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Minifestival of afscheid in een bos:
nietss is te gek

Financiële tips bij overlijden:

Vergeet een klassieke uitvaart in kerk en aula. De mooiste afscheidsvieringen
vinden tegenwoordig plaats op plekken die écht iets voor de overledene
betekenden. «Bij een huwelijk kan alles, waarom dan niet bij een afscheid?»,
vinden ritueelbegeleidster Katrien Smeyers (46) en afscheidsplanner Kathleen
Weuts (39), die vijf jaar geleden zelf haar zoontje verloor.
INGE STIERS

Juridisch adviseur
Evi Vanheel.

AFSCHEIDSPLANNERS
ORGANISEREN STEEDS MEER
PERSOONLIJKE UITVAARTEN
et u met Allerheiligen
traditiegetrouw chrysanten bij het graf van uw
betreurde geliefde omdat
dat zo hoort volgens de
katholieke traditie? Of
maakt u bij wijze van
alternatief eerder een
lange strandwandeling
omdat hij of zij zo gek
was op de zee? Dan bent
u niet de enige, want
afscheidsplechtigheden
en -rituelen worden
almaar minder gelinkt aan religie en
steeds meer aan wie de overledene
was en hoe de nabestaanden hem
of haar willen herdenken. Om die reden schakelen steeds meer mensen
een ‘ritueelontwerper’ in. Katrien
Smeyers organiseert niet alleen rituelen voor afscheidsceremonies, maar
leidt samen met haar man ook andere ceremoniesprekers en ritueelontwerpers op via de Ritual Coach Academy. Ze werkt vaak samen met
afscheidsplanner en rouwcoach
Kathleen Weuts. Zij zorgt voor een
‘afscheid op maat’ waarbij mensen
hun wensen voor de afscheidsviering
voor hun dood kunnen vastleggen.

Overleden zoontje
«Vijf jaar geleden is Lou, ons zoontje
van elf maanden, om het leven gekomen bij een verkeersongeval», vertelt
Kathleen. «Wij wilden geen gewone
begrafenis, maar omdat er maar weinig bestond, hebben we die zelf georganiseerd. Daar kwamen zoveel positieve reacties op dat ik gestart ben als
afscheidsplanner: locaties zoeken,
kaartjes maken, teksten schrijven en
voor omkadering zorgen.»

«Mensen vinden hun
trouwdag altijd de
mooiste dag van hun
leven. Wel, ik wil dat
het afscheid van
iemand die je zo graag
hebt gezien de tweede
mooiste wordt. Laten
we dat taboe nu eens
doorbreken»
KATRIEN SMEYERS
«Tien jaar geleden waren zulke persoonlijke vieringen nog een alternatief voor de klassieke begrafenis,
maar nu staan ze er meer en meer
naast», pikt Katrien in. «In Nederland
zijn ze al de norm en ik geloof dat wij
daar ook naartoe gaan. Ik zit al twintig jaar in deze sector en werd in het
begin alleen gevraagd om teksten in
de kerk of aula voor te lezen. Nu willen mensen op een heel persoonlijke
manier afscheid nemen. De teksten
zijn ondergeschikt geworden aan de
persoonlijke symboliek.»
Hoe ziet zo’n gepersonaliseerde
viering eruit?
Kathleen: «Bij Lou hebben we veel
livemuziek gespeeld en video’s van
hem getoond. Er was een ijskar, en in
de plaats van een koffietafel serveerden we frikandellen, meloen, aardbeien en sandwiches. Dat paste totaal
niet bij elkaar, maar dat waren typische Lou-dingen.»
Katrien: «Wij deden iets gelijkaardigs
bij het overlijden van mijn mama in

KATRIENS
MOOISTE UITVAART

«Haar paard
kwam spontaan
bij de kist staan»
«De mooiste afscheidsviering die ik ooit
heb geregeld, was die van een veertienjarig
meisje dat overleden was aan kanker»,
vertelt Katrien. «Ze reed al paard sinds haar
vierde en koos voor de manege als plek voor
haar afscheid. Haar kist stond onder een
boom op een platte kar en was versierd met
veldbloemen en slingers. Al haar vriendinnen hadden hun handen op de kist geschilderd en er boodschappen bijgeschreven.
Zodra de kist onder een boom werd gezet,
kwam de merrie van het meisje, die in de
weide erachter liep, naar de draad. Peppa
besnuffelde de kist uitvoerig en duwde er
een paar keer met haar neus tegen, alsof ze
wou zeggen: ‘Sta op!’. Het dier is gedurende
de hele dienst bij de kist blijven staan. En
toen we wegreden, wandelde het mee tot
het niet meer verder kon. Het was een
moment waarop ik me niet meer professioneel kon gedragen. De tranen rolden over
onze wangen... Ik kan niet in woorden uitdrukken wat dat voor die ouders heeft
betekend. De uitvaart is intussen negen jaar
geleden, maar nog elk jaar, rond de verjaardag van het meisje, krijg ik een kaartje met
een foto van Peppa en een lenteboeket.»

Welke vragen krijgen jullie zoal?
Kathleen: «Een van mijn recentste
vieringen was heel bijzonder. Voor
een dame die al lang kanker had, regelde ik een minifestival op een
strandje als afscheid, met goede muziek en haar favoriete drankjes erbij.
De uitnodiging was geen doodsbrief,
maar een festivalticket, de genodigden kregen een polsbandje en drankbonnen, zoals op een écht festival.»
Kan en mag alles?
Katrien: «Ik heb ooit de vraag gekregen of er tijdens de dienst iemand uit
een luchtballon mocht springen, en
dan heb ik toch even mijn wenkbrauwen gefronst. (lacht) Maar ik zal nooit
zeggen dat iets niet realiseerbaar is.
Ik ga in gesprek tot we een haalbaar
alternatief vinden. In dit geval bleek
de overledene iets te hebben met vallende blaadjes. De partner wou als
een vallend blaadje uit de lucht
springen. Dat vervingen we door het
openen van manden vol blaadjes en
pluimpjes, zodat die naar beneden
dwarrelden en de urne bedekten.»

Vergemakkelijkt het ook het rouwproces ?
Katrien: «Ja, omdat je er bewust mee
bezig bent. Emoties zijn gekoppeld
aan herinneringen, en hoe positiever
je die maakt — ook die aan het afscheid —, hoe mooier de emotie die
eraan gekoppeld is. Je voelt verdriet,
maar ook opluchting. Woede, maar
ook dankbaarheid. Dat helpt. Mij
troostte het enorm te denken dat de
bloemen van mijn moeder een hele
zomer lang in de tuin van driehonderd mensen hebben gebloeid. Als
haar favorieten, de korenbloemen,
waren uitgekomen, kreeg ik berichtjes en foto’s, en dat hielp enorm. De
mensen waren haar niet vergeten.»
Kathleen: «Bij Lou waren dat zonnebloemen. Iedereen post nog altijd
zonnebloemen op mijn Facebook-pagina. Of ze leggen er aan de deur. Het
is zo hartverwarmend dat er na al die
jaren nog aan Lou wordt gedacht.»
Katrien: «Zo blijft er een hele mooie
band bestaan met mensen die fysiek
wel weg zijn, maar toch nog bij ons
horen. In onze maatschappij is daar te
weinig aandacht voor.»
Is het daarom dat zulke vieringen
populairder worden?
Kathleen: «Ja, maar ook omdat zo’n
klassieke begrafenis niet meer past
bij wie de overledene was, of bij de
gevoelens van de nabestaanden. Mijn
papa had een jongerencafé en is lang
geleden al gestorven. Een afscheid in
de kerk paste totaal niet bij hem. Dat
had een viering in zijn café moeten
zijn, met zijn favoriete muziek, want
dat was typisch mijn vader. Maar dat
kon toen nog niet.»
Katrien: «Rituelen en symbolen zijn
nog altijd belangrijk, maar de huidige

Afscheidsplanner
Kathleen Weuts en
ritueelbegeleidster
Katrien Smeyers.
«Persoonlijke
symboliek wordt
steeds belangrijker.»

THOMAS ROSSEEL

vi Vanheel treedt met haar
vzw Odos – Ouders Die
Opnieuw Starten – op als
expert bij jong partnerverlies. De mama van twee verloor zelf bijna tien jaar geleden haar man bij een ongeval. Naast haar persoonlijke
ervaring werkt ze als juridisch adviseur voor mensen
die door het bos de bomen
niet meer zien. «Wanneer je partner, ouder of andere geliefde sterft, wacht je
naast een rouwproces een pak regel- en
papierwerk. Ook al staat je hoofd er niet
naar, het blijkt een ingrijpend en noodzakelijk kwaad. Toen ik mijn man verloor, ervoer ik een gemis aan begeleiding op administratief en juridisch vlak», zegt ze.
«Als het kan, is het fijn om de wensen op
voorhand te bespreken: wil de persoon
een begrafenis? Wat met de uitvaartdienst? Dat vergemakkelijkt het voor de
achterblijvers.»
Er valt immers heel wat te regelen. «In eerste instantie de begrafenis of uitvaart zelf,
met alle keuzes die daarbij komen kijken,
en de aangifte van het overlijden. De begrafenisondernemer neemt die laatste
taak meestal op zich, maar er zijn altijd organisaties die je proberen onnodige dingen te verkopen, zoals bloemstukken. Bij
een onverwacht overlijden ga je daar al
snel op in.»

Rekeningen geblokkeerd

«Bij Lou hebben we veel livemuziek
gespeeld en video’s van hem getoond.
Er was een ijskar, en in de plaats van een
koffietafel serveerden we frikandellen,
meloen, aardbeien en sandwiches»
KATHLEEN WEUTS

Een klassieke begrafenis is peperduur. Zijn jullie tarieven dezelfde?
Kathleen: «Ik werk met drie pakketten, gaande van 500 tot 5.000 euro.
Maar die prijs is slechts indicatief,
omdat het maatwerk is. Het is moeilijk om daar een vast bedrag op te
plakken. Dit komt ook niet boven op
de prijs van een begrafenisondernemer, maar vervangt die kostenpost.»
Katrien: «Ik ben geen afscheidsplanner zoals Kathleen. Zij plant de hele
viering van A tot Z. Ik ben enkel ritueelbegeleider, een soort van ceremo-

Nu zondag herdenken we weer
massaal onze overleden dierbaren. Voor wie nog maar net
afscheid moest nemen van een
geliefde, zouden geld en papierwerk de laatste van hun zorgen
mogen zijn. Het tegendeel is
waar. Juridisch adviseur en
jonge weduwe Evi Vanheel (38)
geeft tips tegen (financiële)
kopzorgen in rouwtijd.

Na een overlijden worden zowel de bankrekeningen van de overledene als die van
de partner geblokkeerd. «Om aan je centen te kunnen, moet er een akte of attest
van erfopvolging ingevuld worden via het
registratiekantoor — tegenwoordig het
kantoor Rechtszekerheid — of de notaris.
Dat laatste is verplicht als er minderjarige

Foto Carline Vandercruyssen

generatie heeft niets meer met dat
kerkelijke begraven. Zij willen iets
anders. Eerst werd dat nog ingevuld
door de opkomst van de aula’s, maar
intussen mag het een bos, tuin of
strand zijn.»

«Crematie
is niet per se
goedkoper»

Foto Wouter Van Vooren

december. Zij was dol op de natuur en
haar tuin. Een bloemenceremonie
paste dus bij haar. Op het einde van
de dienst gaven we iedereen een zakje bloemenzaad mee, met als gedachte: plant iets van mijn moeders positiviteit, van haar kijk op het leven in je
eigen tuin.»

Helpt zo’n ludieke aanpak het
afscheid minder zwaar te maken?
Kathleen: (knikt) «Als een kind sterft,
is dat sowieso al heel zwaar beladen.
Wij wilden onze familie en vrienden
niet met een nog ellendiger gevoel
naar huis sturen. Ze moesten dankbaar kunnen terugkijken op wie Lou
in z’n veel te korte leven is geweest.»
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niemeester. Dat betekent dat ik teksten schrijf voor de viering en het levensverhaal zo goed mogelijk vertel.
Ik zoek een persoonlijk symbool en
kleine, rituele handelingen, en verzorg het welkomst- en slotwoord.
Daarvoor reken ik 75 euro per uur.
Meestal werk ik vijf à zes uur aan een
dienst. Heel veel dingen, zoals een fotoreportage maken of gedichten zoeken, kunnen mensen zelf, hé. Communicatie en transparantie zijn heel
belangrijk. Ik heb nog nooit iemand
gehad die het te duur vond.»
Welke invloed heeft corona op jullie
job?
Katrien: «Wij hebben een half jaar
niet kunnen werken en krijgen nu
veel vragen naar herinneringsdiensten. Mensen konden maar in zeer

beperkte kring afscheid nemen, maar
niets belet je om enkele maanden
later, als het weer kan en mag, een
herinneringsviering te houden waarop iedereen welkom is en die je
kan organiseren zoals je zelf wilt.»
Tot slot, weten jullie zelf al welk
afscheid jullie willen?
Katrien: «Ik wil graag dat mijn leven
als een verhaal wordt verteld in een
filmreportage, door mensen die dat
willen. En een praalgraf op het
Antwerpse Schoonselhof.» (lacht)
Kathleen: «Ik kies voor een foodtruckfestival met een karaokepodium. En
veel felle kleuren, zodat al mijn positieve vibes worden doorgegeven.
Daarna mogen ze mij uitstrooien in
zee.»
Katrien: «Bij een huwelijk is alles
mogelijk, waarom zou dat niet kunnen bij een afscheid? Mensen vinden
hun trouwdag altijd de mooiste dag
van hun leven. Wel, ik wil dat het afscheid van iemand die je zo graag
hebt gezien de tweede mooiste
wordt. Laten we dat taboe nu eens
doorbreken.»
www.katriensmeyers.be
www.ritualcoachacademy.com
www.loukup.be

erfgenamen zijn of als je een huwelijkscontract hebt. De bank kijkt dan na of er
nog belastingschulden zijn. Indien niet,
geven ze de rekeningen vrij. Als je rekeningen nog geblokkeerd zijn in afwachting
van de juridische procedures, kun je je
bank vragen om de begrafeniskosten uit
die pot te betalen. Je kan de bank ook een
voorschot vragen, naast de betaling van de
begrafeniskosten. Dat bedraagt maximaal
5.000 euro per overledene», legt Evi uit.
De begrafeniskosten worden volgens Evi
altijd betaald uit een nalatenschap. Wat
die inhoudt, hangt af van het type huwelijkscontract dat je hebt afgesloten. «Er zijn
nog andere factoren. Zijn er kinderen als
erfgenamen? Is er een testament? Als er
geen huwelijkscontract is, geldt het wettelijk stelsel, en bedraagt de nalatenschap
je eigen vermogen en de helft van het
gemeenschappelijk vermogen.»

«Partner en kinderen betalen
3 % op de eerste 50.000 euro
nalatenschap, 9 % tussen
50.000 en 250.000 euro en
27 % boven de 250.000 euro»
«Alle erfgenamen doen samen een aangifte van de nalatenschap waarin alle rekeningen, bezittingen, schulden en lopende
leningen worden opgenomen. Op dat bedrag worden de successierechten berekend. Voor de partner en kinderen (eerste
lijn) is dat 3 % op de eerste 50.000 euro,
9 % tussen 50.000 en 250.000 euro en 27 %
boven de 250.000 euro», zegt Evi.»

Uitvaartverzekering
Je kunt altijd preventief een uitvaartverzekering afsluiten. «Er zijn heel wat spelers,
waarvan DELA de bekendste is», zegt Evi.
«Ironisch genoeg gaat het om een levensverzekering waarbij je meestal maandelijkse premies worden gebruikt om later je
uitvaart te bekostigen. De tarieven bedragen gemiddeld 25 à 40 euro per maand,
maar variëren van maatschappij tot maatschappij. Vooral je leeftijd en gezondheidstoestand bepalen mee het bedrag.
Het voordeel is hoe dan ook dat nabestaanden enigszins gerust zijn: er is geld
voor een afscheid en je vermijdt discussies
over geld. Wil je je nabestaanden de kosten besparen, dan is zo’n uitvaartverzekering dus een goed idee. Is het vooral om je
wensen — begrafenis of crematie, koffietafel of niet? — op papier te zetten, dan kan
je via de burgerlijke stand van de gemeente een gratis wilsverklaring indienen.»
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ZOVEEL KOST
EEN UITVAART

«4.000 tot
7.000 euro,
zonder extra’s»
De kostprijs van een begrafenis
of uitvaart loopt in de duizenden
euro’s. «Ruwweg betaal je tussen
de 4.000 en 7.000 euro», weet Evi.
«Voor een begrafenis kom je al
snel aan 5.000 euro zonder koffietafel en grafsteen.»
«Een van de grootste uitgaven waarbij de prijzen enorm variëren, is de
kist. Je hebt eenvoudige modellen
van 500 euro, maar een luxemodel
kan 2.500 euro kosten. Dat bedrag
omvat wel de ophaling, baring en
verzorging van het lichaam, de
organisatie van de begroeting en de
administratie», zegt Evi. «Een kerkelijke uitvaart kost zo’n 275 euro, een
dienst in een crematorium ongeveer
500 euro. Ook de prijs van een grafsteen varieert enorm. Je vindt ze in
tal van materialen en maten, en kunt
zo gek gaan als je wil: er zijn er van
500 maar ook van 3.000 euro.»
Kiezen voor een crematie is niet per
se goedkoper. «De prijzen zijn vrij
gelijkaardig.Veel stappen en procedures zijn dezelfde. Bij een crematie
heb je uiteraard geen grafsteen
nodig als je de as uitstrooit of meeneemt. Maar je kunt de urne ook begraven, en dan heb je er wel een nodig», zegt Evi. «Die prijzen schommelen tussen de 300 en 900 euro. Komt
de urn in een columbarium, dan laat
je een afdekplaatje maken, en dat
valt in dezelfde prijscategorie.»

