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Officiële uitgave van Neder-Betuwe.

Reglement tot aanwijzing van huwelijkslocaties 2015
Burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe;
Gelet op artikel 63 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW);
Gelet op artikel 6 en 8 van het Reglement Burgerlijke Stand Neder-Betuwe 2015, vastgesteld door het
college van burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe op 21 juli 2015;
Dat het wenselijk is de mogelijkheid te bieden om op andere locaties dan het Gemeentehuis te huwen
of partner-schappen te registreren;
Gelet op artikelen 147 lid 1 en artikel 149 van de gemeentewet;
BESLUITEN:
Vast te stellen het “Reglement tot aanwijzing van huwelijkslocaties 2015”;

Artikel 1 Begripsbepalingen
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

15.

Het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Neder-Betuwe.
De burgemeester: de burgemeester van Neder-Betuwe.
Horeca-inrichtingen: inrichtingen als bedoeld in artikel 1 van de Drank- en Horecawet.
Privé-panden: panden met een duidelijk monumentaal karakter en/of karakteristieke eigenschappen
in privébezit waar regulier huwelijken voltrokken worden, partnerschapsregistraties of omzettingen
plaats-vinden of: panden in eigendom van particulieren voor het niet regulier voltrekken van een
huwelijk, registre-ren van partnerschap of omzetting.
Openbare gebouwen: gebouwen met een openbaar karakter.
Huwelijk: als bedoeld in artikel 30 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek.
Geregistreerdpartnerschap: als bedoeld in artikel 80a boek 1 van het Burgerlijk Wetboek.
Omzetting: als bedoeld in artikel 80g boek 1 van het Burgerlijk Wetboek.
Voltrekking van het huwelijk: als bedoeld in Titel 5, afdeling 4 boek 1 van het Burgerlijk Wetboek.
Registreren van een partnerschap: als bedoeld in Titel 5A boek 1 van het Burgerlijk Wetboek.
Omzetting van een partnerschapsregistratie in een huwelijk: als bedoeld in Afdeling 5, artikel 20
lid 1 van het Burgerlijk Wetboek.
Kosteloze Huwelijksvoltrekking/kosteloze partnerschapsregistratie/kosteloze omzetting: huwelijksvoltrek-king /partnerschapsregistratie/omzetting waar geen leges voor wordt geheven als bedoeld
in Hoofdstuk 1 van de tarieventabel 2015 behorende bij de legesverordening gemeente NederBetuwe.
Gemeentehuis: aan de Burgemeester Lodderstraat 20 te Opheusden.
Huwelijkslocatie(s): locatie(s) op het grondgebied van de gemeente Neder-Betuwe (niet zijnde
het gemeen-tehuis) waar de voltrekking van een huwelijk plaatsvindt, voorzien van een bestaand
BRP-adres.
“Huis der gemeente”: een gebouw, aangewezen door het college van Burgemeester en Wethouders, waar regulier huwelijken voltrokken worden, partnerschapsregistraties of omzettingen
plaatsvinden.

Artikel 2 Schakelbepaling
1.

2.

De bepaling in dit reglement over huwelijken en huwelijksvoltrekking is ook van toepassing op
het gere-gistreerd partnerschap, de omzetting van een geregistreerd partnerschap naar huwelijk
en het registreren van partnerschappen.
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, besluit het college.

Artikel 3 Locatie waar een voltrekking van het huwelijk kan plaatsvinden
1.
2.

De voltrekking van een huwelijk kan plaatsvinden in het gemeentehuis of in een door het college
aangewezen “huis der gemeente”.
De voltrekking van een huwelijk kan eveneens plaatsvinden op de volgende soorten locaties
binnen het grondgebied van de gemeente Neder-Betuwe:
horeca-inrichtingen
a.
alle openbare gebouwen
b.
privépanden
c.

Artikel 4 Locatie voor gratis huwelijken/partnerschappen/omzettingen
1.
2.
3.

1

de voltrekking van een kosteloze huwelijk
de kosteloze registratie van een partnerschap
de kosteloze omzetting van een partnerschapsregistratie in een huwelijk dienen plaats te vinden
in het Gemeentehuis.
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Artikel 5 Locaties:
De volgende locaties zijn aangewezen als “huis der gemeente” waar huwelijken worden voltrokken:
Gemeentehuis van Neder-Betuwe, Burgemeester Lodderstraat 20, 4043 KM te Opheusden;
A.
Kasteel Wijenburg, Voorstraat 2, 4054 MX te Echteld;
B.
Zalencentrum “De Vicary”, Nedereindsestraat 27a, 4041 XE te Kesteren;
C.
Hotel restaurant Van Balveren, Voorstraat 8, 4054 MX te Echteld;
D.
Restaurant herberg De Engel, Waalbandijk 102, 6669 ME te Dodewaard;
E.
Café- en Zalencentrum “De Vicary”, M. van Drielplein 2, 4051 EL te Ochten;
F.
’t Veerhuis, Veerweg 1, 4043 JV Opheusden;
G.
Molen de Zwaluw, Batterijenweg 19, 4041 DA te Kesteren.
H.

Artikel 6 Aanwijzing huis der gemeente
In uitzonderlijke gevallen en indien daartoe gewichtige redenen bestaan kan het college op verzoek
een horeca-intrichting, openbaar gebouw of privépand binnen de gemeente aanwijzen, als bedoeld in
artikel 63 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, tot “huis der gemeente”, voor het éénmalig voltrekken
van een huwelijk.

Artikel 7 Bevoegdheid om een locatie te weigeren, benoeming in te trekken
A.

B.

Het college respectievelijk de burgemeester, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft, kan
een locatie als hu-welijkslocatie weigeren indien die locatie niet aan één van de volgende eisen
voldoet:
het college respectievelijk de burgemeester, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft, kan
een benoeming van een huwelijkslocatie intrekken als de locatie niet meer voldoet aan één van
de volgende eisen:
De huwelijkslocatie dient een ordentelijk verloop van de voltrekking van het huwelijk en de
1.
eisen die de wet daaraan stelt te waarborgen.
De huwelijkslocatie voldoet aan de normen van goede zeden.
2.
De huwelijkslocatie voldoet aan de normen van goede smaak.
3.
De huwelijkslocatie is veilig.
4.
De huwelijkslocatie moet voldoet aan de richtlijnen van de openbare orde.
5.

Artikel 8 Slotbepalingen
1.
2.
3.

Het Reglement kan worden aangehaald als het “Reglement tot aanwijzing van huwelijkslocaties
2015”.
Het Reglement treedt in werking op 1 augustus 2015.
Het Reglement tot aanwijzing van huwelijkslocaties 2013 wordt vanaf de dag van inwerkingtreding
ingetrokken.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 21 juli 2015.
De secretaris, De burgemeester,
Drs. J.J.J. van Huffelen MPG BBA Ir. C.W. Veerhoek

TOELICHTING OP HET REGLEMENT TOT AANWIJZING VAN
HUWELIJKSLOCATIES 2015
Artikelsgewijs toelichting
Artikel 2
In Nederland is niet alleen het aangaan van een huwelijk, maar ook het registreren van een partnerschap
of het omzetten van een partnerschapsregistratie naar een huwelijk mogelijk. Dit Reglement is overeenkomstig van toepassing verklaard op een partnerschapsregistratie en een omzetting van een partnerschapsregistratie naar een huwelijk.
Artikel 3
Hier wijst het college de mogelijkheden tot een huwelijkslocatie aan.
Lid 2, sub c:
Een huwelijk wordt volgens artikel 63 boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in het openbaar voltrokken.
Een eige-naar/bewoner van een privé-pand dient het pand (aangewezen als “huis der gemeente”) voor

2

Cvdr 2018 nr. CVDR373445_1

22 mei 2018

de huwelijksvol-trekking open te stellen voor het publiek om het openbare karakter van de voltrekking
te waarborgen.
Artikel 4
De kosteloze huwelijksvoltrekkingen, partnerschapsregistraties en omzettingen van huwelijk in partnerschap of partnerschap in huwelijk vinden per definitie plaats in het gemeentehuis aan de Burgemeester
Lodderstraat 20 te Opheusden in een daarvoor aangewezen ruimte.
Artikel 5
Hier worden de huwelijkslocaties vermeld.
Artikel 6
Bij uitzonderlijke situatie kan het college een pand aan te wijzen als huis der gemeente voor het éénmalig
voltrek-ken van een huwelijk of registreren van een partnerschap.
Indien het college de bevoegdheid tot het aanwijzen van een huwelijkslocatie wil overdragen aan een
ambtenaar (bijvoorbeeld de afdelingsmanager Sociale Pijler), dan dienen zij hiertoe een apart mandaatbesluit te nemen.
Artikel 7
Het college en de burgemeester hebben hier de bevoegdheid om een locatie te weigeren, indien deze
niet voldoet aan één van de eisen als genoemd in artikel 7. De weigering is geen besluit in de zin van
de Algemene wet be-stuursrecht, maar is een besluit dat niet is gericht op rechtsgevolg (een beslissing).
Het college of de burgemeester beslist niet dat het huwelijk tussen partijen niet mag worden voltrokken.
Het besluit richt zich alleen op de locatie.
Lid 1
Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek stelt een aantal eisen aan de voltrekking van het huwelijk. Van deze
eisen kan niet worden afgeweken. Daarom wordt de eis van een ordentelijk verloop van de voltrekking
van het huwelijk ge-steld. Dit betekent dan ook dat zoveel mogelijk risico’s moeten worden uitgesloten,
die een ordentelijk verloop zouden kunnen verstoren.
Lid 2
Deze norm is weliswaar open, maar wordt in de wetgeving ook op andere plaatsen gebruikt.
Deze norm dient dan ook ingevuld te worden aan de al bestaande wetgeving en jurisprudentie.
Lid 3
Ook deze norm is zeer open. Er wordt in ieder geval geacht sprake te zijn van strijd met de goede smaak,
wanneer een bordeel als huwelijkslocatie wordt aangewezen.
Lid 4
Een locatie moet veilig zijn om daar een huwelijk te laten plaatsvinden. Ook deze norm kan niet volledig
worden ingevuld. Bij de beoordeling of een locatie veilig is, moet ook worden meegenomen of hij voor
alle mensen die een huwelijksvoltrekking bijwonen veilig is, denk hierbij aan bouwtechnische staat of
de “gebruikersvergunning brand-veilig gebruik” van de brandweer welke zeker noodzakelijk is bij het
éénmalig aanwijzen van huwelijkslocaties.
Lid 5
De locatie mag geen strijd opleveren met de openbare orde.
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