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Aanvraagformulier aanwijzing en beëdiging als onbezoldigd buitengewoon 
ambtenaar van de Burgerlijke Stand voor één dag 
 
U wilt een huwelijk of geregistreerd partnerschap gaan voltrekken in de gemeente Loon op Zand. Dit 
is mogelijk, op verzoek van het paar, nadat zij melding van hun voorgenomen huwelijk of 
geregistreerd partnerschap hebben gedaan. U wordt dan voor dit huwelijk aangewezen en beëdigd 
tot onbezoldigd buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (BABS). 
 
Gegevens huwelijk/GP 
 

Datum huwelijk/geregistreerd partnerschap  

Tijdstip  

Locatie  

Naam en voorletters partner 1  

Naam en voorletters partner 2  

 
Gegevens BABS 
 

Naam  

Voornamen  

Geboortedatum en -plaats  

Adres  

Postcode en woonplaats  

Telefoonnummer  

E-mailadres  

Relatie tot bruidspaar  

 
Werkzaam als trouwambtenaar bij een gemeente?  
 
 Ja, bij gemeente        Nee 
 

 

 
 
Als trouwambtenaar beëdigd?     Ja   Nee 
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U stemt in met de volgende afspraken: 

➢ Als het huwelijk wordt voltrokken in een toga is dit een toga van de gemeente Loon op Zand 
(de toga, de huwelijksakte en het trouwboekje zijn aanwezig op de trouwlocatie); 

➢ De trouwambtenaar is verantwoordelijk voor het verloop van de ceremonie alsmede voor 
een correcte afhandeling van de huwelijksdocumenten; 

➢ De trouwambtenaar is op de dag van het huwelijk mobiel bereikbaar; 
➢ De trouwambtenaar krijgt geen vergoeding voor de voltrekking van het huwelijk; 
➢ Het tarief voor de huwelijksvoltrekking blijft onveranderd. U betaalt de extra leges voor een 

eigen ambtenaar (met eventuele aanwijzing en beëdiging) zoals genoemd in de tarieventabel 
behorende bij de legesverordening; 

➢ Er is assistentie van een trouwbode; 
➢ De aan te wijzen trouwambtenaar wordt uitgenodigd voor een instructie en verklaart zich te 

houden aan alle door de gemeente Loon op Zand gestelde procedure. 
 
Ondertekening 

Datum 

Handtekening trouwambtenaar 
 
 
 
 

 

Datum 

Handtekening partner 1 
 
 
 
 

 
 
Met dit formulier meesturen: 

➢ Een kopie van het legitimatiebewijs van de BABS 
➢ Uittreksel Basisregistratie (aanvragen bij eigen woongemeente) 
➢ Het bewijs van de aanwijzing als BABS (indien van toepassing) 
➢ Een originele V.O.G. (Verklaring omtrent het gedrag). Het VOG-aanvraagformulier 

(gedeeltelijk al door ons ingevuld) is als bijlage meegestuurd.  
Met het aanvraagformulier VOG gaat u naar de gemeente waar u ingeschreven staat om de 
VOG aan te vragen. De VOG wordt dan binnen een paar weken thuisgestuurd. De kosten 
hiervan zijn landelijk gelijk en bedragen € 41,35 (tarief 2021). 

 
Dit formulier: 

➢ Printen 
➢ Invullen 
➢ Ondertekenen 
➢ Scannen 
➢ Uiterlijk 4 maanden voor het huwelijk of het geregistreerd partnerschap mailen naar 

trouwen@loonopzand.nl. 
 
 
 

Datum 

Handtekening partner 2 
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Uw verzoek wordt in behandeling genomen nadat het paar melding van hun voorgenomen huwelijk 
heeft gedaan. Is de aanvraag compleet dan kan betrokkene namens het college van burgemeester en 
wethouders voor één dag worden aangewezen tot onbezoldigd ambtenaar van de burgerlijke stand 
met het doel dit specifieke huwelijk te voltrekken.  
 
U ontvangt een afschrift van het besluit van aanwijzing. 


