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 cluster Algemeen Beleid 
financiën 

NDC 484.688 

Dierenbegraafplaats Kruisbeekveld 
 

Retributiereglement 
 
Goedgekeurd bij besluit van de gemeenteraad van 2021-10-21 
Bekendgemaakt op www.liedekerke.be op 2021-10-27 
Gewijzigd bij besluit van de gemeenteraad van 2022-02-17 
Bekendgemaakt op www.liedekerke.be op 2022-02-24 
 

Artikel 1. 
Het gemeentebestuur heft een retributie voor de 
dienstverlening op de gemeentelijke dierenbe-
graafplaats Kruisbeekveld. 
 
Artikel 2. 
[Het bedrag van de retributie wordt vastgesteld als 
volgt: 
1° voor inwoners van de gemeente: 

− voor het begraven van een asurn van gezel-
schapsdieren na crematie: 75 euro; 

− voor het uitstrooien van as van gezelschapsdie-
ren na crematie: 25 euro; 

− voor een naamplaatje op de zuil van de strooi-
weide: 25 euro; 

 
2° voor niet-inwoners van de gemeente 

− voor het begraven van een asurn van gezel-
schapsdieren na crematie: 150 euro; 

− voor het uitstrooien van as van gezelschapsdie-
ren na crematie: 50 euro; 

− voor een naamplaatje op de zuil van de strooi-
weide: 50 euro.] 

[Aldus gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 
2022-02-17] 
 

Artikel 3. 
De retributie is verschuldigd door de aanvrager van 
het begraven van een asurn, het uitstrooien van as 
of het aanbrengen van een naamplaatje. 
 
Artikel 4. 
§ 1. De retributie moet betaald worden binnen 
een termijn van dertig dagen, te rekenen vanaf de 
kennisgeving van het bedrag van de retributie. 
 
§ 2. In geval van niet betaling kan de financieel 
directeur, na aanmaning met een aangetekende 
brief, de retributie invorderen bij dwangbevel. 
Voor elke aanmaning per aangetekende brief zal 
een forfaitaire administratieve kost aangerekend 
worden van 20 euro. 
 
Artikel 5. 
Onverminderd de toepassing van de bepalingen 
van dit reglement is het college van burgemeester 
en schepenen gemachtigd om de tarieven bepaald 
in artikel 2 te wijzigen. 
 
Artikel 6. 
Dit reglement zal worden bekendgemaakt op de 
gemeentelijke webtoepassing. 
Het is bindend de vijfde dag na de bekendmaking. 
 

 


