
 

Retributiereglement voor het voltrekken van huwelijken 
 

 

Artikel 1 

 

Er wordt een gemeentelijke retributie geheven op het voltrekken van huwelijken, en dit ter 

vergelding van de kosten van het trouwboekje en de kosten van het ceremonieel. 

 

Artikel 2 

 

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 3 

 

Voor de afgifte van een duplicaat van een trouwboekje wordt een retributie vastgesteld van 

forfaitair € 25. 

 

Artikel 4 

 

Het voorziene ceremonieel bij huwelijksplechtigheden duurt één uur en omvat eveneens een 

korte receptie waarbij: 

 2 drankjes worden aangeboden aan de genodigden; 

 de genodigden beperkt zijn tot 25 personen: de gehuwden, de kinderen, ouders, 

grootouders, broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen en de getuigen; 

 het werpen van rijst niet wordt toegestaan. 

 

Artikel 5 

 

De retributie is verschuldigd door de personen die het voltrekken van het huwelijk 

aanvragen. 

 

Artikel 6 

 

De retributie moet voorafgaandelijk aan het voltrekken van het huwelijk betaald worden en 

dit contant of per overschrijving op het door de gemeentediensten aangeduide 

rekeningnummer. 



 

Wanneer de retributie niet voorafgaand aan het voltrekken van het huwelijk betaald is, is de 

gemeente Wielsbeke niet verplicht de dienst te leveren, die de aanvragers vrijwillig hebben 

aangevraagd. 

 

Artikel 7 

 

Indien het voltrekken van het burgerlijk huwelijk, om welke reden ook geen doorgang vindt, 

zal het reeds betaalde bedrag door de gemeente Wielsbeke terugbetaald worden op rekening 

van diegene die de retributie volstort had.  

 

Artikel 8 

 

Indien het huwelijk, in afwijking van art. 6, 2
de

 lid, toch voltrokken wordt zonder 

voorafgaande betaling en de latere betaling niet in de minne kan worden geregeld, zal de 

invordering van de retributie gebeuren overeenkomstig het reglement voor niet-fiscale 

invorderingen, zoals goedgekeurd door de Gemeenteraad in haar zitting van 21 december 

2016. 

 

Artikel 9 

 

Delegatie 

Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd tot: 

a. het wijzigen van de tarieven van de retributies die vastgesteld worden in het 

retributiereglement 

b. het bepalen van de wijze van inning van de retributies. 

 

Artikel 10 

 

Huidig retributiereglement treedt in werking op datum van 17 december 2020 en heft alle 

strijdige bepalingen op. 

 

Artikel 11 

 

Afschrift van dit besluit zal worden gestuurd aan: 

 de financieel directeur. 

De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis 

gebracht overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 

december 2017 en latere wijzigingen. 

 


