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Voorgeschiedenis
•

Omwille van de coronapandemie bieden we de trouwers sedert het voorjaar van
2020 de mogelijkheid om buiten hun huwelijk te voltrekken. Buiten zijn/waren de
maatregelen immers soepeler en mochten er meer genodigden aanwezig zijn.

Feiten en context
Sedert het voorjaar van 2020 bieden we de trouwers de mogelijkheid om hun huwelijk
buiten te voltrekken (op het gras voor het gemeentehuis of op de verharding voor de
trappen van het gemeentehuis). De oorsprong van dit initiatief ligt bij de beperkende
maatregelen aangaande de coronapandemie die immers bepalen dat bijeenkomsten
binnen aan striktere voorwaarden dienen te voldoen dan deze in de open lucht (aantal
aanwezigen en mondmaskerplicht).
Het initiatief werd zeer positief onthaald door de trouwers en het is wenselijk de
mogelijkheid tot huwen in de open lucht ook na de coronapandemie verder te zetten.
Hoeilaart was één van de pioniers met dit initiatief en ondertussen hebben verschillende
gemeenten ons voorbeeld gevolgd.
VLAVABBS (de Vlaamse Vereniging van Ambtenaren en Beambten van de Burgerlijke
Stand) dringt er bijgevolg bij de lokale besturen op aan de huwelijken op een andere
locatie dan het gemeentehuis te laten vastleggen in een gemeenteraadsbesluit.
Het Burgerlijk Wetboek voorziet dat de gemeenteraad kan beslissen de huwelijken op
andere openbare plaatsen (binnen of buiten), met een neutraal karakter en waarvan de
gemeente het uitsluitend gebruiksrecht heeft, te voltrekken.
Juridische gronden
•

Burgerlijk Wetboek - artikel 165/1.

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 2 blz op code.esignflow.be met code 9185-3799-9979-7588.

Advies
/
Argumentatie
Sedert de coronapandemie en de daaraan gekoppelde beperkende maatregelen bieden
we de trouwers de mogelijkheid om hun huwelijk buiten te voltrekken, op het grasplein
voor het gemeentehuis of op de verharding voor de trappen van het gemeentehuis.
Dit initiatief wordt door de trouwers al zeer positief onthaald. Er kunnen meer
genodigden aanwezig zijn, de mondmaskerplicht valt weg en de trouwers kunnen in open
lucht genieten van het park en het kasteel. Gezien er geen overkapping wordt voorzien,
kan dit enkel bij mooi en droog weer.
Omdat we als lokaal bestuur ook huwelijken in open lucht wensen te organiseren na de
coronapandemie is het nemen van een gemeenteraadsbesluit, conform artikel 165/1 BW,
wenselijk.
Het gemeentelijk Jan van Ruusbroecpark voldoet aan de door het Burgerlijk Wetboek
gestelde voorwaarden; de locatie moet een neutraal karakter hebben en de gemeente
heeft het uitsluitend gebruiksrecht.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT:

eenparig aangenomen

Enig artikel
De gemeenteraad beslist om huwelijken in open lucht, ook na de coronapandemie, te laten
plaatsvinden in het gemeentelijk Jan van Ruusbroecpark; op het grasveld voor het kasteel
of op de verharding voor de trappen van het kasteel.
Uittreksel voor
Dienst burgerzaken.

Namens de Raad,
get. Bram Wouters
Algemeen directeur

get. Steven Coppens
Voorzitter

Voor eensluidend afschrift

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 2 blz op code.esignflow.be met code 9185-3799-9979-7588.

