
 

 

BURGERZAKEN 
Reglement op de huwelijksplechtigheden 
 

 

Artikel 1: 

Een huwelijk vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis in Zedelgem, Pater Amaat 

Vynckeplein 1 8210 Zedelgem. 

Artikel 2: 

Een huwelijksplechtigheid kan plaatsvinden op volgende tijdstippen: 

- woensdag van 9u tot 11u 

- vrijdag van 9u tot 11u30 en van 13u30 tot 16u30 

- 2de, 4de en 5de zaterdag van de maand van 9u tot 11u30. 

De huwelijksplechtigheden vinden aaneensluitend plaats vanaf het moment dat er één 

huwelijksplechtigheid is vastgelegd. Er kan op vrijdag wel gekozen worden voor de voor- of 

namiddag. Een huwelijksplechtigheid duurt maximum 30 minuten, dit om de continuïteit van de 

volgende huwelijksplechtigheden vlot te laten verlopen. 

Artikel 3: 

Er kunnen geen huwelijksplechtigheden plaatsvinden op volgende tijdstippen: 

- zondagen 

- feestdagen: 1 januari, 2 januari, paasmaandag, 1 mei, Hemelvaartsdag, Pinkstermaandag, 11 juli, 21 

juli, 15 augustus, 1 november, 2 november, 11 november, 25 december, 26 december 

- de dag(en) door het college van burgemeester en schepenen vastgesteld dat het gemeentehuis 

gesloten is (brugdagen). 

Artikel 4: 

Een huwelijksplechtigheid (dag en uur) kan op voorhand vastgelegd worden, zowel telefonisch, via 

émail of aan het loket, dit voor het lopende en volgende kalenderjaar. 

Artikel 5: 

In het kader van de privacywetgeving wordt bij de aanvraag van een huwelijk toestemming gevraagd 

aan het huwelijkskoppel, voor het nemen van een foto door de pers bij de huwelijksplechtigheid en 

geeft het koppel aan welke gegevens mogen worden doorgeven aan de pers voor publicatie bij de 

foto. 

Artikel 6: 

Voor een huwelijksplechtigheid wordt een half uur voorzien (receptie inbegrepen: max. 30-tal 

personen). Aan het huwelijkskoppel wordt bij aangifte van het huwelijk gevraagd om een 15-tal 



minuten vóór de huwelijksvoltrekking aanwezig te zijn in het gemeentehuis. Elk huwelijk start stipt 

op het vooraf vastgelegde uur. Indien het huwelijkspaar zich laattijdig aanmeldt, wordt dit in 

mindering gebracht van het voorziene half uur, zodat de daaropvolgende huwelijksvoltrekkingen 

stipt van start kunnen gaan. 

Artikel 7: 

Bij de aangifte van het huwelijk ontvangt het koppel parkeerkaarten voor het parkeren van 

maximum 6 personenwagens (of max. 1 bus/koets en 1 personenwagen), die op het plein voor de 

ingang van het gemeentehuis mogen geparkeerd worden. De parkeerkaarten dienen duidelijk 

zichtbaar vóór de ruit van de wagens te worden gelegd en zijn geldig voor één uur. 

Artikel 8: 

Het belastingstarief voor het huwelijk (samenstelling dossier, voltrekking, huwelijksboekje, receptie) 

dient betaald te worden bij de aangifte van het huwelijk conform het geldende belastingsreglement. 

Artikel 9: 

In het kader van de veiligheid is het verboden om rijst, confetti, bloemblaadjes ... te gooien of 

ballonnen los te laten in en rond het gemeentehuis. 

Artikel 10: 

Het is verboden om vreugdeschoten af te vuren, conform het algemeen politiereglement. 


