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Voorzitter:
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Punt 3. Financiën
3.2. Opheffen van de belasting op de afgifte van een huwelijksboekje.
3.3. Vaststellen van een retributiereglement op de voltrekking van een burgerlijk huwelijk.
De gemeenteraad,
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 17 december 2013 houdende instellen van een belasting op
de administratieve bescheiden ;
Overwegende dat in dit besluit een heffing voorzien is van 9,5 euro voor de afgifte van een
huwelijksboekje;
Overwegende dat de kostprijs van een huwelijksboekje inmiddels 10,44 euro bedraagt;
Overwegende dat de voltrekking van een burgerlijk huwelijk een feestelijk moment is in het leven van
de burger en praktisch nooit op een weekdag plaatsvindt, maar steeds op vrijdag of zaterdag;
Overwegende dat de dienst Burgerzaken bijgevolg meer en meer verzoeken ontvangt om burgerlijke
huwelijken te voltrekken op zaterdagvoormiddag;
Overwegende dat het voltrekken van huwelijken op zaterdag de inzet vereist van extra personeel
tijdens de reguliere openingsuren van de dienst burgerzaken en dit bijgevolg organisatorische en
financiële gevolgen heeft;
Overwegende dat het om budgettaire redenen billijk lijkt dat de huwelijkspartners een deel van de
gemaakte kosten vergoeden;
Gelet op de voorbereidende besprekingen in het college van burgemeester en schepenen;
Na bespreking
BESLUIT: eenparig
Art. 1: de belasting op de afgifte van een huwelijksboekje ten bedrage van 9,5 euro wordt met
onmiddellijke ingang opgeheven.
Art.2: Met onmiddellijke ingang wordt een retributie geheven op huwelijksplechtigheden:
 30 euro voor een huwelijk op een weekdag (niet indexeerbaar)
 50 euro voor een huwelijk op een zaterdag (niet indexeerbaar)
Art. 3: De retributie is verschuldigd door de persoon, die een huwelijksaangifte doet en dient betaald
te worden bij de huwelijksaangifte. Bij gebreke aan betaling van de retributie kan het bedrag
ingevorderd worden conform artikel 94 van het gemeentedecreet.
Art. 4: Het reglement zal afgekondigd en bekendgemaakt worden overeenkomstig artikel 186 van het
gemeentedecreet.
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Art.5: Kennis te geven van dit besluit aan de toezichthoudende overheid volgens de regels vervat in
het gemeentedecreet van 15 juli 2005 houdende regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het
algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten.

Gedaan in zitting als ten hoofde

Sonja Nuyttens
Waarnemend Secretaris

Stephan Titeca
Voorzitter
Voor eensluidend afschrift
Anzegem, 6 maart 2015

Sonja Nuyttens
Waarnemend Secretaris

Claude Van Marcke
Burgemeester

2/2

