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PUNT 20.
Retributiereglement op het voltrekken van huwelijken
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen
Gelet op het hersteldecreet van 23 januari 2009
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn
Gelet op de wet van
bestuurshandelingen

29

juli

1991

betreffende

de

uitdrukkelijke motiveringsplicht

van

Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het
administratief toezicht op de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010
en 17 februari 2012
Overwegende dat er bij het voltrekken van huwelijken zowel personeelskosten als administratieve
kosten zoals het trouwboekje aan te pas komen en dat de personeelskosten op vrije dagen en in het
weekend hoger liggen dan tijdens de reguliere werkuren
Overwegende de financiële toestand van de gemeente
besluit
met 9 stemmen voor, 4 stemmen tegen, 0 onthoudingen, 1 ongeldige stem en 0 leden stemmen niet
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Artikel 1

Met ingang van 1 januari 2014 wordt, ten voordele van de gemeente Voeren, een
retributie gevestigd op het voltrekken van huwelijken

Artikel 2

De retributie is verschuldigd door de persoon of personen die samen de aangifte van
het huwelijk doen

Artikel 3

Het bedrag van de retributie voor huwelijken bedraagt 25 voor weekdagen en 100
euro voor zaterdagen of vrije dagen

Artikel 4

De retributie is betaalbaar tegen afgifte van een ontvangstbewijs. Bij niet-minnelijke
regeling van de verschuldigde retributie zal de inning geschieden met alle geëigende
rechtsmiddelen.

Artikel 3
overgemaakt

Dit reglement wordt voor goedkeuring aan de toezichthoudende overheid
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