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Openbare vergadering

Retributiereglement voor de afgifte van trouwboekjes
De gemeenteraad

Feiten en context
In België is het gebruikelijk een trouwboekje te geven aan personen die in het huwelijk
treden, hoewel het gemeentebestuur er vrij over beslist of ze trouwboekjes al dan niet ter
beschikking stelt. Het trouwboekje bevat gegevens o?genomen in de huwelijksakte en laat
ruimte voor andere inlichtingen met betrekking tot de staat van de echtgenoten en hun
kind(eren). Het trouwboekje kent in België geen authentieke bewijskracht, maar is wel nuttig
als eerste aanwijzing van de staat van personen en de juiste schrijfwijze van de naam.
De kosten van het trouwboekje zijn ten laste van de echtgenoten.
In dit reglement wordt de retributie voor een trouwboekje vastgefegd.
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
- het retributiebedrag
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De Grondwet

Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2Ot7 en latere wijzigingen
De omzendbrief KB/ABB 20L9/2 van 15 februari 2019 betreffende de
gemeentefisca liteit
Burgerlijk Wetboek

Vorige beslissingen
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Gemeenteraadsbesluit van 29 april 20t9, retributiereglement voor het innen van
fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen en haar later wijzigingen.

Motivering
Het huidig retributiereglement voor de afgifte van trouwboekjes loopt tot 31 december 2019.
Momenteel wordt bijgevolg een retributie gevraagd van 15 euro voor een huwelijksboekje.
De effectieve kostprijs voor een huwelijksboekje, inclusief titelblad bedraagt momenteel22,OLL euro.
De huidige retributie dekt de effectieve kost momenteel niet meer.
Het is aeingewezen om voor dit administratief stuk te werken met een vast bedrag.
Het voorstel is om een retributie te heften van 25 euro voor de afgifte van een trõuwboekje.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit:

Aftikel

1.

Er wordt een retributie geheven op de afgifte van trouwboekjes

Aftikel 2.
De retributie is verschuldigd door de persoon aarl wie het stuk door het gemeentebestuur op
aanvraag wordt u itgereikt.

Artikel 3.
De retributie op de afgifte van een trouwboekje wordt vastgesteld op 25 euro.

Artikel 4.
Bij gebrek aan betaling in der minne wordt de retributie ingevorderd conform het beslu¡t van
de gemeenteraad van 29 april 2019, retributiereglement voor het innen van fiscale en niet-

fiscale schuldvorderingen en haar later wijzigingen,

AÊikel 5.
Het retributiereglement zal worden bekendge¡nagkt overeenkomstig het decreet over het
lokaal bestuur.

Artikel

6.
Het retributiereglement van 17 juni 2013 voor de afgifte van trouwboekjes wordt opgeheven

vanaf de inwerkingtreding van dit reglement,

Aftikel 7.
Dit retributiereglemgnt geheven op de afgifte van een trouwboekje heeft uitwerking vanaf
januari 2020 tot en met 31 december 2025.
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