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Zitting van 15.12.22

#Onderwerp : Vergoedingsreglement voor huwelijksplechtigheden. #

Openbare zitting

De Raad,
Gelet op artikel 117 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op artikel 137bis van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op artikel 252 van de Nieuwe Gemeentewet, dat de gemeentes verplicht een begrotingsevenwicht te
hebben;
Gelet op de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
Gelet op artikel 165/1 van het oude Burgerlijk Wetboek betreffende de huwelijksplechtigheid, dat bepaalt dat
het huwelijk voltrokken moet worden in het gemeentehuis;
Aangezien ditzelfde artikel de mogelijkheid voorziet voor de gemeenteraad om op het gemeentelijk
grondgebied andere openbare plaatsen met neutraal karakter, waarvan de gemeente het exclusieve
gebruiksrecht heeft, aan te wijzen om huwelijken te voltrekken;
Gelet op de goedkeuring van de leden van het college van burgemeester en schepenen in zitting van 4
februari 2016 inzake de mogelijkheid om huwelijksplechtigheden te organiseren in het Openluchttheater van
het Wolvendaelpark;
Gelet op het vergoedingsreglement voor huwelijksplechtigheden, beraadslaagd door de gemeenteraad van
25 februari 2016;
Overwegende dat dit vergoedingsreglement als volgt aangepast moet worden, met ingang van 1 januari 2023
:

REGLEMENT
Artikel 1 
Er wordt vanaf 1 januari 2023 een nieuwe gemeentelijke vergoeding op huwelijksplechtigheden geheven.
Artikel 2 
De huwelijken worden gratis voltrokken: 
1. Elke zaterdagmorgen; 
2. Elke 1e vrijdag van de maand ('s morgens, 's middags en 's avonds); 
3. Elke 1e zaterdag van de maand ('s morgens, 's middags en 's avonds); 
4. Elke 3e vrijdag van de maand ('s morgens). 
5. Elke 1e zondag van de maand ('s morgens). 
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6. In het Openluchttheater van het Wolvendaelpark op de eerste zaterdag van de maand 
De huwelijken worden middels één enkele vergoeding van € 260  voltrokken: 
1. Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag ('s morgens en 's middags); 
2. De 2e vrijdag van de maand ('s morgens en 's middags); 
3. De 3e vrijdag van de maand ('s middags); 
4. De 4e en 5e vrijdag van de maand ('s morgens, 's middags en 's avonds); 
5. De 4e en 5e zaterdag van de maand ('s middags en 's avonds); 
6. De laatste zondag van de maand ('s morgens). 
7. In het Openluchttheater van het Wolvendaelpark op de laatste zaterdag van de maand
Artikel 3 
De vergoeding moet contant betaald worden op het ogenblik van de huwelijksaangifte of uiterlijk binnen de
15 dagen voorafgaand aan de vastgelegde datum van de plechtigheid. De betaling gebeurt in de handen van
de gemeenteontvanger, zijn aangestelden of aan de ambtenaren die hiertoe aangewezen werden.
Artikel 4 
De vergoeding die verschuldigd is bij de huwelijksaangifte is niet meer recupereerbaar vanaf de vijftiende
dag, voorafgaand aan de datum waarop de plechtigheid plaatsvindt, behalve indien het beletsel behoorlijk
gerechtvaardigd werd.
Artikel 5 
Bij gebrek aan minnelijke schikking wordt de invordering van de vergoeding nagestreefd op basis van
artikel 137bis van de Nieuwe Gemeentewet of desgevallend via gerechtelijke weg.
Artikel 6 
Het onderhavige reglement trekt op 1 januari 2023 het vergoedingsreglement voor huwelijksplechtigheden,
beraadslaagd door de gemeenteraad van 25 februari 2016, in en vervangt het.

35 stemmers : 35 positieve stemmen.

ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING.

De Gemeentesecretaris, 
(g) Laurence Vainsel  

De Voorzitter, 
(g) Yannick Franchimont

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT

De gemeentesecretaris,

Laurence Vainsel  

Het College,

Boris Dilliès
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