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SCHRIFTELIJKE VRAAG

Verzoek van: Caria Dejonghe-Tanguy Verheyen
Datum: 24 mars 2021 -

caria.deionghet® parlement.brussels 
tanguvverheven(®gmail.com

Gericht tôt: Benoit Cerexhe

Onderwerp:

Interpellatie van Caria Dejonghe en Tanguy Verheyen aan de heer Benoit Cerexhe, burgemeester 
bevoegd voor politie, veiligheid (urgentieplanning), preventie, burgerlijke stand, bevolking, 
gemeentepersoneel, algemene beleidscoôrdinatie, openbare betrekkingen en informatie, protocol, 
sport, animatie, erediensten, juridische zaken, openbare werken en wegennet betreffende 
trouwplechtigheden in openlucht

Meneerde Burgemeester,

Door de coronacrisis hebben ontzettend veel koppels sinds maart 2020 hun trouwplannen aan de kant 
moeten schuiven. Ondertussen zijn we een jaar verder en zijn grootse trouwplechtigheden nog steeds 
verboden.

Trouwen mag enkel in het gezelschap van maximum 15 aanwezigen, en niet aile gemeentehuizen 
kunnen dergelijke plechtigheden aanbieden. Bovendien zien sommige koppels en gasten dit 
gewoonweg niet zitten door het samenkomen in een besloten ruimte.

Daarom is trouwen in openlucht een optie. In tal van gemeenten is dit sinds kort ook mogelijk. Zelfs 
huwen in een markante en/of romantische plaats wordt in sommige gemeenten aangeboden. Nu de 
coronamaatregelen de burger aanzetten om ons meer buiten te begeven, promoten we dat idee ook 
door het huwelijk in open lucht te laten voltrekken door de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Steeds meer koppels kiezen bewust om geen religieuze huwelijksplechtigheid te houden, dus wint het 
burgerlijk huwelijk ook aan symbolisch belang. In dat licht is het ook opportuun om als burgerlijke 
stand maximaal klantgericht te werken en aanstaande echtgenoten de optie te bieden om op een 
andere plaats dan het gemeentehuis te trouwen.



Om die reden stel ik u de volgende vragen.
• Kan er onderzocht worden welke alternative en/of openlucht locaties zouden kunnen 

fungeren als trouwlocatie?
• Kan men de modaliteiten waarbinnen dit georgamseerd kan worden uitwerken?

Dank bij voorbaat.

ANTWOORD

Geachte Mevrouw, geachte Heer, gemeenteraadsleden,

Artikel 165/1 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat huwelijken in het gemeentehuis moeten worden 
voltrokken

Dit artikel voorziet evenwel in de mogelijkheid voor de Gemeenteraad om een andere plaats binnen 
het grondgebied van de gemeente aan te wijzen, onder de volgende voorwaarden.

- De plaats moet openbaar zijn;
- Met een neutraal karakter,
- De gemeente moet er het uitsluitend gebruiksrecht van hebben.

Sommige gemeenten hebben gebouwen in hun erfgoed die een veel aangenamer décor voor 
huwelijksplechtigheden bieden dan het gemeentehuis De gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe 
orgamseert huwelijksplechtigheden in het Maloukasteel, de gemeente Sint-Jans-Molenbeek in het 
Karreveld. .

Hoewel er onmiskenbare voordelen zijn aan de orgamsatie van huwelijksplechtigheden in de 
openlucht tijdens een pandemie, zijn er ook orgamsatorische en logistieke uitdagingen

Allereerst moet een geschikte locatie worden gevonden die voldoet aan de criteria van het Burgerlijk 
Wetboek. Jammer genoeg hebben wij dat met in Sint-Pieters-Woluwe

We hebben het geluk dat het Woluwepark - een prachtige groene omgeving - dicht bij het 
gemeentehuis ligt We hebben daar een paar jaar geleden een huwelijk voltrokken, dat was 
uitzonderhjk.

Opdat het huwelijk echter wettig zou zijn in de zin van artikel 165/1, moet de ondertekemng van de 
registers (d w z de officiele administrative akten) plaatsvinden in het gemeentehuis zelf; het park 
beantwoordt echter met aan de criteria van bovengenoemd artikel.

Er moet echter rekenmg mee worden gehouden dat zo'n huwelijk in de open lucht veel moeilijker te 
orgamseren is voor de gemeentelijke diensten, omdat dan in het begm en op het einde van deze 
openluchtplechtigheden door de gemeentediensten materiaal respectievelijk moet worden geplaatst 
en opgeruimd (tafels, stoelen, partytenten, enz.).



Tenslotte zal het nodig zijn de trouwzaal beschikbaar te houden om eventueel de oorspronkelijk 
geplande plechtigheden in de open lucht te kunnen orgamseren, ingeval de weersomstandigheden 
met gunstig zijn.

In Brussel organiseert alleen de gemeente Ukkelvan met tôtseptember huwelijksplechtigheden 
m de openlucht in het Wolvendaelpark

Voorwaarden.

- Slechts 1 huwelijksplechtigheid/dag, tussen 17u00 en 20u00
- De gemeente stelt 1 tafel, 10 stoelen en een verlengsnoer ter beschikkmg De bruid en 

bruidegom zorgen voor de rest indien nodig.
- Deze uitrusting wordt bewaard m een lokaal dat met sleutel afgesloten wordt, de toekomstige 

echtgenoten krijgen deze sleutel m ruil voor een borgsom om toegang te krijgen tô t de 
gemeentelijke uitrustmg die zij zelf mstalleren

- Bij regen zal de plechtigheid m het Gemeentehuis plaatsvmden.

REPONSE

Chère Madame et cher Monsieur les Conseillers communaux,

L'article 165/1 du Code civil prévoit que les mariages sont célébrés en la maison communale.

Cet article prévoit cependant la possibilité pour le Conseil communal de désigner un autre lieu situé 
sur le territoire communal, moyennant les conditions suivantes •

- Le lieu doit être public ;
- Il doit avoir un caractère neutre,
- La commune doit en avoir l'usage exclusif

Certaines communes disposent dans leur patrimoine de bâtiments qui offrent un cadre bien plus 
agréable que la maison communale pour organiser des cérémonies de mariage La commune de 
Woluwe-Saint-Lambert célèbre ainsi les mariages au château Malou, celle de Molenbeek-Samt-Jean 
au Karreveld...

L'organisation de mariages en plein air présente certes des avantages indéniables en période de 
pandémie, mais force est de constater que cela pose des difficultés organisationnelles et logistiques.

Il convient en effet de trouver tout d'abord un endroit adapté qui réponde aux critères fixés par le 
Code civil. A Woluwe-Saint-Pierre nous n'avons pas de tels lieux.



Nous avons cependant la chance d'avoir le parc de Woluwe -magnifique écrin de verdure- proche de 
l'hôtel communal. Nous y avons déjà célébré un mariage - c'était exceptionnel- il y a quelques 
années.

Cependant, comme le parc ne répond pas aux critères de l'article 165/1, pour que le mariage soit 
légal au sens de cet article il convient que la signature des registres (soit les actes administratifs 
officiels) se fasse à la maison communale même .

Il faut par ailleur tenir compte qu'un tel mariage en plein air est autrement plus lourd à organiser 
pour les services communaux car du matériel devra ensuite être installé et rangé, par les services 
communaux, au début et à la fin de ces cérémonies en plein air (tables, chaises, tonnelles, électricité,

Il faudra, enfin, maintenir la salle des mariages disponible afin d'éventuellement organiser les 
cérémonies initialement prévues en plein air, au cas où les conditions météorologiques ne seraient pas 
favorables.

-> A Bruxelles, seule la commune d'Uccle prévoit des mariages en plein air, de mai à septembre, 
au parc de Wolvendael.

- 1 seul mariage / jour, entre 17h et 20h
- La commune fournit 1 table, 10 chaises et une rallonge. Les futurs époux prévoient le reste si 

nécessaire.
- Ce matériel est rangé dans un local fermé à clé ; les futurs époux reçoivent cette clé contre 

caution afin d'accéder au matériel communal qu'ils installent eux-mêmes.
- En cas de pluie, la cérémonie sera célébrée à la Maison communale.

Gedaan in Sint-Pieters-Woluwe, op 31 maart 2021 

Fait à Woluwe-Saint-Pierre, le 31 mars 2021

Conditions :


