
4. Een geïntegreerd beleid rond funerair erfgoed 
 

4.1. De stad als eigenaar en beheerder van grafmonumenten 
 
Tot voor enkele jaren werd het stedelijk afbraakbeleid van grafmonumenten op 
begraafplaatsen geregeld aan de kaak gesteld in de pers.  
Ondanks het feit dat dit afbraakbeleid tot het verleden behoort, blijkt uit recente kritische 
vragen van burgers, mandatarissen, stadsgidsen en funeraire liefhebbers dat deze nieuwe 
tendens nog niet doorgedrongen is in perceptie van de publieke opinie.  
Een heldere definitie van een beleid rond funerair erfgoed is aan de orde. 
 

4.1.2 Inventarisatie 
 
Onder de strategische doelstelling 9 rond cultuurhistorisch erfgoed wordt in het 
bestuursakkoord 2007/2012 gekozen om het funerair patrimonium te inventariseren aanpak 
van inventarisatie van haar funerair patrimonium. De uitvoering hiervan is eerder een regulier 
proces dan een project en zal continu aan de orde zijn door het jaarlijks bijkomend aantal 
graftekens waar de stad eigenaar van wordt.  
 
 
Sinds 2005 zijn twee medewerkers van SB/GB/begraafplaatsen begonnen aan de 
inventarisatie die inzoomt op de grafmonumenten die in eigendom van de stad zijn gekomen 
over de jaren heen. In 2007 werden er twee historici in de functie van consulent door het 
bedrijf standontwikkeling bij de dienst monumentenzorg aangetrokken, die 
bedrijfsoverschrijdend samenwerken met de dienst begraafplaatsen, met de verschillende 
heemkundige kringen in de districten en met de vzw Grafzerkje. De inventarisatie is niet 
voltooid, maar brengt aan het licht dat de stad eigenaar is van ten minste 5000 
grafmonumenten. 

 

4.1.3. Restauratie via sociale economie, hergebruik en peterschap 
 
Er werden de afgelopen jaren al een 50-tal belangrijke grafmonumenten gerestaureerd in een 
optimale samenwerking tussen de dienst begraafplaatsen van SB met de vzw Grafwerkje, die 
met haar leden en vrijwilligers graven restaureert, bemiddelt bij concessionarissen en met 
succes zoekt naar sponsors. 
 
Het aantal burgers en organisaties die zelf initiatieven nemen tot restauratie, of de vraag 
stellen of zij een grafmonument in hergebruik kunnen nemen stijgt, waardoor de stap van 
inventarisatie naar restauratie kan gezet worden, zonder dat dit op rekening van de 
belastingbetaler dient te gebeuren. Er is een vraag en de stad heeft een aanbod. 
 
Een in het voorjaar van 2008 opgerichte commissie bestaande uit interne en externe experten  
(diensten monumentenzorg en begraafplaatsen, architect patrimoniumonderhoud, meester-



steenkapper, vzw Grafzerkje) labelt grafmonumenten in verschillende categorieën, zodat een 
levende catalogus met grafmonumenten ontstaat. 
De categorieën van grafmonumenten zijn: 

1. van lokaalhistorisch belang om in peterschap te geven 
2. zonder lokaalhistorisch belang om in bruikleen kunnen aangeboden te worden, met het 

oog op de instandhouding en restauratie ervan. 
3. zonder waarde en met restauratiekosten kunnen afgebroken worden 
4. bovenlokaal belang 

Uiteraard zal een bepaalde categorie van belangrijke graven niet in aanmerking komen voor 
peterschap, of hergebruik en blijven de pistes van sponsoring, of restauratie op kosten van de 
stad mogelijk. 
Gent en Brugge passen de methodiek van peterschap en hergebruik reeds succesvol toe. 
 
Het geïntegreerde beleid rond funerair erfgoed zal werken op vier peilers: 
 

1. het aanbieden van de mogelijkheid tot het verwerven van het peterschap over een 
grafmonument met het oog op restauratie ervan; 

2. het aanbieden van de mogelijkheid aan derden om de restauratie van grafmonumenten 
te sponsoren; 

3. het ter beschikking stellen van bestaande graftekens voor hergebruik met de 
verplichting tot restauratie tegen betaling van een éénmalige retributie van 1.500,- € + 
concessiekosten; 

4. het opstarten van een sociaal tewerkstellingsproject rond grijsonderhoud, zodat een 
team van een 4-tal voltijdse werkkrachten onder supervisie van een ervaren ploegbaas 
( begeleider met expertise in restauratietechnieken), kan ingeschakeld worden voor het 
onderhouden, conserveren en uitvoeren van kleine herstellingen aan graftekens en 
monumenten in eigendom van de stad op de stedelijke begraafplaatsen. 

 
Met het hergebruik van graftekens worden nieuwe inkomsten gegenereerd door de invoering 
van een nieuwe retributie en het innen van concessiegelden. Als er jaarlijks 50 à 75 
grafmonumenten in hergebruik kunnen gegeven worden is het sociaal tewerkstellingsproject 
zo goed als integraal terugverdiend. 
 
Het is door simultaan dit beleid op verschillende peilers te implementeren, dat de achterstand 
in de conservatie en onderhoud van de duizenden grafmonumenten waar de stad het 
eigenaarschap over verwierf, de prachtige beelden op begraafplaatsen, zerken op militaire 
ereperken en de momenteel moeilijk te onderhouden legaten kan ingehaald worden. 
 
In de begroting zal het bedrag voor grijsonderhoud via het sociaal tewerkstellingsproject 
recurrent dienen ingeschreven te worden, zodat alle begraafplaatsen aan bod kunnen komen. 
Gezien de grote achterstand in grijsonderhoud en het aantal grafmonumenten, wordt geraamd 
dat de duurtijd van het project minstens over 5 jaar dient gespreid te worden. 
 
De implementatie van dit beleid op 4 peilers zal plaatsvinden midden 2008. 
 
Na de periode van een jaar zullen de resultaten van dit geïntegreerde beleid geëvalueerd en 
eventueel bijgestuurd worden.  
Omdat de dienst de nieuwe rol van makelaar opneemt, zal het proces dienen gemodelleerd te 
worden.  
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Stads- en Buurtonderhoud A-Punt

20  Begraafplaatsen. Bruikleen en peterschap van graftekens en 
grafmonumenten. Goedkeuring. Concretisering beleidsrichtlijn  
(Jaarnummer 1871) 

De gemeenteraad keurt de  principiële beslissing van het college goed over bruikleen en 
peterschap van graftekens en grafmonumenten in het kader van het beheer van het funerair 
patrimonium van de stedelijke begraafplaatsen. 
Agendapunt, gemeenteraad, open, 2005-05-17, jaarnummer 1202; Agendapunt, college, gewone 
zitting, 2008-09-12, jaarnummer 10880. 
Auteur: Hendrik de Bouvre 

Motivering 

Voorgeschiedenis 

De gemeenteraad keurde op 17 mei 2005 (jaarnummer 1202) de nieuwe code van gemeentelijke 
politiereglementen goed. In het huishoudelijk reglement 7 - begraafplaatsen en lijkbezorging is 
onder afdeling 1 - concessies in artikel 2 het principe van hergebruik opgenomen. 
 
Het college nam op 12 september 2008 (jaarnummer 10880) een principiële beslissing over 
bruikleen en peterschap van graftekens en grafmonumenten en besliste dit aan de gemeenteraad 
voor te stellen. 
Met dit besluit wordt het principe van hergebruik concreet uitgewerkt. 

Feiten en context 

De stad is als eigenaar verantwoordelijk voor het in stand houden of restaureren van haar 
grafmonumenten. De toepasselijke wetgeving bepaalt in welke hypotheses de stad eigenaar wordt 
van niet weggenomen graftekens of nog bestaande ondergrondse bouwwerken. 
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Een stedelijk funerair team, samengesteld uit deskundigen van de dienst begraafplaatsen van het 
bedrijf stads- en buurtonderhoud en de dienst monumenten- en welstandszorg van het bedrijf 
stadsontwikkeling, inventariseert grafmonumenten in eigendom van de stad. 
 
Het oude beheerprincipe waarin een grafteken na afloop van de concessie blindelings werd 
geruimd, wordt vervangen door een beheerprincipe waarin afweging wordt gemaakt om graftekens 
te verwijderen, in bruikleen te geven of in stand te houden als waardevol funerair erfgoed. 

Juridische grond 

Artikel 26 §1 van het decreet van 16 januari 2004 betreffende de begraafplaatsen en de 
lijkbezorging stelt dat wanneer aan een grafconcessie een einde wordt gesteld, geen aanvraag tot 
overbrenging is ingediend of wanneer een niet-geconcedeerde begraving wordt beëindigd, de niet 
weggenomen graftekens en de eventueel nog bestaande ondergrondse bouwwerken eigendom 
worden van de gemeente. 
 
Conform §2 van ditzelfde artikel regelt het college autonoom de bestemming van de graftekens en 
de nog bestaande ondergrondse bouwwerken die eigendom zijn van de gemeente. Het college 
moet daarbij wel rekening houden met de wetgeving omtrent de bescherming van monumenten en 
kleine onroerende erfgoedelementen. 
 
De politiecodex (gemeenteraadsbesluit van 17 mei 2005, jaarnummer 1202), huishoudelijk 
reglement, begraafplaatsen en lijkbezorging, afdeling 1 - concessies, artikel 2 bepaalt: “De stad 
biedt de mogelijkheid aan belangstellenden om grafmonumenten, met of zonder kelder, op vroeger 
geconcedeerde grond als nieuwe concessie aan te kopen, mits zij dit monument verder in stand 
houden”. 

Advies 

De dienst bestuurszaken/juridische cel verleende op 13 augustus 2008 advies en stelt onder meer 
het volgende: 
- wanneer de stad eigenaar blijft van het grafteken kan zij het bijvoorbeeld in bruikleen 
(hergebruik) geven en kan zij mits het toepassen van de bij decreet voorziene 
verwaarlozingsprocedure het goed onderhoud van het grafteken afdwingen; 
- een concessionaris wiens concessie afgelopen is en niet werd vernieuwd, kan geen 
aanspraak meer maken op het grafteken eens het op wettelijke wijze (volgens de 
bepalingen van het decreet) eigendom geworden is van de stad; 
- volgens lectuur terzake bepaalt de gemeenteraad het systeem van bruikleen (hergebruik), 
het principe van bruikleen (hergebruik) is reeds vervat in de politiecodex maar moet nog 
worden uitgewerkt; 
- het college is bevoegd voor het goedkeuren van de concrete beslissingen om (een) 
grafteken(s) in bruikleen te geven. 
 
Het bedrijf financiën geeft een positief advies voor het invoeren van een retributie die de door de 
stad gemaakte kosten verhaalt op de concessionaris. 



 
 

                 Gemeenteraad                                                      beraadslaging/proces verbaal 
                                                                                                                                                                                                        Kopie  
 
 
 
 
 

gemeenteraadsbesluit: 1871  van maandag 20 oktober 2008 
  Pagina  3 van 6 
 

Argumentatie 

Om het hoofd te kunnen bieden aan de kosten en inspanningen bij de instandhouding van het 
groeiend aantal grafmonumenten die na het aflopen van de concessietermijn eigendom worden van 
de stad, worden volgende procedures ingevoerd en/of concreet uitgewerkt: 
 
1 Bruikleen (hergebruik) van een grafteken waaronder stoffelijke resten begraven liggen zonder 
lokaalhistorische waarde. 
 
Door de burger te laten participeren in het behoud van het funerair erfgoed ontstaat een win/win 
situatie voor de burger en de stad. De stad exploiteert de beschikbare ruimte op de begraafplaatsen 
meer efficiënt en behoudt haar grafmonumenten. De burger krijgt een grafmonument ter 
beschikking dat in bruikleen (hergebruik) wordt gegeven om er stoffelijke overschotten in te 
begraven, onder de voorwaarde het in stand te houden of te restaureren. Om het saneren van deze 
graven dat de stad op zich neemt te compenseren, wordt een éénmalige retributie op de bruikleen 
(hergebruik) van een grafteken aangerekend. Daarnaast dient de aanvrager de retributie te betalen 
voor het aantal concessies die worden aangevraagd volgens de geldende tarieven en termijnen. De 
bruikleen (hergebruik) is dus steeds gekoppeld aan (een) grafconcessie(s); de aanvraag voor beide 
gebeurt via één formulier. 
 
Over de aspecten van monumentenzorg adviseert het stedelijke funeraire team in overleg met de 
dienst ruimtelijke ordening (R.O.) Vlaanderen van het Vlaams gewest dat zij elke aanvraag tot 
bruikleen (hergebruik) van graftekens, voorafgaand aan de beslissing door het college, onderzoekt 
naar de lokaalhistorische waarde ervan,zodat de stad onder alle voorwaarden deze categorie van 
belangrijke grafmonumenten niet in bruikleen (hergebruik) geeft. 
 
2 Het peterschap over grafmonumenten voor organisaties, privé-personen of groepen die het 
onderhoud en de restauratie ervan organiseren of financieel steunen. 
 
Verenigingen of privé-personen kunnen in overleg met de dienst begraafplaatsen en de dienst 
monumenten- en welstandszorg het peterschap verwerven over grafmonumenten, zelfs indien deze 
van lokaalhistorisch belang of van bovenlokaal historisch belang zijn met het oog op het 
restaureren en instandhouden ervan terwijl de stad het eigenaarschap behoudt. 
 
De bedoeling van het peterschap is niet dat de stad gelden int van de sponsors maar wel dat de 
peters zelf het onderhoud en/of de restauratie van een grafteken verzorgen of dat zij deze 
bekostigen, dit ook omdat de stad niet beschikt over de middelen om alle grafmonumenten te 
restaureren. 
 
Om de rechten en verplichtingen van de partijen die een grafteken of –monument in bruikleen 
(hergebruik) nemen of sponsoren via peterschap duidelijk te stellen, wordt per individueel 
grafteken een overeenkomst opgesteld. De door alle partijen ondertekende aanvraag voor 
grafconcessie met bruikleen (hergebruik) of voor peterschap geldt als overeenkomst. 
 
Het principe van bruikleen (hergebruik) van graftekens is reeds verankerd in de politiecodex 
van stad Antwerpen. Omdat met dit besluit het principe concreet wordt uitgewerkt en de 
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politiecodex de term concessie hanteert terwijl deze term duidt op privatief gebruik van 
openbaar domein en niet van privaat domein (zoals de graftekens), dringt een wijziging van 
de bepaling in de politiecodex zich op. 
 
Het college moet hiertoe opdracht geven aan het bedrijf integrale veiligheid. Het bedrijf stads- en 
buurtonderhoud suggereert om artikel 2 van afdeling 1 van het huishoudelijk reglement 
begraafplaatsen en lijkbezorging aan te passen als volgt: 
 
“De stad staat het hergebruik toe van bepaalde graftekens, grafmonumenten en/of ondergrondse 
bouwwerken waarvan zij eigenaar is door deze in bruikleen (hergebruik) te geven. De aanvrager 
krijgt het bestaande grafteken, grafmonument en/of ondergronds bouwwerk tot zijn/haar 
beschikking zonder er de eigenaar van te worden onder de voorwaarde om het grafteken in de 
oorspronkelijke staat te houden of te restaureren. De concrete bepalingen zijn opgenomen in de 
overeenkomst die wordt afgesloten met de aanvrager.” 

Financiële gevolgen 

Door het hergebruik van graftekens waarvan de stad eigenaar is mogelijk te maken via bruikleen 
(hergebruik), worden de financiële verplichtingen van de stad voor het in stand houden en 
restaureren van haar grafmonumenten overgedragen naar de bruikleners of peters van de 
graftekens (tevens concessionarissen van het graf waarop de graftekens staan). 
Per aanvraag voor bruikleen (hergebruik) van een bestaand grafteken zullen de volgende 
retributies worden geïnd: 
- de bestaande retributie op het verlenen van een (graf)concessie à rato van het aantal 
stoffelijke overschotten zoals vastgesteld in het geldende retributiereglement voor de 
begraafplaatsen; 
- een éénmalige retributie op de sanering en de bruikleen (hergebruik) van het grafteken. 

Besluit 

De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed. 

Artikel 1 

De gemeenteraad keurt goed dat bestaande graftekens aan burgers voor een normale, hernieuwbare 
concessietermijn in bruikleen (hergebruik) kunnen worden gegeven. 

Artikel 2 

De gemeenteraad keurt goed dat het college de concrete aanvragen voor bruikleen (hergebruik) 
van bestaande graftekens (telkens gekoppeld aan een concessieaanvraag) goedkeurt, voor zover 
deze worden verleend onder de volgende voorwaarden die worden vermeld op het 
aanvraagformulier: 
- de aanvraag gebeurt tegelijkertijd voor de concessie van het graf en voor de bruikleen 
(hergebruik) van het grafteken (met de term ‘aanvrager‘ wordt dus zowel de bruiklener als 
de concessionaris bedoeld); 
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- het betreft een grafteken waarvan de stad eigenaar (geworden) is en waarvan zij de 
bruikleen (hergebruik) toestaat. De stad behoudt het eigenaarschap over het grafmonument; 
- de bruikleen (hergebruik) van het grafteken is onlosmakelijk verbonden met de concessie 
voor het graf. De bruikleen (hergebruik) kan maar worden verleend en is maar rechtsgeldig 
zolang er voor het graf aan dezelfde aanvrager een concessie is toegekend; 
- de aanvrager verbindt er zich toe om de in een bijlage beschreven instandhoudings- en/of 
restauratiewerken aan het grafteken uit te voeren. Deze bijlage maakt onlosmakelijk deel 
uit van de overeenkomst en dient gedateerd en ondertekend, voorafgegaan door de 
formulering: gelezen en goedgekeurd; 
- de éénmalige retributie voor de sanering en de bruikleen (hergebruik) te betalen aan de 
stad; 
- de aanvrager betaalt eveneens de retributie voor de grafconcessie zoals vastgesteld in de 
geldende retributiereglementering voor de begraafplaatsen; 
- de aanvrager is aansprakelijk voor eventuele schade aan de eigendommen van de stad als 
gevolg van werken die in zijn/haar opdracht worden uitgevoerd; 
- de bruikleen (hergebruik)overeenkomst loopt gelijk met de aanvang en het einde van de 
concessie en neemt hoe dan ook een einde indien de concessie wordt beëindigd; 
- de bruikleen (hergebruik) van het bestaand grafteken zoals beschreven in deze 
overeenkomst wordt rechtsgeldig op het ogenblik dat het college van de stad de 
concessieaanvraag goedkeurt of bekrachtigt; 
- bij het niet naleven van de voorwaarden die deel uitmaken van deze overeenkomst kan (de 
dienst begraafplaatsen van het bedrijf stads- en buurtonderhoud van) de stad de 
verwaarlozingsprocedure inzetten. Dit leidt na één jaar tot het beëindigen van de concessie 
en meteen ook tot het beëindigen van de bruikleen (hergebruik) van het grafteken; 
- de aanvrager verbindt er zich toe om geen aanspraak te maken op vergoedingen of 
compensaties bij de beëindiging of niet hernieuwing van de bruikleen (hergebruik) (en dus 
ook van de grafconcessie). 

Artikel 3 

De gemeenteraad keurt goed dat verenigingen of privé-personen in overleg met de dienst 
begraafplaatsen en de dienst monumenten- en welstandszorg het peterschap kunnen verwerven 
over grafmonumenten met het oog op het restaureren en in stand houden ervan terwijl de stad het 
eigenaarschap behoudt. 

Artikel 4 

De gemeenteraad keurt goed dat het college de concrete aanvragen voor peterschap van bestaande 
graftekens goedkeurt, voor zover deze worden verleend onder de volgende voorwaarden die 
worden vermeld op het aanvraagformulier: 
- het grafmonument is en blijft eigendom van de stad Antwerpen en komt niet in aanmerking 
voor bruikleen (hergebruik); 
- de stoffelijke overschotten blijven onaangeroerd; 
- de aanvrager verbindt er zich toe om instandhoudings- en/of restauratiewerken aan het 
grafmonument uit te voeren in overleg met de dienst monumenten- en welstandszorg van 
stad Antwerpen; 
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- op de achterkant van het grafmonument kan de aanvrager een bordje aanbrengen met 
zijn/haar naam en coördinaten en de vermelding dat hij/zij als peter dit grafmonument 
onderhoudt; 
- de aanvrager is aansprakelijk voor eventuele schade aan de eigendommen van de stad als 
gevolg van werken die in zijn/haar opdracht worden uitgevoerd; 
- het peterschap wordt rechtsgeldig op het ogenblik dat het college de aanvraag goedkeurt of 
bekrachtigt; 
- bij het niet naleven van de voorwaarden die deel uitmaken van de overeenkomst kan (de 
dienst begraafplaatsen van het bedrijf stads- en buurtonderhoud van) de stad in dringende 
omstandigheden en na aangetekende aanmaning aan de aanvrager na 30 kalenderdagen 
overgaan tot onmiddellijke beëindiging van het peterschap over het grafmonument. De 
peter verbindt er zich toe om geen aanspraak te maken op vergoedingen of compensaties 
bij de beëindiging of niet hernieuwing van het peterschap. 
 
Artikel 5 
 
Dit besluit heeft in principe voor de stad geen financiële gevolgen.  
 
 
Afschrift:    11 exemplaren 
Aan: Aantal: Actie: 
SB/SD/FIN 1 voor kennisneming 
SB/SD 1 voor kennisneming 
FI 1 voor gevolg 
IV 1 voor gevolg 
SB/GB 1 voor kennisneming 
BZ/JUR (H. Defrenne) 1 voor kennisneming 
SW/BUR/WMZ (G. 
Donckers en T. Rogiest) 

2 voor gevolg 

SB/GB/ME1 1 voor gevolg 
SB/GB/AN4 1 voor gevolg 
SB/GB/DE1 1 voor gevolg 
 
 



 
Stads- en Buurtonderhoud A-Punt

  Begraafplaatsen. Bruikleen en peterschap van graftekens en 
grafmonumenten. Principebeslissing. Goedkeuring. Concretisering 
beleidsrichtlijn (Jaarnummer 1033) 

Het college keurt de procedure voor bruikleen en  peterschap van grafmonumenten in het 
kader van het beheer van het funerair patrimonium van de stedelijke begraafplaatsen goed. 
Agendapunt, gemeenteraad, open, 2005-05-17, jaarnummer 1202 
Auteur: Hendrik de Bouvre 

Motivering 

Voorgeschiedenis 

Op 12 september 2008  ( jaarnummer 10880) keurde het college het principe en de 
modaliteiten goed om bruikleen en peterschap van grafmonumenten in te voeren. 
Op 20 oktober 2008 ( jaarnummer 1871) keurde de gemeenteraad het principe goed om 
bruikleen en peterschap van grafmonumenten in te voeren. In dezelfde zitting ( jaarnummer 
1423) werd eveneens de herziening van het retributiereglement goedgekeurd, waarin de 
tarieven voor bruikleen van grafmonumenten werden opgenomen. 
Op 21 september 2009 (jaarnummer 1503) keurde de gemeenteraad de beleidsnota goed die 
de krachtlijnen uiteenzet rond het beheer van funerair erfgoed. 

Feiten en context 

De stad is verantwoordelijk om de grafmonumenten die haar eigendom zijn, in stand te 
houden. De toepasselijke wetgeving bepaalt wanneer de stad eigenaar wordt van 
grafmonumenten of ondergrondse bouwwerken. In concreto wordt de stad na afloop van een 
grafconcessie eigenaar van het grafmonument. 
Het oude beheerprincipe waarbij deze grafmonumenten werden geruimd, wordt sinds 2008 
vervangen door het herbestemmingmodel. Hierbij wordt per grafmonument bepaald of het 
zinvol is om het als funerair erfgoed te behouden door het in bruikleen of peterschap te geven. 
Enkele tientallen contracten voor peterschap of bruikleen werden ondertussen afgesloten. 
Met dit besluit wordt een procedure uitgewerkt om de aanvragen voor bruikleen en peterschap 
op een deskundige, éénvormige en klant– en resultaatgerichte manier te behandelen. 

Juridische grond 

Artikel 26 §1 van het decreet van 16 januari 2004 betreffende de begraafplaatsen en de 
lijkbezorging stelt dat wanneer aan een grafconcessie een einde wordt gesteld, of geen 
aanvraag tot overbrenging is ingediend, of wanneer een niet-geconcedeerde begraving wordt 
beëindigd, de niet weggenomen graftekens en de eventueel nog bestaande ondergrondse 
bouwwerken eigendom worden van de gemeente. 
 
Conform §2 van ditzelfde artikel regelt het college autonoom de bestemming van de 
graftekens en de nog bestaande ondergrondse bouwwerken die eigendom zijn van de 



gemeente. Het college moet daarbij wel rekening houden met de wetgeving omtrent de 
bescherming van monumenten en kleine onroerende erfgoed-elementen. 

Advies 

Het funerair patrimonium dat zich op de Antwerpse begraafplaatsen bevindt, is zeer 
gevarieerd en waardevol. In de loop van de 19de en 20ste eeuw ontstond een grote 
verscheidenheid in grafmonumenten wat vormgeving, materiaalgebruik en inplanting betreft. 
De begraafplaatsen zijn vandaag openluchtmusea waar men langsheen de maatschappij en 
haar inwoners van de voorbije eeuwen wandelt. 
 
Dankzij de mogelijkheid tot herbestemming kunnen grafmonumenten na het verlopen van de 
concessie opnieuw ter beschikking gesteld worden voor bruikleen of peterschap. Op die 
manier verliezen ze hun intrinsieke functie niet wat verval tegenwerkt. Vanuit het oogpunt 
van de erfgoedzorg draagt het herbestemmingmodel bij tot het actief beheer van en zorg voor 
het funerair patrimonium. 
 
De dienst monumentenzorg van het  bedrijf stadsontwikkeling adviseert de opmaak van een 
procedure voor bruikleen en peterschap van grafmonumenten in het kader van het beheer van 
het funerair patrimonium van de stedelijke begraafplaatsen gunstig. 
 
Deze procedure maakt het mogelijk om de aanvragers voor peterschap en bruikleen op een 
klantvriendelijke manier te begeleiden. Het zijn deze aanvragers die mee voor het behoud en 
onderhoud van het funerair erfgoed op de Antwerpse begraafplaatsen zorgen. 
 

Dankzij de procedure voor herbestemming van grafmonumenten worden aanvragen op een 
gelijkvormige manier behandeld en kan een efficiënte verwerking ervan worden gewaarborgd. 

Argumentatie 

Om het herbestemmingmodel uit te bouwen tot een succesvol instrument wordt een procedure 
uitgewerkt. Deze start bij de aanvraag voor bruikleen of peterschap en eindigt bij de 
bekrachtiging ervan door het college. 
 
Klanten die gebruik maken van het herbestemmingmodel leveren een bijdrage aan het behoud 
van het funerair erfgoed. 
 
Een contract voor bruikleen loopt minstens 25 jaar, de duurtijd voor een contract voor 
peterschap wordt vastgelegd in overeenstemming tussen de stad en de aanvrager. Gezien de 
lange duurtijd wordt altijd eerst deskundig advies verstrekt vanuit verscheidene 
expertisedomeinen: funerair erfgoedbeheer, lokale geschiedkunde, begraafplaatsenbeheer en 
bouwfysica. 
 
Het bestuur keurde in 2008 de krijtlijnen goed met betrekking tot behoud van funerair 
erfgoed. De concretisering van deze beleidslijn steunt op vijf uitgangspunten: 

 
1 Een klantgerichte, resultaatgerichte en éénvormige aanvraagprocedure. 
   De klant dient zijn aanvraag voor bruikleen of peterschap in bij één van de drie front-offices  
   van de dienst begraafplaatsen van de stad Antwerpen. De aanvraag wordt overgemaakt aan  
   de funeraire cel van de dienst begraafplaatsen die de infofiche van het grafmonument  



   aanmaakt. Daarna legt ze de aanvraag ter advies voor aan de experten. Deze adviezen  
   worden gebundeld en gezonden naar de herbestemmingcommissie. Deze neemt alles in 
   overweging en oordeelt of op de aanvraag kan ingegaan worden.  
   Bij akkoord wordt de beslissing gemotiveerd voorgelegd aan het college.  
   Bij niet akkoord gaat de gemotiveerde afwijzing terug naar de funeraire cel, die in overleg  
   met de aanvrager de voorwaarden van de aanvraag al dan niet aanpast. 
   Zo de aanvrager instemt met de aangepaste voorwaarden wordt de aanvraag opnieuw  

 voorgelegd aan de experten die adviseren over het aangepaste voorstel, waarna de 
herbestemmingcommissie een definitieve beslissing neemt. 

 
2 Het principe van maximale herbestemming. 
   Uit principiële en financiële overweging wenst het bestuur maximaal gebruik te maken van    
   bruikleen en peterschap zodat het funerair erfgoed in eigendom van de stad opgewaardeerd  
   wordt. 

 
Dit betekent dat de herbestemmingcommissie de opdracht krijgt naar resultaatgerichte 
oplossingen te zoeken om grafmonumenten te bewaren. Bij bruikleen kunnen verantwoorde 
kleine aanpassingen aan het grafmonument in sommige gevallen aanvaard worden, zodat het 
beter aansluit bij de rouwbeleving van de nabestaanden. 
 
De funeraire cel waakt erover dat elk contract voor peterschap of bruikleen leidt tot 
kwaliteitsvolle resultaten door voorwaarden voor de overeenkomst vast te leggen. Indien 
deze niet worden opgevolgd wordt het contract beëindigd door het college via de procedure 
van verwaarlozing. 

 
3 De rol van de funeraire cel als motor 
   De funeraire cel is samengesteld uit medewerkers van de dienst monumentenzorg en de  
   dienst begraafplaatsen en is het contactpunt voor de klant. De cel begeleidt de volledige 
   procedure. Daarnaast staat ze in voor de opmaak van een informatiefiche per grafmonument  
   en bepaalt ze in overleg met de experten of een grafmonument in aanmerking komt voor  
   bruikleen en/of peterschap. De grafmonumenten worden hiervoor in categorieën opgedeeld.    
   De funeraire cel bundelt de aanvragen van de experten en legt ze voor aan de  
   herbestemmingcommissie. 
 

 
Categorie belang peterschap bruikleen behoud van 

originele naam1
1 grafmonument/persoon 

van monumentaal 

belang 

ja neen ja 

2 persoon van 

lokaalhistorisch belang 

ja ja ja 

3 grafmonument van 

lokaalhistorisch belang 

ja ja ja/neen 

                                                 
 



4 zonder lokaal-

historische waarde 

ja ja neen 

 
4 Het raadplegen van experten: 

De voorzitter van de herbestemmingcommissie duidt deskundigen aan die afkomstig zijn uit 
verschillende expertisedomeinen:  

1. funerair erfgoedbeheer: dienst monumentenzorg; 
2. lokale geschiedkunde: funeraire vereniging, heemkundige kring; 
3. begraafplaatsenbeheer: dienst begraafplaatsen; 
4. bouwfysica: steenkapper, grafmaker, architect. 

 
5. Het oprichten van een herbestemmingcommissie: 

De herbestemmingcommissie krijgt de bevoegdheid om adviezen van de experten te 
beoordelen en te verwerken tot collegebesluiten. Ze waakt er over dat het principe van 
maximale herbestemming niet in het gedrang komt.  
De commissie wordt samengesteld uit: 

- de bestuurscoördinator van de afdeling groen en begraafplaatsen (voorzitter); 
- de adjunct-coördinator van de dienst monumenten – en welstandszorg; 
- de afdelingschef van de dienst begraafplaatsen; 
- een consulent van de dienst monumentenzorg. 

 
Na goedkeuring door de herbestemmingcommissie agendeert het bedrijf stads– en 
buurtonderhoud/begraafplaatsen de aanvraag als B-punt op het college. De procedure wordt 
afgerond als het college de aanvraag voor bruikleen of peterschap bekrachtigt. 

Besluit 

Artikel 1 

Het college beslist het principe van maximale herbestemming van het funerair erfgoed via 
bruikleen of peterschap goed te keuren waardoor het funerair erfgoed in eigendom van de stad 
opgewaardeerd wordt. 

Artikel 2 

Het college keurt goed de procedure voor herbestemming van grafmonumenten goed en 
beslist dat de funeraire cel van de dienst begraafplaatsen dit aandrijft en opvolgt. 

Artikel 3 

Het college beslist goed te keuren om een herbestemmingcommissie in te stellen die 
bevoegdheid krijgt om adviezen van experten te beoordelen en te verwerken tot 
collegevoorstellen. 
De herbestemmingcommissie is samengesteld uit: 

- de bestuurscoördinator van de afdeling groen en begraafplaatsen (voorzitter); 
- de adjunct-coördinator van de dienst monumentenzorg; 
- de afdelingschef van de dienst begraafplaatsen; 
- een consulent van de dienst monumentenzorg. 



Artikel 4 

Dit besluit heeft in principe voor de stad geen financiële gevolgen.  
 



 
Stads- en Buurtonderhoud A-Punt

  Begraafplaatsen. Bruikleen en peterschap van graftekens en 
grafmonumenten. Principebeslissing. Goedkeuring. Concretisering 
beleidsrichtlijn (Jaarnummer 1033) 

Het college keurt de procedure voor bruikleen en  peterschap van grafmonumenten in het 
kader van het beheer van het funerair patrimonium van de stedelijke begraafplaatsen goed. 
Agendapunt, gemeenteraad, open, 2005-05-17, jaarnummer 1202 
Auteur: Hendrik de Bouvre 

Motivering 

Voorgeschiedenis 

Op 12 september 2008  ( jaarnummer 10880) keurde het college het principe en de 
modaliteiten goed om bruikleen en peterschap van grafmonumenten in te voeren. 
Op 20 oktober 2008 ( jaarnummer 1871) keurde de gemeenteraad het principe goed om 
bruikleen en peterschap van grafmonumenten in te voeren. In dezelfde zitting ( jaarnummer 
1423) werd eveneens de herziening van het retributiereglement goedgekeurd, waarin de 
tarieven voor bruikleen van grafmonumenten werden opgenomen. 
Op 21 september 2009 (jaarnummer 1503) keurde de gemeenteraad de beleidsnota goed die 
de krachtlijnen uiteenzet rond het beheer van funerair erfgoed. 

Feiten en context 

De stad is verantwoordelijk om de grafmonumenten die haar eigendom zijn, in stand te 
houden. De toepasselijke wetgeving bepaalt wanneer de stad eigenaar wordt van 
grafmonumenten of ondergrondse bouwwerken. In concreto wordt de stad na afloop van een 
grafconcessie eigenaar van het grafmonument. 
Het oude beheerprincipe waarbij deze grafmonumenten werden geruimd, wordt sinds 2008 
vervangen door het herbestemmingmodel. Hierbij wordt per grafmonument bepaald of het 
zinvol is om het als funerair erfgoed te behouden door het in bruikleen of peterschap te geven. 
Enkele tientallen contracten voor peterschap of bruikleen werden ondertussen afgesloten. 
Met dit besluit wordt een procedure uitgewerkt om de aanvragen voor bruikleen en peterschap 
op een deskundige, éénvormige en klant– en resultaatgerichte manier te behandelen. 

Juridische grond 

Artikel 26 §1 van het decreet van 16 januari 2004 betreffende de begraafplaatsen en de 
lijkbezorging stelt dat wanneer aan een grafconcessie een einde wordt gesteld, of geen 
aanvraag tot overbrenging is ingediend, of wanneer een niet-geconcedeerde begraving wordt 
beëindigd, de niet weggenomen graftekens en de eventueel nog bestaande ondergrondse 
bouwwerken eigendom worden van de gemeente. 
 
Conform §2 van ditzelfde artikel regelt het college autonoom de bestemming van de 
graftekens en de nog bestaande ondergrondse bouwwerken die eigendom zijn van de 



gemeente. Het college moet daarbij wel rekening houden met de wetgeving omtrent de 
bescherming van monumenten en kleine onroerende erfgoed-elementen. 

Advies 

Het funerair patrimonium dat zich op de Antwerpse begraafplaatsen bevindt, is zeer 
gevarieerd en waardevol. In de loop van de 19de en 20ste eeuw ontstond een grote 
verscheidenheid in grafmonumenten wat vormgeving, materiaalgebruik en inplanting betreft. 
De begraafplaatsen zijn vandaag openluchtmusea waar men langsheen de maatschappij en 
haar inwoners van de voorbije eeuwen wandelt. 
 
Dankzij de mogelijkheid tot herbestemming kunnen grafmonumenten na het verlopen van de 
concessie opnieuw ter beschikking gesteld worden voor bruikleen of peterschap. Op die 
manier verliezen ze hun intrinsieke functie niet wat verval tegenwerkt. Vanuit het oogpunt 
van de erfgoedzorg draagt het herbestemmingmodel bij tot het actief beheer van en zorg voor 
het funerair patrimonium. 
 
De dienst monumentenzorg van het  bedrijf stadsontwikkeling adviseert de opmaak van een 
procedure voor bruikleen en peterschap van grafmonumenten in het kader van het beheer van 
het funerair patrimonium van de stedelijke begraafplaatsen gunstig. 
 
Deze procedure maakt het mogelijk om de aanvragers voor peterschap en bruikleen op een 
klantvriendelijke manier te begeleiden. Het zijn deze aanvragers die mee voor het behoud en 
onderhoud van het funerair erfgoed op de Antwerpse begraafplaatsen zorgen. 
 

Dankzij de procedure voor herbestemming van grafmonumenten worden aanvragen op een 
gelijkvormige manier behandeld en kan een efficiënte verwerking ervan worden gewaarborgd. 

Argumentatie 

Om het herbestemmingmodel uit te bouwen tot een succesvol instrument wordt een procedure 
uitgewerkt. Deze start bij de aanvraag voor bruikleen of peterschap en eindigt bij de 
bekrachtiging ervan door het college. 
 
Klanten die gebruik maken van het herbestemmingmodel leveren een bijdrage aan het behoud 
van het funerair erfgoed. 
 
Een contract voor bruikleen loopt minstens 25 jaar, de duurtijd voor een contract voor 
peterschap wordt vastgelegd in overeenstemming tussen de stad en de aanvrager. Gezien de 
lange duurtijd wordt altijd eerst deskundig advies verstrekt vanuit verscheidene 
expertisedomeinen: funerair erfgoedbeheer, lokale geschiedkunde, begraafplaatsenbeheer en 
bouwfysica. 
 
Het bestuur keurde in 2008 de krijtlijnen goed met betrekking tot behoud van funerair 
erfgoed. De concretisering van deze beleidslijn steunt op vijf uitgangspunten: 

 
1 Een klantgerichte, resultaatgerichte en éénvormige aanvraagprocedure. 
   De klant dient zijn aanvraag voor bruikleen of peterschap in bij één van de drie front-offices  
   van de dienst begraafplaatsen van de stad Antwerpen. De aanvraag wordt overgemaakt aan  
   de funeraire cel van de dienst begraafplaatsen die de infofiche van het grafmonument  



   aanmaakt. Daarna legt ze de aanvraag ter advies voor aan de experten. Deze adviezen  
   worden gebundeld en gezonden naar de herbestemmingcommissie. Deze neemt alles in 
   overweging en oordeelt of op de aanvraag kan ingegaan worden.  
   Bij akkoord wordt de beslissing gemotiveerd voorgelegd aan het college.  
   Bij niet akkoord gaat de gemotiveerde afwijzing terug naar de funeraire cel, die in overleg  
   met de aanvrager de voorwaarden van de aanvraag al dan niet aanpast. 
   Zo de aanvrager instemt met de aangepaste voorwaarden wordt de aanvraag opnieuw  

 voorgelegd aan de experten die adviseren over het aangepaste voorstel, waarna de 
herbestemmingcommissie een definitieve beslissing neemt. 

 
2 Het principe van maximale herbestemming. 
   Uit principiële en financiële overweging wenst het bestuur maximaal gebruik te maken van    
   bruikleen en peterschap zodat het funerair erfgoed in eigendom van de stad opgewaardeerd  
   wordt. 

 
Dit betekent dat de herbestemmingcommissie de opdracht krijgt naar resultaatgerichte 
oplossingen te zoeken om grafmonumenten te bewaren. Bij bruikleen kunnen verantwoorde 
kleine aanpassingen aan het grafmonument in sommige gevallen aanvaard worden, zodat het 
beter aansluit bij de rouwbeleving van de nabestaanden. 
 
De funeraire cel waakt erover dat elk contract voor peterschap of bruikleen leidt tot 
kwaliteitsvolle resultaten door voorwaarden voor de overeenkomst vast te leggen. Indien 
deze niet worden opgevolgd wordt het contract beëindigd door het college via de procedure 
van verwaarlozing. 

 
3 De rol van de funeraire cel als motor 
   De funeraire cel is samengesteld uit medewerkers van de dienst monumentenzorg en de  
   dienst begraafplaatsen en is het contactpunt voor de klant. De cel begeleidt de volledige 
   procedure. Daarnaast staat ze in voor de opmaak van een informatiefiche per grafmonument  
   en bepaalt ze in overleg met de experten of een grafmonument in aanmerking komt voor  
   bruikleen en/of peterschap. De grafmonumenten worden hiervoor in categorieën opgedeeld.    
   De funeraire cel bundelt de aanvragen van de experten en legt ze voor aan de  
   herbestemmingcommissie. 
 

 
Categorie belang peterschap bruikleen behoud van 

originele naam1
1 grafmonument/persoon 

van monumentaal 

belang 

ja neen ja 

2 persoon van 

lokaalhistorisch belang 

ja ja ja 

3 grafmonument van 

lokaalhistorisch belang 

ja ja ja/neen 

                                                 
 



4 zonder lokaal-

historische waarde 

ja ja neen 

 
4 Het raadplegen van experten: 

De voorzitter van de herbestemmingcommissie duidt deskundigen aan die afkomstig zijn uit 
verschillende expertisedomeinen:  

1. funerair erfgoedbeheer: dienst monumentenzorg; 
2. lokale geschiedkunde: funeraire vereniging, heemkundige kring; 
3. begraafplaatsenbeheer: dienst begraafplaatsen; 
4. bouwfysica: steenkapper, grafmaker, architect. 

 
5. Het oprichten van een herbestemmingcommissie: 

De herbestemmingcommissie krijgt de bevoegdheid om adviezen van de experten te 
beoordelen en te verwerken tot collegebesluiten. Ze waakt er over dat het principe van 
maximale herbestemming niet in het gedrang komt.  
De commissie wordt samengesteld uit: 

- de bestuurscoördinator van de afdeling groen en begraafplaatsen (voorzitter); 
- de adjunct-coördinator van de dienst monumenten – en welstandszorg; 
- de afdelingschef van de dienst begraafplaatsen; 
- een consulent van de dienst monumentenzorg. 

 
Na goedkeuring door de herbestemmingcommissie agendeert het bedrijf stads– en 
buurtonderhoud/begraafplaatsen de aanvraag als B-punt op het college. De procedure wordt 
afgerond als het college de aanvraag voor bruikleen of peterschap bekrachtigt. 

Besluit 

Artikel 1 

Het college beslist het principe van maximale herbestemming van het funerair erfgoed via 
bruikleen of peterschap goed te keuren waardoor het funerair erfgoed in eigendom van de stad 
opgewaardeerd wordt. 

Artikel 2 

Het college keurt goed de procedure voor herbestemming van grafmonumenten goed en 
beslist dat de funeraire cel van de dienst begraafplaatsen dit aandrijft en opvolgt. 

Artikel 3 

Het college beslist goed te keuren om een herbestemmingcommissie in te stellen die 
bevoegdheid krijgt om adviezen van experten te beoordelen en te verwerken tot 
collegevoorstellen. 
De herbestemmingcommissie is samengesteld uit: 

- de bestuurscoördinator van de afdeling groen en begraafplaatsen (voorzitter); 
- de adjunct-coördinator van de dienst monumentenzorg; 
- de afdelingschef van de dienst begraafplaatsen; 
- een consulent van de dienst monumentenzorg. 



Artikel 4 

Dit besluit heeft in principe voor de stad geen financiële gevolgen.  
 


