GEMEENTE GRIMBERGEN.
UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD
ZITTING VAN 29 NOVEMBER 2007
ONDERWERP:

Retributie op de luister bij
huwelijksplechtigheden.
Dienstjaren 2008-2013.

Artikel 1
Er wordt voor de dienstjaren 2008 - 2013 een retributie geheven bij
huwelijksplechtigheden al dan niet drank inbegrepen.
Artikel 2 - tarief
De retributie wordt vastgesteld als volgt:
a) Huwelijken zonder drank tijdens de werkuren van het personeel:
20,00 euro
b) Huwelijken zonder drank buiten de werkuren van het personeel:
25,00 euro
c) Huwelijken tijdens de werkuren van het personeel met drank
(bedragen niet cumulatief), afhankelijk van het aantal aanwezigen
personen
tot 20 personen :
40,00 euro
21 - 30 personen:
70,00 euro
31 - 40 personen:
80,00 euro
41 - 50 personen:
90,00 euro
51 - 60 personen:
100,00 euro
61 - 70 personen:
130,00 euro
71 - 80 personen:
140,00 euro
81 – 90 personen:
150,00 euro
91 – 100 personen:
160,00 euro
d) Huwelijken buiten de werkuren van het personeel met drank
(bedragen niet cumulatief), afhankelijk van het aantal aanwezige
personen
tot 20 personen:
45,00 euro
21 - 30 personen:
80,00 euro
31 - 40 personen:
90,00 euro
41 - 50 personen:
100,00 euro
51 - 60 personen:
110,00 euro
61 - 70 personen:
145,00 euro
71 - 80 personen:
155,00 euro
81 – 90 personen:
165,00 euro
91 – 100 personen:
175,00 euro
Artikel 3
Er is steeds een schriftelijke toelating van de ambtenaar van de
burgerlijke stand vereist.
Artikel 4
De retributie is verschuldigd door de aanvrager.
Artikel 5
De retributie wordt contant ingevorderd.

Artikel 6 - procedure bij een geschil
In geval van geen of laattijdige betaling van de retributie, zullen
alle administratieve en/of gemaakte deurwaarderskoster worden
verhaald op de aanvrager.
Artikel 7
Het algemeen reglement inzake de gemeentelijke belastingen, is op
onderhavige belasting van toepassing, in zoverre dat daarvan niet
afgeweken is door voorgaande bepalingen.

