
Zaak- en documentnummer: Ja / D.1062461

Ontvangstdatum:  - Verzenddatum:

Voorstel aan college B&W van Huizen
Gemeente ■ Huizen

Zaaknummer:

AdjS W

Conform

Behandelen

2.

3.

Openbaar; Ja - actief Fk;

Commissiebehandeling Raadsbehandeling

Geheime bi lagen aanwezig; Nee

Paraaf af Klik hier Klik hier Klik hier

Zie voor nota; vervolgvel14-7-2020/BW voorstel Reglement burgerlijke stand gemeente Huizen 2020 2020

'I

WB

Akkoord 
team(project)leider;

Akkoord .
afdelingshoofd \
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partnerschappen in de gemeente Huizen.
Het Reglement burgerlijke stand 2020 gemeente Huizen vaststellen onder gelijktijdige intrekking van het 
Reglement burgerlijke stand 2018 gemeente Huizen.
Het Reglement benoeming buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag vaststellen.
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Om uw college in de positie te brengen een weloverwogen besluit te nemen, worden hieronder nog 
wel mogelijke consequenties van versoepeling van de regelgeving genoemd.

Op het terrein van de burgerlijke stand en dan met name bij het sluiten van huwelijken of 
partnerschappen, lijkt het mogelijk stappen te zetten de regels te versoepelen.

1. Het BW 1 stelt in artikel 63: Een huwelijk wordt in het openbaar in het gemeentehuis 
voltrokken ten overstaan van de ambtenaar van de burgerlijke stand.
Ook het Besluit Burgerlijke stand 1994 stelt in artikel 1: De ambtenaar van de burgerlijke stand 
en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand verrichten hun ambtsbezigheden in 
het gemeentehuis.

Kaders
Artikel 1:16 lid 2 Burgerlijk wetboek (BW 1)
Reglement burgerlijke stand 2018 gemeente Huizen.

Consequenties
Dit voorstel komt tegemoet aan de visie van uw college en biedt ruimte om op het gebied van het 
sluiten van huwelijken en partnerschappen veel mogelijk te maken, waarbij het uitgangspunt is dat het 
bruidspaar zelf verantwoordelijk is, mocht tijdens de voltrekking één en ander niet goed gaan.

Aan wat voor versoepelinqen is dan te denken:
1. De inwoners van Huizen op elke locatie op het grondgebied van de gemeente Huizen laten 

trouwen of een geregistreerd partnerschap laten aangaan, zonder vooraf toestemming te 
hoeven vragen aan de gemeente. Daarmee wordt bereikt dat het huwelijkspaar de locatie 
krijgt waar zij het liefst willen trouwen. Het is immers voor hen een bijzondere dag waarbij wij 
als gemeente faciliteren en ruimte geven waar mogelijk.

2. De inwoners van Huizen de vrije keus laten wie zij als buitengewoon ambtenaar van de 
burgerlijke stand (babs) willen bij het voltrekken van hun huwelijk of geregistreerd 
partnerschap. Uiteraard biedt de gemeente een aantal goed opgeleide en ervaren babsen die 
meerdere huwelijken en partnerschappen sluiten, maar daarnaast kunnen we de mogelijkheid 
bieden, op verzoek van het bruidspaar, iemand eenmalig te benoemen tot babs voor één dag. 
Wederom is het uitgangspunt dat het gaat om het “feestje" van het bruidspaar en zij ook de 
verantwoordelijkheid daarvoor dragen. De gemeente faciliteert alleen en stelt de hoogst 
noodzakelijke regels. Hiermee wordt ook een dereguleringseffect bereikt.

Arqumentatie
1. Het reglement burgerlijke stand 2018 gemeente Huizen biedt al de mogelijkheid elke locatie in 

de gemeente Huizen aan te wijzen als trouwlocatie voor één dag. Echter moet hier wel een 
verzoek aan voorafgaan. De locatie wordt dan beoordeeld en zo mogelijk aangewezen als 
trouwlocatie voor één dag. De voorwaarden waaraan de locatie moet voldoen, zijn verwoord 
in de regeling aanwijzing huwelijkslocaties gemeente Huizen 2010.

2. Het reglement burgerlijke stand 2018 gemeente Huizen biedt nu alleen nog de mogelijkheid 
een babs voor één dag te benoemen als deze al elders in Nederland babs is. Deze regel 
bestaat al jaren en is bedoeld als garantie dat bij het voltrekken van het huwelijk of 
partnerschap de regels van het Burgerlijk Wetboek worden nageleefd.

Aanleidinq
De visie van uw college is meer verantwoordelijkheden neer leggen op de plaats waar die horen. 
In de kern komt uw beleid er op neer dat u:
- meer vertrouwen wilt geven aan de samenleving/inwoners
- verantwoordelijkheden neer wilt leggen waar die horen
- de samenleving/inwoners wilt aanspreken als hierbij ongewenste effecten optreden.
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Bestuur, burgerzaken en ondersteuning
Burgerzaken,

Gemeente Huizen
-vervolgblad-

Dit houdt in dat de locatie waar een huwelijk voltrokken wordt, op dat moment, onderdeel is 
van het gemeentehuis en de gemeente dus verantwoordelijk is voor de openbare orde en 
veiligheid. Bij incidenten is niet uit te sluiten dat de gemeente mogelijk toch aansprakelijk 
gesteld kan worden.

2. Het BW 1 geeft in de artikelen 63 t/m 68 de regels voor het sluiten van een huwelijk of 
geregistreerd partnerschap. Daarnaast worden op grond van artikel 10 van het Besluit 
burgerlijke stand 1994 regels gesteld waaraan de akten van de burgerlijke stand moeten 
voldoen.
Bij een onjuiste huwelijksvoltrekking kan een gevolg zijn dat het huwelijk nietig is. 
Volgens de regels van BW 1 is de babs hiervoor hoofdelijk aansprakelijk. Het risico bestaat 
dat zonder gemeentelijk toezicht die aansprakelijkheid alsnog bij de gemeente wordt gelegd.

Bijlagen
Reglement burgerlijke stand 2020 gemeente Huizen.
Reglement benoeming buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag.
Regeling aanwijzing huwelijkslocaties gemeente Huizen 2010.

Evaluatie
De genoemde versoepelingen bieden veel vrijheden voor aanstaande bruidsparen bij het plannen van 
hun huwelijk of geregistreerd partnerschap. Het is verstandig om na een bepaalde periode terug te 
blikken en de ervaringen van bruidsparen, babsen en medewerkers van burgerzaken te delen en zo 
nodig de regelgeving bij te stellen.
Aangezien het aantal betaalde huwelijken of geregistreerd partnerschappen in Huizen niet erg groot 
is, wordt hiervoor een periode van ongeveer 1 Vi jaar voorgesteld.


