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ADVIESNOTA voor burgemeester en wethouders   Openbare besluitenlijst 
 
Zaaknummer: 53677-2021 
 
Medewerker : Maaike Schild 
Team : Klantcontactcentrum 
Datum : 23 november 2021 
Portefeuillehouder : burgemeester A.G.J. Strien 

      
 
BIJLAGEN: 

 Reglement Burgerlijke Stand 53681-2021 
AFSTEMMING MET →   

 team Bedrijfsvoering 
  financieel 
  juridisch 
 

  Actief openbaar 
  Niet actief openbaar 
  Actief openbaar, eerst contact met steller van deze adviesnota 

ONDERWERP 
Actualisatie reglement burgerlijke stand 

 
BESLUIT burgemeester en wethouders 
Het geactualiseerde reglement burgerlijke stand vast te stellen. 
 
SAMENVATTING 
Het reglement Burgerlijke Stand moet geactualiseerd worden. Allereerst omdat deze moet aansluiten bij de 
huidige wetgeving, maar ook omdat we een nieuwe vorm van huwelijkssluiting c.q geregistreerd 
partnerschap gaan introduceren.  
Vanaf januari 2022 biedt de gemeente Olst-Wijhe, naast de gratis huwelijkssluiting en een huwelijkssluiting 
met uitgebreide ceremonie, een huwelijkssluiting met verkorte ceremonie van 20 minuten, welke wordt 
voltrokken op het gemeentehuis. Het paar kan dinsdag en donderdag, tussen 10.00 en 16.00 uur getrouwd 
worden door een ambtenaar van de Burgerlijke stand in het bijzijn van maximaal 15 familieleden en/of 
vrienden. De leges zijn laag waardoor deze huwelijkssluiting een goede optie is voor mensen die geen 
gebruik willen maken van de kosteloze huwelijkssluiting op maandagochtend.  
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INLEIDING 
Een reglement burgerlijke stand heeft betrekking op de openingstijden van het bureau burgerlijke stand en 
de momenten waarop een huwelijk kan worden gesloten, een partnerschap kan worden geregistreerd of 
een geregistreerd partnerschap kan worden omgezet in een huwelijk. Bovendien heeft het reglement 
betrekking op het aanwijzen van locaties als gemeentehuis, speciaal voor het sluiten van huwelijken, het 
registreren van partnerschappen en het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk. Het 
reglement dient geactualiseerd te worden als er wettelijk of in de uitvoering wat veranderd.  
 
Het reglement stelt voorwaarden aan de aanwijzing en werkzaamheden van ambtenaren van de 
burgerlijke stand (ABS) en buitengewoon ambtenaren burgerlijke stand (BABS). Aanwijzing, schorsing en 
ontslag van de ambtenaren burgerlijke stand is in handen gelegd van burgemeester en wethouders Wet 
van 14 oktober 1993 (Stb. 1993, nr.555) 
 
 
BEOOGD RESULTAAT 
Een geactualiseerd reglement Burgerlijke stand dat aansluit bij de huidige wetgeving en uitvoering. 
 
 
KADER 
Het kader wordt gevonden in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet normalisering rechtspositie 
ambtenaren. 
 
 
ARGUMENTEN 
Een actualisatie is nodig omdat de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra, 01-01-2020)) van 
invloed is op het reglement. De Wnra regelt dat zowel de ambtenaar van de burgerlijke stand (abs) als de 
buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs)in dienstverband vallen vanaf 1 januari 2020 
onder het privaatrechtelijke arbeidsrecht geregeld in boek 7 van titel 10 Burgerlijk Wetboek. Naast 
arbeidsrechtelijke wijzigingen zijn er ook wijzigingen van bestuursrechtelijke aard. Zo wordt art. 1:16 BW 
conform art. 6.2a van de Aanpassingswet (Wnra) aangepast in die zin dat de abs en de (b)abs voortaan 
worden “aangewezen” in plaats van benoemd door het college van Burgemeester en Wethouders. 
 
Een actualisatie van het reglement is ook nodig omdat de gemeente Olst-Wijhe een extra mogelijkheid wil 
aanbieden, een zogenoemde verkorte huwelijkssluiting. In het reglement staat beschreven dat deze 
huwelijkssluiting kan plaatsvinden op dinsdag en donderdag tussen 10.00 en 16.00 uur. Er mogen 15 
gasten aanwezig zijn en de duur is maximaal 20 minuten. Voor een huwelijkssluiting met verkorte 
ceremonie betaalt het paar een gereduceerd bedrag van 160 euro.  
Andere huwelijkssluitingen zijn de kosteloze huwelijkssluiting, waarvoor de gemeente op maandagochtend 
twee momenten beschikbaar stelt of een huwelijkssluiting met een uitgebreide (reguliere) ceremonie. Deze 
kost afhankelijk van het moment van de huwelijkssluiting tussen de 340 tot 525 euro.  
 
 
DRAAGVLAK 
Het plan is afgestemd met de betrokken medewerkers, financieel adviseur, jurist en de ambtelijk en 
bestuurlijk opdrachtgever dienstverlening. 
 
 
DUURZAAMHEID 
nvt 
 
 
RISICO’S (financieel/juridisch) 
De extra inkomsten van leges van de verkorte ceremonie zijn meegenomen in de heroverweging 2021. 
Hiervoor is een inschatting gedaan. Dit vanuit de aanname dat meer mensen de verkorte ceremonie 
verkiezen boven de sobere kosteloze ceremonie. Het risico bestaat dat er paren zijn die verkorte 
ceremonie gaan verkiezen boven de reguliere (duurdere ceremonie) en daardoor minder legesinkomsten 
worden verkregen. Vanuit het realisatieplan heroverweging zal de ontwikkeling worden gevolgd. 
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FINANCIËLE CONSEQUENTIES 
Als er één keer per week gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheid van een huwelijkssluiting met 
verkorte ceremonie worden de extra inkomsten op jaarbasis geschat op €8000,- 
 
 
AANPAK/UITVOERING 
Het voorgelegd reglement overschrijft bij vaststelling de oude versie uit 2002 evenals de aanvullende 
beleidsregels kosteloze huwelijken en partnerschapsregistraties welke zijn vastgesteld in 2013. 
De actualisatie zal worden gepubliceerd op lokaleregelgeving.overheid.nl en er zal intern en extern 
gecommuniceerd worden over de huwelijkssluiting met verkorte ceremonie.  
 
 
 


