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Zitting van 16.12.21

#Onderwerp : Retributie voor de burgerlijke voltrekking van huwelijken of verklaringen van
wettelijke samenwoning vrij aangevraagd door particulieren - hernieuwing en wijzigingen #

Openbare zitting

FINANCIËLE ZAKEN

Financiën

DE RAAD,
 
Gelet op artikel 173 van de Grondwet;
Gelet op artikel 117 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gezien de beraadslaging van de Gemeenteraad van 27 augustus 2009 betreffende het algemeen reglement
betreffende de invordering inzake gemeenteretributies;
Gelet op artikel 75 van het Burgerlijk Wetboek en de Omzendbrief van 28 januari 1884 (B.S. van 26 juni
1884) betreffende het voltrekken van de huwelijken en overeenkomstig hetwelk het huwelijk zal voltrokken
worden, op de door partijen aangewezen dag. Rekening houdend met de organisatie van zijn persoonlijke
taken en deze van de gemeentediensten, welke toelaat, om in de mate van het mogelijke, de huwelijken te
groeperen, wordt het uur van de voltrekking bepaald door de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand;
Gezien de beraadslaging van de Gemeenteraad van 13 december 2018 betreffende de retributie voor de
burgerlijke voltrekking van huwelijken of verklaringen van wettelijke samenwoning vrij aangevraagd door
particulieren, uitvoerbaar geworden op 6 februari 2019, voor een termijn vervallend op 31 december 2021;
Overwegende dat de voltrekking van de vrij aangevraagde huwelijken of verklaringen van wettelijke
samenwoning een meerkost betekent voor het gemeentebestuur, is het billijk deze te laten dragen door de
belanghebbenden;
Overwegende het verslag van de Gemeenteontvanger van 24 november 2021 waarbij de keuze van een
jaarlijkse retributie indexatie van 2% werd gemotiveerd;
Gelet op de financiële situatie van de gemeente en aangezien een budgettair evenwicht gewaarborgd moet
worden;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
 
BESLUIT wat volgt:
 
HOOFDSTUK I. - Retributiegrondslag
 
Artikel 1
Er wordt voor de dienstjaren 2022 tot en met 2024 een retributie geheven op de voltrekking van de
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huwelijken of verklaringen van wettelijke samenwoning en voor het gebruik van de zaal of het park om deze
te voltrekken. 
 
HOOFDSTUK II. - Retributieplichtigen
 
Artikel 2
De retributie is verschuldigd door de persoon die de dienst aanvraagt.
 
HOOFDSTUK III. - Berekening van de retributie
 
Artikel 3
Het tarief van de retributie wordt als volgt vastgesteld:

van maandag tot vrijdag 12u: €61,33
vrijdag, tussen 14 en 16u: €92,00
zaterdag, tussen 10 en 12u: gratis
zaterdag, tussen 13 en 14u: €184,01
dit tarief wordt verhoogd met €150,00 voor het gebruik van het park. Deze bijkomende retributie zal

worden terugbetaald indien de weersomstandigheden het gebruik van het park niet toelaten.

Deze bedragen zullen geïndexeerd worden de eerste januari van elk jaar met een aanslagvoet van 2%:
 
2022:

van maandag tot vrijdag 12u: €61,33
vrijdag, tussen 14 en 16u: €92,00
zaterdag, tussen 10 en 12u: gratis
zaterdag, tussen 13 en 14u: €184,01
supplement voor gebruik van het park: €153,00

2023:

van maandag tot vrijdag 12u: €62,56
vrijdag, tussen 14 en 16u: €93,84
zaterdag, tussen 10 en 12u: gratis
zaterdag, tussen 13 en 14u: €187,69
supplement voor gebruik van het park: €156,06

2024:

van maandag tot vrijdag 12u: €63,81
vrijdag, tussen 14 en 16u: €95,72
zaterdag, tussen 10 en 12u: gratis
zaterdag, tussen 13 en 14u: €191,44
supplement voor gebruik van het park: €159,18

Artikel 4
Buiten de aangegeven uren (behoudens in geval van opeenvolgende huwelijken, in welk geval het normale
tarief zal toegepast worden), op zondag, wettelijke en reglementaire feestdagen en op lokale feestdagen
worden geen huwelijken afgesloten. In toepassing van de Omzendbrief van 28 januari 1884 (B.S. van 26 juni
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1884) en van artikel 75 van het Burgerlijk Wetboek, kiezen de toekomstigen, de dag en de Ambtenaar van de
Burgerlijke Stand, het uur.
 
Artikel 5
Bruiloften (Gouden Bruiloft, Diamanten Bruiloft, enz.…) worden ontheven van elke vergoeding. Deze
zullen steeds plaats hebben op een zaterdag (naar keuze van de jubilarissen), maar in functie van de agenda
der ceremonies (tussen 11 en 12u).
 
Artikel 6
Geen enkel private, religieuze of filosofische overtuiging zal een vrijstelling van onderhavige belasting,
zoals voorzien in onderhavig reglement, kunnen rechtvaardigen.
 
HOOFDSTUK IV. - De inning en de bezwaren
 
Artikel 7
De retributie wordt contant geïnd op het ogenblik van de samenstelling van het huwelijksdossier. Zij omvat
nochtans niet de belasting op de afgifte van het huwelijksboekje. Het bewijs van betaling blijkt door het
aanbrengen, op het desbetreffend stuk, van een kleefzegel, waarvan het model door het College van
Burgemeester en Schepenen werd bepaald, waarop het retributiebedrag is vermeld.
 
Artikel 8
De invordering en de geschillen worden beheerd overeenkomstig de bepalingen van het algemeen
gemeentelijk reglement ter zake.
 
HOOFDSTUK V. - Overgangsbepalingen
 
Artikel 9
De huwelijksdossiers welke beschouwd worden als “in orde” en die tevens betaald zijn voor het in werking
treden van onderhavig reglement, maar die zullen voltrokken worden na de in toepassing stelling van dit
reglement, zullen ontheven worden van elke bijkomende vergoeding.
 
Artikel 10
Onderhavige beraadslaging treedt in voege op 1 januari 2022.

De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
27 stemmers : 27 positieve stemmen.

2 bijlagen
20211124 - Ltr CBE Motivation taux indexation taxe CC211216.pdf, Redevance mariages 2022-2024.pdf
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ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING.

In opdracht :
De Gemeentesecretaris, 
(g) Philippe Rossignol  

De Voorzitter van de Raad,  
(g) Marc Vande Weyer

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
Sint-Agatha-Berchem, 20 december 2021

In opdracht :
De Gemeentesecretaris,

Philippe Rossignol  

De Burgemeester,

Christian Lamouline
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