
       

            

     

 

 

 

       

       

       

 

 

 

   

 

 

 

 

              

                                         

        

                                       

                                           

 

  

    

 

   

 

   

    

    

        

    

 

  
   

  
    

  
  

    

  
  

     
   

 
      

     
  

 
    

    

     

 

   

Burgemeester en wethouders van Middelburg 

Afd. Publiekszaken 

Postbus 6000 

4330 LA Middelburg 

Betreft: verzoek aanwijzing onbezoldigd buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor 

één dag. 

Ondergetekenden: 

naam + voorl.     : naam + voorl. : 

adres : adres : 

postcode en wpl.  : postcode en wpl. : 

tel. : tel.      : 

e-mail : e-mail : 

verzoeken het college van burgemeester en wethouders de onderstaande persoon aan te wijzen tot 

onbezoldigd buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag op 

………………………………………om ………………… .(datum huwelijk + tijdstip): 

naam + voorl. : 

adres : 

postcode en wpl : 

tel. : 

e-mail : 

O Is raadslid of bestuurder voor gemeente Middelburg 
Kopie paspoort/identiteitsbewijs meesturen, betrokkene ontvangt bericht over de te volgen procedure 

O Is (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand in een andere gemeente 
Bewijs beëdiging, geldig aanwijzingsbesluit en kopie paspoort/identiteitsbewijs meesturen 

O Is niet in gemeentelijke dienst en korter dan twee jaar geleden beëdigd als buitengewoon ambtenaar 
van de burgerlijke stand 
Bewijs beëdiging, laatste aanwijzingsbesluit en kopie paspoort/identiteitsbewijs meesturen 

O Is niet in gemeentelijke dienst en niet of langer dan twee jaar geleden beëdigd als buitengewoon 
ambtenaar van de burgerlijke stand 
Uw trouwambtenaar moet (opnieuw) beëdigd worden. Afschrift uit de BRP en kopie paspoort/ 
identiteitsbewijs meesturen 

Voor alle aan te wijzen personen moet een verklaring omtrent gedrag (VOG) meegestuurd worden 
die niet ouder is dan 3 maanden (zie toelichting). Deze eis geldt niet voor raadsleden en 
bestuurders van gemeente Middelburg. 

Datum verzoek: …………………………. 

Handtekening verzoekers* …………………… …………………………….. 

Handtekening beoogd ambtenaar van de burgerlijke stand …………………………….. 

*) kopie paspoort of identiteitsbewijs meesturen 



 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

  

  

    

 

Voorwaarden aanwijzing onbezoldigd buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag. 

De aan te wijzen buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand moet tenminste 18 jaar oud zijn. 

Het verzoek tot aanwijzing wordt gedaan door het aanstaand bruidspaar/geregistreerde partners bij 

burgemeester en wethouders van Middelburg. 

Voordat het huwelijk/partnerschap voltrokken kan worden moet uw trouwambtenaar aangewezen worden 

door burgemeester en wethouders. 

Verklaring omtrent gedrag (VOG) vereist 

Voor elke als onbezoldigd buitengewoon ambtenaar aan te wijzen persoon is het vereist om bij de 

aanvraag een verklaring omtrent gedrag (VOG) mee te sturen. De gemeente accepteert alleen een VOG 

die speciaal is aangevraagd voor de functie van BABS. De VOG mag maximaal 3 maanden oud zijn. 

Uw toekomstige trouwambtenaar kan gebruik maken van het aanvraagformulier VOG BABS op onze 

website. Dit aanvraagformulier is al grotendeels ingevuld. Uw trouwambtenaar hoeft alleen de eigen 

gegevens in te vullen. Met het formulier en een geldig identiteitsbewijs kan uw trouwambtenaar de VOG 

aanvragen in de eigen woongemeente. Een VOG kost € 41,35. 

Beëdiging van uw trouwambtenaar 

Als uw trouwambtenaar eerder een huwelijk of partnerschap heeft voltrokken en korter dan twee jaar 

geleden beëdigd is, dan kan worden volstaan met overlegging van het bewijs van beëdiging en het laatste 

aanwijzingsbesluit. Er is dan geen nieuwe beëdiging nodig. 

Wordt dit het eerste huwelijk/partnerschap dat de beoogde trouwambtenaar zal sluiten dan moet deze nog 

beëdigd worden voor de rechtbank in Middelburg. 

Beëdiging door de rechtbank vindt eenmaal in de twee maanden plaats: op elke eerste woensdag 

van de even maanden om 13:00 uur. 

De rechtbank heeft een afschrift van de BRP (basisregistratie persoonsgegevens) van uw trouwambtenaar 

nodig. Dit is te verkrijgen in de woonplaats van betrokkene. In Middelburg kan het uittreksel worden 

aangevraagd via onze website: https://www.middelburg.nl of aan de publieksbalie in het Stadskantoor. U moet 

het uittreksel meesturen met uw verzoek. 

De te beëdigen persoon kan zelf een afspraak maken met de rechtbank en koppelt de datum terug naar 

Publiekszaken (zie hierna voor de contactgegevens). Wij zorgen ervoor dat de rechtbank tijdig in het bezit 

is van het aanwijzingsbesluit en het afschrift van de BRP. Contactgegevens van de rechtbank Zeeland-

West-Brabant (Handelsgriffie-Sector Civiel): tel. 088-3615621 of 088-3615639. 

Na bevestiging van de beëdiging door de rechtbank sturen wij uw trouwambtenaar een korte instructie met 

daarin de vereisten die gesteld zijn aan het voltrekken van een huwelijk/partnerschapsregistratie. 

Als u meer informatie wilt kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken: 

tel. : 0118 – 675545 of 675452 

e-mail: burgerlijkestand@middelburg.nl. 

N.B. Als de trouwambtenaar onverhoopt verhinderd blijkt te zijn op uw trouwdatum, dan zullen wij 

proberen een gemeentelijke ambtenaar van de burgerlijke stand in te zetten. Deze kan dan alleen de 

formele huwelijksvoltrekking verzorgen. 

https://www.middelburg.nl
mailto:burgerlijkestand@middelburg.nl

