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Dienstverlening
Aanwijzen trouwlocaties

Voorgesteld besluit
1. de Verordening aanwijzing trouwlocaties Dordrecht vast te stellen.
2. De vastgestelde verordening op de gebruikelijke wijze bekend te maken en te
publiceren.
Samenvatting
Bij besluit van 16 maart 2003 heeft het toenmalige college de Beleidsregels huwen en
registreren van partnerschap op bijzondere locaties 2004 vastgesteld. Doel van die
beleidsregels was het aantal locaties waarop huwelijken en registraties van
partnerschap konden worden voltrokken uit te breiden.
In Dienstverlening Drechtsteden is in regionaal verband afgesproken dat het aantal
trouwlocaties nog verder kan worden uitgebreid. Daartoe wordt een groot aantal
locaties in de hele gemeente als gemeentehuis als bedoeld in artikel 1:63 BW
aangewezen. In dat verband is opnieuw gekeken hoe de besluitvorming daarover zou
moeten plaatsvinden. Daarbij is gebleken dat in het verleden ten onrechte is
aangenomen dat het college bevoegd is om trouwlocaties aan te wijzen. Zowel de
VNG als de NVVB stellen zich inmiddels op het standpunt dat dit een bevoegdheid is
van de raad. Voorgesteld wordt om de raad een aantal algemeen omschreven locaties
in Dordrecht aan te laten wijzen als gemeentehuis in de zin van artikel 1:63
Burgerlijk Wetboek, in combinatie met een aantal toetsingscriteria.
Het besluit van 16 maart 2003 is door het college ingetrokken.

Inleiding
Wij willen Dordrecht graag op de kaart zetten als trouwstad.
Veel bruidsparen kiezen voor het trouwen op een locatie naar keuze. Wij willen dit
meer mogelijk maken en een aantal algemeen omschreven locaties op het gehele
grondgebied van de gemeente aanwijzen gemeentehuis als bedoeld in artikel 1:63
BW.

Uiteraard moet de locatie wel voldoen aan een aantal voorwaarden. Hiervoor zijn
toetsingscriteria opgesteld.
Doelstelling
Het besluit heeft tot doel dat er meer mogelijkheden komen voor bruidsparen om een
trouwlocatie te kiezen. Bovendien heeft dit voorstel tot doel om daarin regionaal

gelijk op te trekken.
Argumenten
Het Burgerlijk wetboek bepaalt in artikel 1:63 BW dat het huwelijk in het
gemeentehuis wordt voltrokken.

Art. 1:63 BW:
"Een huwelijk wordt in het openbaar in het gemeentehuis voltrokken ten overstaan
van de ambtenaar van de burgerlijke stand van de door de aanstaande
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echtgenoten aangewezen gemeente in tegenwoordigheid van ten minste twee en
ten hoogste vier meerderjarige getuigen."
Het begrip gemeentehuis kan daarbij in het kader van een dynamische wetsuitleg in
overdrachtelijke zin worden opgevat. Dat betekent dat het niet behoeft te gaan om
een gebouw in de traditionele zin van het woord.
De ervaring leert dat bruidsparen steeds meer behoefte hebben aan bijzondere
plekken als trouwlocatie. De gemeente wil aan die behoefte tegemoet komen en
daarin regionaal gelijk optrekken.
Kanttekeningen en risico's
Voorwaarden

De ambtenaar van de burgerlijke stand (ABS) moet zijn werkzaamheden op een
veilige manier kunnen uitoefenen. De ABS controleert de locatie in haar
voorbereiding op het huwelijk. Daarbij toetst de ABS of de locatie voldoet aan een
aantal voorwaarden:
- Openbaarheid
Een belangrijk vereiste voor de voltrekking van een huwelijk is dat deze in de
openbaarheid plaatsvindt. Dat betekent dat ook een privé locatie (woonhuis,
eigen tuin etc.) voor een ieder toegankelijk moet zijn.
- Veiligheid
De locatie voldoet aan de normen op het gebied van veiligheid, waaronder
bijvoorbeeld brandveiligheid.
- Openbare orde

De locatie is niet in strijd met de openbare orde.
- Beschikbaarheid

De locatie moet vanaf een half uur voor de ceremonie tot en met een half uur
daarna beschikbaar zijn.
- Overige criteria

Een goed verloop van de huwelijksvoltrekking is mogelijk. De locatie bevat een
ruimte waar de trouwambtenaar zich kan omkleden. Daarnaast is er een
sanitaire ruimte.
De ruimte is niet in strijd met de goede zeden.
Aansprakelijkheid
Vraag is hoe het met aansprakelijkheid van de gemeente zit als er iets mis gaat op
een door de gemeente aangewezen trouwlocatie? Er kunnen dingen fout gaan; de
bruid kan uitglijden op de trap of met haar jurk ergens achter blijven hangen. Dit
kan natuurlijk ook op het Stadhuis gebeuren.
Het gewone aansprakelijkheidsrecht is hierop van toepassing.
Dat wil zeggen dat als het bruidspaar vindt dat wij schade hebben veroorzaakt, zij
de gemeente aansprakelijk moeten stellen en ook moeten bewijzen dat de schade
die zij hebben geleden door onze schuld is veroorzaakt. Het feit dat wij een
bepaalde locatie hebben aangewezen maakt nog niet dat wij voor alles dat daar
gebeurt aansprakelijk zijn.
Kosten en dekking
Niet van toepassing.

Duurzaamheid
Niet van toepassing.
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Communicatie en inclusief beleid
De verordening wordt bekendgemaakt in het elektronisch gemeenteblad en
gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl.

Tijdspad, vervolg en evaluatie
Niet van toepassing.

Bijlagen
- ontwerp besluit.

,
'
I ' Het college van Burgemeester en Wetuders
.7
de secretaris
de burge \ eester
\\

M.M. van der Kraan

Pagina 3/3

A.A.M.IBrok

