UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD
Zitting van donderdag 22 oktober 2015
Jean Duijsens: Voorzitter
Huub Broers: Burgemeester
Jacky Herens, William Nijssen, José Smeets: Schepenen
Anne-Mie Casier, Jean Levaux, Armel Wynants, Yolanda Daems, Grégory Happart, Rik Tomsin, Benoît Houbiers,
Marina Slootmaekers, Jean-Marie Geelen, Mathieu Paggen: Raadsleden
Maike Stieners: Secretaris
16.

Reglement huwelijken

De raad
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn
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 gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen
Gelet op het hersteldecreet van 23 januari 2009
Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet waarin bepaald wordt dat de gemeenteraad de gemeentelijke
reglementen vaststelt
Gelet op artikel 75 van het burgerlijk wetboek
Overwegende dat er een reglement wordt vastgesteld houdende de organisatie van huwelijken
besluit
Stemmen voor:

Jean Duijsens, Huub Broers, Jacky Herens, William Nijssen,
José Smeets, Anne-Mie Casier, Jean Levaux, Armel Wynants,
Yolanda Daems, Grégory Happart, Rik Tomsin, Benoît Houbiers,
Marina Slootmaekers, Jean-Marie Geelen, Mathieu Paggen

Stemmen tegen:
Onthoudingen:
Ongeldig:

Artikel 1

Algemeenheden
§ 1 – Een van de aanstaande echtgenoten moet ingeschreven zijn in het bevolkings‐ of
vreemdelingenregister van de gemeente Voeren bij de aangifte van het huwelijk.
§ 2 ‐ De reservatie van de huwelijksdatum moet minimum 2 weken op voorhand gebeuren.

Artikel 2

Aangifte
§ 1 – De aangifte kan gebeuren ten vroegste 6 maanden en ten laatste 14 dagen voor de
geplande huwelijksdatum.
§ 2 – Bij de aangifte worden volgende gegevens of documenten bezorgd:
‐ Identiteit van de getuigen
‐ Huwelijkscontract
‐ Kopie van de identiteitskaart van de betrokkenen en van de getuigen (maximaal 4)
‐ Aantal aanwezigen tijdens de plechtigheid
- geboorteakte en bewijs burgerlijke stand en woonst indien in buitenland geboren of woonachtig

Artikel 3

Tijdstip

§ 1 – Het huwelijk kan enkel plaatsvinden in het gemeentehuis en op volgende dagen en uren:
‐ Elke werkdag van 9u tot en met 16u.
‐ Op zaterdag van 9u tot en met 12u.
§ 2 ‐ Het uur wordt tijdens de huwelijksaangifte afgesproken. Indien twee huwelijken plaatsvinden
op dezelfde dag, worden deze aansluitend op mekaar voltrokken
§ 3 ‐ Per koppel wordt maximaal 1 uur voorzien voor de ontvangst, plechtigheid, receptie en
opkuis van de zaal.
§ 4 ‐ Het is mogelijk om een kleine receptie te houden na de plechtigheid. De aanvrager geeft dit
door bij de aanvraag en zorgt zelf voor de nodige drank en bediening.
Artikel 4

Kostprijs
§ 1 – De tarieven voor een huwelijksplechtigheid worden bepaald in het retributiereglement en
zijn afhankelijk van het tijdstip.
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Voor eensluidend uittreksel uit staande de zitting goedgekeurde notulen
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