
Provincie Oost-Vlaanderen – Arrondissement Oudenaarde 

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD 

Zitting van 30 september 2014 om 19 uur 

Aanwezig: TEIRLINCK Nele, voorzitter 

VANDE CATSYNE Anny, burgemeester 

VAN QUICKELBERGHE Isabel, VAN NIEUWENHUYZE Frederik, MEIRHAEGHE Filip, DE 
TOLLENAERE Ann en NACHTERGAELE Joris, schepenen 

BAUWENS Marc, DE COKER Herman, DE MAESENEIRE Hilde, VAN BOVEN Herman, PROVOST 
Danny, VAN QUICKELBERGHE Simon, VAN HEDDEGEM Yves, VAN WELDEN Marijke en LUST 
William, raadsleden 

DIDIER Mark, gemeentesecretaris 

Verontschuldigd: LIPPENS Steven. 

10 AANPASSING VAN HET GEMEENTERAADSBESLUIT VAN 24 JUNI 2014 HOUDENDE 
INVOERING VANAF 2015 VAN EEN RETRIBUTIE OP BURGERLIJKE 
HUWELIJKSPLECHTIGHEDEN 

DE GEMEENTERAAD, IN OPENBARE ZITTING VERGADERD, MET HET VEREISTE QUORUM, 

BEVOEGDHEID 

Art. 42, §3 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, laatst gewijzigd bij decreet van 28 maart 2013. 

RECHTSGROND 

Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 

provincie- en gemeentebelastingen, laatst gewijzigd bij decreet van 17 februari 2012. 

Het gemeenteraadsbesluit van 24 juni 2014 houdende invoering van een gemeentelijke retributie op 

burgerlijke huwelijksplechtigheden vanaf 2015. 

MOTIVERING 

Op 19 augustus 2014 ontvingen wij een schrijven van de heer gouverneur betreffende de kennisname 

van bovenvermeld gemeenteraadsbesluit met navolgende bemerking: 

Artikel 2 tweede alinea bepaalt dat de invordering van de retributie desnoods zal gebeuren 

overeenkomstig de burgerlijke rechtspleging. 

Bij de invordering van een retributie kan onderscheid gemaakt worden tussen het betwiste en het niet-

betwiste gedeelte. 

Voor de invordering van het niet-betwiste gedeelte kan, naast de burgerlijke procedure, ook toepassing 

gemaakt worden van het dwangbevel, zoals geregeld in art. 94 van het gemeentedecreet. 

Voor de invordering van het betwiste gedeelte is enkel de burgerlijke rechtspleging mogelijk. 



Er wordt gevraagd artikel 2 in die zin aan te vullen. 

BESLUIT: met eenparigheid van stemmen, 

Artikel 1:  Art. 2 van het gemeenteraadsbesluit van 26 juni 2014 houdende invoering van een 

gemeentelijke retributie op burgerlijke huwelijksplechtigheden vanaf 2015, wordt als volgt 

aangevuld: 

De retributie is – tegen afgifte van een ontvangstbewijs - verschuldigd op het ogenblik van de 

huwelijksaangifte door de personen die aangifte doen van het huwelijk  

“Bij de invordering van een retributie kan onderscheid gemaakt worden tussen het betwiste 

en het niet-betwiste gedeelte. 

Voor de invordering van het niet-betwiste gedeelte kan, naast de burgerlijke procedure, 

ook toepassing gemaakt worden van het dwangbevel, zoals geregeld in art. 94 van het 

gemeentedecreet. 

Voor de invordering van het betwiste gedeelte is enkel de burgerlijke rechtspleging 

mogelijk.” 

Art. 2: Afschrift van dit besluit zal aan de heer gouverneur, de gewestelijke ontvanger, de afdeling 

Leven & Vrije Tijd en de dienst financiën worden overgemaakt. 

Namens de Raad: 
De Gemeentesecretaris, De Voorzitter, 
M. DIDIER N. TEIRLINCK 

Voor eensluidend uittreksel: 
Maarkedal, 10 oktober 2014 

De Gemeentesecretaris, De Voorzitter, 

M. DIDIER N. TEIRLINCK


