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Reglement burgerlijke stand gemeente Zundert 
 

Artikel 1   Begripsbepaling 

Het reglement verstaat onder: 

a.  de wet: Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek(Wet van 14 oktober 1993 tot herziening van 

Titel 4 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek(Stb 1993,555); 

b.  het besluit: Besluit burgerlijke stand 1994(Stb 1994, 160) als gewijzigd bij besluit van 19 

december 1994, Stb 900); 

c.  ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar 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) dan wel een lid van het college, als 

zodanig benoemd door burgemeester en wethouders; 

e.  gemeentehuis: alle locaties welke bij raadsbesluit of bij besluit van burgemeester en 

wethouders als zodanig zijn aangewezen. 

 

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 Zundert, werkzaam bij de afdeling Maatschappij 

en Dienstverlening, cluster Burgerzaken; 

b. ambtenaren in dienst van een andere gemeente; 

2 Het aantal ambtenaren van de burgerlijke stand bedraagt tenminste twee. 

3 Het college kan bezoldigde en honoraire buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand 

benoemen. De bezoldigde en honoraire buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand zijn 

uitsluitend belast met het voltrekken van huwelijken, het registreren van partnerschappen en het 

omzetten van partnerschappen in een huwelijk; 

4 De ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand 

dienen alle wettige huwelijken te voltrekken. Als gevolg daarvan kan het college alleen 

ambtenaren van de burgerlijke stand en buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand 

benoemen die ook bereid zijn huwelijken tussen twee mensen van hetzelfde geslacht te sluiten. 

 

Artikel 3  Benoeming 

1 De ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voor een in het benoemingsbesluit te bepalen 

periode benoemd. Deze periode mag maximaal het tijdvak betreffen gedurende hetwelk de 

ambtenaar in dienst zal zijn van de afdeling Maatschappij en Dienstverlening, cluster Burgerzaken 

van de gemeente Zundert. 

2 De bezoldigd buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voor een in het 

benoemingsbesluit te bepalen periode van maximaal drie jaar benoemd.  

3 De honorair buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand geschiedt voor zover het betreft: 

a. de burgemeester, voor de duur van diens ambtstermijn; 

b. de wethouder voor de duur van diens wethouderschap; 

c. ieder ander ooit beëdigd als (buitengewoon)ambtenaar van de burgerlijke stand voor 

een nader in het benoemingsbesluit te bepalen tijdsduur. 

4 Indien een ambtenaar van de burgerlijke stand of een buitengewoon ambtenaar van de 

burgerlijke stand, op grond van het bepaalde in lid 1 en 2 van dit artikel, de benoeming verliest, 

bestaat de mogelijkheid van herbenoeming.  

5 Op de bezoldigde buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand is van toepassing de 

Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgelijke stand van de gemeente 

Zundert 2010, zoals vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders bij besluit van 

(datum B&W besluit). 

 

 



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 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. 

3. Als gemeentehuis kunnen slechts worden aangewezen locaties, die voldoen aan de criteria die zijn 

vastgesteld door de gemeenteraad. 

4. Indien de beheerder van de locatie een vergoeding vraagt voor het gebruik van de locatie is dit geheel 

voor rekening van het bruidspaar of personen die een geregistreerd partnerschap aangaan. 

 

Artikel 5   Leiding van de dienst 

Het hoofd van de afdeling Maatschappij en Dienstverlening is belast met de leiding van het bureau van de 

burgerlijke stand. 

 

Artikel 6   Openstelling 

1. De burgerlijke stand is, voor zover de hierna te noemen dagen niet algemeen erkende of daarmee 

gelijkgestelde feestdagen in de zin van artikel 3 van de Algemene termijnenwet zijn, voor het publiek 

geopend: 

a. voor huwelijksvoltrekkingen, partnerschapsregistraties evenals omzettingen van een 

partnerschap in een huwelijk voor zover de plechtigheid plaatsvindt in het gemeentehuis 

Markt 1 te Zundert: van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur en op 

zaterdag van 10.00 uur tot 14.00 uur;  

b. voor huwelijksvoltrekkingen, partnerschapsregistraties evenals omzettingen van een 

partnerschap in een huwelijk, met uitzondering van gemeentehuis Markt 1 in Zundert: 

van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 00:00 uur en op zaterdag van 10.00 uur 

tot 00:00 uur; 

c. voor kosteloze huwelijksvoltrekkingen en partnerschapsregistraties op maandagochtend 

en donderdagochtend om 09.30 uur onder de volgende voorwaarde: 

- de huwelijksvoltrekkingen en partnerschapsregistraties worden voltrokken door een 

ambtenaar burgerlijke stand werkzaam op het cluster Burgerzaken, zonder gebruik 

van de toga; 

- geen ceremonie of toespraken maar slechts het voorlezen en tekenen van de akte; 

de duur van het huwelijk te beperken tot maximaal 15 minuten;  

geen ondersteuning van de bode en geen inzet buitengewoon ambtenaar van de  

burgerlijke stand; 

- opnemen van twee vaste tijdstippen per week waarop het mogelijk is gratis te 

trouwen, maandag en donderdag om 09.30 uur; 

- gratis huwelijken worden niet gesloten op locaties buiten het gemeentehuis aan de 

Markt. 

d. Voor overige werkzaamheden tijdens de uren waarop het cluster Burgerzaken voor 

publiek geopend is. 

2. De burgerlijke stand, met uitzondering van de locatie Markt 1 in Zundert,  zal op een schriftelijk 

gemotiveerd verzoek van belanghebbenden door het college van burgemeester en wethouders, voor 

een huwelijksvoltrekking, een registratie van een partnerschap en de omzetting van een partnerschap 

in een huwelijk, op andere tijdstippen worden geopend dan genoemd in artikel 6, lid 1 sub  b, mits de 

bedrijfsvoering dit toelaat. 

3. De burgerlijke stand zal op verzoek van een belanghebbende, door het hoofd van de afdeling 

Maatschappij en Dienstverlening worden geopend op andere tijdstippen dan genoemd in artikel 6, lid 

1, sub d, evenals op zaterdag, zondag en een algemeen erkende of daarmee gelijkgestelde feestdag in 

de zin van artikel 3 van de Algemene termijnenwet, indien de belanghebbende aantoont dat met de te 



verrichten werkzaamheden niet kan worden gewacht tot de eerstvolgende openstelling van de 

burgerlijke stand. 

4. Op de dagen die krachtens een besluit van burgemeester en wethouders als roostervrije dagen zijn 

aangewezen of op zaterdag- indien de voorafgaande vrijdag of de volgende maandag een algemeen 

erkende of daarmee gelijkgestelde feestdag is- kan de burgerlijke stand op, door het hoofd van de 

afdeling Maatschappij en Dienstverlening, te bepalen uren worden geopend, na voorafgaande 

kennisgeving. 

5. In bijzondere gevallen kunnen burgemeester en wethouders besluiten tot afwijking van de in het 

eerste lid aangegeven dagen en uren. 

 

Artikel 7   Slotbepalingen 

1.  Dit reglement kan worden aangehaald als Reglement op de burgerlijke stand gemeente Zundert. 

2.  Zij treedt in werking op 1 januari 2011. 

3.  Het reglement van de burgerlijke stand van 24 februari 1998, vastgesteld door het college van 

burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert wordt ingetrokken. 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 7 december 2010. 

 

 

 

De secretaris,     

 

Ing. F.J.J. Priem     

 

 

 

De burgemeester, 

 

L.C. Poppe-de Looff 

 


