
 

 

Trouwen op Terschelling  op een bijzondere locatie 

Op Terschelling kunt u bijna overal trouwen. Er mag in de openlucht getrouwd worden, 
bijvoorbeeld op het strand in de buurt van een strandpaviljoen (het strandpaviljoen wordt dan 
officieel de trouwlocatie). Ook kan elk gebouw op Terschelling aangewezen worden als 
trouwlocatie. Er zijn wel een paar uitzonderingen. Er kan niet getrouwd worden op  het eiland 
Griend, in het Drenkelingenhuisje of in het gebied ten oosten van de Wierschuur. Een gratis 
huwelijk kan alleen gesloten worden in het gemeentehuis op woensdagmorgen om 09.00 
uur.  
Verder is het niet mogelijk om te trouwen in de lucht (bijvoorbeeld in een vliegtuig, een 
helikopter of hangend aan een parachute) of in het water (vloedlijn of duiken). Ook is het niet 
mogelijk om in voertuigen te trouwen. 
 
 
Aanvraag voor een bijzondere locatie 
Aan een locatie die het bruidspaar zelf voorstelt, wordt een aantal eisen gesteld.  Het 
verzoek voor zo’n locatie moet minimaal drie maanden voor de huwelijksvoltrekking binnen 
zijn bij de gemeente Terschelling. De volgende zaken zijn van belang bij een aanvraag voor 
een bijzondere locatie:  

 Bij de aanvraag voor een bijzondere locatie dient het bruidspaar een kopie van de 
overeenkomst of schriftelijke toestemming van de eigenaar/gebruiker van de locatie aan 
te leveren. 

 Het openbare karakter van de huwelijksvoltrekking moet gewaarborgd zijn. 

 Een openluchtlocatie is mogelijk, mits er een gebouw binnen 50 meter aanwezig is (een 
slechtweer voorziening). 

 Ook schepen kunnen als alternatieve trouwlocatie worden aangewezen. Deze moeten 
wel zijn ingericht op groepsvervoer (12 personen of meer). 

 De trouwlocatie moet binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Terschelling liggen. 
Het gebied van de gemeente strekt zich voor een groot deel uit over de Waddenzee.  

 De locatie moet naar algemene maatstaven schoon en netjes zijn. 

 De locatie moet voor iedereen toegankelijk zijn.  

 De locatie moet zijn voorzien van minimale algemene faciliteiten, zoals een tafel met 
eventueel een lessenaar, stoelen, toilet en een aparte kleedruimte voor de (b)abs1.  

 De veiligheid voor de (b)abs, de bode en de gasten moet gewaarborgd zijn. Voor 
gelegenheden van 50 personen of meer is een gebruiksvergunning vereist. Een 
gebruiksvergunning geeft aan dat de ruimte voldoet aan de eisen van brandveiligheid. 
Voor buiten geldt eveneens dat er geen huwelijksvoltrekking kan plaatsvinden op een 
onveilige plek (bijvoorbeeld een steiger zonder leuningen in de haven).  

 In de ruimte waar de huwelijksvoltrekking plaatsvindt kunnen gedurende die tijd geen 
andere activiteiten plaatsvinden.  

 

Voorwaarden aan de huwelijksvoltrekking op een bijzondere locatie 
Een locatie, die is aangevraagd door het bruidspaar, wordt aangewezen voor één dag. 
Verder worden er nog een aantal aanvullende voorwaarden gesteld aan de locatie van de 
huwelijksvoltrekking :   

                                                           

1
 (b)abs: (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand, persoon die een huwelijk mag 

voltrekken.  

 



 

 

 De huwelijksdatum en –tijd kunnen alleen worden vastgelegd na overleg en met 
instemming van de medewerker van het team Publiek 

 De gemeente is, behoudens de feitelijke huwelijksvoltrekking, op geen enkele wijze 
aansprakelijk voor de gang van zaken op de huwelijksdag van het bruidspaar. 

 De inzet van de gemeente bestaat uitsluitend uit het eenmalig aanwijzen van de 
huwelijkslocatie en het beschikbaar stellen van een (b)abs en een bode. 

 De babs heeft tijdens de ceremonie de regie. 

 Op de locatie zal het burgerlijk huwelijk voorafgaan aan een eventueel kerkelijk huwelijk, 
deze twee zaken kunnen niet in één ceremonie plaatsvinden.  

 Bij een huwelijk dat niet in de bebouwde kom wordt gesloten, dient het bruidspaar er voor 
te zorgen dat de babs en bode niet langer dan strikt noodzakelijk aanwezig zijn bij het 
huwelijk. Het bruidspaar zorgt voor het vervoer van de babs en de bode. Bij een huwelijk 
op de Waddenzee betekent dat de inzet van een snel vaartuig te vergelijken met een 
watertaxi.. De wijze van vervoer en tijdstip/-duur worden vooraf vastgelegd. 

 Indien het huwelijk op een schip wordt gesloten moet het schip zich tijdens de 
plechtigheid bevinden binnen de gemeentegrenzen van Terschelling. Het schip mag zich 
wel buiten de haven bevinden. 

 Het schip dient voor de huwelijksvoltrekking voor een ieder vrij bereikbaar en toegankelijk 
te zijn en ligt daarom dertig minuten voor aanvang van de plechtigheid aangemeerd aan 
de opstapplaats/ligplaats. 

 De kosten voor het gebruik van de locatie worden rechtstreeks door de betreffende 
accommodatie aan het bruidspaar in rekening gebracht. Dit bedrag staat los van de leges 
die de gemeente Terschelling vraagt voor het sluiten van een huwelijk. 

 Het bruidspaar draagt zelf zorg voor de inrichting en aankleding van de locatie. 

 In de ruimte waar het huwelijk gesloten wordt kunnen gedurende de ceremonie geen 
(alcoholhoudende) drank of etenswaren verstrekt worden. Dit mag wel na afloop van de 
ceremonie. 

 De gemeente verleent geen medewerking aan het tijdelijk plaatsen van bouwwerken of 
tenten in de openbare ruimte.  

 De gemeente verleent geen tijdelijke ontheffingen voor het bereikbaar maken van 
locaties in de openlucht (bv. strandrijontheffingen). 

 
Inzet van bode en (b)abs 
Bij een huwelijksvoltrekking door een babs van de gemeente Terschelling zelf is altijd een 
bode aanwezig. Het is voor een bruidspaar mogelijk om zelf een babs mee te nemen. Deze 
babs moet dan wel benoemd zijn in een andere gemeente. In zo’n geval zal er bij de 
huwelijksvoltrekking eveneens een bode van de gemeente Terschelling zelf aanwezig zijn. 
De bode zorgt voor de huwelijksakten en de toga. De aanvraag voor het meenemen een 
eigen babs dient eveneens minimaal drie maanden voor de huwelijksvoltrekking binnen zijn 
bij de gemeente Terschelling.  
 
NB: waar sprake is van trouwen of huwelijk kan ook registratie partnerschap gelezen 
worden. 
 
 


