TROUWEN/PARTNERSCHAP BUITEN HET GEMEENTEHUIS
De gemeente Oisterwijk biedt aan aanstaande paren de mogelijkheid om op een andere locatie
dan het gemeentehuis te trouwen of een partnerschap te sluiten.
Omdat we natuurlijk graag willen dat alles goed verloopt, volgt hieronder een aantal punten
waarmee u rekening moet houden als u ervoor kiest op een locatie van uw keuze te trouwen of
een partnerschap te laten registreren.
De volgende zaken zijn hierbij voor u van belang:
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De locatie moet gelegen zijn binnen Oisterwijk, Heukelom en Moergestel;
De locatie mag geen gebouw zijn waarin erediensten plaatsvinden;
De locatie moet een gebouw zijn of de plaats waar de huwelijksvoltrekking plaats vindt
moet overkapt zijn;
Een huwelijksvoltrekking is openbaar en de locatie moet die mogelijkheid bieden;
De locatie moet toegankelijk zijn voor mensen die slecht ter been zijn en voor mensen
met een handicap;
Aankomst en vertrek van het bruidspaar en hun gasten mag het verkeer niet
belemmeren;
De aankleding van de ruimte moet aan nader te stellen eisen voldoen. Er moeten
voorzieningen worden getroffen die de trouwambtenaar in staat stellen zijn of haar werk
goed te kunnen doen. Het bruidspaar moet zorgen voor voldoende zitplaatsen;
De (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand moet zijn/haar werk naar
behoren kunnen uitoefenen. De eindverantwoordelijkheid voor het verloop van de
ceremonie ligt bij hem/haar. Er moet een ruimte/plaats zijn om de ceremonie te laten
plaatsvinden (toespraak/jawoord zeggen en ondertekening van de akte) en er moet een
kleed- en pauzeruimte beschikbaar zijn voor de ambtenaar van de burgerlijke stand en
de bode;
Indien van toepassing dient er zelf voor een geluidsinstallatie te worden gezorgd;
De locatie dient te voldoen aan alle vereiste gemeentelijke veiligheidsvoorschriften;
Indien het een (horeca) gelegenheid betreft waar eventuele feesten gegeven kunnen
worden moet er een drank- en horecavergunning aanwezig zijn.
De gemeente voert de agenda van de feitelijke huwelijksvoltrekking, wijst de
trouwambtenaren aan en int de verschuldigde leges;
Er mag geen strijd zijn met de openbare orde en goede zeden;
De omwonenden/buren mogen geen overlast hebben van de huwelijksceremonie/
partnerschapregistratie c.q. festiviteiten die in het kader van de ceremonie
georganiseerd worden;
De huwelijksvoltrekking mag maximaal een half uur in beslag nemen;
De locatie moet voorafgaand aan de ceremonie worden getoetst op brandveiligheid door
de brandweer. Afhankelijk van het karakter van het pand en het aantal personen dat bij
de voltrekking aanwezig zal zijn, wordt door de brandweer bepaald of een
gebruiksvergunning of gebruiksmelding noodzakelijk is of dat kan worden volstaan met
het voldoen aan een aantal minimale eisen zoals de aanwezigheid van vluchtwegen.
Indien de huwelijksvoltrekking in een bouwwerk plaatsvindt wordt de brandveiligheid
getoetst aan de voorschriften uit het landelijk van toepassing zijnde Gebruiksbesluit,

•

vindt het niet in een bouwwerk plaats dan zijn de voorschriften uit de gemeentelijke
brandbeveiligingsverordening van toepassing;
Het college van Burgemeester en wethouders behoudt de mogelijkheid om in bijzondere
omstandigheden af te wijken van hetgeen in de regeling is bepaald.

Er wordt een verklaring opgemaakt waarin o.a. bovenstaande zaken vastgelegd worden. De
partijen daarbij zijn: de gemeente Oisterwijk, het aanstaande paar en de beheerder/eigenaar
van de locatie.
DE PROCEDURE
Als u uw keuze voor een bepaalde locatie hebt gemaakt, richt u een schriftelijk verzoek aan de
gemeente Oisterwijk, t.a.v. Afdeling Dienstverlening, zie bijlage, waarin u meedeelt op welke
locatie u wenst dat de voltrekking zal plaatsvinden en welke datum en tijdstip uw voorkeur
heeft.
Dit verzoek (zie bijlage) kunt u richten aan:
Gemeente Oisterwijk
t.a.v. Afdeling Dienstverlening (Burgerlijke Stand)
Postbus 10101
5060 GA Oisterwijk
Vermeldt u a.u.b. uw telefoonnummer in de brief, dan kan met u contact worden opgenomen
voor het doornemen en ondertekenen van de verklaring.
Indien de gemeente het noodzakelijk acht de locatie te bekijken zullen wij hiervoor contact met
u opnemen.
De locatie wordt beoordeeld op geschiktheid en de verklaring wordt door u, de
beheerder/eigenaar en door het afdelingshoofd Centrale- en Publiekszaken ondertekend.
De verdere gang van zaken zal doorgesproken worden met de buitengewoon ambtenaar van de
burgerlijke stand die het huwelijk gaat voltrekken.
Mocht u nog geen aangifte van huwelijk of partnerschap hebben gedaan voordat u het verzoek
aan de gemeente richt, probeert u dat dan zo snel mogelijk te regelen. De wettelijke termijn is
weliswaar twee weken, maar in verband met de wat uitgebreidere voorbereiding door de
buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, kunt u het beste ruim van te voren aangifte
doen, docht minimaal 2 maanden voor de voltrekking.
Indien u meer informatie wenst kunt u contact opnemen met de afdeling Dienstverlening van de
gemeente Oisterwijk, telefoon: (013) 529 13 11.
Wij wensen u veel succes bij de voorbereiding van uw huwelijk/partnerschap en hopen zo goed
mogelijk aan uw wensen te kunnen voldoen om hiervan een onvergetelijke dag te maken.
Met vriendelijke groeten,
Gemeente Oisterwijk,
Afdeling dienstverlening

