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Verontschuldigd:  

Afwezig:  
 

Dossierbeheerder: Els De Meyer 

 
Goedkeuring wijziging tarieven en uren retributiereglement voor het voltrekken van huwelijken 
 
De gemeenteraad 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 29 maart 2018 inzake het retributiereglement voor het 
voltrekken van huwelijken; 
Gelet dat in artikel 2 volgende bepaling werd opgenomen: 
“Huwelijken op een andere dag of tijdstip dan vermeld onder a. en b. kunnen enkel voltrokken worden 
mits uitdrukkelijk akkoord van de ambtenaar van de burgerlijke stand en mits betaling van een 
retributie van € 250.” 
Gelet dat door de vaststelling in het retributiereglement van uren om te trouwen tijdens weekdagen, 
een afwijking meer de standaard dan de uitzondering betreft en de retributie van € 250 dan ook 
buiten proportie is in vergelijking met de andere bedragen,  
Overwegende dat omwille van bovenstaande reden er onvoldoende draagvlak is om de retributie van 
€ 250 toe te passen; 
Overwegende dat, na overleg met de ambtenaar van de burgerlijke stand, volgende wijzigingen 
worden voorgesteld: 

 huwelijken toe te laten op alle weekdagen in plaats van enkel op vrijdag en dit van 09.00u tot 
18.00u: € 60 

 tarief voor huwelijken op zaterdag van 09.00u tot 11.00u te wijzigen naar € 80 

 huwelijken op zaterdagnamiddag te laten plaatsvinden vanaf 13.00u in plaats van 12.00u 
Overwegende dat door de uitbreiding van de mogelijkheden om te huwen op weekdagen, een 
afwijking van de voorziene dagen en tijdstippen om te huwen de uitzondering wordt, waardoor het 
tarief van € 250 te verantwoorden is; 
Gelet dat de gemeenteraad wordt verzocht de voorgestelde wijzigingen aan artikel 2 goed te keuren 
en artikel 2 vast te stellen; 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 
Artikel 1 
Goedkeuring te verlenen aan de voorgestelde wijzigingen en artikel 2 van het retributiereglement als 
volgt vast te stellen: 

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 3 blz op code.esignflow.be met verificatiecode 3582-8332-8276-8058 en wachtwoord kiliza.

https://app.esignflow.be/nl-be/code/3582833282768058


“De retributie wordt vastgesteld als volgt: 
a. huwelijken op weekdagen van 09.00u tot 18.00u: € 60  
b. huwelijken op zaterdag van 09.00u tot 11.00u: € 80. 
c. huwelijken op zaterdag van 13.00u tot 15.00u en op de dag voorafgaand aan een feestdag 

(wanneer deze laatste niet valt op een zaterdag, zondag of maandag) van 16.00u tot 18.00u: € 
100. 

Er worden in principe geen huwelijken voltrokken op een zon- of feestdag. 
Huwelijken op een andere dag of tijdstip dan vermeld onder a., b. en c. kunnen enkel voltrokken 
worden mits uitdrukkelijk akkoord van de ambtenaar van de burgerlijke stand en mits betaling van 
een retributie van € 250.” 
Artikel 2 
Het gewijzigde retributiereglement is niet van toepassing op de reeds vastgestelde en betaalde 
huwelijken, tenzij de wijzigingen in het voordeel van de betrokkenen zouden zijn. 
Artikel 3 
Het gewijzigde retributiereglement treedt in werking op 17 december 2020 en heft alle strijdige 
bepalingen op. 
 

Namens de gemeenteraad: 
Bij bevel: 
Bruno Debrabandere Carlos Verbrugghe 
algemeen directeur  voorzitter gemeenteraad 
 
Voor eensluidend uittreksel: 
Bruno Debrabandere Carlos Verbrugghe 
 
 
algemeen directeur  voorzitter gemeenteraad 
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