
 

 

  

 
  

 
 
 

Burgemeester en wethouders van Montferland, 
 
gelet op artikel 16, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 1 tot en met 4 van het Besluit 
burgerlijke stand 1994, 

besluiten vast te stellen: 

Het reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand,  
de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van het bureau van de 
burgerlijke stand. 
 
 

Artikel 1.     Begripsbepaling 

 
Het reglement verstaat onder: 
 
a. de wet: Boek I van het Burgerlijk Wetboek; 
b. het besluit: Besluit burgerlijke stand 1994; 
c. ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente of van een 

andere gemeente als zodanig benoemd door burgemeester en wethouders (art. 16, leden 2 en 3 

van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek); 
d. buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de 

gemeente of van een andere gemeente, of een persoon die geen ambtenaar in gemeentelijke 
dienst is, als zodanig benoemd door burgemeester en wethouders (art. 16, leden 2 en 3 van 
Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek); 

e. gemeentehuis: alle huizen welke als zodanig zijn aangewezen; 
f. college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montferland 

 
 

Artikel 2.     Ambtenaar van de burgerlijke stand, buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand 
 

1. Het college kan tot ambtenaar van de burgerlijke stand benoemen: 
a. Ambtenaren in dienst van de gemeente Montferland; 

b. Ambtenaren in dienst van een andere gemeente. 
2. Het minimum aantal ambtenaren van de burgerlijke stand is twee. 
3. Het college kan buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand benoemen. 
4. Het college kan een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag 

benoemen als deze in een andere gemeente benoemd is als (buitengewoon) ambtenaar van 
de burgerlijke stand voor het voltrekken van een bepaald huwelijk of geregistreerd 
partnerschap. 

5. Het college kan iemand die in een andere gemeente regelmatig huwelijken voltrekt en daartoe 
is opgeleid benoemen voor één dag. 

6. Leden van het college van Montferland kunnen worden benoemd voor het voltrekken van een 
bepaald huwelijk of geregistreerd partnerschap. 

 
Artikel 3.     Benoeming 

 

1. De ambtenaar van de burgerlijke stand wordt benoemd voor een periode, welke maximaal 
gelijk kan zijn aan het tijdvak gedurende hetwelk de ambtenaar in dienst zal zijn van de 
gemeente. 

2. De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voor een in het 
benoemingsbesluit te bepalen periode benoemd. 

3. De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand kan voor één dag worden benoemd als 

deze persoon al in een andere gemeente benoemd en beëdigd is. Het verzoek tot benoeming 
moet uiterlijk drie maanden van te voren schriftelijk worden ingediend. 

4. Indien de te benoemen buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand niet in een andere 
gemeente is benoemd en beëdigd maar wel daartoe is opgeleid en in andere gemeenten 
regelmatig huwelijken voltrekt kan benoeming en beëdiging voor één dag plaatsvinden.  
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Artikel 4.     Locatie 
1. De ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke 

stand verrichten hun wettelijke taken in het gemeentehuis. 

2. De bevoegdheid voor het al dan niet eenmalig aanwijzen van een trouwlocatie tot huis der 
gemeente voor het voltrekken van een huwelijk of het registreren van een partnerschap is 
door de gemeenteraad gedelegeerd aan het college. 

3. Om al dan niet eenmalig als huis der gemeente te kunnen worden aangewezen voor het 
voltrekken van huwelijken en het registreren van partnerschappen moet de locatie aan de 
criteria voldoen, die zijn opgenomen in de “Beleidsregels trouwlocaties gemeente Montferland 
2020”. 

4. Als een huwelijksvoltrekking, geregistreerd partnerschap of omzetting van een geregistreerd 
partnerschap in een huwelijk plaatsvindt op een andere locatie dan het gemeentehuis, gelden 
de bepalingen die zijn opgenomen in de “Beleidsregels trouwlocaties gemeente Montferland 
2020”. 

5. De ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke 
stand kunnen, voor zover daartoe gewichtige redenen bestaan, elders  binnen de gemeente 

hun wettelijke taken verrichten. 

 
 
Artikel 5.     Leiding van de dienst 
  
Het afdelingshoofd Publiekszaken is belast met de leiding van het bureau van de burgerlijke stand. 
 

 
Artikel 6.     Kosteloze voltrekking huwelijk/geregistreerd partnerschap 
 
1.  Kosteloze huwelijken en geregistreerde partnerschappen worden voltrokken op de tijdstippen die      

door het college zijn aangewezen; 
2.  Om voor een kosteloos huwelijk of geregistreerd partnerschap in aanmerking te komen, dient     

minimaal één van de partners in de gemeente Montferland ingeschreven te zijn; 

3. het huwelijk of geregistreerd partnerschap vindt plaats in het gemeentehuis te Didam, aan een 
balie of in een spreekkamer; 

4. de duur van de bijeenkomst is maximaal 5 minuten; 
5. bij de voltrekking mogen alleen het bruidspaar en vier getuigen aanwezig zijn; 

6. alleen de wettelijk vereiste formaliteiten komen aan bod; 
7. tijd voor het nemen van foto’s en/of het houden van een toespraak ontbreekt; 

8. Er worden wekelijks maximaal 2 kosteloze huwelijken of geregistreerde partnerschappen 
voltrokken.   

 
 
Artikel 7.     Openstelling 
 
1. Het bureau van de burgerlijke stand is voor het publiek geopend: 

 a. voor huwelijksvoltrekkingen en partnerschapsregistraties van maandag tot en met zaterdag 
van 9.00  t/m 16.00 uur. Verder is het mogelijk om op basis van overleg en afhankelijk van 
beschikbaarheid van de externe locatie en (buitengewoon) ambtenaar van de Burgerlijke 
Stand een afwijkend tijdstip en/of dag te kiezen. 

 b. voor overige werkzaamheden tijdens de openingsuren van de afdeling Publiekszaken.  
2. Het bureau is gesloten indien de in lid 1 vastgestelde openstelling samenvalt met algemeen 

erkende of daarmee gelijk gestelde feestdagen in de zin van artikel 3 van de Algemene 

Termijnenwet of andere door burgemeester en wethouders aangewezen dagen waarop het 
bureau niet of slechts gedeeltelijk is geopend. 

3. Het bureau van de burgerlijke stand kan op zaterdag, zondag en andere dagen, dat het bureau 
regulier gesloten is, voor het publiek beperkt geopend zijn van 's morgens 09.00 uur tot 09.30 
uur. Als dat aan de orde is, dan zal dat tijdig bekend gemaakt worden op een wijze die in de 
gemeente gebruikelijk is. 

4. Het bureau van de burgerlijke stand zal op verzoek van een belanghebbende, gedaan aan 
burgemeester en wethouders, worden geopend op zaterdag, zondag en de andere dagen dat het 
bureau gesloten is voor overige werkzaamheden genoemde in dit artikel onder lid 1 sub b, indien 
de belanghebbende aantoont dat met de te verrichten werkzaamheden niet kan worden gewacht 
tot de eerstvolgende openstelling van het bureau. 
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Artikel 8.     Slotbepalingen 
 

1. Het reglement kan worden aangehaald als Reglement Burgerlijke Stand Montferland 2020 en 

vervangt het vigerende reglement.  
2. Het reglement treedt in werking op 1 januari 2020. 
3. In bijzondere gevallen kan het college in een afzonderlijk besluit afwijken van het reglement. 

 
 
 
 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders, 
gehouden op  3 december 2019 
 
 

De secretaris wnd.,  De voorzitter, 

 
…………………………  mr. P. de Baat MPM 


