Provincie Oost-Vlaanderen – Arrondissement Oudenaarde
UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD
Zitting van 24 juni 2014 om 19 uur
Aanwezig:

TEIRLINCK Nele, voorzitter
VANDE CATSYNE Anny, burgemeester
VAN QUICKELBERGHE Isabel, VAN NIEUWENHUYZE Frederik, MEIRHAEGHE Filip, DE
TOLLENAERE Ann en NACHTERGAELE Joris, schepenen
BAUWENS Marc, DE COKER Herman, DE MAESENEIRE Hilde, LIPPENS Steven, PROVOST
Danny, VAN QUICKELBERGHE Simon, VAN WELDEN Marijke en LUST William, raadsleden
DIDIER Mark, gemeentesecretaris

Verontschuldigd:
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VAN BOVEN Herman, VAN HEDDEGEM Yves.

HEFFEN VAN EEN GEMEENTELIJKE RETRIBUTIE OP BURGERLIJKE HUWELIJKSPLECHTIGHEDEN
DE GEMEENTERAAD, IN OPENBARE ZITTING VERGADERD, MET HET VEREISTE QUORUM,
BEVOEGDHEID
Art. 42, §3 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, laatst gewijzigd bij decreet van 28 maart 2013.
RECHTSGROND
Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen, laatst gewijzigd bij decreet van 17 februari 2012.
MOTIVERING
Sommige trouwlustigen maken gebruik van een burgerlijk huwelijk om gans hun familie en
vriendenkring mee uit te nodigen naar de receptie in het gemeentehuis: op zich is daar niks mis mee en
zijn de huwelijksvoltrekkingen openbaar, doch de receptiekosten kunnen op die manier aardig de pan
uitswingen. Vandaar het voorstel om vanaf 26 personen een bijdrage in de receptiekosten aan te
rekenen (4euro/persoon).
Wat de personeelsinzet op zaterdagnamiddag (of buiten de normale kantooruren) betreft moet steeds
een beroep gedaan worden op de beambte van de burgerlijke stand en een bedienend personeelslid.
Vermits iedereen de kans krijgt op de gewone werkdagen en tijdens de reguliere kantooruren een
huwelijk GRATIS te laten voltrekken en de huwelijken die daarbuiten worden voltrokken een
supplementaire personeelskost genereren, kan deze dienst niet langer gratis aangeboden worden en is
het maar billijk dat de belanghebbenden de kosten verbonden aan een huwelijksceremonie
terugbetalen aan de gemeente: er wordt een forfaitair tarief van 200 euro voorgesteld.
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
BESLUIT: met eenparigheid van stemmen;
Artikel 1:

Met ingang van 01 januari 2015 wordt ten behoeve van de gemeente een retributie
geheven n.a.v. het voltrekken van huwelijken op het gemeentehuis als volgt

 VOOR ALLE HUWELIJKEN OP GEWONE WERKDAGEN EN TIJDENS DE REGULIERE
KANTOORUREN: de huwelijksvoltrekking is GRATIS met dien verstande dat voor de
daaropvolgende receptie VANAF 26 PERS een retributie van 4 EURO per persoon
verschuldigd is.
 VOOR HUWELIJKEN OP ZATERDAGNAMIDDAG / OF BUITEN DE NORMALE
DIENSTUREN een forfaitaire retributie van 200 EURO.
Art. 2:

De retributie is – tegen afgifte van een ontvangstbewijs - verschuldigd op het ogenblik van
de huwelijksaangifte door de personen die aangifte doen van het huwelijk
De invordering ervan zal desnoods gebeuren overeenkomstig de burgerlijke rechtspleging.

Art. 3:

Afschrift van dit retributiereglement zal aan de heer gouverneur, de gewestelijke
ontvanger, de afdeling Leven & Vrije Tijd en de dienst financiën worden overgemaakt.
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