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BELASTING OP DE GEZINNEN 
 

Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 19 december 2019 
Gepubliceerd op de gemeentelijke website op 23 december 2019 

 

Artikel 1. 

Met ingang van 1 januari 2020 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025, 

wordt jaarlijks een algemene gemeentebelasting op de gezinnen geheven. 

 
Artikel 2. 

De belasting is verschuldigd door ieder gezin dat op 1 januari van het dienstjaar zijn 
hoofdverblijfplaats heeft in de gemeente Zandhoven. 
Onder gezin wordt verstaan: 

 Een persoon die alleen woont 
 Twee of meer personen – al dan niet verwant” – die gewoonlijk in een en 

dezelfde woning verblijven en er samenwonen 

De belasting wordt gevestigd op naam van de referentiepersoon overeenkomstig de 
inschrijving in het bevolkingsregister. De betaling van de belasting is hoofdelijk 
verschuldigd door elk lid van het gezin. 

De belasting is onverdeeld verschuldigd voor het volledige dienstjaar. 

 
Artikel 3. 

De belasting wordt vastgesteld op: 

a) Voor alleenwonenden: 60 euro 
b) Voor gezinnen bestaande uit meerdere personen: 75 euro 

De gerechtigden bedoeld in art. 37 &1 en &19 eerste lid van de gecoördineerde wet 
van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige 

verzorging en uitkeringen, meestal ook aangeduid als “rechthebbenden op de 
verhoogde tegemoetkoming”, genieten een korting van 15 euro per aanslag. De 
belastingvermindering kan niet gecumuleerd worden door meerdere leden van een 

gezin. 
De gezinstoestand op 1 januari van het dienstjaar wordt in aanmerking genomen. 

 
Artikel 4. 

De belastingvermindering in gevallen bedoeld in artikel 3 zal ambtshalve worden 
toegepast op basis van de informatie ter beschikking gesteld door de kruispuntbank 

van de sociale zekerheid. 
De belastingplichtigen bij wie de belastingvermindering niet ambtshalve werd 
toegepast kunnen bij het gemeentebestuur een vermindering aanvragen met een 

kleefbriefje van het ziekenfonds. Je hebt recht op de vermindering als het derde 
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cijfer van de code een 1 is. 

 

Artikel 5. 

De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat wordt vastgesteld en 
wordt uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en schepenen. 

 
Artikel 6. 

De vestiging en invordering van de belasting evenals de regeling van de geschillen 
ter zake gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 

betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de provincie- 
en gemeentebelastingen. 

 


