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Artikel 1.- 

Met ingang van 1 januari 2014 en voor een termijn van zes jaar, eindigend op 31 
december 2019 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.- 

Het bedrag van de belasting bedraagt 80 euro. 

Artikel 3.- 

Deze belasting zal contant worden geëist tegen afgifte van een ontvangstbewijs. 

Bij gebrek aan contante betaling wordt de belasting ingekohierd. 

Artikel 4.- 

De belasting wordt niet geëist voor het begraven of de asbezorging van voor het 
vaderland gevallen militairen of burgers en voor personen die op het ogenblik van 

het overlijden ingeschreven zijn in een instelling & serviceflat, rust- & 
verzorgingstehuis of op een adres van een familielid dat niet gelegens is op het 
grondgebied van de gemeente Zandhoven, doch wiens vorige hoofdverblijfplaats de 

gemeente Zandhoven betrof, waar betrokkenen minstens 10 jaar waren 
ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister. 

Artikel 5.- 

De vestiging en invordering van de belasting evenals de regeling van de geschillen 
terzake 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. 

Artikel 6.- 

Afschrift van deze beslissing zal - voor nodig gevolg - aan de toezichthoudende 
overheid worden overgemaakt. 


