REGLEMENT VOOR HET ORGANISEREN
VAN VIERINGEN EN AANBIEDEN VAN
RECEPTIES

Vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit op 22/10/2019

Artikel 1: Toepassingsgebied
De Gemeente Londerzeel huldigt volgende burgers of verenigingen met een viering en
receptie bij volgende gelegenheden:
 laureaten van verdienste
 huwelijksjubilarissen
 honderdjarigen (en ouder)
 reünies van vijftigjarigen, zestigjarigen, en vanaf vijfenzestigjarigen per vijf
bijkomende jaren
 verenigingen die vijfentwintig jaar bestaan of een veelvoud hiervan
 sportgala
 huwelijken.
Artikel 2: Algemene bepalingen
Dit reglement vervangt alle voorgaande besluiten en reglementen die betrekking hebben
op bovenstaand toepassingsgebied.
Elke afwijking op dit reglement, elk onvoorzien geval of onvoorziene gebeurtenis wordt
geagendeerd op een college van burgemeester en schepenen ter behandeling.
Bij ontvangsten in het Administratief Centrum, uitgezonderd huwelijken, wordt een Gulden
Boek opgemaakt ter ondertekening en een receptie aangeboden.
Elke klacht of onregelmatigheid moet onverwijld en schriftelijk overgemaakt worden aan
de Gemeente. Het college van burgemeester en schepenen oordeelt over alle onvoorziene
gevallen en gebeurtenissen.
Artikel 3: Persoonsgegevens
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming om de persoonlijke
gegevens van de genomineerden en gehuldigde personen op te zoeken in het Rijksregister
met als doel deze personen te contacteren in het kader van hun nominatie of ter
voorbereiding van de gewenste viering. Deze gegevens, alsook de verkregen informatie
naar aanleiding van het invullen van de vragenlijst (indien van toepassing), worden
bewaard conform de richtlijnen van de GDPR.
Betreffende de huldiging van laureaten van verdienste en sportkampioenen behoudt de
Gemeente Londerzeel zich het recht voor om de prijs in handen van de winnaars te
overhandigen en om gebruik te maken van hun naam evenals van foto’s genomen tijdens
huldiging. De aanvaarding van de nominatie tot laureaat van verdienste of sportkampioen
houdt automatisch in dat de betrokkenen in kwestie – in het geval van minderjarigen
minstens één ouder of voogd – de Gemeente Londerzeel toestemming geven voor het
bewaren voor archiefdoeleinden en het publiceren van hun familienaam, hun voornaam,
hun verdienstelijkheid en hun (portret)foto’s in het informatieblad (GIL), op eigen
websites, in promotiemateriaal voor de gemeentelijke diensten (vb.: affiches, flyers...), op
sociale media (Facebook, Twitter, Instagram...), in nieuwsbrieven (vb.: @Londerzeel) en
eventueel te bezorgen aan perscontacten.
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LAUREATEN VAN VERDIENSTE
De Gemeente Londerzeel huldigt de laureaten van verdienste en biedt hen een receptie en
geschenk aan. Alle kosten hieraan verbonden worden volledig gedragen door de
Gemeente.
Artikel 4: Selectievoorwaarden
De verdienstelijkheid heeft zich voorgedaan tijdens de voorbije periode van 1 juli van het
voorgaande jaar tot en met 30 juni van het jaar van de viering.
De ‘kandidaat-laureaat van verdienste’ kan zijn:
1. een inwoner van Londerzeel met zijn/haar domicilieadres in Londerzeel
2. geen inwoner van Londerzeel, maar iemand met voldoende affiniteit met de
gemeente en deze een zekere uitstraling gegeven heeft.
Minderjarige kandidaten dienen de toestemming te hebben van een ouder of voogd.
Kandidaten kunnen zichzelf niet voordragen.
De voorgedragen kandidatuur heeft betrekking op individuele personen, voltallige
groepen en verenigingen waarvan één groepslid in Londerzeel is gedomicilieerd. De
prestaties van sportbeoefenaars of –ploegen vallen niet onder de bepalingen van de
laureaat van verdienste.
Kandidaten die in het verleden al eens gevierd werden, kunnen voor eenzelfde prestatie
niet opnieuw gevierd worden.
Artikel 5: Nominatie
Het college van burgemeester en schepenen en de diensten Communicatie en Vrije Tijd
kunnen kandidaten gemotiveerd voordragen. Deze voordracht moet de organiserende
diensten bereiken minstens twee maanden voor het evenement.
De nominatie gebeurt door het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 6: Geschenken
Iedere laureaat ontvangt een bedankingskaart en een geschenk ter waarde van 25 euro.
De geschenken zijn noch overdraagbaar, noch omwisselbaar, noch uitbetaalbaar in geld.

HUWELIJKSJUBILARISSEN
De Gemeente Londerzeel viert gouden, diamanten, briljanten, platina en albasten
huwelijken.
Jubilarissen worden in het Administratief Centrum ontvangen op volgende momenten:
 woensdag/donderdag/vrijdag:
o tussen 13 en 18 uur
 zaterdag:
o tussen 10 en 15 uur
 Vieringen op locatie hebben geen vaste momenten.
Artikel 7: Selectievoorwaarden
De jubilarissen moeten gedomicilieerd zijn in Londerzeel en ontvangen een
uitnodigingsbrief van de Gemeente Londerzeel.
Artikel 8: Geschenken
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De jubilarissen die een viering wensen, ontvangen de volgende geschenken:
 bij een gouden bruiloft (50 jaar gehuwd)
- een Londerzeelse kadobon ter waarde van € 50
- een mand met streekproducten of boeket bloemen ter waarde van
 bij een diamanten bruiloft (60 jaar gehuwd)
- een Londerzeelse kadobon ter waarde van € 60
- een mand met streekproducten of boeket bloemen ter waarde van
 bij een briljanten bruiloft (65 jaar gehuwd)
- een Londerzeelse kadobon ter waarde van € 65
- een mand met streekproducten of boeket bloemen ter waarde van
 bij een platina bruiloft (70 jaar gehuwd)
- een Londerzeelse kadobon ter waarde van € 70
- een mand met streekproducten of boeket bloemen ter waarde van
 bij een albasten bruiloft (75 jaar gehuwd)
- een Londerzeelse kadobon ter waarde € 75
- een fruitmand of een assortiment koekjes ter waarde van € 50.

€ 25.
€ 25.
€ 25.
€ 25.

De huwelijksjubilarissen worden ontvangen in het Administratief Centrum,
gevolgd door een receptie. Alle kosten hieraan verbonden, worden volledig
gedragen door de Gemeente Londerzeel. Indien de viering niet plaatsvindt in
het Administratief Centrum maar wel op een andere locatie, dan zijn de kosten
ervan ten laste van de jubilarissen.
Jubilarissen die geen viering wensen, krijgen een boeket bloemen ter waarde van € 25
thuisbezorgd.

HONDERDJARIGEN (EN OUDER)
Personen die de leeftijd van honderd jaar (of ouder) bereikt hebben, krijgen de
mogelijkheid gevierd te worden.
Een ontvangst in het Administratief Centrum is niet voorzien.
Artikel 9: Selectievoorwaarden
De jarige moet gedomicilieerd zijn in Londerzeel en moet zelf een aanvraag tot viering
indienen. De jarige, een familielid of diensthoofd in het geval de jarige in een instelling
verblijft (woonzorgcentrum/assistentiewoningen), kan een aanvraag tot viering indienen.
Artikel 10: Geschenken
De jarige die een viering wenst in aanwezigheid van (een delegatie van) het college,
ontvangt de volgende geschenken:
 bij het bereiken van de leeftijd van 100 jaar ontvangt de eeuweling:
o een fruitmand of een assortiment koekjes ter waarde van € 25.
o een gehandtekende foto van het koningspaar
o een provinciale medaille.
Indien de eeuweling is gedomicilieerd in woonzorgcentrum Herfstvreugde en de
viering daar plaatsvindt, biedt de Gemeente aan alle medebewoners een stuk
taart aan (in plaats van de fruitmand of het assortiment koekjes).
 bij het bereiken van de leeftijd van 101 jaar en alle volgende verjaardagen:
o een fruitmand of een assortiment koekjes ter waarde van € 25.

REÜNIES
Jarige inwoners kunnen een samenkomst/viering met hun leeftijdsgenoten organiseren.
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Een ontvangst in het Administratief Centrum is niet voorzien.
Artikel 11: Selectievoorwaarden
De jarigen moeten gedomicilieerd zijn in Londerzeel.
De organisator dient een aanvraag tot viering in bij de Gemeente Londerzeel.
Artikel 12: Geschenken
De organisator ontvangt volgende tegemoetkoming voor de receptie:
 € 75 voor de viering van 50-, 60-, 65-,70-, 75-, 80-jarigen e.v.
De kosten verbonden aan de samenkomst/viering zijn volledig ten laste van de
organisator. De organisator staat ook zelf in voor de uitnodigingen naar de
leeftijdsgenoten en eventueel de pers.
Conform de wetgeving op de GDPR is het niet toegelaten dat de Gemeente de adressen
van eventuele genodigden bezorgt.

JUBILEA VERENIGINGEN
Iedere vereniging die minstens 25 jaar of een veelvoud daarvan bestaat, kan een
aanvraag tot viering indienen bij de Gemeente Londerzeel.
Artikel 13: Selectievoorwaarden
De vereniging voldoet aan de volgende voorwaarden:
 een zetel/domicilieadres in Londerzeel
 ononderbroken actief zijn en ingeschreven in de sport- of culturele kalender
 minstens 25 jaar bestaan of een veelvoud daarvan.
Artikel 14: Tegemoetkoming
De vereniging (beperkt tot een delegatie van maximum 30 personen) kan, na aanvraag,
in het Administratief Centrum ontvangen worden gevolgd door een receptie. Alle kosten
hieraan verbonden, worden volledig gedragen door de Gemeente Londerzeel.
Indien de viering niet plaatsvindt in het Administratief Centrum, zijn alle kosten ten laste
van de vereniging.
Een vereniging die socio-cultureel erkend is, ontvangt de volgende tegemoetkoming bij
uitnodiging van het college van burgemeester en schepenen:
 € 75 voor een 25- of 50-jarig bestaan
 € 125 voor een 75- of 100-jarig bestaan.
De vereniging die niet socio-cultureel erkend is, ontvangt geen tegemoetkoming.

SPORTGALA
De Gemeente Londerzeel huldigt eenmaal per jaar de sportkampioenen en biedt hen een
receptie en geschenk aan. Alle kosten hieraan verbonden, worden volledig gedragen door
de Gemeente.
Artikel 15: Selectievoorwaarden
De sportverdienstelijkheid heeft zich voorgedaan tijdens de voorbije periode van 1 juli van
het voorgaande jaar tot en met 30 juni van het jaar van de viering. Bij deze
sportverdienstelijkheid werd een podiumplaats behaald (1ste, 2de, 3de) op Vlaams,
provinciaal, nationaal of internationaal niveau.
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Voor teamsporten geldt het behalen van de titel in de reeks waarin is uitgekomen, ofwel
het afdwingen van de promotie naar een hogere reeks.
De kandidaten kunnen zijn:
1. een inwoner van Londerzeel met zijn/haar domicilieadres in Londerzeel
2. een sportvereniging van Londerzeel met zetel/domicilieadres in Londerzeel.
Minderjarige kandidaten moeten de toestemming hebben van een ouder of voogd.
Kandidaten kunnen zichzelf niet voordragen.
Kandidaten die in het verleden al eens gevierd werden, kunnen voor eenzelfde prestatie
niet opnieuw gevierd worden.
Artikel 16: Geschenken
Iedere sportkampioen ontvangt een aandenken.

HUWELIJKEN
Artikel 17: Algemene bepalingen
Huwelijken worden voltrokken in het Administratief Centrum, Brusselsestraat 25 te
Londerzeel.
Artikel 18:
Een huwelijksplechtigheid duurt 45 minuten en kan voltrokken worden op volgende
momenten:
 woensdag/donderdag:
o tussen 9 en 11.15 uur
o tussen 13 en 15.15 uur
 vrijdag:
o tussen 9 en 11.15 uur
o tussen 13 en 14.30 uur
 zaterdag:
o tussen 9 en 11.15 uur
 zaterdag vóór jaarmarkt Londerzeel centrum (4 de maandag van september)
worden er geen huwelijken voltrokken
De huwelijksplechtigheden vinden aaneensluitend plaats vanaf het moment dat er één
huwelijksplechtigheid op een bepaalde dag werd vastgelegd (voor of na het 1ste
vastgelegde huwelijk).
Artikel 19:
Er kunnen geen huwelijksplechtigheden plaatsvinden op de volgende dagen:
 zondagen
 wettelijke en reglementaire feestdagen
 sluitingsdagen bepaald door het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 20:
De retributie voor de huwelijksplechtigheid moet betaald worden conform het geldende
retributiereglement en dit op het moment van de huwelijksaangifte.
In de gevraagde retributie is voorzien:
 huwelijksboekje
 attentie van de Gemeente Londerzeel
 receptie met cava en fruitsap
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Artikel 21:
Een huwelijksdatum (dag en uur) dient op voorhand vastgelegd te worden en kan zowel
telefonisch, via mail, via het e-loket op www.londerzeel.be als aan het loket. Bij
meerdere aanvragen voor eenzelfde dag en uur krijgt de aanvrager aan het loket
voorrang. Een huwelijksdatum moet ten laatste 30 dagen op voorhand aangevraagd
worden.
Artikel 22:
Dieren zijn niet toegelaten in het Administratief Centrum, uitgezonderd assistentiehonden
voor personen met een handicap.
Artikel 23:
Er mag, zowel binnen in als buiten het Administratief Centrum, niet worden gegooid met
rijst, papieren hartjes, bloemblaadjes, confetti en dergelijke.
Artikel 24:
Wanneer één van de aanstaande partners de Nederlandse taal niet machtig is, moet er
een tolk voorzien worden door het huwelijkspaar.
Artikel 25:
De herstelling van eventuele beschadigingen aan het gebouw veroorzaakt door het
bruidspaar of de gasten, valt volledig ten laste van het bruidspaar.
Artikel 26:
De burgemeester, bijgestaan door de ambtenaar van burgerlijke stand, voltrekt het
huwelijk. Bij afwezigheid gebeurt dit door een schepen.
Mits toestemming van de burgemeester kan het huwelijk op vraag van de aanstaanden
voltrokken worden door een door hen aangeduide schepen.
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