
Beleidsregels huwelijken en partnerschapsregistraties in Landsmeer 

Inleiding 

Op 12 januari 2016 heeft het college het Reglement Burgerlijke stand 2016 vastgesteld.  

Iedere gemeente met meer dan 10.000 inwoners is volgens de wet verplicht 2 tijdstippen 
beschikbaar te stellen waarop kosteloos getrouwd kan worden. De gemeente bepaalt zelf 
welke invulling er wordt gegeven aan het wettelijk recht gratis te kunnen trouwen. Op grond 
van artikel 7, lid 3 van het reglement wordt door de leiding van het bureau burgerlijke stand 
nadere regels vastgesteld over de wijze van invulling van de ceremonie en de voorwaarden om 
voor een kosteloos huwelijk en een budgethuwelijk in aanmerking te komen.  

Per 1 januari 2016 is de wijze van invulling van de ceremonie van het kosteloos huwelijk 
‘uitgekleed’. (zie hieronder). Voor de inwoner van de gemeente Landsmeer die een iets 
uitgebreidere ceremonie wenst is het ‘budgethuwelijk’ ingevoerd, tegen een gereduceerd 
kostendekkend tarief. 

In deze beleidsregels worden de verschillende wijzen van invulling van een ceremonie van een 
kosteloos huwelijk, een budgethuwelijk, een huwelijk in het gemeentehuis en een huwelijk op 
eigen locatie beschreven. 

Kosteloos huwelijk 

 voor paren waarvan tenminste één inwoner is van de gemeente Landsmeer; 

 mogelijk op maandag om 9.00 uur en op dinsdag om 9.00 uur, met uitzondering van 
algemeen erkende feestdagen; 

 er wordt invulling gegeven aan het wettelijke recht om kosteloos te kunnen trouwen, 
wat zich beperkt tot het geven van het jawoord en het ondertekenen van de akte; 

 wordt voltrokken in de spreekkamer van team Publiekscontacten door de medewerker 
van team Publiekscontacten die is benoemd tot ambtenaar van de burgerlijke stand; 

 maximaal 4 personen aanwezig (bruidspaar en twee getuigen), eventueel getuigen 
verstrekt door gemeente tegen betaling van €30,00 leges per getuige. 

Budgethuwelijk 

 voor paren waarvan tenminste één inwoner is van de gemeente Landsmeer; 

 tegen betaling van de leges overeenkomstig de tarieventabel van de legesverordening;  

 mogelijk op maandag tot en met vrijdag van 9.00 – 10.30 uur, met uitzondering van 
algemeen erkende feestdagen; 

 er wordt invulling gegeven aan de wettelijke bepalingen met betrekking tot trouwen, 
wat zich beperkt tot een kort welkomst woord, het geven van het jawoord en 
ondertekenen van de akte en een afsluitend woord; 

 wordt voltrokken in de Commissiekamer van het gemeentehuis door de medewerker 
van team Publiekscontacten die is benoemd tot ambtenaar van de burgerlijke stand en  
daarvoor beschikbaar is; 

 maximaal 14 personen aanwezig, inclusief bruidspaar en maximaal 4 (minimaal 2) 
getuigen; 

 het geven van een persoonlijke invulling aan de ceremonie, zoals een toespraak, het 
afspelen van muziek en het verstrooien van rijst of ander etenswaar, confetti of anders 
is niet toegestaan. 

Huwelijk in het gemeentehuis 

 mogelijk op maandag tot en met vrijdag van 9.00– 22.00 uur en op zaterdag van 9.00 – 
16.00 uur, met uitzondering van algemeen erkende feestdagen; 

 tegen betaling van leges overeenkomstig de tarieventabel van de legesverordeing. 
Indien het tijdstip van aanvang van de ceremonie is gepland op of na 16.00 uur dan 
geldt een toeslag van 20%; 

 wordt voltrokken in de raadzaal van de gemeente door een (eigen) buitengewoon 
ambtenaar burgerlijke stand naar keuze, benoemd door het college en duurt maximaal 
45 minuten; 

 het geven van een persoonlijke invulling aan de ceremonie, zoals een toespraak, het 
afspelen van muziek en de opstelling van de zaal is toegestaan; het verstrooien van 
rijst of ander etenswaar, confetti of anders is niet toegestaan.  



Huwelijk op eigen locatie 

 mogelijk op maandag tot en met zondag van 9.00 uur – 22.00 uur, met uitzondering 
van algemeen erkende feestdagen; 

 tegen betaling van leges overeenkomstig de tarieventabel van de legesverordeing. 
Indien het tijdstip van aanvang van de ceremonie is gepland op of na 16.00 uur dan 
geldt een toeslag van 20%; 

 wordt voltrokken door een (eigen) buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand benoemd 
door het college;  

 wordt voltrokken op de locatie aangewezen als huis der gemeente en duurt maximaal 
45 minuten; 

 de gemeentebode is aanwezig tijdens de ceremonie; 

Tarieven 2016 

Het tarief bedraagt ter zake van de voltrekking van een huwelijk, de registratie van een 
partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk uur op: 

 - maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 10.30 uur    € 125,00  

 - maandag om 9.00 en dinsdag om 9.00 uur     nihil 

 - maandag tot en met vrijdag tussen 10.30 uur en 16.00 uur   € 324,25  

 - zaterdag tussen 10.00 en 16.00 uur      € 504,15  

 - zondag tussen 10.00 uur en 16.00 uur      € 573,15  

Indien het huwelijk wordt gesloten tussen 16.00 en 22.00 uur wordt tarief verhoogd met 20% 

Overige tarieven: 

 een trouwboekje of een partnerschapsboekje in een normale uitvoering kost € 12,10  

 een trouwboekje of een partnerschapsboekje in een luxe uitvoering kost  € 49,10  

 het bijschrijven van een kind in een trouwboekje in een luxe uitvoering kost  € 4,25 

 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een  
aanvraag voor een huwelijkslocatie, niet zijnde het gemeentehuis  € 117,35 

 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een  
aanvraag voor een éénmalige bijzondere ambtenaar burgerlijke stand  € 93,10 

 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een  
aanvraag tot het beschikbaar stellen van getuigen bij een voltrekking  
van een huwelijk of een registratie partnerschappen per getuige:   € 30,00 

 

Er wordt bij een huwelijk in het gemeentehuis op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur geen 
leges berekend, indien aan beide partners over het afgelopen jaar een kwijtschelding van de 
gemeentelijke belastingen is toegekend. 

 


