Retributiereglement op huwelijksceremonieel en afgifte van trouwboekjes
(gemeenteraad 18/12/2019)
DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet op het decreet van 30/05/2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
 Gelet op het bestuursdecreet van 7/12/2018;
 Gelet op de wet van 23 maart 2019 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, teneinde te bepalen
dat op zon- en feestdagen huwelijken mogen worden voltrokken;
 Gelet op boek I van het Burgerlijk Wetboek;
 Gelet op de omzendbrief van FOD Justitie van 19 maart 2019;
 Gelet op het retributiereglement op huwelijksceremonieel, goedgekeurd in zitting van de
gemeenteraad van 18/12/2013, dat ten einde loopt op 31/12/2019;
 Gelet op het retributiereglement op de afgifte van trouwboekjes, goedgekeurd in zitting van de
gemeenteraad van 18/12/2013, dat ten einde loopt op 31/12/2019;
 Overwegende dat het redelijk is een retributie te heffen op de huwelijksplechtigheden naargelang
het tijdstip van huwelijk en rekening houdende met bijkomende personeelskosten;
 Overwegende dat het redelijk is een retributie te vragen aan hen die op uitdrukkelijk verzoek een
trouwboekje willen bekomen;
 Overwegende de princiepsbeslissing van het college van burgemeester en schepenen van
6/12/2019 houdende voorstel van retributiereglement op het huwelijksceremonieel en op de afgifte
van trouwboekjes;
 Gehoord de toelichting en tussenkomsten zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Heft ten behoeve van de gemeente, met ingang van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 een
retributie op het huwelijksceremonieel en op de afgifte van trouwboekjes.
ART. 2
Laat het voltrekken van huwelijken enkel toe op de in artikel 3 van dit reglement vermelde tijdstippen
en mits beschikbaarheid van de ambtenaar van de burgerlijke stand, behalve indien die dag een
wettelijke feestdag of een vakantiedag opgenomen in het verlofreglement van het gemeentepersoneel
is. Mits goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen kan een huwelijk voltrokken
worden op een vakantiedag die opgenomen is in het verlofreglement van het gemeentepersoneel.
ART. 3
Stelt de retributie op het huwelijksceremonieel als volgt vast:
- huwelijk op dinsdag om 18 uur: geen retributie
- huwelijk op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag, telkens van 9 tot 16 uur:
25,00 euro
- huwelijk op zaterdag van 9 tot 11.45 uur: 50,00 euro
Valt bovenstaande dag op een vakantiedag opgenomen in het verlofreglement van het
gemeentepersoneel, dan bedraagt de retributie 200,00 euro.
ART. 4

Bepaalt dat op vrijdag van 13 tot 17 uur en op zaterdag van 9 tot 11.45 uur, en voor zover dit
organisatorisch mogelijk is, huwelijken kunnen voltrokken worden in de deelgemeentehuizen van
Overmere en Uitbergen.
ART. 5
Bepaalt dat aansluitend op het burgerlijk huwelijk door het bruidspaar in dezelfde zaal vrijblijvend een
receptie van maximum een half uur kan aangeboden worden. Het bruidspaar legt bij de
huwelijksaangifte vast of er al dan niet een receptie aangeboden wordt. In de week voorafgaand aan
het huwelijk levert het bruidspaar de dranken (met name schuimwijn/cava/champagne en/of fruitsap),
voor een huwelijk in Berlare en Uitbergen in het gemeentehuis van Berlare tijdens de publieksuren,
voor een huwelijk in Overmere in het gemeentehuis van Overmere tijdens de openingsuren van de
bibliotheek. Op de receptie wordt de gekoelde drank opgediend door een medewerker van de
gemeente in glazen eigendom van de gemeente. Het is niet toegelaten hapjes aan te bieden.
Indien er meer dan 40 personen aanwezig zijn op de receptie, dan moet bij de bediening hulp
geboden worden door minstens één persoon aangesteld door het bruidspaar.
Een huwelijk op dinsdag om 18 uur kan niet gevolgd worden door een receptie.
ART. 6
Stelt vast dat indien er een receptie aangeboden wordt, de retributierechten zoals bepaald in artikel 3
van dit besluit, verdubbeld worden.
ART. 7
Stelt de retributie op afgifte van een trouwboekje vast op 15,00 euro.
ART. 8
De retributie op het huwelijksceremonieel is verschuldigd op het tijdstip van de huwelijksaangifte.
De retributie op afgifte van een trouwboekje is verschuldigd op het ogenblik van de afgifte van het
belastbaar stuk en valt ten laste van de personen aan wie dit stuk door de gemeente wordt uitgereikt.
Bij niet-betaling in der minne zal de retributie ingevorderd worden bij wijze van burgerlijke
rechtsvordering.
ART. 9
Stelt vast dat indien het huwelijk om welke reden dan ook niet kan plaatsvinden, de retributie op het
huwelijksceremonieel terugbetaald wordt aan degene die ze betaalde.
ART. 10
Bepaalt dat volgende diensten een afschrift krijgen van dit besluit:
- dienst bevolking – burgerlijke stand (bevolking@berlare.be)
- dienst financiën (financien@berlare.be)
ART. 11
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
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