
G. VERSTRAETEN donne lecture du texte suivant :
G. VERSTRAETEN geeft lezing van de volgende tekst:
Sinds  het  begin  van  de  coronacrisis  organiseren  verschillende  gemeentes  officiële
huwelijksplechtigheden in openlucht. In Anderlecht kan dit vooralsnog niet. Nu de lentezon
er eindelijk doorkomt en met de zomer in het vooruitzicht is het misschien nu het ideale
moment om dit ook in onze gemeente mogelijk te maken. Gezien de kans op besmetting
in openlucht volgens virologen minimaal is, is trouwen buiten ook veel veiliger dan in het
gemeentehuis. Wettelijk is er alvast geen probleem: in het Burgerlijk Wetboek is voorzien
dat de gemeenteraad andere plaatsen kan aanwijzen als trouwlocaties, op voorwaarde dat
het om een openbare plaats met een neutraal karakter gaat waarvan de gemeente het
uitsluitend gebruiksrecht heeft.

Daarom had ik graag volgende vragen gesteld:

- Overweegt de gemeente om huwelijksplechtigheden in open lucht te organiseren?
Zo ja, waar? Zo neen, waarom niet?

Madame l’Echevine MIROIR donne lecture de la réponse suivante :
Mevrouw de schepen MIROIR geeft lezing van het volgende antwoord:

Ik  neem  kennis  van  uw  vraag  over  het  al  dan  niet  voltrekken  van  huwelijken  in  de
buitenlucht en ik kan u meedelen dat we dat niet zullen doen.

De klimatologische omstandigheden worden weliswaar stilletjes aan beter maar niettemin
moet de mogelijkheid bestaan, om op het laatste moment, over te kunnen gaan van een
open omgeving naar een gesloten omgeving.

Zo'n organisatie vraagt ook een versterking van de omkadering van de plechtigheden om
het groter aantal aanwezigen te kunnen controleren.

Ook in geval van slecht weer wanneer de plechtigheid moet plaatsvinden in de Raadzaal.  
Hoe kunnen we het aantal aanwezigen terugbrengen van 50 naar 15?

We zullen ons dus houden aan artikel 15 §3, 1° van het Ministerieel besluit van 28 oktober
2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus « COVID-
19 » te beperken dat stelt dat "een maximum van 15 personen, kinderen tot en met 12
jaar, de ambtenaar van de burgerlijke stand niet meegeteld, mag (tegelijkertijd) aanwezig
zijn bij de volgende activiteiten onafhankelijk van het aantal ruimtes binnen een gebouw".

G.  VERSTRAETEN betreurt  dat  Anderlecht  die  mogelijkheid niet  zal  voorzien aangezien
andere gemeenten in het Brussels gewest dit organiseren.


