
 

Retributiereglement voor de begraafplaatsen  
 

Artikel 1 
Met ingang van 25 februari 2014 tot en met 31 december 2019 wordt een 
retributie gevestigd voor het verlenen van grafconcessies op begraafplaatsen, 

het saneren van een graf bij bruikleen en het in bruikleen nemen van een 
bestaand grafteken, het aanbrengen van tekst op een naamplaatje en het 

gebruik van funderingen.  
 
Artikel 2 

De retributies worden als volgt vastgesteld: 
 voor het verkrijgen van een graf-, grafkelder-, urnenveld-, of 

columbariumconcessie voor de bezorging, per stoffelijk overschot, vanaf 
een leeftijd van 18 jaar, voor een termijn van 25 jaar: 500 EUR; 

 voor het saneren van een graf bij bruikleen en voor het in bruikleen 

nemen van een bestaand grafteken 
o met een breedte kleiner of gelijk aan 150 cm: 1000 EUR 

o met een breedte groter dan 150 cm en kleiner of gelijk aan 250 cm: 
2000 EUR 

o met een breedte groter dan 250 cm: 3000 EUR; - voor het 
aanbrengen van tekst op een naamplaatje: 50 EUR 

 voor het gebruik van door de stad Antwerpen aangebrachte funderingen 

voor de plaatsing van graftekens 
o voor niet-geconcedeerde rustplaatsen (10 jaar): 80 EUR 

o voor geconcedeerde rustplaatsen (25 jaar): 200 EUR 
 voor het verkrijgen van een grafconcessie op een burgerlijk ereperk 

o met een breedte kleiner of gelijk aan 150 cm: 500 EUR 

o met een breedte groter dan 150 cm en kleiner of gelijk aan 250 cm: 
1000 EUR 

o met een breedte groter dan 250 cm: 2000 EUR.  
 
Artikel 3 

De looptijd van een concessie neemt aanvang op de datum waarop de aanvraag 
wordt aangevraagd of indien de concessie wordt aangevraagd na overbrenging 

uit een kosteloze rustplaats, vanaf de eerste dag van de bezorging in de eerste 
rustplaats.  
 

Artikel 4 
Bij hernieuwing van een concessie gelden de in artikel 2 vermelde retributies als 

uitgangspunt voor de berekening van het verschuldigde tarief à rato van het 
gewenste aantal schijven van 5 jaar van hernieuwing. Indien de verschuldigde 
retributie niet wordt betaald, worden de belanghebbenden geacht af te zien van 

het recht op concessie of hernieuwing ervan.  
 

Artikel 5 De retributie is verschuldigd door de aanvrager en dient binnen de 30 

dagen te worden betaald op rekeningnummer van de financieel beheerder. 

Artikel 6 Artikel 94 van het gemeentedecreet voorziet in de mogelijkheid om 

een dwangbevel uit te vaardigen met het oog op de invordering van onbetwiste 



en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen. Bij betwisting kan het stadsbestuur 

zich tot de burgerlijke rechtbank wenden om de retributie in te vorderen. 


