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Openbare vergadering

Retributiereglement voor burgerlijke huwelijken
De gemeenteraad

Feiten en context
De ambtenaar van de burgerlijke stand is bevoegd om het huwelijk te voltrekken.

Het huwelijk wordt voltrokken op de door de partijen aangewezen dag. Het staat de
ambtenaar van de burgerlijke stand vrij het uur te kiezen in zoverre dat het uur de
openbaarheid van de voltrekking van het huwelijk niet in het gedrang brengt. Anderzijds kan
de ambtenaar van de burgerlijke stand weigeren om een huwelijk te voltrekken op een
zondag of op een wettelijke feestdag. Het huwelijk wordt voltrokken ten vroegste de 14de dàg
na de datum van de opmaak van de akte van aangifte en ten laatste 6 maanden en 14 dagen
na deze datum.
Het reglement bepaalt de retributie die de aanstaande echtgenoten - afhankelijk van hun
keuze - dienen te betalen.
Het huidig reglement vervalt op 31 december 2019 waardoor een nieuw reglement
noodzakelijk is.
Aanpassingen ten opzichte van het vorig reglement:
- de algemene opbouw/structuur werd gewijzigd met het oog op gelijkvormigheid van de
notulen van alle reglementen
- de inwerkingtreding
- aanpassingen naar aanleiding van het gemeenteraadsbesluit van 29 april 2019
retributiereglement voor het innen van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen
- aanvulling ter verduidelijking wanneer er niet kan gehuwd worden
- gratis aanbieden van 1 glas per aanwezige op het burgerlijk huwelijk

Hogere regelgeving
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De Grondwet
Het decreet van 30 mei 20OB betreffende de vestiging, de invordering en de

geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2OL7 en latere wijzigingen
De omzendbrief KB/ABB 2079/2 van 15 februari 2019 betreffende de
gemeentefisca liteit
Burgerlijk Wetboek

Vorige beslissingen
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Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2013
Gemeenteraadsbesluit van 29 april2019 betreffende het retributiereglement voor het
innen van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen

Motivering
Het huidig retributiereglement voor burgerlijke huwelijken loopt tot 31 december 2OLg.
Momenteel wordt een retributie van 125 euro gevraagd voor de voltrekking van een huwelijk
op een weekdag na 16 uur of op zaterdagvoormiddag-.
Er wordt een basisreceptie door het bestuur aangeboden van maximum 4 flessen cava en 1

fles fruitsap
Indien de basisreceptie - zoals hierboven vermeld - voor het koppel niet toereikend is, hebben
zij in het huidig reglement de mogelijkheid om extra flessen cava of fruitsap aan te schaffen.
De vraagprijs - zoals vastgelegd in het gemeenteraadsbesluit van 16 december 2OL3 bedraagt voor een fles cava 18 euro en voor een fles fruitsap I euro.
Het bestuur kiest ervoor om een gratis basisreceptie (1 glas per persoon) aan te bieden
o.ngeacht het aantal aanwezigen
De verschuldigde bijdrage voor een huwelijk op weekdagen na 16 uur of op
zaterdagvoormidda g bl ijft ongewijzigd.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit:

Artikel

1.

Er wordt een retributie geheven op het voltrekken van een burgerlijk huwelijk op een

weekdag na 16 uur en op zaterdagvoormiddag.

Aftikel 2.
Er kan niet gehuwd worden op feestdagen, zaterdagnamiddag en zondag.

AÉikel 3.
Er kan slechts een huwelijksdatum vastgelegd worden in functie van de beschikbaarheid

Artikel 4.
Het is niet toegestaan om eigen dranken of etenswaren mee te brengen.

Artikel 5.
De retributie voor het voltrekken van een burgerlijk huwelijk op een weekdag na 16 uur en op
zaterdagvoormiddag wordt vastgêsteld op 125 euro.

Aftikel4.
Bij gebrek aan betaling in der minne wordt de retributie ingevorderd conform het besluit van
de gemeenteraad van 29 apr¡l 2019, retributiereglement voor het innen van fiscale en nietfiscale vorderingen en haar latere wijzigingen.

Artikel 5.
Het retributiereglement zal worden bekendgemaakt overeenkomstig het decreet lokaal
bestuur.

î'ttiiiå¡raande,

hiermee verbandhoudende bestissinsen worden opseheven vanaf de
inwerkingtreding van dit reglement.

Artikel 7.
Dit retributiereglement geheven op het voltrekken van een huwelijk op weekdagen na 16 uur
en op zaterdagvoormiddag heeft uitwerking vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december
2025.
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