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Openbare zitting van 11 maart 2014. 

 

Waren aanwezig : Dhr. Ghyssels, Burgemeester-Voorzitter ; Mevren. en Dhren. Englebert, 

Ouartassi, Résimont, Loewenstein, Père, El Hamidine, Tahri, Spapens en Buyse, Schepenen; 

Mevren. en Dhren. Borcy, Langbord, Mokhtari, Rongé, van Zeeland, Bentaha, Defays, El 

Yousfi, Chapelle, Bairouk, Richard, Nocent, Huytebroeck, Roberti, Barghouti, Grippa, Gelas, 

Plovie, Criquielion, Lederer, Pâques en Hacken; Gemeenteraadsleden ; Mevr. Moens, wd. 

Gemeentesecretaris. 

 

$11405531$ 

# Financiën - Retributie voor de occasionele bezetting van de lokalen van het gemeentehuis 

ter gelegenheid van recepties georganiseerd volgend op huwelijksplechtigheden - Reglement. 

# 

DE RAAD, 

 

Overwegende de herhaalde verzoeken van toekomstige echtparen om 

hun receptie te organiseren in de lokalen van het gemeentehuis; 

 

Overwegende dat de terbeschikkingstelling van deze lokalen kosten 

veroorzaakt voor de gemeente; 

 

Overwegende dat deze terbeschikkingstelling tevens bijkomend 

werk voor de poetsvrouwen en voor de conciërge met zich meebrengt; 

 

Overwegende dat het belangrijk is een coherente positie in te nemen 

ten opzichte van alle verzoeken voor organisatie van recepties volgend op 

huwelijksplechtigheden; 

 

Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 

 

BESLIST, 

 

Artikel 1 

 

Er wordt vanaf 19 maart 2014 een retributie gevestigd voor de 

occasionele bezetting van de lokalen van het gemeentehuis ter gelegenheid van 

recepties georganiseerd volgend op huwelijksplechtigheden. 

 

Artikel 2 

 

Deze recepties kunnen slechts toegestaan worden voor de laatste 

huwelijksviering op donderdag en op zaterdag; dit om de goede organisatie van de 

huwelijksvieringen niet in het gedrang te brengen. 

 



 

 

De lokalen voorbehouden voor deze organisatie betreffen uitsluitend de 

erehal behalve indien er een huwelijk vastgelegd is op zaterdag namiddag. 

 

Het is tevens in alle gevallen verboden om voedsel en/of drank mee te 

brengen in de trouwzaal. 

 

Artikel 3 

 

Deze retributie bedraagt 250 €. 

 

Dit bedrag omvat : 

-    De schoonmaak van de trouwzaal en van de aangrenzende hah 

-    De huur van rechthoekige tafels en van receptietafels 

-  De huur van glazen (champagneglazen, wijnglazen, frisdrankglazen, 

...) 

-    De huur van koelkasten 

 

Deze bezetting mag maximaal 1 uur duren vanaf het einde van de 

burgerlijke viering. Voor elke overschrijding hiervan, wordt een bijkomend bedrag 

van 90€/uur gevraagd. 

 

Artikel 4 

 

De aanvragen voor bezetting van lokalen worden ingediend bij de dienst 

openbare betrekkingen. 

 

Deze dienst dient zich ervan te verzekeren dat het lokaal vrij is op de 

gevraagde dag wetende dat elke activiteit in de lijn van het eerste doel van het lokaal 

voorrang heeft. 

 

Artikel 5 

 

De retributie is echter niet verschuldigd in geval dat de reservatie-

aanvraag uitgaat van een actief gemeentelijk personeelslid en in het kader van 

zijn/haar huwelijk te Vorst. 

 

Artikel 6 

 

De retributie is verschuldigd door de persoon die de 

terbeschikkingstelling van de gemeentelijke lokalen aanvraagt. 

 

Ze is vooraf betaalbaar in handen van de Gemeenteontvanger of zijn 

aangestelden. 

 

 

De wd. Secretaris, De Voorzitter, 

(get) B.MOENS. (get) M-J. GHYSSELS. 

 

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT : 

 

Vanwege het College :  Voor de Burgemeester: 

De wd. Secretaris, De afgevaardigde schepen, 


