Coronavirus: Huwelijken, jubilea en begrafenissen
Burgerlijke huwelijken
Burgerlijke huwelijken kunnen plaatsvinden:
Trouwen in Hamme: Naast het bruidspaar en de ambtenaar van de burgerlijke stand kunnen max. 20 personen*
het burgerlijk huwelijk bijwonen in de trouwzaal.
Trouwen in Moerzeke: Gaat de voorkeur uit naar de oude raadzaal in het gemeentehuis van Moerzeke, dan
kunnen er naast het bruidspaar en de ambtenaar van de burgerlijke stand max. 10 personen* het huwelijk
bijwonen.
Er dient steeds rekening gehouden te worden met de social distancing en de hygiëne- en veiligheidsmaatregelen
(geen hand geven, geen felicitatiezoenen, ...). Bovendien moeten alle personen vanaf 12 jaar verplicht een mondneusmasker dragen in de publiek toegankelijke delen van openbare gebouwen.
Er vindt na het burgerlijk huwelijk geen receptie plaats in het gemeentehuis. In ruil schenkt het lokaal bestuur een
kadobon van Ondernemend Hamme aan het huwelijkspaar.
(*) De veiligheidscel van Hamme besliste een maximum aantal toegelaten personen vast te leggen op basis van de
beschikbare oppervlakte van de trouwzaal en om de veiligheidsvoorschriften (bv. 1,5 afstand) te garanderen.
ALT ERNAT IEF VIA LIVEST REAMING

Wil je graag familie en vrienden die niet aanwezig kunnen zijn in het gemeentehuis laten meegenieten van jullie
huwelijk? Voorzie een laptop, tablet of gsm die je zelf bedient of laat bedienen. Via een livestream kan iedereen het
huwelijk live volgen. Er is wifi beschikbaar in de trouwzaal.

Religieuze diensten
Toegestaan in aanwezigheid van max. 40 personen (mits uitzondering van de bepalingen het sectorprotocol
geldig tot en met 23 oktober 2020).
Met een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.
Mits het inachtnemen van de hygiëne- en veiligheidsmaatregelen.
Fysiek aanrakingen tussen personen en van voorwerpen door verschillende deelnemers zijn verboden.

Begrafenissen en crematies
Toegestaan in aanwezigheid van max. 40 personen (mits uitzondering van de bepalingen het sectorprotocol
geldig tot en met 23 oktober 2020).
Met een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.
Zonder mogelijkheid tot blootstelling van het lichaam.
Mits het inachtnemen van de hygiëne- en veiligheidsmaatregelen.
Fysiek aanrakingen tussen personen en van voorwerpen door verschillende deelnemers zijn verboden.
ROUWMAALT IJDEN

Het is toegelaten om een rouwmaaltijd te organiseren met professionele cateraar voor max. 40 personen mits
naleving van de regels die van toepassing zijn op de horecasector. Meer info kan je nalezen in de FAQ-lijst op
www.info-coronavirus.be.

Jubilea
Jubilea en vieringen van 100-jarigen worden uitgesteld.
Heb je vragen over huwelijken, jubilea en begrafenissen?
Raadpleeg de veelgestelde vragen van de overheid voor de laatste update.

Contact
Coronavirus: info m.b.t. Hamme



0470 82 03 98




http://www.hamme.be/coronavirus
Vandaag open van 09:00 tot 12:00, van 13:30 tot 16:00
Morgen open van 09:00 tot 12:00, van 13:30 tot 16:00
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