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39 Retributiereglement voor een huwelijksdrink na het voltrekken van een 

huwelijk 
 Gelet op de financiële noodwendigheden van de gemeente; 

 
Overwegende dat de gemeente reeds voor de invoering van het 
retributiereglement een huwelijksdrink voorzag voor de raadsleden en of 
personeel van de gemeente of OCMW; 
 
Overwegende dat deze huwelijksdrink aanzien kan worden als een vorm van 
waardering (incentive) ten aanzien van de raadsleden en het personeel; 
 
Overwegende dat elke zichzelf respecterende werkgever blijk wil geven aan 
waardering aan haar personeel en in het geval van een openbaar bestuur 
tevens aan haar raadsleden; 
 
Overwegende dat de groep van burgers die wordt uitgesloten van dit 
retributiereglement duidelijk bepaald is in artikel 6, met name alle 
gemeenteraadsleden, OCMW raadsleden en personeel van de gemeente en 
OCMW en die op het moment van het huwelijk verbonden zijn aan de 
gemeente of OCMW; 
 
Overwegende dat er bijgevolg geen sprake kan zijn van discriminatie en er 
een objectief en redelijk verantwoord criterium is om artikel 6 op te nemen in 
het retributiereglement voor een huwelijksdrink na het voltrekken van een 
huwelijk;  
 
Gelet op de besprekingen in de gemeenteraad waarbij een passende 
toelichting wordt verstrekt door burgemeester Luc Aerts; 
 
Gelet op het gemeentedecreet; 
 
BESLUIT : 29 stemmen voor 
 
Art.1:  Vanaf 1 januari 2014 en voor een termijn die eindigt op 31 december 
2019 wordt een retributie geheven voor een huwelijksdrink die op verzoek van 
de huwelijkskandidaten aangeboden wordt door het gemeentebestuur na de 
voltrekking van hun huwelijk in het oud-gemeentehuis. 
 
Art.2:  De retributie wordt vastgesteld op 100,00 EUR.  



 
 
 
 
Art. 3:  De huwelijksdrink - de huwelijksvoltrekking inbegrepen - duurt 
maximaal één uur en zal plaatsvinden in het lokaal naast de trouwzaal op 
volgende dagen : alle werkdagen van 10 uur tot 15 uur, met uitzondering van 
vrijdag van 11 uur tot 14 uur, en op zaterdag van 11 uur tot 13 uur.  Bij de 
huwelijksdrink wordt aan maximum 40 personen schuimwijn, fruitsap en water 
aangeboden.  
 
Art. 4:  De retributie moet betaald worden door de aanvrager op het ogenblik 
van de reservatie van het huwelijk en het lokaal waar de huwelijksdrink zal 
aangeboden worden.  
 
Art. 5:  Indien de gereserveerde huwelijksdrink wordt geannuleerd om 
gemotiveerde reden, zal het reeds betaalde bedrag door de gemeente 
terugbetaald worden.  
 
Art. 6:  De retributie zal niet toegepast worden indien de huwelijksdrink wordt 
aangeboden naar aanleiding van het huwelijk van een gemeenteraadslid of 
raadslid van het O.C.M.W. van de gemeente Brecht of van een persoon 
werkzaam voor de gemeente of het O.C.M.W. van Brecht op het moment van 
het huwelijk.  
 
Art. 7:   Bij gebrek aan betaling wordt de inning van de retributie 
burgerrechtelijk gevorderd.  
 
Art. 8:   Onderhavig reglement wordt overgemaakt aan de hogere overheid.   
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