
Bijlage 2. Verzoek eenmalige benoeming (met beëdiging) 

Ondergetekenden verzoeken in verband met hun voorgenomen huwelijk / partnerschapsregistratie de 

in dit formulier genoemde persoon éénmalig aan te wijzen als onbezoldigd “buitengewoon ambtenaar 

van de burgerlijke stand”.  

 

Gegevens bruidspaar/ partnerschapspaar  

 

Bruid(egom) / partner 1  

 

Achternaam : __________________________________________________________ man  vrouw  

  

Geboortedatum en –plaats : ____ / ____ / ________ te ____________________________________ 

  

Adres : __________________________________________________ Huisnummer: _____________ 

  

Postcode / woonplaats : _________________ te __________________________________________ 

  

Telefoonnummer(s) : _______________________________________________________________ 

  

  

Bruid(egom) / partner 2  

 

Achternaam : __________________________________________________________ man  vrouw  

  

Geboortedatum en –plaats : ____ / ____ / ________ te ____________________________________ 

  

Adres : __________________________________________________ Huisnummer: _____________ 

  

Postcode / woonplaats : _________________ te __________________________________________ 

  

Telefoonnummer(s) : _______________________________________________________________ 

  

  

Datum en tijd van het huwelijk / partnerschapsregistratie  

  

Datum : ____ / ____ / ________  

  

Tijdstip : ____ / ____ uur  

  

 

Gegevens te benoemen ambtenaar  

 

Achternaam : __________________________________________________________ man  vrouw 

  

Geboortedatum en –plaats : ____ / ____ / ________ te ____________________________________ 

  

Adres : __________________________________________________ Huisnummer: _____________ 

  

Postcode / woonplaats : _________________ te __________________________________________ 

  

Telefoonnummer(s) : _______________________________________________________________ 

 

 



 

Gegevens ondertekening 

  

Handtekening bruid(egom) partner 1 : __________________________________________________ 

  

  

Datum / Plaats : ____ / ____ / ________ te ______________________________________________ 

  

  

Handtekening bruid(egom) partner 2 : __________________________________________________ 

  

  

Datum / Plaats : ____ / ____ / ________ te ______________________________________________ 

  

  

Handtekening te benoemen ambtenaar : ________________________________________________ 

  

  

Datum / Plaats : ____ / ____ / ________ te ______________________________________________ 

 

 

 

Bijlagen: 

* kopie legitimatiebewijs van de trouwambtenaar 

* Verklaring omtrent Gedrag niet ouder dan 6 maanden  

* Uittreksel uit de basisregistratie personen (inclusief gegevens over aan- of afwezigheid van curatele) 

niet ouder dan 1 maand. 

 

Let op: het verzoek moet uiterlijk 4 maanden voor het huwelijk / partnerschapsregistratie zijn 

ingediend. 

 

  



 

 

Bijlage 3. Nadere regels  

In het geval het huwelijk / partnerschapsregistratie wordt voltrokken door een eenmalig 

benoemde ambtenaar (inclusief beëdiging) dan gelden de volgende voorwaarden: 

 

De ambtenaar moet: 

 minimaal 18 jaar zijn, 

 niet onder curatele staan en 

 van onbesproken gedrag zijn. 

 

Datum van huwelijk / partnerschapsregistratie moet bekend zijn. Indien het huwelijk / de 

partnerschapsregistratie wordt uitgesteld nadat benoeming en beëdiging heeft plaatsgevonden moet 

een nieuwe benoeming en/of beëdiging plaatsvinden. Het verzoek moet opnieuw aan alle 

voorwaarden voldoen. Ook moeten de kosten opnieuw betaald worden. 

Overige voorwaarden: 

1 Voordat een huwelijk / partnerschapsregistratie voltrokken kan worden moet er na de benoeming 

een beëdiging hebben plaatsgevonden. Een beëdigingszitting vindt 1 x per maand (let op de termijn) 

op woensdag plaats bij de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem. De gemeente Harderwijk zorgt 

ervoor dat de rechtbank van de benoeming op de hoogte wordt gesteld. De rechtbank roept de te 

beëdigen ambtenaar op. De rechtbank stuurt na de zitting de beëdigingsakte op naar de gemeente. 

 

2 Voordat een benoemde ambtenaar het huwelijk / partnerschapsregistratie mag voltrekken moet er 

een gesprek met een trouwambtenaar van de gemeente Harderwijk hebben plaatsgevonden, om er 

voor te zorgen dat een huwelijksvoltrekking of partnerschapsregistratie voldoet aan de eisen die de 

wet eraan stelt. Indien dit gesprek voor de ceremonie niet heeft plaatsgevonden, neemt de 

trouwambtenaar van de gemeente Harderwijk het wettelijke gedeelte (ja-woord) voor haar rekening. 

De benoemde ambtenaar rest in dat geval alleen de speech. 

 
2 Tijdens de ceremonie is de aanwezigheid van een trouwambtenaar van de gemeente Harderwijk 

verplicht. Zij beoordeelt of het huwelijksvoltrekking / partnerschapsregistratie op de juiste (wettelijke) 

wijze heeft plaatsgevonden. 

 

3 Het bruidspaar /partners moet(en) in de maand voorafgaand aan het huwelijk / 

partnerschapsregistratie in persoon aan de balie in de Stadswinkel komen, met hun geldige 

legitimatiebewijs om hun identiteit vast te stellen.  

 

4 De gemeente Harderwijk stelt desgewenst tegen vergoeding een toga beschikbaar.  

 

5 De benoeming en beëdiging geldt voor één dag. Deze vervalt direct na de ceremonie. Het is dus 

niet mogelijk deze benoeming te gebruiken, bij eventuele volgende bruidsparen. 

 

6 De gemeente Harderwijk is op geen enkele manier aansprakelijk voor het handelen van de 

benoemde ambtenaar. 
 

7 Het verzoek om een persoon een eenmalig te benoemen en beëdigen als trouwambtenaar wordt 

niet toegestaan in de volgende gevallen: 

 Indien het een kosteloos of eenvoudig huwelijk / partnerschapsregistratie betreft; 

 Indien er tijdens de ceremonie een beëdigde verklaring moet worden afgenomen zoals 

bedoeld in artikel 1.45 en 1.45a Burgerlijk Wetboek. 

 


