
STEDELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN SUBSIDIE 
VOOR DE RESTAURATIE VAN MERKWAARDIGE GRAFMONUMENTEN 
 
 
DOEL VAN DE SUBSIDIËRING 
De Stad Gent telt achttien begraafplaatsen op een oppervlakte van 57 ha. Op een aantal daarvan bevinden 
zich grafmonumenten die belangrijk zijn omwille van hun kunsthistorische, volkskundige, sociale en/of 
landschappelijke waarde.  
De Stad Gent kan een subsidie toekennen voor de restauratie van die merkwaardige grafmonumenten of 
gedeelten daarvan, met als doel de instandhouding van het waardevol funerair erfgoed. 
Hierna volgt de procedure voor de aanvraag van een restauratiepremie voor een merkwaardig 
grafmonument gelegen op het grondgebied van de Stad Gent.  
 
WIE KAN EEN AANVRAAG INDIENEN? 
De subsidie kan worden toegekend aan de concessiehouder(s) van de grondvergunning. 
 
HOEVEEL SUBSIDIE? 
Het bedrag van de subsidie wordt vastgesteld op 50% van de totale kostprijs van de restauratiewerken 
(exclusief btw) met een maximum van 2.500 €. 
 
SUBSIDIEAANVRAAG EN PRINCIPIËLE GOEDKEURING 
Voor het aanvatten van de restauratiewerken dient u per brief een subsidieaanvraag in bij de Stad Gent, 
ter attentie van de Dienst Monumentenzorg en Architectuur. Het aanvraagdossier moet voldoende 
gemotiveerd zijn, een gedetailleerde beschrijving en kostenraming van de werken geven en foto’s van de 
huidige toestand en een ontwerp van restauratie bevatten. 
 
De Dienst Monumentenzorg en Architectuur en de Dienst Burgerzaken onderzoeken het aanvraagdossier 
en geven het College van Burgemeester en Schepenen advies. Het College van Burgemeester en 
Schepenen neemt een principiële beslissing tot toekenning van de subsidie. U wordt van die beslissing op 
de hoogte gebracht waarna de werken mogen worden aangevat.  
 
TERMIJN WERKZAAMHEDEN 
U moet de restauratiewerken uitvoeren volgens de geldende normen en de regels van de kunst, binnen de 
twee jaar na de principiële beslissing. Respecteert u die termijn niet, dan kan de subsidie worden 
geschorst en volgt er geen uitbetaling.  
 
BEPALING DEFINITIEF SUBSIDIEBEDRAG EN UITBETALING 
Na de uitvoering van de restauratiewerken kunt u een betalingsaanvraag indienen bij de Dienst 
Monumentenzorg en Architectuur. Bij de betalingsaanvraag moet u alle nuttige bewijsstukken (facturen, 
foto’s enz.) en uw rekeningnummer bijvoegen. Als het rekeningnummer in de loop van de 
restauratiewerken wijzigt, moet u de Stad Gent daarvan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengen. 
 
De Dienst Monumentenzorg en Architectuur en de Dienst Burgerzaken controleren de betalingsaanvraag 
en de correcte uitvoering van de werken en brengen hierover advies uit aan het College van Burgemeester 
en Schepenen. Het College van Burgemeester en Schepenen neemt dan een definitieve beslissing over de 
toe te kennen subsidie voor de restauratiewerken en de uitbetaling ervan. 
 
CONTROLE OP DE AANWENDING VAN DE SUBSIDIE 
De Stad Gent heeft het recht om ter plaatse de aanwending van de subsidie te controleren. Wanneer de 
subsidie niet wordt gebruikt voor het doel waarvoor ze is toegekend, kan de Stad Gent de subsidie 
schorsen en vindt er geen uitbetaling plaats. 
Ook in geval van fraude of valse verklaringen kan de Stad Gent beslissen om de toekenning van de 
subsidie te schorsen. 
 



Dit reglement is van toepassing op alle subsidieaanvragen die vanaf 1 december 2010 volgens de 
hierboven beschreven procedure zullen worden ingediend. 
 
 
Informatie: 
Dienst Monumentenzorg en Architectuur 
Veldstraat 55  
9000 Gent 
Tel. 09 269 37 30 
Fax 09 269 37 55 
E-mail: monumentenzorg@gent.be 
Contactpersoon: Sophie Derom 
Tel. 09 269 37 44 
E-mail: sophie.derom@gent.be 
 
Dienst Burgerzaken 
Begraafplaatsen 
Palinghuizen, 143 
9000 Gent 
Tel. 09 216 79 20 
Fax 09 216 79 36 
E-mail: begraafplaatsen@gent.be 
 
Correspondentieadres: 
Dienst Monumentenzorg en Architectuur 
Stadhuis 
Botermarkt 1 
9000 Gent 
 
Dit is een uitgave van de Dienst Monumentenzorg en Architectuur van de Stad Gent 
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