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BELASTING OP DE LIJK- EN ASBEZORGING 
VAN PERSONEN VREEMD AAN DE 

GEMEENTE  
 

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 een belasting geheven op: 

 het begraven op de gemeentelijke begraafplaatsen van het lijk of van de as 
van personen welke overleden zijn buiten het grondgebied van de gemeente 
en die op het ogenblik van hun overlijden hun domicilie of gewone 

verblijfplaats niet hebben op het grondgebied van de gemeente. 
 het verstrooien of het bijzetten in een columbarium op de gemeentelijke 

begraafplaats van de as van personen, overleden buiten het grondgebied van 
de gemeente en die op het ogenblik van hun overlijden hun domicilie of 
gewone verblijfplaats niet hebben op het grondgebied van de gemeente 

Artikel 2. 

De belasting is verschuldigd door de aanvrager van de begraving, verstrooiing of 

bijzetting in een columbarium. 

Artikel 3. 

Het bedrag van de belasting bedraagt 80,00 euro. 

Artikel 4. 

De belasting is niet verschuldigd voor 
 het begraven of asbezorging van oorlogsslachtoffers gestorven in dienst van 

het vaderland. 

 voor personen die op het ogenblik van overlijden ingeschreven zijn in een 
andere gemeente in een woonzorgcentrum, instelling of serviceflat, of, om 
reden dat ze niet meer in staat waren om zonder toezicht te wonen, op een 

adres bij een familielid dat niet gelegen is op het grondgebied van de 
gemeente Zandhoven, doch wiens onmiddellijk voorafgaande 
hoofdverblijfplaats de gemeente Zandhoven betrof, waar betrokkenen 

minstens 10 jaar waren ingeschreven in het bevolkings- of 
vreemdelingenregister 

  de begraving of bijzetting in een columbarium waarvoor een concessie werd 

verleend 
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Artikel 5. 

De belasting wordt contant betaald tegen afgifte van een betalingsbewijs. Bij 
gebreke van betaling wordt de belasting ingekohierd. 

 

 


