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t UITTREKSETUITHETNoTUTENBoEKVANDEGEMEENTERAAD
ZITTING VAN 29 DECEMBER 2O2O

Aanwezig: Hugo Simoens, Voorzitter

Theo Francken, Burgemeester

Paul Duerinckx, Davy Suffeleers, Tania Roskams, Schepenen

Pieter Verheyden, Raadslid

An Wouters, Geert BovYn, SchePenen

Raf De Canck, Martine Adams, Tom De Winter - Pieters, Ellen Lammens, Jo Pierson, Werner Boullart'

Liesbeth Smeyers, Sarah Delanoeije, Fons Creuwels, Pascale Alaerts, lvan Vanderzeypen, Gilberte

Muls, Walter Vangoidsenhoven, Jeroen Verbinnen, Benny Van Goethem' Leden

Klaas Gutschoven, Algemeen directeur

Huweliiksvoltrekkins - plaatsbepalins

Classificatiecode: 51 Burgerlijke stand

Feiten en context
ln artikel 165/1 van het Burgerlijk Wetboek staat het volgende:

op de door de partiien gekozen dog, met uitzondering von zon- en feestdagen, no verloop von de

termijn bedoetd in ortiiet L65, ticht de ambtenaar van de burgerlijke stand in het gemeentehuis,

eventueel in aonwezigheid von de getuigen, oon de partiien de inhoud toe van hoofdstuk Vl van deze

titet. om de beurt verklaren de portiien dot zii elkoors echtgenaot witlen ziin' Doarno verkloart de

ambtenoor in naom von de wet dot zii door het huwetiik verbonden zijn. Hii maokt doorvon zonder

vertraging de okte oP in de DABS.

ln afwijking van het eerste lid, kon de gemeenterøad op het grondgebied van de gemeente dndere

openbore plaotsen met een neutraol karakter, woøruon de gemeente het uitstuitend gebruiksrecht

heeft, aanwiizen om huweliiken te voltrekken'

Het schepencollege was in z¡tting van 1.2/70/2020 akkoord om ook plaatsen in openlucht te voorzien

voor het voltrekken van huwelijken en een reglement ter goedkeuring voor te leggen aan de

gemeenteraad.

Juridische gronden

Art. 165/1 BW

schepencollege van 1,2/to/zozotAkkoord om de voortuin van gemeentehuis en het Kalvariebos te

gebruiken voor huwelijksvoltrekkingen en het ontwerp van huishoudelijk reglement voor huwelijken

ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad'

Advies commissie
De commissie beleidsdomeinen d.d. L5/L2|2O2O verleent een gunstig advies. 
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Stemming
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit
Artikel 1. Het huishoudelijk reglement voor huwelijken goed te keuren en in werking te laten treden
op 1 januari 2021.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OP HUWELIJKSPLECHTIGHEDEN

Artikel 1.

Een huwelijk kan plaatsvinden:

- in de raadszaal van het gemeentehuis

- in de voortuin van het gemeentehuis

- in het Kalvariebos.

Artikel 2.

Bij een voltrekking van een huwelijk in de voortuin van het gemeentehuis, zorgt het bruidspaar - een

uur voor de plechtigheid - voor de opstelling van tafels en stoelen, Er moet ook een tafel voorzien
worden voor de ambtenaar van de burgerlijke stand. De materialen zijn in het gemeentehuis
beschi kbaa r.

Bij regenweer wordt er uitgeweken naar de raadszaal van het gemeentehuis.

Artikel 3.

Bruidsparen die de huwelijksvoltrekking willen laten plaatsvinden in het Kalvariebos zorgen zelf voor
de organisatie, financiering en ter plaatse brengen van alle materialen die nodig zijn voor de

inrichting: tafels, stoelen, tenten e.d.

Een tafel voor de ambtenaar van de Burgerlijke Stand moet zeker voorzien worden,

De aanvrager moet steeds zorgen voor bescherming tegen regen door het plaatsen van partytenten.

De opstelling mag ten vroegste de dag voor het huwelijk gebeuren en dient ten laatste de dag na het
huwelijk terug verwijderd te worden. Voor de plechtigheid mag er enkel gebruikgemaakt worden van

de open plek aan de ingang van het bos - linkerzijde ( niet aan de heksenkring of het kruisbeeld).

Het gemeentebestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ontvreemding of vernieling van de

materialen.

Wanneer het Kalvariebos wordt afgesloten om veiligheidsredenen of door overmacht, kan er geen

financiële tussenkomst aan het gemeentebestuur gevraagd worden voor de geleden schade.

Artikel4.

Een huwelijksplechtigheid (uur en dag) wordt maximum één jaar op voorhand aangevraagd en

vastgelegd bij de dienst burgerlijke stand.

Een huwelijksplechtigheid kan plaatsvinden elke werkdag tijdens de openingsuren van het
gemeentehuis en op zaterdag van 10u00 tot 14u00.

Er kan niet gehuwd worden op zondagen en wettelijke feestdagen.

Van zodra een éérste huwelijk is vastgelegd op een locatie, dienen alle verdere huwelijken die dag op

dezelfde locatie plaats te vinden.
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De huwelijksplechtigheden zullen aaneensluitend plaatsvinden vanaf het moment dat er één

huwelijksplechtigheid is vastgelegd,

Artikel 5.

Een huwelijksplechtigheid zonder receptie wordt verondersteld maximum 30 minuten te duren, met

receptie maximum 60 minuten en dit om de aanvang van volgende huwelijksplechtigheden goed te

laten verlopen.

Artikel 6.

Aansluitend op het officiële gedeelte kan het bruidspaar opteren voor het houden van een kleine

receptie met max. 35 personen, aangeboden door het gemeentebestuur, Het aantal aanwezigen

voor de receptie dient bij de huwelijksaangifte aangegeven te worden.

Een receptie met méér dan 35 personen kan bij uitzondering worden toegestaan op voorwaarde dat

het bruidspaar zelf een persoon aanduidt die mee instaat voor de bediening van drank'

ArtikelT.

Er worden geen kosten aangerekend voor de huwelijksplechtigheid'

Art.2. Dit reglement bekend te maken overeenkomstig artikel 286 van het decreet over het lokaal

bestuur

Bijlage(n):
- huishoudelijk reglement huweliiken'docx

Namens de gemeenteraad

De Algemeen directeur,

Klaas Gutschoven

De Voorzitter,

Hugo Simoens

moens

O

Voor éénsluidend afschrift,
Lubbeek, 31 december 2O2O

De Algemeen
waarnemend,

Marij

directeur -
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