
 

 

Collegebesluit  
 

 

Onderwerp  
Aanpassen reglement burgerlijke stand t.b.v. huwelijksvoltrekking door bekende. 
 

Nummer 2018/119420 

Portefeuillehouder Spijk, J.K.N. van 

Programma/beleidsveld Burger Bestuur 6.1 Dienstverlening 

Afdeling KCC 

Auteur Zuiderduijn, N. 

Telefoonnummer 023-5113116 

Email nzuiderduijn@haarlem.nl 
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Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:  

1. art. 2 van het reglement Burgerlijke Stand aan te passen zodat een persoon, 

niet zijnde een (buitengewoon) ambtenaar burgerlijke stand, éénmalig een 

huwelijk mag voltrekken mits wordt voldaan aan de minimale eisen zoals 

genoemd in deze nota. Deze aanpassing gaat in op de dag nadat de 

legesverordening 2018 hiervoor is aangepast. 

2. Bij de eerstvolgende verzamelwijziging van de legesverordening 2018 een 

paragraaf toe te voegen met nummer 1.1.1.4.3 “getrouwd worden door een 

bekende” met daarbij het bedrag van €400. 

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 
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1. Inleiding  

 

In januari is door D66 gevraagd naar de mogelijkheid om een huwelijk te laten sluiten door 

een bekende of een familielid. Dit is in Haarlem nog niet mogelijk. Naar aanleiding van deze 

vragen wil het college deze mogelijkheid creëren.  

 

In deze nota worden de volgende termen gebruikt: 

 

- ambtenaar van de burgerlijke stand (hierna ABS). Dit is een ambtenaar in dienst van de 

gemeente Haarlem die bevoegd is om uitvoering te geven aan de Wet Burgerlijke Stand. 

Bijvoorbeeld, het voltrekken en inschrijven van huwelijken of aanpassingen doen op 

geboorte-, huwelijks- en echtscheidingsakten. 

- buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (hierna BABS). De BABS wordt apart 

aangesteld en beëdigd voor het voltrekken van huwelijken en de aanstelling is voor 

bepaalde tijd. 

 

2. Besluitpunten college 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:  

1. art. 2 van het reglement Burgerlijke Stand aan te passen zodat een persoon, niet 

zijnde een (buitengewoon) ambtenaar burgerlijke stand, éénmalig een huwelijk 

mag voltrekken mits wordt voldaan aan de minimale eisen zoals genoemd in 

deze nota. Deze aanpassing gaat in op de dag nadat de legesverordening 2018 

hiervoor is aangepast.  

2 bij de eerstvolgende verzamelwijziging van de legesverordening 2018 een 

paragraaf toe te voegen met nummer 1.1.1.4.3 “getrouwd worden door een 

bekende” met daarbij het bedrag van €400.  

 

3. Beoogd resultaat 

 

Verruiming van de dienstverlening door de mogelijkheid voor het bruidspaar om de 

huwelijksceremonie nog persoonlijker te maken: getrouwd worden door een bekende.  

 

4. Argumenten 

 

1.  Het besluit past in het ingezet beleid 

 

Binnen beleidsveld Burger en Bestuur (6) levert dit besluit een bijdrage aan de uitvoering van 

programma Dienstverlening en Communicatie (Nieuwe Bestuursstijl). Eén van de doelen 

binnen dit beleidsveld is ruimte creëren voor het bieden van persoonlijke dienstverlening en 

maatwerk. 
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2. Het besluit draagt bij aan een betere dienstverlening 

 

De ABS ontvangt nogal eens een verzoek om een huwelijk te laten voltrekken door een voor 

het bruidspaar speciale persoon. Met dit besluit wordt dit mogelijk gemaakt. 

 

3. Dit besluit is de beste manier om het beoogd resultaat te bereiken 

 

Met deze aanpassing van het Reglement Burgerlijke Stand wordt het mogelijk om elk 

willekeurig persoon voor één huwelijk te benoemen als ABS. 

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

 

1. De kwaliteit van de taakuitvoering van de burgerlijke stand komt hierdoor in het 

gedrang. 

 

Tot nu toe kunnen alleen personen die aan bepaalde eisen voldoen benoemd worden tot 

BABS. Met dit besluit is het mogelijk dat iedereen benoemd kan worden op verzoek van het 

aanstaande bruidspaar. De gemeente is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het te 

doorlopen proces. Wanneer er iets niet correct verloopt binnen het proces (bijv. vergeten 

handtekening getuigen etc.) dan is het huwelijk niet rechtsgeldig. Om dit risico te 

minimaliseren zal er bij iedere huwelijksvoltrekking die voltrokken wordt door iemand die 

benoemd is voor de voltrekking van alleen dit huwelijk, een (B)ABS van de gemeente 

Haarlem aanwezig zijn, om indien nodig de regie te houden ook op juridisch gebied. Feit 

blijft dat de gemeente minder grip heeft op de kwaliteit van de taakuitvoering door het uit 

handen te geven aan derden. 

 
2. Het besluit geeft extra administratieve last voor de organisatie. 

 

Het besluit leidt tot een praktijk van afzonderlijke benoemingsbesluiten en beëdigingen van 

trouwambtenaren voor één huwelijk.  

Het kost de ABS tijd om de beëdiging en benoeming voor te bereiden. Als we dit afwegen 

tegen de verbeterde dienstverlening vinden wij dit acceptabel. 

Om er voor te zorgen dat er voldoende tijd is om de benoeming voor te bereiden (inclusief de 

wachttijd bij de Rechtbank) stellen wij een wachttijd van 4 maanden in. 

 

3. Dit besluit heeft financiële consequenties voor aanstaande bruidsparen die kiezen voor 

deze optie  

 

Om de huwelijksvoltrekking door een bekende mogelijk te maken is het volgende nodig: 

- Beëdiging door de rechtbank; kosten eenmalige beëdiging €95,00. 

- Benoeming voor één huwelijk door burgemeester en wethouders; kosten éénmalige 

benoeming €95,20. 

- Maximaal 2 uur voorbereiding door de ABS; o.a. informatie gesprek, opmaken 

benoemingsbesluit; leges €84,26 per uur. 

- Verklaring omtrent het gedrag van de te benoemen BABS, kosten €41,35. 

 

De leges ter hoogte van €400.  worden in rekening gebracht bij het aanstaand bruidspaar. 

Kostendekkendheid van deze service is het uitgangspunt. Bij het aanleveren ten behoeve van  

de legesverordening zal jaarlijks bezien worden of de tarieven moeten worden bijgesteld. 
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Indien nodig zullen de leges worden aangepast waarmee eventuele extra ureninzet kan 

worden gedekt.  

 

6. Uitvoering 

 

- Huidige processen worden aangepast waar nodig. 

- De medewerkers van het KCC en de rest van de organisatie worden geïnformeerd. 

- De burger wordt geïnformeerd via de website. In het informatiegesprek worden de 

aanstaande bruidsparen geïnformeerd. 

- De ervaringen van andere gemeenten wordt gebruikt bij het uitwerken van de diverse 

onderdelen in de uitvoering. 

- De nieuwe legeskosten worden meegenomen in de 2e wijzigingsverordening.  

 

Bovenstaand kan worden uitgevoerd wanneer de wijziging in de leges verordening is 

doorgevoerd. De verwachting zal zijn na augustus 2018.  

 

7. Bijlagen 

 

Het aangepaste Reglement Burgerlijke Stand 

 

 

 


