Reglement

Retributiereglement op het huwelijksceremonieel
Vastgesteld door de gemeenteraad op 18 december 2019
Bekendgemaakt op www.maldegem.be op 19 december 2019

Juridische gronden

•
•

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen.

•

Artikel 40 § 1 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 waarin wordt bepaald dat de
gemeenteraad beschikt over de volheid van bevoegdheid ten aanzien van de gemeentelijke aangelegenheden.
Artikel 40 § 3 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 waarin wordt bepaald dat de
gemeenteraad de gemeentelijke reglementen vaststelt.

•
•

•
•
•

Artikel 28 § 1 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 waarin wordt bepaald dat dit punt in
openbare zitting behandeld wordt.

Artikel 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 waarin wordt bepaald dat volgende
bevoegdheden niet aan het college van burgemeester en schepenen kunnen worden toevertrouwd:
14° het vaststellen van gemeentebelastingen en het vaststellen van de machtiging tot het heffen van de retributies
en de voorwaarden ervan
Wet van 23 maart 2019 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek waarbij huwelijken op zon- en feestdagen worden
toegestaan mits bekrachtiging van de gemeenteraad.
De beslissing van de gemeenteraad van 22 november 2018 met betrekking tot het retributiereglement op het
huwelijksceremonieel - verlenging.
Het retributiereglement voor inningskosten van fiscale en niet-fiscale vorderingen zoals vastgesteld door de
gemeenteraad op 24 april 2019

Artikel 1: definitie huwelijk- en huwelijksceremonieel
Het huwelijk is een verbintenis tussen twee mensen, voltrokken door de ambtenaar van burgerlijke
stand. Het huwelijksceremonieel kan plaats vinden in de trouwzaal of op het dakterras van het
gemeentehuis of in het park meer bepaald in de tuin van Huis Wallyn.
Artikel 2: tijdstippen huwelijksceremonies en ceremonies voor jubilea
Huwelijksceremonies en ceremonies voor jubilaressen worden toegestaan op:
•
•
•
•

vrijdag van 8.30u tot 12.30 en van 13u tot 17u
zaterdag van 9u tot 12.30u en van 13u tot 16u
welbepaalde feestdagen: 1 mei, 11 juli en 15 augustus
in de tuin van Huis Wallyn (afgebakende zone) en dit enkel tussen de periode van 01 april tot
en met de eerste week van september

Artikel 3: kostprijs huwelijksceremonies
Voor het huwelijksceremonieel en voor een termijn ingaande op 01 januari 2020 en eindigend op
31 december 2025 wordt:
•

een retributie van 125,00 euro geheven wanneer de plechtigheid op een vrijdag plaats vindt
tussen 10u en 17u. Deze retributie vermeerdert met 225,00 euro voor een huwelijk in de tuin
van Huis Wallyn en met 105,00 euro voor een huwelijk op het dakterras.
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•

een retributie van 200,00 euro geheven wanneer de plechtigheid op een zaterdag plaats vindt
tussen 9u en 16u. Deze retributie vermeerdert met 300,00 euro voor een huwelijk in de tuin
van Huis Wallyn en met 130,00 euro voor een huwelijk op het dakterras.

•

geen retributie geheven wanneer de plechtigheid op vrijdagvoormiddag tussen 8u30 en 10u
plaats vindt.

•

een retributie van 500,00 euro wordt geheven wanneer de plechtigheid op 1 mei, 11 juli of 15
augustus plaats vindt.

Artikel 4: voorwaarden
Bij huwelijken op het dakterras en in de tuin van Huis Wallyn gebeurt de opstelling en opruiming
van de tafel en de stoelen en de tent (in het park) door het gemeentepersoneel.
Artikel 5:
Er kan toestemming gegeven worden om een food- of dranktruck op te stellen op de voormarkt
mits voorafgaandelijke aanvraag aan de dienst burgerlijke stand.
Er wordt geen toestemming gegeven voor het plaatsen van een food- of dranktruck tijdens de
huwelijken welke doorgaan op vrijdag van 8.30u tot 10u
Artikel 6:
Bij het niet opdagen van het toekomstig huwelijkskoppel op hun huwelijksceremonie zal een
vergoeding van 50% van de totale retributie gefactureerd worden
Artikel 7:
Het retributiereglement voor inningskosten van fiscale en niet-fiscale vorderingen zoals
vastgesteld door de gemeenteraad op 24 april 2019 is onverminderd van toepassing op alle
vorderingen voortvloeiend uit dit retributiereglement.
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