Wettelijke kaders
Artikel 63 Burgerlijk Wetboek, Boek 1
Een huwelijk wordt in tegenwoordigheid van ten minste twee en ten hoogste vier meerderjarige getuigen in
het openbaar in het gemeentehuis voltrokken ten overstaan van de ambtenaar van de burgerlijke stand van:
a. de woonplaats van één der partijen ten tijde van de datum van de akte van huwelijksaangifte, of
b. b.’s-Gravenhage , in het geval bedoeld in artikel 43, eerste lid, tweede zin, van dit boek, of
c. de bij de huwelijksaangifte aangewezen gemeente.
Artikel 64 Burgerlijk Wetboek, Boek 1
Indien een der partijen uit hoofde van een behoorlijk bewezen wettig beletsel verhinderd wordt zich naar het
gemeentehuis te begeven, kan het huwelijk worden voltrokken in een bijzonder huis binnen dezelfde gemeente, mits dit in tegenwoordigheid van zes meerderjarige getuigen geschiedt.
Op het moment dat een locatie wordt aangewezen als trouwlocatie betreft het dus geen “bijzonder huis”en
daardoor treedt artikel 63 in werking voor wat betreft het aantal getuigen.
Artikel 1, lid 1 Besluit burgerlijke stand 1994
1. De ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand
verrichten hun ambtsbezigheden in het gemeentehuis.
Artikel 5, Wet rechten burgerlijke stand
1. Het lokaal, in het huis der gemeente voor de huwelijksvoltrekking, registratie van een partnerschap
of omzetting van een geregistreerd partnerschap bestemd, wordt door het college van burgemeester en wethouders beschikbaar gesteld.
2. Voor huwelijkssluiting, registratie van een partnerschap of omzetting van een geregistreerd partnerschap, op andere tijd of andere wijze dan waarop zij ingevolge het voorschrift van het voorgaande
artikel kosteloos plaats heeft, kan door de gemeente een recht worden geheven als bedoeld in artikel 229 van de Gemeentewet.
Artikel 108, lid 1 Gemeentewet
De bevoegdheid tot regeling en bestuur inzake de huishouding van de gemeente wordt aan het gemeentebestuur overgelaten.
Artikel 147, lid 2 Gemeentewet
De overige bevoegdheden, bedoeld in artikel 108, eerste lid, berusten bij de raad.

