Toelichting op het Reglement burgerlijke
stand 2022
Inleiding
De burgerlijke stand werd in Nederland in 1811 ingevoerd. In de kern bestaat de burgerlijke stand nog
altijd uit dezelfde werkzaamheden. Bij geboorte, huwelijk of overlijden maakt de ambtenaar van de
burgerlijke stand een akte op. Die akte worden zorgvuldig en langdurig bewaard.
Een akte is een belangrijk bewijsstuk. Als de rechtbank bijvoorbeeld een echtscheiding uitspreekt, is
die echtscheiding pas geldig als de ambtenaar van de burgerlijke stand deze in de burgerlijke stand
heeft verwerkt.
De burgerlijke stand is niet hetzelfde als de basisregistratie personen (brp). De burgerlijke stand is een
statisch, analoog systeem van aktes. Een huwelijksakte blijft bijvoorbeeld altijd liggen in de gemeente
waar het huwelijk plaatsvond.
De burgerlijke stand is een onderdeel van het personen- en familierecht en valt dus onder het
burgerlijk recht. De brp valt onder het bestuursrecht.
Wet- en regelgeving
De wet- en regelgeving over de organisatie van de burgerlijke stand is opgenomen in:
• Titel 4 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;
• het Besluit burgerlijke stand 1994.
Verhouding tussen college en ambtenaar van de burgerlijke stand
Er bestaat geen gezagsverhouding tussen het college en de (buitengewoon) ambtenaar van de
burgerlijke stand. De ambtenaar van de burgerlijke stand wordt wel aangewezen door het college,
maar is daarna volledig onafhankelijk.
De ambtenaar van de burgerlijke stand is een bestuursorgaan in de zin van de Algemene wet
bestuursrecht, omdat deze wettelijke bevoegdheden heeft.1 Elke ambtenaar van de burgerlijke stand
is zelfstandig bevoegd en verantwoordelijk voor de uitoefening van zijn of haar werkzaamheden.
Het college wijst wel een ambtenaar van de burgerlijke stand aan die is belast met de leiding van de
dienst burgerlijke stand. In dit reglement is ervoor gekozen het hoofd van de Afdeling Publieke
Dienstverlening als zodanig aan te wijzen.
Bezwaar en beroep
Tegen de meeste beslissingen van de ambtenaar van de burgerlijke stand kan geen bezwaar worden
gemaakt. De burgerlijke stand valt namelijk niet onder het bestuursrecht, maar onder het civiele recht.
Er kan meestal alleen via een advocaat beroep worden ingesteld bij de civiele rechter, bijvoorbeeld als
de ambtenaar van de burgerlijke stand een voornaam weigert.
Kosten en tarieven
De kosten van uittreksels en afschriften van akten van de burgerlijke stand zijn vastgelegd in de Wet
rechten burgerlijke stand en het Legesbesluit akten burgerlijke stand.
De gemeenteraad stelt jaarlijks de tarieven voor huwelijken, partnerschappen en aanverwante zaken
vast in de Legesverordening. Het gaat dan bijvoorbeeld ook om de kosten voor het aanwijzen van een
trouwlocatie en onderzoek ter plaatse. Naast het bedrag in de legesverordening kunnen trouwlocaties
rechtstreeks kosten in rekening brengen aan het bruidspaar.
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Doel van dit reglement
In het Reglement burgerlijke stand legt het college een aantal praktische zaken vast over de
burgerlijke stand. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de openingstijden en de voorwaarden voor het
aanwijzen van trouwlocaties. Ook staat in het reglement wie kan worden aangewezen als
(buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand.

Artikelsgewijze toelichting
Artikel 1. Begripsbepalingen
Dit artikel beschrijft de begrippen die gebruikt worden in het reglement. Een drietal begrippen wordt
hier nader toegelicht.
1. Het woord “gemeentehuis” wordt zo gedefinieerd dat dit ook een omsloten buitenruimte kan
zijn die aan een gebouw is verbonden. Het woord “omsloten” drukt uit dat het enkel mogelijk is
in een ommuurde of anderszins afgesloten buitenruimte te trouwen. Het is niet mogelijk om
bijvoorbeeld aan de openbare weg te trouwen, of in een bos, park, veld of andere locatie in de
buitenlucht.
Een “gemeentehuis” en daarmee een trouwlocatie is een gebouw. Dat betekent dat er sprake
moet zijn van een locatie met een bestendig karakter die geschikt is voor permanent gebruik.
Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om een circustent, luchtballon of een kermisattractie aan te
wijzen als trouwlocatie. Meer toelichting kan worden gelezen bij de toelichting op artikel 9 van
het reglement.
2. Voor de leesbaarheid van het reglement is ervoor gekozen om het woord “huwelijk” te
gebruiken voor de verschillende rechtsfeiten:
1. de voltrekking van een huwelijk;
2. het registreren van een partnerschap;
3. het omzetten van een partnerschap in een huwelijk.
3. Er is gekozen voor het woord “trouwambtenaar” om het verschil tussen de “ambtenaar van de
burgerlijke stand” (een medewerker van de gemeente) en een “buitengewoon ambtenaar van
de burgerlijke stand” (trouwambtenaar) te benadrukken.
Artikel 2. Aanwijzen van de ambtenaar van de burgerlijke stand en de trouwambtenaar
In dit artikel wordt bepaald hoe en voor welke periode een ambtenaar kan worden aangewezen. Er
zijn wettelijk gezien twee verschillende soorten ambtenaar van de burgerlijke stand:
1. De ambtenaar van de burgerlijke stand: dit is een ambtenaar die in dienst is van de gemeente
’s-Hertogenbosch en werkzaam is bij de afdeling Publieke Dienstverlening. Deze ambtenaar
kan alle werkzaamheden in de burgerlijke stand verrichten, zoals het opmaken van
geboorteaktes, sluiten van huwelijken, verwerken van echtscheidingen en het opmaken van
overlijdensaktes.
2. De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. Dit is een trouwambtenaar. Een
trouwambtenaar kan alleen huwelijken voltrekken of partnerschappen registreren.
Verder is in dit artikel geregeld dat raadsleden, wethouders en de burgemeester kunnen worden
aangewezen als trouwambtenaar. De periode waarin zij worden aangewezen is gekoppeld aan de
duur van het raadslidmaatschap, wethouderschap of burgemeesterschap. Het is sinds kort in de
gemeente 's-Hertogenbosch gebruikelijk om een raadslid, wethouder of burgemeester aan te wijzen
tot vier maanden na beëindiging van de functie. Die aanvullende vier maanden zijn gekozen om te
voorkomen dat een raadslid, wethouder of burgemeester een gepland huwelijk niet meer kan sluiten
door het (al dan niet plotseling) beëindigen van de functie.
Artikel 3. Aanwijzen van de trouwambtenaar voor één dag
Het komt regelmatig voor dat bruidsparen willen dat iemand anders hun huwelijk of partnerschap sluit,
bijvoorbeeld een vriend, familielid of een bekende Nederlander. Dat kan alleen als deze persoon wordt
aangewezen als “trouwambtenaar voor één dag”.

Aanwijzen van trouwambtenaar voor één dag niet altijd mogelijk
Het aanwijzen van een trouwambtenaar voor één dag is niet mogelijk bij kosteloze en eenvoudige
huwelijken. Bij een kosteloos huwelijk en een eenvoudig huwelijk is de bijeenkomst zo kort mogelijk,
zonder toespraken en binnen zo’n 10 minuten. Alleen de formaliteiten vinden plaats, zodat er geen
meerwaarde is voor het aanwijzen van een trouwambtenaar voor één dag.
Er zijn daarnaast andere situaties denkbaar waarbij het aanwijzen van een trouwambtenaar voor één
dag vaak praktisch onmogelijk is. Dat is bijvoorbeeld het geval bij een spoedhuwelijk, waarbij een
ernstig ziek persoon van het OM toestemming krijgt om binnen twee weken te trouwen. Het is
praktisch niet mogelijk om iemand binnen die twee weken te laten beëdigen bij de rechtbank.
Termijn van aanmelding
In het tweede en derde lid is vastgelegd hoe lang van tevoren een trouwambtenaar voor één dag moet
worden aangemeld.
• Iemand die nog géén trouwambtenaar is, moet eerst worden aangewezen door het college en
daarna beëdigd door de rechtbank. Daarom is een termijn van drie maanden gekozen.
• Iemand die al trouwambtenaar in een andere gemeente is, hoeft niet opnieuw te worden
beëdigd bij de rechtbank. Wel is het nodig dat het college deze persoon aanwijst als
trouwambtenaar voor één dag. Ook moeten de stukken uit de andere gemeente worden
gecontroleerd. Daarom is een termijn van zes weken gekozen.
Begeleiding door ambtenaar van de burgerlijke stand
In het vierde lid is vastgelegd dat een trouwambtenaar voor één dag altijd wordt begeleid door een
ervaren ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente ’s-Hertogenbosch. De ervaren
ambtenaar kan de trouwambtenaar voor één dag waar nodig begeleiden, zoals bij het uitspreken van
de juiste woorden en het op de juiste wijze ondertekenen van de akte.
Mandaat
In het Mandaatbesluit van de gemeente ’s-Hertogenbosch bepaalt het college wie het mandaat heeft
om ambtenaren van de burgerlijke stand en trouwambtenaren aan te wijzen.
Artikel 4. Vergoeding van (buitengewoon) ambtenaren van de burgerlijke stand
In dit artikel is vastgelegd of en hoe de diverse ambtenaren van de burgerlijke stand worden vergoed
voor hun werkzaamheden.
• De ambtenaar van de burgerlijke stand is een medewerker van de gemeente. Deze heeft dus
een arbeidsovereenkomst waarin de vergoeding is vastgelegd.
• Een vaste trouwambtenaar van de gemeente wordt vergoed volgens een door het college
vastgestelde rechtspositieregeling. Een dergelijke trouwambtenaar wordt per voltrokken
huwelijk betaald.
• Een raadslid, burgemeester of wethouder heeft geen recht op vergoeding van de gemeente.
• Een trouwambtenaar voor één dag heeft geen recht op vergoeding van de gemeente.
Artikel 5. Leiding van de dienst burgerlijke stand
In het besluit burgerlijke stand is vastgelegd dat het college de ambtenaar van de burgerlijke stand
aanwijst die is belast met de leiding. In dit artikel wordt het hoofd van de Afdeling Publieke
Dienstverlening als zodanig aangewezen. Dat ligt voor de hand, omdat alle ambtenaren van de
burgerlijke stand werkzaam zijn binnen die afdeling. Voor dit doel moet het hoofd van de Afdeling zijn
aangewezen en beëdigd als ambtenaar van de burgerlijke stand.
Zoals eerder aangegeven, is de dienst burgerlijke stand geheel onafhankelijk. Het college wijst de
ambtenaren van de burgerlijke stand wel aan, maar deze zijn daarna onafhankelijk en geen
verantwoording aan het college schuldig. Het hoofd van de Afdeling Publieke Dienstverlening heeft de
leiding over de dienst burgerlijke stand en is daarmee degene die beslist over kwesties op het gebied
van de burgerlijke stand.
Artikel 6. Locaties voor werkzaamheden van de dienst burgerlijke stand
Dit artikel bepaalt waar de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand zijn wettelijke taken
uitoefent. In uitzonderlijke situaties kan het hoofd van Publieke Dienstverlening locaties aanwijzen
waar deze taken uitgevoerd kunnen worden. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat het Stadskantoor

gesloten is en dat er toch aangiften van overlijden of geboorte moeten worden verwerkt, bijvoorbeeld
met carnaval. Dan kan het afdelingshoofd een alternatieve locatie voor deze werkzaamheden
aanwijzen.
Samengevat houden de aanwijzingen het volgende in.
• In het Stadskantoor kunnen alle mogelijke werkzaamheden worden uitgevoerd.
• In Perron-3 kunnen inwoners terecht voor het opvragen van uittreksels en afschriften van
aktes. Verder kunnen inwoners in Perron-3 terecht voor geboorteaangifte, overlijdensaangifte
en voor erkenning, behalve als het gaat om een complexe situatie. Dat is het geval als
buitenlands recht moet worden toegepast. Een geboorteaangifte of erkenning met buitenlands
recht kan alleen in het Stadskantoor worden afgehandeld.
• Huwelijken en partnerschappen kunnen alleen plaatsvinden in een aangewezen trouwlocatie.
Artikel 7. Aanwijzen van vaste trouwlocaties
Artikel 8. Aanwijzen van eenmalige trouwlocaties
Volgens de wet moet een huwelijk of partnerschap plaatsvinden in het gemeentehuis. Het is
gebruikelijk om locaties aan te wijzen als gemeentehuis met als doel om er een huwelijk te kunnen
sluiten.
Vaste trouwlocaties
Een vaste trouwlocatie is een locatie die op de website van de gemeente is opgenomen. Bruidsparen
kunnen standaard op een vaste locatie terecht, zoals het Stadskantoor, Stadhuis en Perron-3.
Een locatie kan pas als vaste trouwlocatie worden aangewezen als blijkt dat deze locatie een
aanvulling is op de bestaande vaste trouwlocaties. Dat wordt mede bepaald door na te gaan hoe vaak
een locatie voor huwelijken en partnerschappen wordt gebruikt. Een locatie kan een vaste
trouwlocatie worden als de locatie tenminste vijf keer in één jaar tijd als eenmalige trouwlocatie is
aangewezen.
Van vaste trouwlocaties verwachten we dat er regelmatig huwelijken worden gesloten. Bruidsparen
moeten er immers op kunnen rekenen dat de locatie de nodige kennis en ervaring heeft. Als een vaste
trouwlocatie gedurende een jaar minder dan vijf keer is gebruikt, kan het college besluiten om de
aanwijzing als vaste trouwlocatie in te trekken. Dit is uitdrukkelijk louter een mogelijkheid; geen
automatisme.
Eenmalige trouwlocaties
Bruidsparen kunnen de gemeente verzoeken om een locatie eenmalig aan te wijzen als trouwlocatie.
Dit moet altijd ten minste drie maanden van tevoren worden aangevraagd. Zo hebben medewerkers
van de gemeente de tijd om te controleren of de locatie aan de eisen voldoet en kunnen bruidsparen
tijdig op zoek naar een andere locatie, in het geval dat de locatie wordt afgewezen.
Het besluit om een trouwlocatie aan te wijzen geldt voor de dag die in het besluit is genoemd. Als het
huwelijk wordt verplaatst, moet de trouwlocatie dus opnieuw worden aangewezen.
Mandaat
In het Mandaatbesluit van de gemeente ’s-Hertogenbosch is bepaald wie het mandaat heeft om
trouwlocaties aan te wijzen. Daarmee is ook het mandaat tot intrekking vastgelegd.
Artikel 9. Voorwaarden voor trouwlocaties
Trouwlocaties moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze zijn opgesomd in artikel 9.
Openbare orde of goede zeden
Een trouwlocatie mag niet in strijd zijn met de openbare orde of goede zeden. Een drugspand,
mortuarium of seksclub kan bijvoorbeeld niet worden aangewezen als trouwlocatie.
Onduidelijkheid over het onderscheid tussen kerk en staat
De wet schrijft voor dat het burgerlijk huwelijk moet plaatsvinden vóór een eventueel kerkelijk huwelijk.
Hier mag geen onduidelijkheid over bestaan: het kerkelijk huwelijk mag niet vermengd worden met het
burgerlijk huwelijk. Daarom mag een actief gebedshuis niet worden aangewezen als trouwlocatie. Het
is wel mogelijk om een voormalig gebedshuis aan te wijzen als trouwlocatie.

Openbaar toegankelijk
Een huwelijk is een openbare gelegenheid. Iedereen die dat wil mag daarbij aanwezig zijn, dus ook
personen die geen uitnodiging voor het huwelijk hebben ontvangen. Openbare toegankelijkheid
betekent ook dat de locatie toegankelijk moet zijn voor mensen met een beperking.
De invulling van het begrip openbaarheid kan tot praktische problemen leiden, bijvoorbeeld als
onvoorzien veel personen het huwelijk willen bijwonen of als bezoekers de openbare orde verstoren.
In die gevallen kan de ambtenaar bepalen wie tot het huwelijk wordt toegelaten.
Bouwtechnische veiligheidseisen
De locatie moet veilig zijn en dus voldoen aan de eisen die hiervoor worden gesteld. Hierbij kan
gedacht worden aan de veiligheid van de bouwconstructie, maar ook aan de brandveiligheid en goede
toegangs- en vluchtwegen. Deze eisen moeten worden bezien in het licht van het aantal gasten dat
aanwezig kan zijn en de samenstelling van de groep, met bijvoorbeeld de aanwezigheid van kinderen,
ouderen, rolstoelgebruikers, etc.
Functie
Het gebouw wordt aangewezen als gemeentehuis en moet een ruimtelijke functie (bestemming)
hebben die daarbij past. Er vindt een beperkte ruimtelijke toets plaats, waarbij onder andere wordt
nagegaan of er voldoende parkeergelegenheid is en in hoeverre een huwelijk op die locatie voor
overlast in de omgeving kan zorgen. De toets beperkt zich tot de formele huwelijksvoltrekking. Het is
de verantwoordelijkheid van het bruidspaar en de trouwlocatie om de juiste vergunningen te hebben
voor een eventueel feest of andere bijeenkomst rond de huwelijksvoltrekking.
Een woning kan bijvoorbeeld om diverse redenen niet worden aangewezen als trouwlocatie. Een
woning is niet openbaar toegankelijk en heeft geen ruimtelijke functie die bij een huwelijksvoltrekking
past.
Kosteloze terbeschikkingstelling
De locatie wordt tijdens de ceremonie kosteloos aan de gemeente (en in het bijzonder aan de
ambtenaar van de burgerlijke stand) ter beschikking gesteld. De gemeente betaalt dus geen huur of
andere kosten. De locatie kan wel kosten in rekening brengen aan het bruidspaar.
Voorzieningen en inrichting
De ambtenaar van de burgerlijke stand moet het huwelijk in goede orde kunnen voltrekken. De locatie
moet daarom beschikken over de nodige voorzieningen en inrichting.
Overeenkomst huwelijkslocatie
We sluiten een overeenkomst met de locatie om de afspraken te borgen. De eigenaar c.q. beheerder
van de locatie moet deze overeenkomst getekend hebben.
Huwelijk in de buitenlucht
Een huwelijk is een officiële gelegenheid en moet ordelijk kunnen plaatsvinden. Trouwen in de
buitenlucht is daarom alleen onder voorwaarden toegestaan.
Voorwaarden voor huwelijk in de buitenlucht
In de definitiebepalingen (artikel 1) is bepaald dat een omsloten buitenruimte die aan een gebouw is
verbonden kan worden aangewezen als trouwlocatie. Dat betekent dat aan twee voorwaarden moet
worden voldaan:
1. De buitenlocatie is ommuurd of op vergelijkbare wijze afgesloten; én
2. De buitenlocatie is aan een gebouw verbonden.
Trouwen in de buitenlucht is bijvoorbeeld mogelijk in de binnentuin van een gebouw. Het is
uitdrukkelijk niet mogelijk om te trouwen aan de openbare weg, op een terras aan de openbare weg,
in een bos, in een park of in een open veld. Op die locaties kan de ambtenaar van de burgerlijke stand
het huwelijk niet op een ordelijke manier voltrekken.
Overigens gaat het hier nadrukkelijk om de locatie van het formele moment van het sluiten van het
huwelijk of partnerschap. Het staat het bruidsparen vrij om vóór of ná dat formele moment op een
andere locatie een bijeenkomst voor de gasten te organiseren.

Alternatieve locatie
Wordt gekozen voor een huwelijk in de buitenlucht, dan moet er in het gebouw een alternatieve locatie
beschikbaar zijn. Bij slecht weer kan naar die locatie worden uitgeweken.
Artikel 10. Gebruik van een trouwlocatie
Zoals een van de voorwaarden van artikel 9 stelt, wordt een trouwlocatie kosteloos ter beschikking
gesteld aan de gemeente. Artikel 10 geeft nadere invulling aan het gebruik van de locatie door de
(buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand.
De ambtenaar van de burgerlijke stand leidt de voltrekking van het huwelijk. Lid 1 geeft daarom aan
dat de ambtenaar van de burgerlijke stand bepaalt op welke wijze de trouwlocatie voor de duur van
het huwelijk wordt gebruikt.
De gemeente wijst een trouwlocatie aan, maar dat betekent niet dat de gemeente verantwoordelijk is
voor de inrichting, aankleding en verzorging van de locatie. Ook is de gemeente niet verantwoordelijk
voor schade of letsel aan derden of aan de trouwlocatie. Het tweede lid verduidelijkt dit.
De locatie moet op de datum en het tijdstip van het huwelijk voldoen aan de eisen die artikel 9 stelt. Is
dat niet het geval, dan kan de ambtenaar van de burgerlijke stand besluiten om het huwelijk niet door
te laten gaan. Dit is opgenomen in lid 3. De gemeente is in dat geval niet verantwoordelijk voor
schadevergoeding of andere kosten die daaruit kunnen voortvloeien.
Artikel 11. Openstelling
De wet (art. 1:16c BW) schrijft voor dat het college van burgemeester en wethouders bepaalt wanneer
elk bureau van de burgerlijke stand is geopend. Artikel 11 geeft hier invulling aan.
Het eerste lid bepaalt de reguliere openingstijden van het bureau van de burgerlijke stand. De
openingstijden worden gelijkgesteld aan de openingstijden van het Stadskantoor, respectievelijk
Perron-3. De openingstijden van deze locaties kunnen variëren en worden gecommuniceerd op de
website van de gemeente.
Het tweede lid bepaalt dat een huwelijk of partnerschap dagelijks kan aanvangen op een tijdstip
tussen 9:00 uur en 20:00 uur. De gewenste locatie moet op het tijdstip beschikbaar zijn. Ook moet er
een trouwambtenaar beschikbaar zijn om het huwelijk te sluiten. Als er gekozen is voor een
trouwambtenaar voor één dag, moet op het tijdstip een ervaren trouwambtenaar beschikbaar zijn voor
begeleiding. (zie ook artikel 3, lid 5)
Soms komt het voor dat er andere redenen zijn om een huwelijk of partnerschap niet op het gewenste
tijdstip te laten plaatsvinden. Het hoofd van de afdeling Publieke Dienstverlening kan dan beslissen
om het huwelijk of partnerschap niet op het gevraagde tijdstip te laten plaatsvinden. Dit is vastgelegd
in lid 3.
Artikel 12. Kosteloos huwelijk
De gemeente ’s-Hertogenbosch is wettelijk verplicht om tenminste twee maal per week een moment
aan te bieden voor de kosteloze voltrekking van een huwelijk of partnerschap. Het is niet toegestaan
hier voorwaarden aan te stellen. Elk bruidspaar kan een beroep doen op een kosteloos huwelijk. Een
gratis huwelijk vindt plaats in het Stadskantoor en wordt beperkt tot de wettelijke formaliteiten. Er is
geen ceremonieel, er zijn geen toespraken en de bijeenkomst duurt ongeveer 10 minuten.
Artikel 13. Eenvoudig huwelijk
Sommige bruidsparen hebben de wens om het formele gedeelte van het huwelijk snel en in een klein
gezelschap te laten plaatsvinden. Hiervoor dient het eenvoudig huwelijk. Een eenvoudig huwelijk kan
op werkdagen gesloten worden in het Stadskantoor en hiervoor geldt een verlaagd tarief.
Het eenvoudig huwelijk is tevens ingesteld om de druk op de kosteloze huwelijken te verlagen en de
wachtlijst hiervoor te verkorten. Net als bij een kosteloos huwelijk, is er bij een eenvoudig huwelijk
geen ceremonieel, zijn er geen toespraken en is de duur van de bijeenkomst ongeveer 10 minuten.
Voor eenvoudige huwelijken kunnen wel voorwaarden worden gesteld. In het reglement is bepaald dat
eenvoudige huwelijken alleen toegankelijk zijn voor inwoners van de gemeente ’s-Hertogenbosch.

Tenminste één van de twee aanstaanden moet in de gemeente woonachtig zijn. Op die wijze zijn
bruidsparen in ’s-Hertogenbosch ervan verzekerd dat er voldoende tijdvakken voor hen beschikbaar
zijn.
Het hoofd van de afdeling Publieke Dienstverlening kan in individuele gevallen afwijken van deze
voorwaarde. Dat gebeurt alleen als één van de aanstaande echtgenoten of partners aantoonbaar
binding heeft met de gemeente 's-Hertogenbosch.
Artikel 14. Slotbepalingen
Het reglement burgerlijke stand van 10 januari 2012 vervalt wanneer dit reglement in werking treedt.

