragen over gemengde loopbanen (privé-
sector, zerlfstandige, ambtenaar).

Renten en tegemoetkomingen 
aan gehandicapten

Tegemoetkoming aan gehandicapten: 
Directie-generaal Personen met een handicap
Kruidtuinlaan 50 bus 150, 1000 Brussel
HandiN@minsoc.fed.be
tel : 0800 987 99 (van 8u30 tot 16u30)  
fax: 02 509 81 85  
www. handicap.fgov.be

Arbeidsongevallen en  
beroepsziekten

Fonds voor Arbeidsongevallen
Troonstraat 100, 1050 Brussel
tel. 02 506 84 11 - fax 02 506 84 15 
ma. tot vr. van 9 u. tot 16 u.
info@faofat.fgov.be
www.fao.fgov.be

of zitdag:
Gemeenteafdeling Sint-Andries  
Gistelse Steenweg 524, 8200 Sint-Andries
tel. 050 72 70 58
zitdag: elke dinsdag van 9 u. tot 12 u.
(in juli en augustus eenmaal per maand)

Fonds voor de Beroepsziekten
Sterrenkundelaan 1, 1210 Brussel
tel. 02 226 62 11
secr@fmp-fbz.fgov.be

Oorlogsinvaliden en  
oudstrijders

Instituut voor Veteranen – Nationaal Insti-
tuut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en 
Oorlogsslachtoffers
Regentlaan 45-46, 1000 Brussel
tel. 02 227 63 00 – fax 02.227 63 31
ma. tot vr. van 9 u. tot 12 u. en van 14 u. tot 16 u. 
info@warveterans.be
www.niooo.be

Vredegerecht

Het Vredegerecht staat steeds ter beschik-
king om eventuele moeilijkheden te regelen.
Adres: Kazernevest 4, 8000 Brugge
1ste kanton: tel. 050 47 33 50
2de kanton: tel. 050 47 33 60
3de kanton: tel. 050 47 33 70
4de kanton: tel. 050 47 33 80
Griffie open van ma. tot vr. 8.30 u.-12.30 u. en 
13.30 u.-16 u.

Registratiekantoor

Registratiekantoor
FAC Kamgebouw  
Koning Albert-I laan 1/5bus 3 
8200 Brugge 
open van ma. tot vr. 8 u.-12 u

kantoor 1
voor Brugse binnenstad
tel.0257 806 50
kant.reg.brugge1@minfin.fed.be 

kantoor 2
voor Sint-Andries en Sint-Michiels
tel.0257 806 60 
kant.reg.brugge2@minfin.fed.be

kantoor 3
voor Assebroek
tel 0257 806 70
kant.reg.brugge3@minfin.fed.be 

kantoor 4
voor Sint-Kruis, Sint-Pieters, Sint-Jozef, Kris-
tus-Koning, Dudzele, Lissewege en Zeebrugge
tel. 0257 806 80
kant.reg.brugge4@minfin.fed.be 

Openbaar centrum voor maat-
schappelijk welzijn

OCMW
Ruddershove 4, 8000 Brugge
tel. 050 32 70 00 - fax 050 32 73 33
info@ocmw-brugge.be
www.ocmw-brugge.be
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verantwOOrdelijke uitgever 
J. Coens, Stadssecretaris
Stadhuis Brugge

samenstelling 
Communicatiedienst in samen-
werking met de dienst Burger-
lijke Stand

eindredaCtie en lay-Out

Communicatiedienst
A.C. ’t Brugse Vrije 
Burg 11
8000 BRUGGE
tel. 050 44 80 00
fax 050 34 35 45
open van ma. tot vr. van 8.30 u. 
tot 12.30 u. en van 14 u. tot 18 u.
zaterdag van 9 u. tot 12 u.
(uitgezonderd juli en augustus)
info@brugge.be

fOtO’s

stedelijke Cel Fotografie 
Linda Bonte

infowijzer
augustus 2011 (2.000 ex.)

Onze Infowijzers staan ook op 
www.brugge.be 

(Bewonersinfo > Informatie & inspraak> Publicaties)

Dienst Welzijn

Bij deze stadsdienst kunt u  
terecht voor voor alle informa-
tie rond sociale dienstverlening 
en hulpverlening in Brugge.

Dienst Welzijn
Sociaal Huis
Kartuizerinnenstraat 6,  
8000 Brugge
tel. 050 32 77 90
dienst.welzijn@brugge.be  
open van ma. tot vr. 9 u.-12 u. en 
14 u.-16 u.

Wezenbijslag en  
kinderbijslag

Rijksdienst voor Kinderbijslag 
voor Werknemers (RKW)
Trierstraat 9 (onthaal) of 70 
(postadres),  
1000 Brussel
tel. 02 237 21 11
fax 02 237 24 70 
www.rkwbe
Provinciaal Bureau van 
West-Vlaanderen
Hertogenstraat 73,  
8200 Sint-Andries
tel. 050 40 49 40 
fax 050 38 29 11

Rouwverwerking

Ouders van een overleden kind - 
praatgroep regio Brugge
Jacques Claeys en Hilde Van 
Severen
tel. 050 31 13 81 
hilde.vanseveren@belgacom.net 
www.ovok.be

Ouders van verongelukte kinde-
ren (contactteam West-Vlaande-
ren)
Marleen Dumon
gsm 0499 25 00 58
marleen.dumon@telenet.be 

Johan Van den Broucke 
tel 056 32 33 17 
johan.vandenbroucke@prefadim.be 
www.ovk.be

Vereniging voor Weduwen en 
Weduwnaars Brugge
voorzitter : Gerard Puype 
ktel 050 82 25 56
www.ww.brugge.be 
www.weduwenenweduwnaars.be

Trefpunt Zelfhulp
E. Van Evenstraat 2c,  
3000 Leuven
tel. 016 23 65 07 
fax 016 32 30 52 
trefpunt.zelfhulp@soc.kuleuven.be
www.zelfhulp.be


