
Bijkomende informatie evenals het reglement en het aanvraag-
formulier kan u bekomen bij de dienst Begraafplaatsen van de 
stad Antwerpen:

Funeraire Cel, tel. 03 740 36 45
Funeraire.cel@stad.antwerpen.be

Herbestemmingmodel
voor funerair erfgoed

03 22 11 333
www.antwerpen.be
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Het funerair erfgoed van stad Antwerpen getuigt van een rijk verleden. 
De grafmonumenten op onze begraafplaatsen vormen een beeld van 
het leven van weleer. Dankzij de vaak unieke vormgeving en ligging gaf 
men uiting aan overtuiging, sociale status en rijkdom. Hierbij werden 
kosten noch moeite gespaard. De grafmonumenten werden uitgevoerd 
met grote aandacht voor vakmanschap en oog voor detail. 
Om dit waardevolle erfgoed in haar oorspronkelijke glorie te behouden 
en een zinvolle herbestemming te schenken biedt de stad de mogelijk-
heid aan een grafmonument in bruikleen of in peterschap te nemen. 

Een grafmonument in bruikleen nemen

Als burger kan men een bestaand grafmonument in bruikleen nemen om 
er stoffelijke overschotten of een asurne in te begraven. Bij deze overeen-
komst blijft de stad eigenaar van het monument en stelt als voorwaarde 
dat de aanvrager zich er toe verbindt het grafmonument te restaureren 
en te onderhouden. Er wordt een éénmalig bedrag aangerekend voor de 
bruikleen, daarnaast betaalt men voor het  aantal begravingen of bijzet-
tingen in het graf volgens de geldende tarieven en termijnen. De termijn 
waarvoor men een grafmonument in bruikleen neemt loopt samen met 
de duurtijd van de aangevraagde concessie.  Deze duurtijd is uiteraard ver-
lengbaar, ook later door nabestaanden, zodanig dat een grafmonument 
een echt familiegraf kan worden, waarin verschillende generaties naast 
elkaar rusten. 

De kostprijs voor het hergebruiken van een grafmonument wordt samen-
gesteld uit:
- een éénmalig bedrag van 1.000, 2.000 of 3.000 euro, naargelang de  

breedte van het monument,
- een concessie aan de geldende tarieven:
 500 euro voor een concessie van 25 jaar per stoffelijk overschot of 

asurne,
- een belasting van 250 euro voor niet-Antwerpenaren.

Peterschap

Organisaties, privé-personen of groepen kunnen het peterschap over een 
grafmonument verwerven en verbinden zich er in ruil toe het te restaure-
ren en te onderhouden. Men kan zijn peterschap bekend maken door een 
standaardplakkaatje op het monument te bevestigen. De stad blijft eigenaar 
van het monument en het is niet mogelijk om er stoffelijke overschotten in te 
begraven.  De termijn voor peterschap kan per aanvraag afzonderlijk bepaald 
worden. 

Overeenkomst

Per aanvraag voor bruikleen of peterschap wordt een overeenkomst gesloten 
door alle partijen. Hierin worden de richtlijnen voor de restauratie en het 
onderhoud van het monument opgenomen, volgens het advies van de 
stedelijke dienst monumenten – en welstandszorg en van de Vlaamse 
overheid. Bij het niet naleven van de voorwaarden die deel uitmaken van de 
overeenkomst (cfr. reglement) kan de stad de verwaarlozingprocedure 
inzetten. Dit leidt na één jaar tot het beëindigen van het peterschap of de 
bruikleen (en de hieraan gekoppelde concessie).


