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UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD
Zitting van: donderdag 20 december 2018
Aanwezig: Antoon Calus: voorzitter;

Karl Bonny: burgemeester;
Jan Bekaert, Koen Pattyn, Celesfa Muylle, Dirk Laleman: schepenen;
Willy Hosten: OCMW-voorzitter;
Oscar Deprez, Gilbert Bolle, Carlos Vierstraete, RafVlamynck, Erna Crombez,
David Van IVIoerkercke, Tina Ledaine, Robin Vandervennet, Koen Denduyver,

Luc Provoost, Hendrik D'Hulster: raadsleden;
Dimitri Decock: algemeen directeur
Verontschuldigd: Rik Dewanckele: schepen;
Lieven Cobbaert, Fran^oise Mattheus, Ann Deseintebein, IVIieke Decuypere,

Patrick Raecke: raadsleden

dienst buroerzaken: Retributierefllement voor de eenziidiae beëindiging van_de_wetteliike

samenwoning periode 1/1/2019-31/12/2019
juridisch kader
• Wet van 23 november 1998 tot invoering van de wettelijke samenwoning
verwijzingsdocumenten
• Wet van 23 november 1998 tot invoering van de wettelijke samenwoning
• Goedkeuring retributiereglement in de gemeenteraad van 1 maart 2018
• Collegebeslissing van 30 oktober 2018
feiten, context en argumentatie

• Punt 4 van de wet: de vermelding van de wil de wettelijke samenwoning te beëindigen.
• De verklaring van de beëindiging in onderlinge overeenstemming dient te gebeuren door
beide partijen.
• Indien het gaat over de eenzijdige verklaring van de beëindiging van het wettelijk
samenwonen, dan moet deze beëindiging aan de tegenpartij betekent worden door een

gerechtsdeurwaarder. De ambtenaar van de burgerlijke stand moet dit na de verklaring,
binnen de 8 werkdagen, laten betekenen aan de andere partij door een gerechtsdeurwaarder.

* De kosten van de betekening zijn ten laste van de persoon die de verklaring bij de burgerlijke
stand kwam afleggen en dient ook vooraf aan de gemeente betaald te worden.

• De kostprijs van de betekening van de gerechtsdeurwaarder is afhankelijk van de stappen die
ondernomen moeten worden. De kostprijs bedraagt 200 euro.
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GEWONE STEMMING
Met algemeenheid van stemmen
beslissing:
artikel 1: Er wordt vanaf 1 januari 2019 en eindigend op 31 december 2019, ten behoeve van de
gemeente, een retributie geheven op de betekening van de eenzijdige verklaring van de beëindiging
van het wettelijk samenwonen. De retributie valt ten laste van de persoon die de verklaring bij de
burgerlijke stand kwam afleggen en moet bij de aanvraag betaald worden.
artikel 2: Het bedrag van de retributie is 200 euro voor de periode 1.1.2019 t.e.m. 31.12.2019.

artikel 3: De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan het retributiereglement
artikel 4: Het retributiereglement wordt bekendgemaakt volgens het gewijzigde art. 186 van het
gemeentedecreetdie in werking is getreden vanaf 1/1/2014. Het artikel 187 van hetgemeentedecreet
bepaalt de inwerkingtreding op de vijfde dag na de bekendmaking.
artikel 5: Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan:
dienst burgerzaken

financiële dienst
Namens de gemeenteraad,
algemeen directeur voorzitter
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