
GEMEENTE UKKEL  
 
Vergoedingsreglement voor huwelijksplechtigheden.- Wijzigingen. 
 
Datum van de beraadslaging van de gemeenteraad: 25 februari 2016 
 
De raad, 
Gelet op de goedkeuring van de leden van het college van burgemeester en schepenen in 
zitting van 4 februari 2016 inzake de mogelijkheid om huwelijksplechtigheden te organiseren 
in het Openluchttheater van het Wolvendaelpark; 
Gelet op artikel 75 van het Burgerlijk Wetboek betreffende de huwelijksplechtigheid dat 
bepaalt dat het huwelijk voltrokken moet worden in het gemeentehuis; 
Gelet op hetzelfde artikel van het Burgerlijk Wetboek dat de mogelijkheid voorziet voor de 
gemeenteraad om op het gemeentelijke grondgebied één of meerdere gebouw(en) aan te 
wijzen om huwelijken te voltrekken: openbaar gebouw met een neutraal karakter waarvan de 
gemeente het exclusieve gebruiksrecht heeft;  
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op artikel 6, § 2 van de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het 
administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en artikel 1 
van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 1998 betreffende de 
overlegging aan de Regering van de akten van de gemeenteoverheden met het oog op de 
uitoefening van het administratief toezicht; 
Gelet op het voorgaande, beslist het vergoedingsreglement voor huwelijksplechtigheden als 
volgt te wijzigen: 

 
REGLEMENT 

 
Artikel 1: Er wordt vanaf 1 april 2016 een nieuwe gemeentelijke vergoeding op 
huwelijksplechtigheden geheven. 
Artikel 2: 
De huwelijken worden gratis voltrokken: 
1. Elke zaterdagmorgen; 

2. Elke 1ste vrijdag van de maand ('s morgens, 's middags en 's avonds); 

3. Elke 1ste zaterdag van de maand ('s morgens, 's middags en 's avonds); 

4. Elke 3de vrijdag van de maand ('s morgens). 
5. Elke 1ste zondag van de maand ('s morgens). 
De huwelijken worden middels één enkele vergoeding van € 250 voltrokken: 
1. Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag ('s morgens en 's middags); 

2. De 2de vrijdag van de maand ('s morgens en 's middags); 

3. De 3de vrijdag van de maand ('s middags); 

4. De 4de en 5de vrijdag van de maand ('s morgens, 's middags en 's avonds); 

5. De 4de en 5de zaterdag van de maand ('s middags en 's avonds); 
6. De laatste zondag van de maand ('s morgens). 
De vergoeding voor huwelijksplechtigheden in het Openluchttheater van het 
Wolvendaelpark is dezelfde als voor huwelijken ’s avonds. 
Artikel 3: 
Tijdens de zomerdienst worden de op werkdagen geplande huwelijken enkel 's morgens 
voltrokken. 
Artikel 4: 
De vergoeding moet contant betaald worden op het ogenblik van de huwelijksaangifte of 
uiterlijk binnen de 15 dagen voorafgaand aan de vastgelegde datum van de plechtigheid. De 
betaling gebeurt in de handen van de gemeenteontvanger, zijn aangestelden of aan de 
ambtenaren die hiertoe werden aangewezen. 
 



Artikel 5: 
De vergoeding die verschuldigd is bij de huwelijksaangifte is niet meer recupereerbaar vanaf 
de vijftiende dag, voorafgaand aan de datum waarop de plechtigheid plaatsvindt, behalve 
indien het beletsel behoorlijk werd gerechtvaardigd. 
 
Artikel 6: 

Indien een minnelijke schikking onmogelijk is, zal elke betwisting inzake deze vergoeding via 

de gerechtelijke weg geregeld worden. 

Artikel 7: 

Het onderhavige reglement trekt op 1 april 2016 het reglement in dat werd goedgekeurd door 

de gemeenteraad in zitting van 24 april 2014. 


