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Geacht bruidspaar,
Hierbij treft u een set papieren aan betreffende de aanvraag voor een eenmalige benoeming van een
trouwambtenaar voor jullie huwelijk in de Gemeente Vlaardingen. Deze set bestaat uit 3 formulieren: het
aanvraagformulier van jullie zelf, een instemmingsformulier van de te benoemen trouwambtenaar en een
bevestigingsformulier van de gemeente waar deze benoemd is. Let op: indien de verzochte
trouwambtenaar niet benoemd en werkzaam is bij een andere gemeente, dan wordt u verzoek
afgewezen.
De complete aanvraag, met een kopie van het benoemingsbesluit, beëdiging van de rechtbank en kopie
van zijn/haar legitimatiebewijs, moet uiterlijk 6 weken voor de huwelijksvoltrekking ingediend worden bij:
Gemeente Vlaardingen
Team Burgerzaken
Postbus 1002
3130 EB Vlaardingen
De leges voor een eenmalige benoeming tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand bedraagt
€ 155,30.
Na de benoeming ontvangt de trouwambtenaar het benoemingsbesluit en een brief met daarin de
werkinstructies zoals die in de Gemeente Vlaardingen gelden. Ook ontvangt u een bevesting van de
benoeming.
Voor de goede orde vermelden wij nog dat de trouwambtenaar géén vergoeding ontvangt van de
Gemeente Vlaardingen. Wij wensen jullie veel plezier toe bij de voorbereidingen en bovenal een hele
mooie huwelijksdag.
Met vriendelijke groet,

Gemeente Vlaardingen
Team burgerzaken
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AANVRAAGFORMULIER VOOR EEN EENMALIGE BENOEMING TOT BUITENGEWOON
AMBTENAAR VAN DE BURGERLIJKE STAND
(in te vullen door het bruidspaar)
Ondergetekenden:
Geslachtsnaam

:

………………………………………………………………….. (M/V)

Voornamen (voluit)

:

…………………………………………………………………………

Geboortedatum

:

………………………… Geboorteplaats: …..………………………

Wonende

:

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

Telefoonnummer

:

…………………………………………………………………………

Geslachtsnaam

:

…………………………………………………………………………

Voornamen (voluit)

:

…………………………………………………………………………

Geboortedatum

:

………………………… Geboorteplaats: …………………………

Wonende

:

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

Telefoonnummer

:

…………………………………………………………………………

En

Verzoeken het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen de navolgende persoon
eenmalig te benoemen tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor het voltrekken van
hun huwelijk.
Datum huwelijk

:

…………………………. Tijdstip: …………………………………..

Geslachtsnaam ambtenaar:

…………………………………………………………………. (M/V)

Voornamen voluit

:

………………………………………………………………………….

Wonende te

:

………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….

Telefoonnummer

:

………………………………………………………………………….

E-mailadres

:

………………………………………………………………………….

Handtekening eerstgenoemde

Handtekening laatstgenoemde

…………………………………..

……………………………………
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INSTEMMINGSFORMULIER BETREFFENDE EEN EENMALIGE BENOEMING TOT BUITENGEWOON
AMBTENAAR VAN DE BURGERLIJKE STAND VAN VLAARDINGEN

Ondergetekende:
Geslachtsnaam

:

……………………………………………………………………… (M/V)

Voornamen (voluit)

:

……………………………………………………………………………..

Geboortedatum

:

…………………………… Geboorteplaats: …………………………..

Adres

:

……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..

Telefoonnummer

:

……………………………………………………………………………..

E-mailadres

:

……………………………………………………………………………..

Thans benoemd en beëdigd als (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand van de
gemeente

:

……………………………………………………………………………..

wil aan het verzoek voldoen om eenmalig als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand op te
treden in de Gemeente Vlaardingen op:
Datum

:

……………………………….. Tijdstip: …………………………………

Bij het huwelijk van

:

……………………………….. en:

…………………………………

Hij / zij




is bekend met de wet- en regelgeving omtrent het voltrekken van huwelijken
is er van op de hoogte dat er vanuit de Gemeente Vlaardingen geen vergoeding aan verbonden
is
zal zich houden aan de regels/afspraken die in de Gemeente Vlaardingen gelden t.a.v. de
huwelijksvoltrekking

Plaats

:

……………………………….. Datum: …………………………………..

Handtekening

:

……………………………………………………………………………….

N.B.
Deze instemmingsverklaring moet voorzien zijn van een kopie van het legitimatiebewijs van betrokkene.
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BEVESTIGING GEMEENTE BETREFFENDE DE BENOEMING VAN EEN (BUITENGEWOON)
AMBTENAAR VAN DE BURGERLIJKE STAND
(in te vullen door de gemeente waar de trouwambtenaar benoemd is)

Ondergetekende:
Naam

:

…………………………………………………………………………………

Functie

:

…………………………………………………………………………………

Gemeente

:

…………………………………………………………………………………

Telefoonnummer

:

…………………………………………………………………………………

E-mailadres

:

…………………………………………………………………………………

Verklaart dat de hieronder genoemde persoon benoemd en beëdigd is als (buitengewoon) ambtenaar
van de burgerlijke stand en dat hij/zij met regelmaat huwelijken voltrekt.

Geslachtsnaam

:

…………………………………………………………………………………

Voornamen (voluit)

:

…………………………………………………………………………………

Geboortedatum

:

…………………………… Geboorteplaats: ………………..……………..

Plaats

:

……………………………. Datum: …………………………………………

Handtekening

:

……………………………. Gemeentestempel
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