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MANDAAT AANWIJZING VAN TUDEtIJKE TROUWLOCATIES

VASTSTELLING REGELING CRITERIA VOOR TUDELUKE TROUWLOCATIES

Huizen, mei 2010

Ontvangstdatum: 8 januari 2014 - Verzenddatum;

Gemeente Huizen 
-vervolgblacl-

Omdat de vraag naar incidentele voltrekkingen van huwelijken in alternatieve locaties naar 
verwachting in de toekomst zal toenemen wordt geadviseerd* de bijgevoegde "Regeling 
aanwijzing tijdelijke huwelijkslocaties gemeente Huizen 2010" vast te stellen.

In het kader van uw besluit inzake "onderzoek naar alternatieve trouwlocaties" is inmiddels 
gebleken dat het merendeel van de huwelijken nog steeds wordt voltrokken in het oude Raadhuis. 
Voorts kan worden geconcludeerd dat van de aangewezen trouwlocatie "De Botterloods" tot op 
heden marginaal gebruik is gemaakt. Trouwlocatie "de Boerderij" wordt wei wat meer gebruikt 
terwijl van de trouwlocatie "Tuinhuisje Heidelaantje" nog geen gebruik gemaakt is. Restaurant "de 
Kalkovens" is recentelijk toegevoegd als aangewezen trouwlocatie.
Wel neemt de vraag toe om incidenteel huwelijken te voltrekken in andere locaties dan de 
aangewezen trouwlocaties, het gaat hierbij dan om woonhuizen, kerkjes, kapelletjes, etc. 
Vanwege het feit dat deze verzoeken in toenemende mate worden ingediend wordt, ten behoeve 
van een efficiënte bedrijfsvoering, geadviseerd deze bevoegdheid te mandateren aan de directeur 
van de dienst Maatschappelijke zaken (submandaat aan het hoofd Burgerzaken).

Mandaat bevoegdheid benoeming buitengewoon ambtenaren van de burcfbiuke stand

Het komt steeds frequenter voor dat bruidparen de wens te kennen geven door een "eigen" 
trouwambtenaar in de echt verbonden te willen worden. Uitgangspunt is dat de gemeente Huizen 
daar aan meewerkt indien de betreffende trouwambtenaar een soortgelijke functie al in een 
andere gemeente uitoefent. Volstaan kan dan worden met een benoeming voor één dag, 
beëdiging door de rechtbank kan dan achterwege blijven.
Het benoemen van (buitengewoon) ambtenaren van de burgerlijke stand is een bevoegdheid van 
het college (art 16 lid 2 boek 1 BW). Vanwege het feit dat deze verzoeken steeds vaker worden 
ingediend wordt, in het kader van een efficiënte bedrijfsvoering, geadviseerd deze bevoegdheid te 
mandateren aan de directeur van de dienst Maatschappelijke zaken (submandaat aan het hoofd 
Burgerzaken).

In de vigerende legesverordening zijn tarieven opgenomen voor trouwlocaties buiten het 
gemeentehuis. Hierbij kan voorbands aansluiting worden gezocht. Een eventuele noodzakelijke 
differentiatie in de tarieven op basis van deze rapportage wordt meegenomen in de "Belastingnota 
2011"
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-Regeling aanwijzing huwelijkslocaties gemeente Huizen 2010

Burgemeester en wethouders van Huizen

besluiten:

instemt met het gebruik van de locatie als huwelijkslocatie op de huwelijksdag, 
f. Het bruidsoaar is verantwoordeliik vonr hpt hpcrhikhaar 7iin

i.

voltrekken huwelijk/partnerschapsregistratie', ondertekend door het bruidspaar, of 
b. als de gewenste huweliikslocatie nipt in piopnrinm k hof kn.irir

Ontvangstdalum: 8 januari 2014 - Verzenddatum:

van de huwelijksvoltrekking moet zijn

• overwegende dat een aantal vaste gemeentelijke - en niet-gemeentelijke locaties is 
aangewezen als Huis der Gemeente ten behoeve van het voltrekken van huwelijken en dat 
het daarnaast wenselijk wordt geacht de mogelijkheid te creëren om incidenteel andere 
locaties aan te wijzen om als trouwlocatie te dienen;

• dat onder trouwlocatie in dit besluit tevens moet worden verstaan locatie voor het aangaan 
van een geregistreerd partnerschap;

• gelet op de artikel 63, boek 1 Burgerlijk Wetboek alsmede het raadsbesluit betreffende 
delegatie aanwijzing gemeentehuis voor huwelijk en partnerregistratie van 29 januari 2009;

• gelet op artikel 4; 81 van de Algemene Wet Bestuursrecht;

1. de mogelijkheid te creëren om locaties aan te wijzen die kunnen dienen als incidentele 
trouwlocatie;

2. dat een incidentele trouwlocatie moet voldoen aan de volgende voorwaarden/criteria:
a. De locatie staat een ordentelijk verloop van de voltrekking van het huwelijk en de 

eisen die de wet stelt aan de voltrekking niet in de weg;
b. Het betreft een fysieke locatie, die toegankelijk en openbaar rnoet zijn op het 

moment dat het huwelijk wordt voltrokken
c. De locatie beschikt over een kleedruimte voor de (buitengewoon) ambtenaar van de 

burgerlijke stand.
d. In de omgeving van de trouwlocatie moet voldoende parkeergelegenheid zijn.
e. Het bruidspaar overlegt een bewijs dat de eigenaar of exploitant van de locatie

f. Het bruidspaar is verantwoordelijk voor het beschikbaar zijn van de huwelijkslocatie.
g. In het geval dat de beheerder(s)/ eigenaren een vergoeding vragen voor het gebruik 

van de locatie, komt deze voor rekening van het bruidspaar.
h. Als het huwelijk plaatsvindt in een kerk, die nog als zodanig in gebruik is, dan dient 

het burgerlijk huwelijk vóór het kerkelijk huwelijk plaats te vinden.
Het verzoek om een locatie als huwelijkslocatie aan te wijzen wordt uiterlijk zes 
weken voor de huwelijksdatum ingediend.

j. De gemeente wijst de betreffende locatie voor de duur van de huwelijksvoltrekking 
aan als huis der gemeente.

3. dat een aanvraag om aanwijzing van een huwelijkslocatie door middel van een daartoe 
bestemd aanvraagformulier wordt ingediend.

4. dat de aanvraag tenminste zes weken voor de datum 
ontvangen.

5. dat bij de aanvraag moet worden overgelegd:
a. als de gewenste huwelijkslocatie in eigendom is van het bruidspaar de 'Verklaring

b. als de gewenste huwelijkslocatie niet in eigendom is van het bruidspaar, de 
'Verklaring voltrekken huwelijk/partnerregistratie op locatie', mede ondertekend 
door de eigenaar van de gewenste huwelijkslocatie en het bruidspaar, en

c. indien vereist, de gebruiksvergunning.
6. dat onvolledige en niet tijdig ontvangen aanvragen niet in behandeling worden genomen
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8.

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Regeling aanwijzing tijdelijke huwelijkslocaties gemeente
Huizen 2010.

Aldus besloten In de vergadering van  april 2010.

Het college van burgemeester en wethouders.

de gemeentesecretaris. de burgemeester.

Ontvangstdalum: 8 januari 2014 - Verzenddatum;

7. dat een bruidspaar dat een aanvraag heeft ingediend als bedoeld in deze regeling, zelf 
verantwoordelijk is voor alle te maken afspraken met de eigenaar/beheerder van de 
gewenste huwelijkslocatie.
dat de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand uitsluitend verantwoordelijk is 
voor de formele huwelijksvoltrekking.

9. dat de gemeente voor het begeleiden van een huwelijksvoltrekking op de locatie, als bedoeld 
in deze regeling, geen personeel (bode) ter beschikking stelt.

10. dat de aanwijzing als huwelijkslocatie vervalt indien:
a. De locatie niet (meer) voldoet aan de voorwaarden, zoals vermeld in artikel 2 van 

deze regeling, of
b. De aanwijzing is gebaseerd op door de aanvrager onjuist verstrekte gegevens
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e Dienst maatschappelijke zaken

Aan de

Onderwerp : Trouwlocatie Uw brief van; Nummer :

Ons kenmerk: Ajuz/PD Toestel nr.: 210

Huizen Uw kenmerk: Bijlagen : 1

Geachte heer/mevrouw,

Naar aanleiding van uw bovenvermelde brief deel ik u het volgende mede.

N.V. Bank v. Ned. Gemeenten. ’s-Gravenhage, rek.nr. 28.50.04.255! Rabobank Huizen, 32.99.44.266 / Postgirorekening nr. 7556

Ontvangstdalum: 8 januari 2014 - Verzenddatum;

Bij beantwoording s.v.p. dagtekening, 
nummer en onderwerp van deze brief vermelden

In Huizen is het mogelijk om zelf een locatie aan te dragen waar u uw huwelijk of 
partnerschapregistratie wilt laten voltrekken.
Aan zo'n locatie wordt door de gemeente wel een aantal voorwaarden gesteld.

Kantoor: Graaf Wichman 10 

1276 KB Huizen

Postbus 5. 1270 AA Huizen

Telefoon 035-5281911 

Fax 035 - 5281415 

gemeente@huizen.nl

Ten behoeve van de aanwijzing verzoek ik u bijgevoegd formulier volledig ingevuld aan mij retour te 
zenden (een portvrije envelop is bijgevoegd)

• De locatie staat een ordentelijk verloop van de voltrekking van het huwelijk en de eisen die 
de wet stelt aan de voltrekking niet in de weg;

• Het betreft een fysieke locatie , die toegankelijk en openbaar moet zijn op het moment dat 
het huwelijk wordt voltrokken

• De trouwlocatie beschikt over een kleedruimte voor de ambtenaar van de burgerlijke stand.
• In de omgeving van de trouwlocatie moet voldoende parkeergelegenheid zijn.
• Het bruidspaar overlegt een bewijs dat de eigenaar of exploitant van de locatie instemt met 

het gebruik van de locatie als huwelijkslocatie op de huwelijksdag.
• Het bruidspaar is verantwoordelijk voor het beschikbaar zijn van de huwelijkslocatie.
• In het geval dat de beheerder(s)/ eigenaren een vergoeding vragen voor het gebruik van de 

locatie, dan is deze voor rekening van het bruidspaar.
• Als het huwelijk plaatsvindt in een kerk, die nog als zodanig in gebruik is, dan dient het 

burgerlijk huwelijk vóór het kerkelijk huwelijk plaats te vinden.
• Het verzoek om een locatie als huwelijkslocatie aan te wijzen wordt tenminste zes weken 

vóór de huwelijksdatum ingediend.
• De gemeente wijst de betreffende locatie voor de duur van de huwelijksvoltrekking aan als 

huis der gemeente.
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Ik vertrouw er op dat ik u hiermee vooralsnog voldoende heb geïnformeerd

Hoogachtend,

Hoofd burgerzaken.

P.A. van Dijk

Ontvangstdatum: 6 januari 2014 - Verzenddatum:

Gemeente Huizen 
-vervolgblad-
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VERZOEK AANWIJZEN TROUWLOCATIE

 man  vrouw

Huisnummer: 

 man  vrouw

Huisnummer: 

uur

Huisnummer: 

2. 

Contactpersoon locatie:

Datum ondertekening:

Handtekening:  

Ontvangstdatum: 8 januari 2014 - Verzenddatum:

Ondergetekenden verzoeken in verband met hun voorgenomen huwelijk / partnerschapsregistratie 
de in dit formulier genoemde locatie éénmalig aan te wijzen als "huis der gemeente".

Dit verzoek moet minimaal zes weken voor de huwelijksvoltrekking / partnerschapregistratie worden 
ingediend bij de afdeling Burgerzaken.

VERKLARING LOCATIE (in te vullen door eigenaar van de locatie)
Ondergetekende, is op de hoogte van en gaat akkoord met het éénmalig aanwijzen van deze locatie 
als "huis der gemeente" voor het voltrekken van een huwelijk / partnerschapregistratie.

BRUID(EGOM) / PARTNER 2
Achternaam :
Voornamen:
Geboortedatum en -plaats: 
Adres : _____________
Postcode / woonplaats : 
Telefoonnummer (overdag): 

GEGEVENS BRUIDSPAAR / PARTNERSCHAPSPAAR
BRUID(EGOM) / PARTNER 1
Achternaam :
Voornamen:
Geboortedatum en -plaats: 
Adres:
Postcode / woonplaats :
Telefoonnummer (overdag): 

DATUM EN TIJD VAN HET HUWELIJK / PARTNERSCHAPREGISTRATIE 
Datum : 
Tijd : 

GEGEVENS LOCATIE (in te vullen door bruidspaar / partnerschapspaar) 
Naam van de locatie : 
Adres: 
Postcode / woonplaats: 
Telefoonnummer: 
Datum ondertekening: 
Handtekening(en):
1. 


