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Herwaardering en
overname van oude
graftekens

voor

tijdens
Uw grafteken restaureren?
Voor de restauratie van waardevolle graftekens kan een
subsidie worden aangevraagd. De toelage bedraagt
50 % van de totale kosten van de uit te voeren werken,
met een maximum van 2.500 euro.
Uw aanvraag wordt geadviseerd en begeleid door
de Dienst Monumentenzorg en voorgelegd aan de
Raadgevende Commissie voor Stedenschoon. Het
College van Burgemeester en Schepenen geeft op basis
van deze adviezen zijn goedkeuring.

na

Dienst voor Monumentenzorg en Erfgoedzaken
Oostmeers 17, 8000 Brugge
t 050 47 23 79
monumentenzorg@brugge.be

Meer informatie
Burgerlijke Stand - Overlijdensdienst
Burg 11, 8000 Brugge
t 050 44 82 06
burgerlijke.stand@brugge.be

Brugge heeft aandacht voor haar
verleden.
Sinds de jaren 70 van de
vorige eeuw wordt ook het
funerair patrimonium van de
tien Brugse begraafplaatsen
geherwaardeerd: inventarisatie,
restauratie, overname,
rondleidingen ...
Jaarlijks wordt door de stad 30.000 euro
uitgetrokken voor de restauratie van
monumenten die omwille van hun
(kunst)historische karakter een uitstraling
of bepaalde waarde hebben, van de hand
van een vermaarde ontwerper zijn of op
het graf van een bekende of merkwaardige
Bruggeling staan.
Particulieren kunnen bepaalde vervallen
graftekens overnemen om er het stoffelijk
overschot van een dierbare in te begraven.

Een grafteken overnemen
Het originele karakter van het grafteken moet worden
gerespecteerd. Het is niet toegelaten om het grafteken
geheel of gedeeltelijk te verwijderen. Een persoonlijk
opschrift (zoals de naam, geboorte- en sterftejaar)
mag onder bepaalde voorwaarden als een nieuw
element worden aangebracht, zonder hierbij schade te
berokkenen aan het oorspronkelijke grafteken.
Op elk van de tien Brugse begraafplaatsen kunnen
er graftekens worden overgenomen, al bevinden de
meesten zich op het oude gedeelte van de Centrale
Begraafplaats. Geïnteresseerden nemen contact op
met de verantwoordelijke van de begraafplaatsen. Die
kan bevestigen of een bepaald grafteken in aanmerking
komt voor overname.
Bureel Centrale Begraafplaats
Kleine Kerkhofstraat, 8310 Brugge
t 050 35 54 10

Kostenplaatje
Voor een oude grafkelder betaalt u 50 euro bij de
overname, 440 euro voor de ontruiming en 50 euro voor
de eventuele overname van het grafteken.
Bij de overname van een zandgraf betaalt u 50 euro. In
een overgenomen zandgraf kunnen enkel urnes worden
bijgeplaatst.
Natuurlijk moet ook de concessie betaald worden.
De prijzen hiervan zijn dezelfde als voor een nieuwe
vergunning.

Peter- en meterschap van een
grafteken
Door het stadsbestuur werd besloten om burgers ook
de kans te geven het peter- of meterschap van een
oud grafteken op zich te nemen. Dit is geen overname
om er later een kist of urne in te plaatsen, maar
een verbintenis om de verantwoordelijkheid voor
het onderhoud en de schoonmaak van een bepaald
grafteken op u te nemen.
Dit is uiteraard kosteloos en bovendien werkt u mee aan
de instandhouding van ons funerair erfgoed.

