OPPERSTRAAT 31
1770 LIEDEKERKE
TEL. 053 64 55 11
FAX 053 64 55 09
www.liedekerke.be

LIEDEKERKE

GEMEENTEBESTUUR

NDC 484.882

Huwelijken buiten de diensturen
Retributiereglement

Goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit van 2013-12-19

De Gemeenteraad,

Na beraad;

Gelet op artikel 162, § 4, artikel 170, § 4,
artikel 172, artikel 173 en artikel 190 van de
Grondwet;

Aangenomen met eenparigheid van stemmen;

Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder
artikel 42, § 3, artikel 43 § 2, 15°, artikel 186,
artikel 187 en artikel 253, § 1, 3°;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 2 maart
1989 — Retributie voor het afsluiten van
huwelijken buiten de diensturen, zoals gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 20 december 2001;
Overwegende dat het afsluiten van huwelijken
buiten de kantooruren bijkomende kosten
meebrengt voor het gemeentebestuur;
Overwegende dat de raadzaal van het gemeentehuis ter beschikking van het bruidspaar kan
worden gesteld voor het geven van een receptie naar aanleiding van hun huwelijk;
Op voorstel van het college van burgemeester
en schepenen;
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Besluit:
Artikel 1.
Het gemeentebestuur heft een retributie op:
1° het sluiten van huwelijken buiten de kantooruren van het gemeentehuis;
2° het geven van een receptie in de raadzaal
van het gemeentehuis.
Artikel 2.
Het bedrag van de retributie wordt vastgesteld
als volgt:
 300 euro voor het sluiten van een huwelijk
buiten de kantooruren;
 100 euro voor het gebruik van de raadzaal
voor een receptie.
Artikel 3.
De retributie is hoofdelijk verschuldigd door
de aanstaande echtgenoten.
Artikel 4.
De retributie moet betaald worden voor het
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sluiten van het huwelijk.
Artikel 5.
Onverminderd de toepassing van de bepalingen van dit reglement is het college van
burgemeester en schepenen gemachtigd om de
tarieven bepaald in artikel 2 te wijzigen.

Artikel 6.
Dit reglement zal worden bekendgemaakt met
een aanplakbrief die het onderwerp van het
reglement vermeldt en door publicatie op de
gemeentelijke website.
Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2014.

Artikel 7.
Het gemeenteraadsbesluit van 2 maart 1989 —
Retributie voor het afsluiten van huwelijken
buiten de diensturen, zoals gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 20 december 2001,
wordt opgeheven.

Artikel 8.
Een voor eensluidend verklaard afschrift van
dit besluit zal binnen een termijn van twintig
dagen aangetekend worden verzonden naar de
gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant,
voor kennisgeving.
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