
Voorwaarden éénmalige benoeming externe locatie tot “huis der gemeente” 

ten behoeve van een huwelijk of geregistreerd partnerschap. 

 

De wettelijke basis tot het éénmalig benoemen van een externe locatie tot “huis der gemeente” is te 

vinden in : 

 Art 1:63 Burgerlijk wetboek: Een huwelijk wordt in tegenwoordigheid van tenminste twee en 

ten hoogste vier meerderjarige getuigen in de openbaarheid ten overstaan van de 

(buitengewoon) ambtenaar burgerlijke stand voltrokken; 

 Art 5:1 Wet rechten burgerlijke stand : Het lokaal, in het huis der gemeente voor de 

huwelijksvoltrekking, registratie van een partnerschap of omzetting van een geregistreerd 

partnerschap of van een huwelijk bestemd, wordt door het college van burgemeester en 

wethouders beschikbaar gesteld. 

Voorwaarden : 

1. De locatie en bijbehorend grondgebied en/of gebouwen moet bekend zijn in de Basis 

Administratie Gebouwen bij de gemeente ; 

2. De adresgegevens van het pand moeten voorkomen in Basis administratie gebouwen; 

3. De locatie moet voldoen aan alle eisen welke voor openbare gebouwen gelden; 

4. De locatie mag niet in strijd zijn met goede zeden; 

5. De openbaarheid van het huwelijk wordt gewaarborgd door de aanwezigheid van de 

getuigen; 

6. Er moet voldoende parkeergelegenheid aanwezig zijn; 

7. Voor het voltrekken van huwelijken/geregistreerde partnerschappen kan alleen 

toestemming gegeven worden als er minder dan 50 personen aanwezig zijn. Als de locatie 

beschikt over een zogenaamde gebruiksvergunning geldt het aantal van 50 personen niet. 

8. De eigenaar stelt de locatie een half uur voor aanvang van de ceremonie tot een half uur na 

de ceremonie ter beschikking aan de gemeente Vaals voor de voltrekking van een 

huwelijk/geregistreerd partnerschap. Gedurende deze tijd heeft de ceremonielocatie de 

status van “huis der gemeente” en geldt er een algeheel rookverbod; 

9. De eigenaar/beheerder en het bruidspaar dragen zorg voor de juiste inrichting van de 

trouwlocatie.   

Vereist zijn :  *een tafel 

  *5 tot 7 stoelen 

       *voldoende verlichting 

  *verwarming 

  *Voldoende zit- en staanplaatsen; 

10. Indien een eigenaar/beheerder een vergoeding vraagt voor het gebruik van de locatie is deze 

geheel voor rekening van het bruidspaar. Eveneens brengt het bruidspaar de locatie, indien 

noodzakelijk, terug in de oorspronkelijk staat; 

11. De gemeente is niet aansprakelijk voor de door de eigenaar/beheerder en /of bruidspaar en 

alle bij de huwelijksvoltrekking geleden schade als gevolg van het gebruik van de locatie bij 

het huwelijk/geregistreerd partnerschap; 



12. De eigenaar/beheerder en /of bruidspaar vrijwaren de gemeente van aanspraken op 

vergoeding van (letsel)schade die is ontstaan tijdens de onder 6 genoemde voorwaarden. 

13. De eigenaar van de locatie moet vooraf schriftelijk toestemming geven voor gebruik van de 

locatie. 

  

 

Vaals,  24 april 2015     Directeur operationeel beleid,  E. Ummels  

  

 

 

 


