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Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Luc Hermans; de heer Eric Vos; de heer Francis Stijnen; de heer Peter Segers; mevrouw
Astrid Wittebolle; de heer Hannes Anaf; de heer Luc Debondt; de heer Marc Boogers; de heer Pierre
Gladiné; de heer Paul Meeus; de heer Dimitri Gevers; mevrouw Godelieve Driesen; mevrouw Annemie
Der Kinderen; mevrouw Katrien Van de Poel; mevrouw Annick De Smet; mevrouw Tine De Wilde; de
heer Reccino Van Lommel; mevrouw Katleen De Coninck; de heer Paul Moelans; de heer Marc Van
Damme; mevrouw Vera de Jong; de heer Wannes Starckx; de heer Stef Breugelmans; de heer Guy
Van Litsenborg; de heer Peter Roes; de heer John Guedon; de heer Tom Versmissen; de heer Eddy
Grooten; mevrouw Josiane Driesen; de heer Jan Van Otten; de heer Jan Boulliard; de heer Herman
Schaerlaekens; de heer Filip Buijs

Zijn eveneens aanwezig:
de heer Luc Op de Beeck

Afwezig:
mevrouw Pascale Mathé

Verontschuldigd:
de heer Toon Otten; de heer Willy Van Geirt
Contactpersoon
Ria Sterkens

Beknopte samenvatting
De mogelijkheid tot begraven van een urne in het kinderurnenveld moet opgenomen worden in het
huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen. Ook voeren wij enkele aanpassingen door zoals de
naamswijziging van foetusweide naar sterretjesweide.

Beschrijving
Aanleiding en context
Proces-verbaal van voorlopige oplevering uitbreiding urnenveld begraafpark Nazareth fase 3.
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Huishoudelijk reglement op de stedelijke begraafplaatsen van 29 juni 2015.
Juridische grond
Artikelen 117, 119, 119bis en 135 §2 Nieuwe Gemeentewet;
artikel 42 van het Gemeentedecreet;
artikelen 15bis §2, 2de lid, 23bis en 32 van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de
lijkbezorging;
decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging;
besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004 tot organisatie, inrichting en beheer van
begraafplaatsen en crematorium;
besluit van de Vlaamse Regering van 21 oktober 2005 tot bepaling van de voorwaarden waaraan een
doodskist of een ander lijkomhulsel moet beantwoorden;
besluit van de Vlaamse Regering van 24 februari 2006 tot vaststelling van de wijzen van lijkbezorging,
de asbestemming en de rituelen van de levensbeschouwing voor de uitvaartplechtigheid die kunnen
opgenomen worden in de schriftelijke kennisgeving van de laatste wilsbeschikking die aan de
ambtenaar van de burgerlijke stand kan overgemaakt worden;
uniform gemeentelijke politieverordening Afdeling VI, Hoofstuk XIV.
Argumentatie
Na de oplevering moet de mogelijkheid tot begraven van een urne in het kinderurnenveld opgenomen
worden in het huishoudelijk reglement. De naam foetusweide wordt gewijzigd in sterretjesweide.
Bepaalde terminologie moet ook aangepast worden in functie van het computersysteem van
Remmicom.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
geen

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de wijzigingen van het huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen goed.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens De Gemeenteraad
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Huishoudelijk reglement stedelijke begraafplaatsen

GR 24 april 2017

Stad Turnhout beschikt over twee stedelijke begraafplaatsen enerzijds de begraafplaats Nazareth aan de
Steenweg op Merksplas en anderzijds de begraafplaats aan de Kwakkelstraat.
HOOFDSTUK 1.1
Algemene bepalingen voor de begraafplaatsen Nazareth en Kwakkelstraat.
Artikel 1
De stedelijke begraafplaatsen zijn bestemd voor de lijkbezorging van personen
 die ingeschreven zijn in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van de gemeente en








personen die ingevolge hun persoonlijk statuut vrijgesteld zijn van inschrijving en hun gewoon verblijf
hebben in de gemeente;
die een concessie (grondvergunning) hebben;
die om reden van hun verzorging werden uitgeschreven maar gedurende tenminste 10 jaar in
Turnhout hebben gewoond;
die niet in Turnhout wonen maar waarvoor een concessie wordt aangevraagd, mits betaling van de
verschuldigde gemeentebelasting;
die niet in Turnhout wonen en na crematie uitgestrooid worden, mits betaling van de verschuldigde
gemeentebelasting;
die dood aangetroffen zijn in de gemeente en van wie de inschrijving in het bevolkings-,
vreemdelingen- of wachtregister niet kan vastgesteld worden;
levenloos geboren kinderen die de wettelijke levensvatbaarheidsgrens nog niet hebben bereikt, op
verzoek van de ouders op de daarvoor bestemde plaats.

Artikel 2
Stoffelijke overschotten kunnen alleen op stedelijke begraafplaatsen begraven worden. Afwijkingen kunnen
toegestaan worden door de Vlaamse minister bevoegd voor het gezondheidsbeleid.
Artikel 3
Voor elke begraving, bijzetting of uitstrooiing moet een toelating voorgelegd worden aan de verantwoordelijke van
de begraafplaats afgeleverd door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de stad Turnhout. Als de
overledene een implantaat draagt dat werkt op een batterij moet deze verwijderd worden vóór de begraving of
crematie.
Artikel 4
De lijkbezorgingen worden volgens plan uitgevoerd in chronologische volgorde. Elke kist of urne wordt voor de
teraardebestelling of bijzetting voorzien van een volgnummer ingeschreven in een register met aanduiding van de
identiteit van de overledene. In volle grond worden de lijken horizontaal begraven in een afzonderlijke kuil op een
diepte van ten minste 1,50 m. Omwille van hygiënische redenen kan de burgemeester een grotere diepte dan
1,50 m voorschrijven.
De graven of columbariumnissen waarvoor geen concessie werd aangegaan zijn bestemd voor de begraving of
bijzetting van één stoffelijk overschot.
Artikel 5
De graven worden onmiddellijk na het zinken van de kist met aarde gevuld en aangedamd. Na bijzetting van een
urne wordt het graf of de nis onmiddellijk afgesloten.
Artikel 6
Definities:
Ontruiming = het verwijderen van de gedenktekens (gedenksteen, frontplaat, ….)
Ontgraving = het verwijderen van de stoffelijke resten met de bedoeling om ze te herbegraven of thuis te
bewaren.

Bij elke aanvraag tot individuele tussentijdse ontgraving moet een belasting betaald worden door de aanvrager
volgens het geldende belastingreglement, uitgezonderd wanneer de ontgraving wordt uitgevoerd bij gerechtelijk
bevelschrift.
Artikel 7
Bij elke aanvraag tot begraving in een urnengraf of bijzetting in het columbarium van de urnen nà het vrijgeven
van de assen voor thuisbewaring dient een concessie te worden aangegaan.
Op schriftelijk verzoek van de nabestaanden kan nà het vrijgeven van de assen voor thuisbewaring deze toch
worden verstrooid op de strooiweide. Er wordt dan geen mogelijkheid meer voorzien om een plaatje aan te
brengen op de muur aan de strooiweide.
Artikel 8
Rond nieuwe graven mogen geen afsluitingen of omheiningen geplaatst worden. Kniel- of bidbanken aan de
graven zijn niet toegelaten.
Artikel 9
Bloemen en planten bij de graven moeten in goede staat onderhouden worden. Zijn ze verwelkt of in slechte
staat, dan moeten ze verwijderd worden door de nabestaanden of verwanten. Als dit niet gebeurt, zal de
verantwoordelijke van de begraafplaats ze wegnemen. Bloempotten en andere voorwerpen mogen niet
ingegraven worden.
Artikel 10
Iedereen heeft het recht om een gedenkteken te plaatsen tenzij de overledene anders heeft beschikt of zijn
verwant(en) er zich tegen verzet(ten). In de eerste plaats wordt dit recht voorbehouden aan de concessiehouder.
Afmetingen voorzien in artikel 34 en artikel 39 van dit reglement.
Artikel 11
De gedenktekens moeten degelijk opgericht en onderhouden worden. Ze mogen de veiligheid en doorgang van
personeel en bezoekers niet in het gedrang brengen. De aanpalende graven mogen niet geschaad worden.
Artikel 12
Het stoffelijk overschot blijft gedurende minstens15 jaar begraven of bijgezet op de niet-geconcedeerde grond,
urnengraf of columbariumnis. Bij een individuele ontgraving op vraag van de nabestaanden binnen de termijn van
15 jaar dient de verschuldigde belasting voor ontgraving of verwijdering te worden voldaan. De aanvraag voor
een individuele ontgraving binnen deze termijn dient schriftelijk aangevraagd te worden aan het college van
burgemeester en schepenen.
Artikel 13
Bij het ontgraven na het aflopen van de concessie of na de periode van 15 jaar; worden de stoffelijke
resten samen begraven of na crematie uitgestrooid.
De stoffelijke resten die uit de nissen verwijderd worden, zullen uitgestrooid worden.
Op schriftelijk verzoek van de nabestaanden kunnen de assen worden meegenomen mits afspraak met de
bevoegde diensten.
Artikel 14
Kinderen onder de 12 jaar worden begraven op de kinderbegraafplaatsen gedurende minimum 30 jaar. Voor
kinderen die in Turnhout staan ingeschreven dient men hiervoor geen concessie aan te gaan. Na 30 jaar blijven
ze begraven tot de heringebruikname van deze zone zich opdringt.
Als er wordt gekozen om de kinderen op een andere plaats te begraven dan de kinderbegraafplaatsen dient er
een concessie te worden aangegaan.

Artikel 15
Niet-geconcedeerde gronden of columbariumnissen kunnen herbruikt worden voor nieuwe begravingen of
bijzettingen. Minstens een jaar voor het verstrijken van de termijn van begraving of bijzetting wordt aan de
ingang van de begraafplaatsen, én bij elk graf of nis een bericht aangeplakt. Hierdoor worden de
belanghebbenden ingelicht over de termijn waarbinnen zij de graftekens mogen wegnemen. Eén van de
nabestaanden of verwanten zal hierover worden ingelicht als ze gekend zijn. Na het verstrijken van de termijn
worden de materialen eigendom van Stad Turnhout.
Artikel 16
Nieuwe grafkelders en bovengrondse graven worden niet toegestaan.
Artikel 17
 De begraafplaatsen zijn toegankelijk vanaf 8 uur:
van 1 november tot en met 31 maart tot 17.30 uur
van 1 april tot en met 31 oktober tot 19 uur
 De lijkbezorgingen kunnen plaats hebben: dinsdag, woensdag en donderdag tot 16.00 u, maandag en
vrijdag tot 17.30 u en zaterdag tot 13.00 u.
Niet op zon- en wettelijke feestdagen.
Artikel 18
Stad Turnhout kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal of beschadigingen en is niet
belast met de bewaking van de geplaatste voorwerpen op de gedenkplaats.
Artikel 19
Op de begraafplaats mogen minder-validen zich verplaatsen met een rolstoel. Deze wordt ter beschikking
gesteld aan de ingang van de begraafplaats en dient na gebruik teruggeplaatst te worden op de voorziene
plaats. Eventuele schade aan de rolstoel, moet onmiddellijk gemeld worden aan de verantwoordelijke van de
begraafplaats. Eventuele kosten veroorzaakt door foutief gebruik moeten vergoed worden door de gebruiker.
HOOFDSTUK 1.2
Concessies
Artikel 20
Een concessie is geen verkoop, noch verhuring. De concessie verleent slechts het recht van genot en
gebruik met een bijzondere en nominatieve bestemming voor een bepaalde duur. De concessies zijn niet
overdraagbaar en worden enkel toegestaan op de plaatsen die daarvoor bestemd zijn.
Artikel 21
Een concessie wordt enkel verleend voor een perceel grond, een urnengraf of voor een nis in het
columbarium en geldt voor 2 personen. De aanvraag kan slechts ingediend worden naar aanleiding van een
eerste lijkbezorging. Bij een tweede begraving in volle grond kan ook een urne worden bijgeplaatst.
In een volzet graf is bijbegraving van een urne niet mogelijk.
Nieuwe concessies worden enkel verleend op de begraafplaats Nazareth.
Artikel 22
De gemeenteraad draagt aan het college van burgemeester en schepenen de bevoegdheid over om:
 op de stedelijke begraafplaats Nazareth concessies voor een perceel grond, urnengraf en voor een nis
in het columbarium te verlenen;
 verlengingen van concessies toe te staan;
 kennis te nemen van het verzoek tot beëindiging van de concessie;
 een einde te maken aan de concessie bij verwaarlozing van een graf;
 de aanvragen voor tussentijdse ontgravingen te behandelen.

Artikel 23
Een concessie wordt voor dertig jaar verleend en gaat in vanaf de dag van overlijden.
Voor de concessie verlopen is, kunnen opeenvolgende verlengingen worden toegestaan op verzoek van de
nabestaanden of bij gebreke van voorgaanden, belanghebbenden voor een nieuwe periode van tien, twintig of
dertig jaar. Een verlenging van een concessie gaat in vanaf de datum dat de concessie verlopen is.
Artikel 24
Het tarief en de voorwaarden van de concessies of verlengingen ervan worden bepaald door het
huishoudelijk reglement, de politieverordening en het retributiereglement die van toepassing zijn op het ogenblik
van de aanvraag.
Artikel 25
Eenzelfde concessie mag dienen voor de overledene, en iedere persoon die daartoe zijn wil te kennen geeft
bij de stedelijke administratie en daartoe aangewezen door de concessiehouder.
Artikel 26
Op schriftelijk verzoek van de concessiehouder, de erfgenamen of iedere belanghebbende kan het college van
burgemeester en schepenen een concessie voortijdig beëindigen. De stad betaalt geen gedeeltelijke
concessievergoeding terug.
De verschuldigde belasting voor ontgraving dient te worden voldaan. De kosten voor de opruiming zijn ten laste
van de aanvrager.
HOOFDSTUK 2
Bijzondere bepalingen voor de begraafplaats Nazareth.
Artikel 27
De graven hebben volgende afmetingen:
 2,10 x 1,20 meter voor 1 persoon.
 2,10 x 1,20 meter voor maximum 2 personen (concessie)
 2,10 x 2,40 meter voor maximum 4 personen (concessie)
 0,40 x 0,40 meter voor bijzetting van 1 urne in een columbariumnis
 0,40 x 0,40 meter voor bijzetting van maximum 2 asurnen in een columbariumnis (concessie)
 1 x 1 meter voor 1 urne op het oude urnenveld
 1 x 1 meter voor maximum 2 urnen op het oude urnenveld (concessie)
 0,90 x 0,90 meter voor maximum 2 urnen op het nieuwe urneveld (concessie)
 1,80 x 0,90 meter voor maximum 4 urnen op het nieuwe urneveld (concessie)
 0,90 x 0,90 meter voor kinderen onder de 12 jaar op het kinderurnenveld voor 1 persoon
 0,75 x 0,50 meter voor niet-levensvatbare kinderen op de sterretjesweide
Crematie
Artikel 28
Na crematie kunnen de assen
 uitgestrooid worden op de strooiweide;
 uitgestrooid worden op de aan het grondgebied van België grenzende territoriale zee onder
de voorwaarden die de Vlaamse Regering bepaalt;
 bijgezet worden in het columbarium;
 begraven worden;
 vrijgegeven worden binnen het wettelijke kader

Bijzetting in een columbariumnis
Artikel 29
Een columbarium is een bovengrondse bewaarplaats voor de urnen in de vorm van een nissenconstructie.
Elke nis is bestemd voor het bewaren van één urne tenzij er een concessie bestaat. Na het inbrengen van
de urne zal de nis onmiddellijk door de verantwoordelijke van de begraafplaats gesloten worden met een
voorlopige plaat in natuursteen.
Na betaling van de retributie worden de nabestaanden in het bezit gesteld van één gedenkplaat waarop, op hun
kosten, de naam, geboorte- en overlijdensdatum en een foto van de overledene kan aangebracht worden. Op
deze plaat mag één siervaasje aangebracht worden met een maximum hoogte van 12 cm. Het vaasje mag niet
hinderlijk zijn voor andere gedenkplaten. De plaat moet binnen de maand na de bijzetting van de urne(n) op de
nis geplaatst worden in vervanging van de voorlopige afdekplaat. Als deze beschadigd is, wordt een nieuwe
gedenkplaat na betaling ter beschikking gesteld. De plaat mag enkel bevestigd worden na voorafgaandelijke
toestemming van de verantwoordelijke van de begraafplaats.
De urne mag door de familie in een sierurne geplaatst worden die in een columbariumnis moet kunnen
gezet worden. De bijzetting van een sierurne in een open columbariumnis is niet toegelaten.
Begraving op het urnenveld
Artikel 30
Het urnenveld is een ondergrondse begraafplaats voor het begraven van urnen. De urne(n) worden geplaatst in
een PVC constructie die wordt afgedekt. Elk urnengraf is bestemd voor het bewaren van één urne tenzij er een
concessie bestaat. Na het inbrengen van de urne zal het urnengraf onmiddellijk gesloten worden door de
verantwoordelijke van de begraafplaats met een voorlopige plaat. Nabestaanden kunnen binnen een redelijke
termijn de nodige stappen zetten voor een definitieve gedenksteen die voldoet aan de afmetingen zoals
opgenomen in artikel 34.
Sterretjesweide
Artikel 31
Op deze weide kunnen kinderen worden begraven die niet levensvatbaar waren. Er is één gedenksteen
voor alle begraven kinderen. Individuele gedenkstenen worden niet toegestaan. Bloemen en andere
aandenkens, zoals knuffels, windmolentjes enzovoorts worden weggenomen door de verantwoordelijken van de
begraafplaats bij het onderhoud van de weide.
Voorwerpen die nog in goede staat zijn, worden bij de gedenksteen geplaatst.
Asverstrooiing
Artikel 32
Tegen de muren aan de strooiweide mag een bordje in zwarte natuursteen met de naam bevestigd worden door
middel van schroeven. De plaatjes blijven hangen gedurende de maximumtermijn van 15 jaar. Na deze termijn
worden de plaatjes verwijderd volgens de procedure voorzien in artikel 15. De maximum afmetingen mogen niet
overschreden worden: 30 cm breedte x 15 cm hoogte x 2 cm dikte.
Het aanbrengen van siervaasjes of andere voorwerpen is niet toegelaten.
Voor de plaats op de muur gelden de tarieven vermeld in het retributiereglement.
Artikel 33
Op de strooiweide mogen enkel bloemen of bloemstukken neergelegd worden. Andere voorwerpen zijn niet
toegelaten.
Kunstbloemen op de strooiweide worden 10 dagen na neerlegging verwijderd.

Gedenktekens en aanplantingen
Artikel 34
De gedenktekens mogen de volgende afmetingen niet overschrijden:
 plaatsen bestemd voor begravingen:
enkel rechtstaande gedenktekens, symmetrisch geplaatst ten opzichte van de aslijnen van de
beschikbare ruimte voor vaste constructie
- graven voor twee stoffelijke resten:
90 cm hoogte
70 cm breedte
20 cm dikte (uitsprongen inbegrepen)
- graven voor vier stoffelijke resten:
90 cm hoogte
130 cm breedte (indien één grafsteen)
20 cm dikte (uitsprongen inbegrepen)
 plaatsen voor kinderen onder de 12 jaar:
90 cm hoogte
70 cm breedte
20 cm dikte (uitsprongen inbegrepen)
 plaatsen voor graven zonder concessie
90 cm hoogte
70 cm breedte
20 cm dikte (uitsprongen inbegrepen)
 plaatsen voor de begraving van urnen op het oude urnenveld : het urnengraf mag bedekt worden met
een volle plaat gelijk met de grond. Eventueel mag hierop een liggend gedenkteken, symmetrisch
geplaatst worden ten opzichte van de beide middellijnen van het graf:
50 cm lengte
50 cm breedte
20 cm dikte
Een boordsteen, gelijk met de grond, met een maximale afmeting van 1 m, wordt toegelaten
 plaatsen voor begraving van urnen op het nieuwe urnenveld en het kinderurnenveld: het urnengraf mag
bedekt worden met een gedenksteen in natuursteen, symmetrisch geplaatst:
60 cm lengte
60 cm breedte
schuin afgaand van 15 cm naar 10 cm dikte
Op deze schuine zijde mag de naam, geboortedatum, overlijdensdatum en foto worden aangebracht.
Artikel 35
Vanaf de achterkant van het graf bestemd voor begraving wordt een strook van 45 cm diepte over de breedte van
het graf gereserveerd. Hierop kan een gedenkteken geplaatst worden symmetrisch ten opzichte van de as van
het graf en op 10 cm vanaf de achterzijde van het graf. Het overige gedeelte is ter beschikking van de
nabestaanden voor het aanbrengen van vaste beplanting of seizoensbloemen.
De planten mogen andere graven en toegangspaden niet overwoekeren en niet hoger zijn dan 40 cm.
De bovenvermelde strook mag ook bedekt worden met tegels, kassei, mozaïek of ander duurzaam materiaal.
Kunstgras is niet toegelaten. Deze bedekking mag niet boven het maaiveld en de voetpaden uitsteken. Losse
grond is niet toegelaten.
Artikel 36
Verwelkte bloemen moeten door de nabestaanden weggenomen worden.
Kunstbloemen mogen niet in een breekbaar omhulsel worden geplaatst en worden verwijderd van zodra de
grasperken worden opgezaaid, tenzij ze geplaatst zijn in de 45 cm strook voorbehouden aan de nabestaanden.

HOOFDSTUK 3
Bijzondere bepalingen voor de begraafplaats Kwakkelstraat.
Artikel 37
Op deze begraafplaats worden nog enkel bijbegravingen toegestaan in
graven waarvoor een nog geldige concessie bestaat als er nog plaats is.
Artikel 38
De graven hebben volgende afmetingen:
 1,80 x 1 meter voor één persoon
 2,10 x 1,20 meter voor maximum 2 personen (concessie)
 2,15 x 2,20 meter voor maximum 4 personen (concessie)
 2 x 3 meter voor maximum 6 personen (concessie)
Artikel 39
Op de niet-geconcedeerde graven mogen door de nabestaanden gedenkstenen geplaatst worden. Deze
mogen de volgende afmetingen niet overschrijden:
180 cm lengte
80 cm breedte
20 cm dikte (vloerplaat)
Er kan eventueel een rechtstaande steen geplaatst worden die binnen de volgende afmetingen moet blijven:
80 cm breedte
90 cm hoogte
20 cm dikte
De rechtstaande stenen moeten aan het hoofdeinde van het graf geplaatst worden. Indien enkel een
rechtstaande steen wordt geplaatst moet de grond afgemaakt worden met een “ringbalk” waarbinnen vaste
beplanting of seizoensbloemen kunnen worden geplaatst. De planten op de graven mogen andere graven en
toegangswegen niet overwoekeren en niet hoger zijn dan 90 cm.
Artikel 40
Voor de concessies, afgeleverd voor een duurtijd van 50 jaar die werden toegestaan in de periode van 3
november 1951 tot 2 oktober 1967 zijn de artikelen betreffende concessies van hoofdstuk 1.2 van
toepassing met dit verschil dat de termijn van de oorspronkelijke concessie op 50 jaar wordt gebracht.
Artikel 41
Voor de concessies, afgeleverd voor een duurtijd van 30 jaar, die werden toegestaan in de periode van 3
november 1951 tot 10 april 1978 en tijdig werden verlengd, zijn de artikelen betreffende concessies van
hoofdstuk 1.2 van toepassing.
HOOFDSTUK 4
Bijzondere bepalingen voor overledenen met een bepaalde godsdienst of filosofische overtuiging.
Artikel 42
Het gelijkheidsbeginsel, het beginsel van non-discriminatie vervat in de artikelen 10 en 11 van de Grondwet en
het beginsel van vrijheid van meningsuiting vervat in artikel 19 van de Grondwet, zorgen ervoor dat overledenen
met andere religieuze en filosofische overtuigingen, voor zover ze niet strijdig zijn met de goede zeden of
openbare orde, kunnen begraven worden volgens de riten van hun overtuiging op uitdrukkelijk verzoek van de
nabestaande(n).

Moslimbegraafplaats
Artikel 43
Een apart perceel is voorbehouden aan de belijders van de Islamitische godsdienst. De afmetingen van de
graven en de gedenktekens op de moslimbegraafplaats zijn onderworpen aan de voorschriften voorzien in dit
reglement onder artikel 34 en artikel 35.
HOOFDSTUK 5
Artikel 44
Alle gevallen, niet bepaald in het huidig reglement, worden geregeld door het college van burgemeester en
schepenen.

