REGLEMENT HUWELIJKSPLECHTIGHEDEN

Vastgesteld bij gemeenteraadsbeslissing van 5 maart 2020 en bekendgemaakt op de gemeentelijke
website op 6 maart 2020 (van toepassing vanaf 1 april 2020).
REGLEMENT HUWELIJKSPLECHTIGHEDEN
ARTIKEL 1: ALGEMENE BEPALINGEN
§ 1 - Het huwelijk kan plaatsvinden in de gemeente Ichtegem wanneer één van de
aanstaande echtgenoten is ingeschreven in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister
van de gemeente Ichtegem op het moment van de aangifte.
§ 2 - Wonen beide partners in het buitenland, kan aangifte gedaan worden in de gemeente
Ichtegem wanneer Ichtegem:
o

de laatste woonplaats van u of uw partner is

o

de woonplaats van een bloedverwant tot en met de tweede graad (grootouders,
ouders, broers, zussen, kinderen, kleinkinderen) van u of uw partner is

o

de geboorteplaats van u of uw partner is

§ 3 - De reservatie van de huwelijksdatum moet minimum 6 weken op voorhand te gebeuren.
ARTIKEL 2: AANGIFTE
§ 1 - Ten vroegste 6 maanden en ten laatste 14 dagen voor de geplande huwelijksdatum doet
u aangifte bij een ambtenaar van de burgerlijke stand.
§ 2 - Bij de aangifte worden volgende gegevens of documenten bezorgd:
•
•
•
•

Identiteitskaarten van beide partners
Identiteit van de getuigen
Het aantal verwachtte personen tijdens de plechtigheid
Toelating tot het nemen van foto voor het weekblad en het gebruiken van de
persoonlijke gegevens

ARTIKEL 3: TIJDSTIP
§1 - De huwelijksplechtigheden kunnen voltrokken worden op onderstaande tijdstippen:
•

Van maandag- tot en met zaterdagvoormiddag:
o 9 uur
o 10 uur
o 11 uur

•

•

Vrijdagnamiddag:
o 14 uur
o 15 uur
o 16 uur
Zaterdagnamiddag:
o 13 uur
o 14 uur
o 15 uur
o 16 uur

§ 2 - Het uur van de plechtigheid wordt tijdens de huwelijksaangifte afgesproken.
§ 3 - Huwelijksplechtigheden op zon- en feestdagen en op tijdstippen die afwijken van de in
artikel 3, §1 bepaalde tijdstippen, kunnen door de ambtenaar van de burgerlijke stand worden
toegestaan.
§ 4 - Na de huwelijksplechtigheid, op tijdstippen zoals bepaald in artikel 3, § 1, bestaat de
mogelijkheid om een receptie, verzorgd door de gemeente, aan te bieden aan de aanwezigen.
Bij huwelijksplechtigheden op andere tijdstippen is een receptie niet mogelijk. Er mag geen
eigen drank of eten meegebracht worden naar de huwelijksplechtigheid.
§ 5 - De tarieven voor een huwelijksplechtigheid met receptie wordt bepaald in het
retributiereglement
§ 6 - Per huwelijksplechtigheid wordt 1 uur voorzien voor de ontvangst, plechtigheid,
eventuele receptie en opkuis van de zaal.
ARTIKEL 4: LOCATIE
§1 - De huwelijksplechtigheden kunnen voltrokken worden op onderstaande locaties:
-

Administratief centrum, Stationsstraat 1, 8480 Eernegem
Gemeentehuis Ichtegem, Dr. Bruwierplein1, 8480 Ichtegem
Huis Dekeyser, Koekelarestraat 2, 8480 Ichtegem
De Kouter, Kouterstraat 7, 8480 Bekegem

ARTIKEL 5: HUWELIJKSAKTE
§ 1 – Tijdens de huwelijksplechtigheid wordt het ontwerp van huwelijksakte ondertekend door
het koppel, getuigen en de ambtenaar van de burgerlijke stand. Deze huwelijksakte wordt als
aandenken geschonken aan de huwelijkspartners.

ARTIKEL 6: SLOTBEPALINGEN
§1 - Het reglement wordt bekendgemaakt volgens de bepalingen opgenomen in het decreet
over het lokaal bestuur van 22 december 2017, titel 5, hoofdstuk 1, afdeling 2 betreffende de
bekendmaking en inwerkingtreding, met vermelding van de datum waarop ze zijn
aangenomen en de datum waarop ze via de webtoepassing worden bekendgemaakt.
§ 2 – Het reglement huwelijksplechtigheden, goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing van 5
september 2019, wordt vanaf 1 april 2020 gewijzigd door de aanpassingen zoals in
bovengenoemd reglement opgenomen.

