uittreksel uit het register
van de gemeenteraadszittingen

Gemeenteraad
19 december 2016

Algemene financiering - retributie op ceremonieën.
aanwezig Odette VAN HAMME, voorzitter
Koen LOETE - burgemeester;
Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN
DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Bob D’HAESELEER, schepenen;
Danny SMESSAERT, schepen/voorzitter OCMW zonder stemrecht;
Janvier BUYSSE, Marc WINDEY, Luc VANDEVELDE, Lutgarde DE JAEGER, Caroline
D’AUBIOUL, Filip LECOMPTE, Wilfried VAN KERREBROECK, Michel DE SUTTER, Gertjan
BLOMME, Tineke VERSTRAETE, Rudi DESMET, Paul VERSTRAETE, Filip SMET, Rita
GYSELS, Ann EGGERMONT, Hilde LAMPAERT Peter DE GRAEVE, Sofie VERMEULEN en
Janick SMESSAERT, gemeenteraadsleden;
Meike VAN GREMBERGEN - stadssecretaris.

De gemeenteraad,
Gelet op zijn beslissing van 16 december 2013 houdende het heffen van een retributie op
ceremoniën;
Gelet op artikel 170 § 4 van de Grondwet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLUIT met 15 ja-stemmen en 11 neen-stemmen
Artikel 1
Met ingang van 1 januari.2017 wordt de retributie op de ceremoniën bij het voltrekken van
huwelijken en bij het ondertekenen van wettelijke samenlevingscontracten in de trouwzaal van
het stadhuis als volgt aangepast:
Het tarief wordt vastgesteld als volgt:
 Luxe klas: 300,00 EUR: tapijt en versiering op tafel in de raadzaal, plaatsing van
sierboompjes buiten, 1 ceremoniemeester, muziek, receptie voor max. 20 personen.
 1ste klas: 150,00 EUR: op weekdagen :tapijt en versiering op tafel in de raadzaal,
plaatsing van sierboompjes buiten, 1 ceremoniemeester, muziek.
 1ste klas: 200,00 EUR: op zaterdag: tapijt en versiering op tafel in de raadzaal, plaatsing
van sierboompjes buiten, 1 ceremoniemeester, muziek.
 2de klas: 75,00 EUR: enkel op weekdagen : tapijt en versiering op tafel in de raadzaal, 1
ceremoniemeester, muziek.
 Gratis: enkel op vrijdagvoormiddag, zonder ceremonie.
Het huwelijksboekje, 25 E, is in alle gevallen nog extra te betalen.

Artikel 2
De retributie is contant te betalen tegen afgifte van een ontvangstbewijs. Indien niet contant
wordt betaald, zal de retributie burgerrechtelijk worden ingevorderd.
Artikel 3
De gemeenteraadsbeslissing van 16 december 2013 houdende het heffen van een retributie op
ceremoniën wordt met ingang van de inwerkingtreding van huidig retributiereglement
opgeheven.

Namens de gemeenteraad,
Meike VAN GREMBERGEN
stadssecretaris

Odette VAN HAMME
voorzitter-gemeenteraad
Voor eensluidend uittreksel:
voor de burgemeester,
de stadssecretaris
(art. 126 nieuwe gemeentewet)

