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REGLEMENT BURGERLIJKE STAND 
 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen; 
 
gelet op het bepaalde in artikel 16, Boek 1 van het Burgerlijke 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 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 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 door ons college als zodanig zijn aangewezen (zie voor trouwlocaties 

bijlage 1). 
 
 
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; 
 b. ambtenaren in dienst van een andere gemeente. 
 
2. Het minimum aan ambtenaren van de burgerlijke stand is twee. 
 
3. Het college kan buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand benoemen. 
 
 
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 zolang de ambtenaar in dienst is van de 
gemeente. 

 
2. De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voor een bepaalde periode, in het 

benoemingsbesluit benoemd. 
 
 



  -  
 
 
Artikel 4  Lokatie 
 
De ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand verrichten 
hun wettelijke taken in het gemeentehuis. 
De ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand kunnen, 
voorzover daartoe gewichtige redenen bestaan, elders binnen de gemeente hun wettelijke taken verrichten. 
 
 
Artikel 5  Trouwlocaties 
 
1. Huwelijken kunnen worden voltrokken in de op bijlage 1 genoemde locaties, die voor dit doel zijn 
aangewezen als huis der gemeente. 
 
2. Het college kan in bijzondere situaties besluiten een locatie in de gemeente aan te wijzen als huis der 
gemeente uitsluitend voor één huwelijk.   
Een verzoek om een locatie eenmalig aan te wijzen als huis der gemeente dient minimaal 3 maanden voor de 
huwelijksdatum te worden aangevraagd en zal worden beoordeeld op: 
a. de geschiktheid van de locatie 
b. het motief van het bruidspaar om het huwelijk op die locatie te laten voltrekken. 
 

3. In het geval, dat een verzoek om een locatie eenmalig aan te wijzen als huis der gemeente wordt 
ingewilligd, kan het college nadere eisen opleggen waaraan de locatie moet voldoen. 
Wanneer nadere eisen worden opgelegd, worden deze minimaal 4 weken voor het sluiten van het 
huwelijk aan aanvrager bekend gemaakt. 
De nadere eisen kunnen betrekking hebben op het hiernavolgende, dan wel luiden als volgt: 
a. het tijdstip en de duur, dat de locatie is aangewezen als huis der gemeente; 
b. het aantal toe te laten personen. Wanneer meer dan 50 personen zullen worden toegelaten dient 

door het bruidspaar te worden aangetoond, dat een gebruiksvergunning voor de locatie aanwezig 
is; 

c. de wijze en het gebruik van de locatie tijdens de huwelijksvoltrekking wordt door de gemeente  
bepaald; 

d. de locatie zal gedurende de huwelijksvoltrekking voor een ieder vrij bereikbaar en toegankelijk 
zijn; 

e.   voor de inrichting en aankleding van de locatie is het bruidspaar verantwoordelijk.  
 Open vuur (o.a. kaarsen) is niet toegestaan. In ieder geval dient er een   omkleedruimte voor de 
trouwambtenaar te zijn en dient in de ruimte waar het  huwelijk wordt voltrokken een spreekplaats, 
een tafel, stoelen, eventueel een microfoon en voldoende verlichting aanwezig te zijn; 

f. de gemeente zorgt voor vervulling van het gastheerschap bij de voltrekking van het huwelijk. Dit 
houdt onder meer het volgende in: ontvangen van bruidspaar en gasten, begeleiden van gasten 
naar de ruimte en speciale gasten hun zitplaats wijzen en na afloop van de huwelijksvoltrekking 
de plechtigheid afsluiten; 

g.   Trouwen is mogelijk in een door de gemeente aangewezen pand met    
      bijbehorende tuin. 
h.   het niet voldoen aan voorgaande bepalingen kan voor de gemeente reden zijn de  

huwelijksvoltrekking niet op de overeengekomen tijd en locatie te laten plaatsvinden;  
i.    zowel de eigenaar van de locatie als het bruidspaar zijn verplicht de redelijkerwijs  

mogelijke maatregelen te nemen om schade te voorkomen tijdens het gebruik van  
het pand als trouwlocatie; 

j. de gemeente aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor schade en persoonlijk  
letsel, die wordt geleden door het gebruik van het pand als trouwlocatie; 

k.   de buitentemperatuur mag niet lager zijn dan 18 graden; 
l..   bij regen moet een locatie binnen beschikbaar zijn. 

m.   de beoordeling of aan bovenstaande eisen, dan wel aan specifiek opgelegde nadere     
       eisen wordt voldaan, gebeurt door de gemeente; 
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Artikel 6  Leiding van de dienst 
 
De productverantwoordelijke Burgerzaken is belast met de leiding van het bureau van de burgerlijke stand. 
 
 
 
 
Artikel 7  Openstelling 
 
1. Het bureau van de burgerlijke stand is voor het publiek geopend: 
 
 a. voor huwelijksvoltrekkingen van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur; 
 

b. op zaterdag van 10.00 uur tot en met 12.00 uur. 
 

 c. voor overige werkzaamheden op maandag tot en met vrijdag gedurende de tijd dat de afdeling 
Gemeentewinkel ter secretarie voor het publiek geopend is. 

 
2. Het bureau is gesloten indien de in lid 1 vastgestelde openstelling samenvalt met algemeen erkende 

of daarmee gelijkgestelde feestdagen in de zin van artikel 3 van de Algemene Termijnenwet of andere 
door de 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 op door burgemeester en wethouders, na 
voorafgaande bekendmaking, te bepalen uren. 

 
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, indien de belanghebbende aantoont dat met de te verrichten werkzaamheden niet 
kan worden gewacht tot de eerstvolgende openstelling van het bureau. 

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

eerste lid aangegeven uren. 
 
 
Artikel 8  Slotbepalingen 
 
1. Het Reglement Burgerlijke Stand 2006 wordt per 1 maart 2010 ingetrokken. 
 
2. Bovengenoemd reglement kan worden aangehaald als Reglement Burgerlijke Stand en treedt in 

werking op 4 mei 2010. 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering  
van burgemeester en wethouders van Teylingen 
 
 
 
 
De secretaris, De burgemeester, 
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Bijlage 1 
 
 
 
Trouwlocaties: 
 

1. Het gemeentehuis Voorhout 
2. Het gemeentehuis Sassenheim  
3. Het Oude Raadhuis Sassenheim, Wilhelminalaan 1 
4. Partycentre De Oude Tol, Hoofdstraat 147, Sassenheim 
5. Van der Valk Hotel Sassenheim, Warmonderweg 8, Sassenheim 
6. Het Oude Raadhuis Warmond, Dorpsstraat 36, Warmond 
7. Dekker Warmond,Veerpolder 14, Warmond 
8. Rederij Van der Meer – Partyschip Koningin Juliana, Park Groot Leerust, Warmond 
9. Restaurant Kaagsociëteit, Sweilandpolder 8, Warmond 
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Bijlage 2 
 
 
 
Beleidsregels behorende bij het reglement Burgerlijke stand 
(vastgesteld op 5 februari 2008 door het college van burgemeester en wethouders) 
 
Het gemeentebestuur heeft ten aanzien van buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand (babs) en 
het trouwen op afwijkende locaties de volgende beleidsregels vastgesteld. 
 
Er zij 3 categorieën buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand: 
Vaste babsen, onbezoldigde babsen en éénmalige babsen die in de gemeente Teylingen huwelijken kunnen 
voltrekken en zorg dragen dat de integriteit van de gemeente Teylingen gewaarborgd blijft. 
 
1. Vaste babsen    
Een vaste babs dient aan de voorwaarde te voldoen, dat hij/zij bereid is om op alle trouwlocaties in 
Warmond, Sassenheim en Voorhout huwelijken en partnerschapsregistraties te voltrekken. 
Daarnaast wordt verlangd dat een babs minimaal drie dagen per week beschikbaar is om ingezet te worden. 
Vaste babsen zullen na een sollicitatieprocedure worden benoemd. 
Voor hen zal een regeling opgesteld worden voor buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (Babs). 
 
2. Onbezoldigde babsen: 
Leden van het college van B en W en raadsleden kunnen aangesteld worden als onbezoldigd babs gedurende 
de periode dat zij de functie uitoefenen van burgemeester, wethouder of raadslid. Voor het 
gemeentepersoneel geldt de periode dat zij in dienst zijn van de gemeente Teylingen. 
Na vertrek of ontslag van een collegelid, raadslid of personeelslid volgt ook automatisch ontslag als babs van 
de gemeente Teylingen. Zij kunnen geen aanspraak maken op de regeling buitengewoon ambtenaar van de 
burgerlijke stand (Babs). 
 
3. Eénmalige babsen: 
Dit zijn personen die voor één dag benoemd worden op verzoek van het bruidspaar om op die dag hun 
huwelijk te kunnen voltrekken. Tegenover het voltrekken van een huwelijk door een éénmalig benoemde 
babs staat geen financiële vergoeding. 
Zij kunnen geen aanspraak maken op de regeling buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (Babs). 
 
Onderscheid wordt gemaakt tussen personen die al als babs of abs zijn benoemd in een andere gemeente en 
personen die nog benoemd en beëdigd moeten worden. 
 
1. Betrokkene is al in een andere gemeente benoemd als babs of abs 
Persoon kan benoemd worden als babs voor één dag na het overleggen van de benoeming als babs/abs in 
een andere gemeente. 
 
2. Betrokkene is nergens benoemd als babs of abs 
Persoon kan benoemd worden als babs voor één dag voor het voltrekken van een huwelijk onder de volgende 
voorwaarden: 
Er bestaat een sociale binding van het bruidspaar met de gemeente Teylingen. 
Deze sociale binding wordt in ieder geval verondersteld aanwezig te zijn als: 
*bruid of bruidegom woonachtig is in Teylingen; 
*bruid of bruidegom gedurende de voorafgaande 10 jaren tenminste 6 jaar onafgebroken in 
 (één van de kernen van) Teylingen heeft gewoond;  
*één van de ouders van bruid of bruidegom in Teylingen woont. 
 
 
Afwijkende locatie trouwen: 
Verzoeken om op een afwijkende locatie te trouwen zullen individueel worden behandeld en beoordeeld op: 
a. de geschiktheid van de locatie en 
b. het motief van het bruidspaar.   
 
 


