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Zitting van 22 juni 2021
Transversaal/Burgerzaken

Goedgekeurd

44 2021_GR_00164 Huwen in Hasselt - Vastleggen van 
trouwlocaties en bijhorende retributies - 
Goedkeuren

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Guido Fissette, voorzitter; de heer Steven Vandeput, burgemeester; de heer Marc 
Schepers, schepen; mevrouw Dymfna Meynen, schepen; de heer Habib El Ouakili, 
schepen; mevrouw Laurence Libert, schepen; de heer Rik Dehollogne, schepen; mevrouw 
Joske Dexters, schepen; de heer Frank Dewael, schepen; de heer Joost Venken, schepen; 
de heer Michel Froidmont, gemeenteraadslid; mevrouw Brigitte Smets, gemeenteraadslid; 
mevrouw Karolien Mondelaers, gemeenteraadslid; de heer Tom Vandeput, 
gemeenteraadslid; de heer Kevin Schouterden, gemeenteraadslid; mevrouw Derya 
Erdogan, gemeenteraadslid; de heer Peter Liefsoens, gemeenteraadslid; de heer Bert 
Lambrechts, gemeenteraadslid; mevrouw Lut Creemers, gemeenteraadslid; de heer Gerald 
Corthouts, gemeenteraadslid; de heer Frank Troosters, gemeenteraadslid; de heer Kim De 
Witte, gemeenteraadslid; de heer Stefan Hendrickx, gemeenteraadslid; mevrouw Anne 
Caelen, gemeenteraadslid; mevrouw Inge Hendrikx, gemeenteraadslid; de heer Tom Cox, 
gemeenteraadslid; de heer Raf Martens, gemeenteraadslid; mevrouw Nele Kelchtermans, 
gemeenteraadslid; de heer Bart Moors, gemeenteraadslid; de heer Koen Ooms, 
gemeenteraadslid; de heer Dietrich Vandereyken, gemeenteraadslid; de heer Carlo Gysens, 
gemeenteraadslid; mevrouw Maryam Jamshid, gemeenteraadslid; de heer Philip De 
Hollogne, gemeenteraadslid; de heer Hubert Lenssen, gemeenteraadslid; de heer Dirk 
Sweron, gemeenteraadslid; de heer Marc Roppe, gemeenteraadslid; de heer Peter Briers, 
gemeenteraadslid; de heer Sameer Srivastva, gemeenteraadslid; de heer Koen Deconinck, 
algemeen directeur

Afwezig:
de heer Pieter Cuppens, gemeenteraadslid; mevrouw Silvie Nickmans, gemeenteraadslid; 
de heer Joost Laureys, adjunct-algemeendirecteur; de heer Peter Vanaken, adjunct-
algemeendirecteur

Stemming op het besluit

Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Beschrijving

Aanleiding en context
Het huwelijk is een verbintenis tussen twee mensen, voltrokken door de ambtenaar 
van de burgerlijke stand. Het huwelijk vindt plaats in het gemeentehuis, maar kan 
eventueel ook op een andere openbare plaats met neutraal karakter, waarvan de 
gemeente het uitsluitend gebruiksrecht heeft, als de gemeenteraad zo'n plaats 
heeft aangewezen.

GEMEENTERAAD BESLUIT
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De huwelijken worden momenteel voltrokken in de trouwzaal van het historisch 
stadhuis (Groenplein 1, 3500 Hasselt). 
In het kader van actie 240 en 241 van het Bestuursakkoord 2019-2024 wordt er 
gezocht naar bijkomende trouwlocaties. 
Actie 240: We geven de Hasselaren de keuze om een korte of lange 
huwelijksceremonie aan te vragen. 
Actie 241: We onderzoeken of het mogelijk is om op een tweede locatie in Hasselt 
huwelijken te voltrekken.

Argumentatie
In het historische stadhuis (Groenplein 1) vinden momenteel de ontvangsten, 
plechtigheden en ceremonies plaats, waaronder ook de huwelijken. Als bijkomende 
locatie kan de voormalige provincieraadszaal van de Gouverneurssite 
(Lombaardstraat 21-23, 3500 Hasselt) hiervoor gebruikt worden. Als locatie voor 
langere huwelijksceremonies wordt er geopteerd om de huwelijken te voltrekken in 
het Prinsenhof (Prinsenhofweg 21, 3511 Hasselt).  

De tarieven voor de huwelijken werden oorspronkelijk opgenomen in het 
belastingreglement van 17 december 2019 op het afleveren van documenten. Door 
de uitbreiding qua trouwlocaties worden deze tarieven nu gebundeld en apart 
vermeld in het retributiereglement betreffende de huwelijken.

Juridische grond
Artikelen 75, 76 en 144 tot 171 van het Burgerlijk Wetboek.
Wet van 12 juli 2009 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de plaats van het 
huwelijk betreft.  

Regelgeving: Bevoegdheid
Artikel 40 §1 van het decreet lokaal bestuur

Onder voorbehoud van andere wettelijke of decretale bepalingen, beschikt de 
gemeenteraad over de volheid van bevoegdheid ten aanzien van de 
aangelegenheden, vermeld in artikel 2.

Financiële en beleidsinformatie

Geen visum noodzakelijk

Financiële informatie
Bedrag inclusief BTW: 

 Historisch stadhuis en voormalige provincieraadszaal: 
o Vrijdag: gratis
o Zaterdag: 50 euro

 Prinsenhof Kuringen: 50 euro (optioneel receptie: + 100 euro)

MJP001835 - overige verkopen en prestaties eigen aan de dienst

ARK: 2021/70011000/ALO/0130/BUR

Basisbudget Burgerzaken (AC000103)

ORBA: PA5942 - Herbekijken huwelijksceremonie

Advies
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Financieel advies
Gunstig advies

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad keurt goed dat er vanaf 1 september 2021 huwelijken voltrokken 
kunnen worden in het Prinsenhof (Prinsenhofweg 21, 3511 Hasselt), in het 
historisch stadhuis (Groenplein 1, 3500 Hasselt) en in de provincieraadzaal van de 
Gouverneursite (Lombaardstraat 21-23, 3500 Hasselt). 

Artikel 2
De gemeenteraad keurt het retributiereglement betreffende de huwelijken (in 
bijlage) goed vanaf 1 september 2021.  

Artikel 3
De gemeenteraad keurt de aanpassing van het belastingreglement op het 
afleveren van documenten (in bijlage) goed vanaf 1 september 2021.  

Bijlagen
1. reglement_adm_stukken_2020_2025_def.pdf
2. retributiereglement_huwelijken.pdf

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de gemeenteraad 

voorzitter
Guido Fissette

algemeen directeur
Koen Deconinck



 
 

 
Belastingreglement op het afleveren van documenten 

 
 
Artikel 1 :  
Met  ingang van 1 september 2021 en tot en met 31 december 2025 wordt er, ten behoeve van de 
gemeente Hasselt, een belasting gevestigd op het afleveren van documenten.  
 
Artikel 2 :  
Voor het afleveren van de documenten opgesomd in artikel 3 is de belasting verschuldigd door de 
natuurlijke of rechtspersoon aan wie het stuk wordt afgeleverd.  
 
Artikel 3 
Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld als volgt : 
 
1. Voor documenten van de dienst bevolking en burgerlijke stand :  

 
De prijs die aan de burger aangerekend wordt voor de documenten van de dienst bevolking en burgerlijke 
stand is de afgeronde, gehele som van: 
 
- de prijs door te storten aan de hogere overheid en  
- het bedrag van de belasting.  
 
Alle prijzen worden afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal. M.a.w. prijzen met een getal van kleiner dan 
5 achter de komma, worden afgerond naar beneden en prijzen met getal gelijk of groter dan 5 achter de 
komma, worden afgerond naar boven.  

 
1.1. Identiteitsbewijs kinderen < 12 jaar :  

 
1. Gewone procedure   

 

Door te storten aan hogere 
overheid 

Stadrecht 

De prijs volgens het 
geldende tarief* 

0 euro 

 
2.        Dringende procedure  
 

Door te storten aan hogere 
overheidsdienst 

Stadsrecht 

De prijs volgens het 
geldende tarief* 

5 euro 

  
 3. Zeer dringende procedure  
 

Door te storten aan hogere 
overheidsdienst 

Stadsrecht 

De prijs volgens het 
geldende tarief* 

5 euro 

 
1.2. Elektronische identiteitskaarten (10 jaar geldig) met biometrische kenmerken/elektronische 

vreemdelingenkaart  
 
1.       Gewone procedure:  

 

Door te storten aan hogere 
overheidsdienst 

Stadsrecht 

De prijs volgens het 
geldende tarief* 

2 euro 

 
2.       Dringende procedure  
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Door te storten aan hogere 
overheidsdienst 

Stadsrecht 

De prijs volgens het 
geldende tarief* 

5 euro 

  
 3.        Zeer dringende procedure  
 

Door te storten aan hogere 
overheidsdienst 

Stadsrecht 

De prijs volgens het 
geldende tarief* 

5 euro 

 
1.3. Elektronische kaarten en verblijfsdocumenten met biometrische kenmerken voor vreemdelingen. 

 
1.       Gewone procedure:  

 

Door te storten aan hogere 
overheidsdienst 

Stadsrecht 

De prijs volgens het 
geldende tarief* 

2 euro 

 
2.       Dringende procedure  
 

Door te storten aan hogere 
overheidsdienst 

Stadsrecht 

De prijs volgens het 
geldende tarief* 

5 euro 

  
 3.        Zeer dringende procedure  
 

Door te storten aan hogere 
overheidsdienst 

Stadsrecht 

De prijs volgens het 
geldende tarief* 

5 euro 

 
1.4. Paspoorten (reispassen) 

 
1.4.1 Nieuwe aanvraag ≥ 18 jaar  

  
1.      Gewone procedure  
 

Door te storten aan 
hogere 
overheidsdienst 

Consulair recht  Stadsrecht 

De prijs volgens het 
geldende tarief* 

De prijs volgens het 
geldende tarief*  

20 euro 

  
2.       Spoedprocedure  

 

Door te storten aan 
hogere 
overheidsdienst 

Consulair recht  Stadsrecht 

De prijs volgens het 
geldende tarief* 

De prijs volgens het 
geldende tarief* 

20 euro 

 
       1.4.2. Nieuwe aanvraag - 18 jaar en aanvullende reispassen    

 
1.       Gewone procedure 
 

Door te storten aan hogere overheidsdienst Stadsrecht 
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De prijs volgens het geldende tarief* 15 euro 

  
2.      Spoedprocedure  

 

Door te storten aan hogere overheidsdienst Stadsrecht 

De prijs volgens het geldende tarief* 20 euro 

 
1.5. Rijbewijzen (bankaartmodel): 
 

1.5.1. Rijbewijs:  
 

Door te storten aan hogere overheidsdienst Stadsrecht 

De prijs volgens het geldende tarief* 5 euro 

 
       1.5.2. Voorlopig rijbewijs: 

 

Door te storten aan hogere overheidsdienst Stadsrecht 

De prijs volgens het geldende tarief* 5 euro 

 
      1.5.3. Internationaal rijbewijs: 

 

Door te storten aan hogere overheidsdienst Stadsrecht 

De prijs volgens het geldende tarief* 5 euro 

 
 

*Het geldende tarief voor een bepaald document, vastgesteld door een hogere overheid, is steeds op te 
vragen op de dienst bevolking. 
 
1.6. Documenten bestemd voor vreemdelingen:  

 

− Voor de aflevering van een Attest Immatriculatie voor vreemdelingen : 5,00 euro  

− Voor de aflevering van een Attest Immatriculatie voor vluchtelingen : 4,00 euro  

− Voor de aflevering van een kartonnen kinderpasje: 2,00 euro 
 
2. Voor het afleveren van conformiteitsattesten :  
 
- Voor het afleveren van conformiteitsattesten voor zelfstandige woningen in uitvoering van de Vlaamse 

Wooncode: 
- per zelfstandige woning : 62,50 euro 

- Voor het afleveren van conformiteitsattesten voor kamers of studentenkamers: 
- per kamerwoning waarin kamers gelegen zijn : 62,50 euro 
- met bijkomend vanaf de 6de kamer per kamer : 12,50 euro 

 
Artikel 4 : vrijstellingen 
Conformiteitsattesten afgeleverd bij verhuring aan het sociaal verhuurkantoor Midden-Limburg zijn vrijgesteld 
van de belasting.  

 
Artikel 5 
Wanneer de belasting niet contact geïnd kan worden, wordt de belasting ingekohierd.   
 
Artikel 6 
De kohieren worden vastgesteld en uitvoerbaar verklaard ten laatste op 30 juni van het jaar dat volgt op het 
dienstjaar door het college van burgemeester en schepenen. Het kohier wordt tegen ontvangstbewijs 
overgezonden aan de financieel directeur die onverwijld instaat voor de verzending van de aanslagbiljetten.  
Deze verzending gebeurt zonder kosten voor de belastingplichtigen. Het aanslagbiljet bevat de 
verzendingsdatum en de gegevens vermeld in het kohier. Als bijlage wordt een beknopte samenvatting 
toegevoegd van het onderhavig reglement. 
 
Artikel 7 
De eiser (of zijn vertegenwoordiger) kan tegen zijn aanslag een bezwaar indienen bij het college van 
burgemeester en schepenen binnen een termijn van 3 maanden vanaf de derde kalenderdag volgend op 
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datum van verzending van het aanslagbiljet of van de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van 
de inning van de belasting indien dit op een andere wijze dan per kohier gebeurde. Het bezwaarschrift moet, 
op straffe van nietigheid, ofwel schriftelijk en gemotiveerd bij het college van burgemeester en schepenen 
worden ingediend ofwel via het digitaal loket. Het bezwaarschrift mag eveneens, tegen ontvangstbewijs, 
overhandigd worden aan het college van burgemeester en schepenen of aan het orgaan dat zij speciaal 
daarvoor aanwijst .Het wordt gedagtekend en ondertekend door de eiser of zijn vertegenwoordiger en 
vermeldt de naam, de hoedanigheid, het adres of de zetel van de belastingplichtige alsmede het voorwerp 
van het bezwaarschrift en een opgave van de feiten en middelen. Het college van burgemeester en 
schepenen of het orgaan dat zij speciaal daarvoor aanwijst, bericht schriftelijk ontvangst binnen vijftien 
kalenderdagen na indiening van het bezwaarschrift. 
De belastingplichtigen kunnen de verbetering aanvragen van materiële missingen, zoals dubbele aanslag, 
rekenfouten, enz. zolang de gemeenterekening van het dienstjaar waarop de belasting betrekking heeft, niet 
goedgekeurd werd. 
 
Artikel 8  
Dit reglement vervangt het belastingreglement van 17 december 2019 op het afleveren van documenten en 
dit vanaf 1 september 2021.  
 
Artikel 9 
Het belastingreglement wordt overeenkomstig artikel 285,286,287 en 288 van het Decreet over het Lokaal 
Bestuur afgekondigd en bekendgemaakt. Van dit belastingreglement wordt melding gemaakt bij de 
toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 330 van het Decreet over het Lokaal Bestuur.  
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Retributiereglement betreffende de huwelijken 

 

Artikel 1 

Vanaf 1 september 2021 wordt er een retributie geheven voor het voltrekken van een huwelijk op 

volgende locaties:  

- Historisch stadhuis (Groenplein 1)  

- Prinsenhof Kuringen (Prinsenhofweg 21) 

- Voormalige provincieraadzaal (Lombaardstraat 21-23) 

Artikel 2 

De retributie bedraagt :  

- Historisch stadhuis en voormalige provincieraadszaal:  

o Vrijdag: gratis 

o Zaterdag: 50 euro 

- Prinsenhof Kuringen: 50 euro (optioneel receptie: + 100 euro) 

Artikel 3 

De retributie is verschuldigd door de aanvrager. De retributie wordt betaald bij de huwelijksaangifte.  

Bij niet-betaling van de retributie zal deze ingevorderd worden conform artikel 177 van het decreet 

lokaal bestuur. Indien de retributie wordt betwist zal deze burgerrechtelijk worden ingevorderd.  

Artikel 4 

De retributie voor de huwelijken wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van de gezondheidsindex. Op 1 

januari worden de tarieven aangepast aan de index van de maand december van het voorgaand jaar 

volgens de formule : R x I waarbij  

 

R = tarief zoals vastgesteld in artikel 2  

I = index van de maand december van het voorgaande jaar 

I = index van de maand december 2020  

 

Alle geïndexeerde bedragen worden afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal. M.a.w. prijzen met 

een getal van kleiner dan 5 achter de komma, worden afgerond naar beneden en prijzen met getal gelijk 

of groter dan 5 achter de komma, worden afgerond naar boven.   

Artikel 5 

Het retributiereglement wordt overeenkomstig artikel 285, 286, 287 en 288 van het decreet over het 

lokaal bestuur afgekondigd en bekendgemaakt.  

Van dit retributiereglement wordt melding gemaakt bij de toezichthoudende overheid overeenkomstig 

artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur.  
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