
Financiën - Retributie voor de burgerlijke voltrekking van huwelijken vrij aangevraagd door 

particulieren - Reglement - Hernieuwing – Wijzigingen. 

 

DE RAAD, 

 
Gelet op het retributiereglement op de burgerlijke voltrekking van huwelijken vrij 

aangevraagd door particulieren, gestemd door de gemeenteraad op 14 oktober 2014; 

 

Gelet op artikel 170 §4 van de Grondwet; 

 

 

Gelet op artikelen 117 en 118 van de Nieuwe Gemeentewet;  

 

 

Gelet op artikel 252 van de Nieuwe Gemeentewet waarbij het begrotingsevenwicht wordt 

opgelegd aan de gemeenten;  

 

 

Gelet op de ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de vestiging, de invordering en de 

geschillen inzake gemeentebelastingen en latere wijzigingen; 
 

BESLIST: 

 
het retributiereglement op de burgerlijke voltrekking van huwelijken vrij 

aangevraagd door particulieren als volgt te wijzigen : 
 

Artikel 1. 
 

Er wordt vanaf 1 mei 2020 een retributie gevestigd op de burgerlijke voltrekking van 

huwelijken vrij aangevraagd door particulieren. 
 

Artikel 2. 
 

De burgerlijke huwelijken voltrokken op dinsdag tussen 10u00 en 12u00 (laatste huwelijk om 

11u30) zijn niet onderworpen aan het innen van een retributie. 
 

 

Artikel 3. 

De retributie wordt als volgt vastgesteld: 

 

 

 

 

 

 



 10u tot 12u (laatste 

huwelijk om11h30) 

12h à 15h30 (laatste 

huwelijk om 15h00) 

Maandag 100 € 100 € 

Dinsdag 0 € 100 € 

Woensdag 100 € 100€  

Donderdag 100 € 100 € 

 10u tot 12u (laatste 

huwelijk om 11u30) 

Vanaf 14u 

Vrijdag 100 € 450 € 

Zaterdag 180 € 450 € 

 
 

Artikel 4. 
 

De huwelijken voltrokken buiten de dagen en uren vastgelegd in artikel 2 en 3 geven 

aanleiding tot de inning van een retributie van 450,00 €.  

De wettelijke feestdagen worden gelijkgesteld met zondagen. 

 
Artikel 5. 

 

De reservaties van de vrij aangevraagde huwelijksplechtigheden worden toegestaan door de 

Ambtenaar van de Burgerlijke Stand. 

 
Artikel 6. 

 

De gevorderde retributies dienen, overeenkomstig onderhavig reglement, na het akkoord 

van de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand contant en vooraf betaald te worden aan de 

gemeenteontvanger, aan zijn beambten of aan de daartoe aangeduide agenten. 

 
Artikel 7. 

 

De retributies, zoals vastgesteld in huidig reglement, zijn van toepassing op alle 

huwelijken waarvoor de reservatie gebeurde na 1mei 2020. 
 


