
Aanvraag trouwambtenaar voor één dag 
(niet benoemd en beëdigd) 

Toelichting 

• Als u uw huwelijk wilt laten voltrekken door een bekende,
die geen trouwambtenaar is in een andere gemeente, dan
kunt u hiervoor een aanvraag doen met dit formulier.
Deze persoon wordt dan voor uw huwelijk benoemd en
beëdigd tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke
stand (babs) van de gemeente Utrecht.

• Deze aanvraag kunt u pas doen nadat u uw trouwdag bij
ons heeft vastgelegd.

• De aanvraag voor de trouwambtenaar voor één dag
moet u tenminste vier maanden vóór de huwelijksdatum
ingediend hebben.

• Na ontvangst van uw verzoek met de vereiste bijlagen,
wordt de door u gewenste persoon namens burgemeester
en wethouders benoemd tot trouwambtenaar.

• Na de benoeming moet deze persoon nog door de
rechtbank worden beëdigd. De afspraak met de rechtbank
voor de beëdiging maakt Burgerzaken voor u.

• Bij de huwelijksvoltrekking zal één van de vaste
trouwambtenaren van de gemeente Utrecht aanwezig zijn
om te assisteren.

• Kijk voor uitgebreide informatie over deze aanvraag op 
utrecht.nl. Hier vindt u de voorwaarden, de kosten die 
eraan verbonden zijn en de procedure die doorlopen moet 
worden.

• Wanneer wordt gesproken over bruidspaar, huwelijk, 
trouwen en trouwdag wordt respectievelijk ook bedoeld 
geregistreerd partners, geregistreerd partnerschap, 
partnerschap registreren en partnerschapsdag.

• Vul dit formulier volledig in en onderteken het voordat u 
het aan ons verstuurt.

• Iemand die al trouwambtenaar is in een andere gemeente 
kan ook een huwelijk voltrekken in de gemeente Utrecht. 
De aanvraag hiervoor kunt u niet met dit formulier 
indienen. Hiervoor gebruikt u het formulier ‘Aanvraag 
trouwambtenaar voor één dag (al benoemd en beëdigd)’. 
Dit formulier vindt u op   utrecht.nl.

Als u dit icoontje tegenkomt moet u een bewijsstuk 
meesturen. 

1 Gegevens aanstaand bruidspaar 

1.1 Partner 1 

Achternaam  Voorletters 

Geboortedatum   

Kopie geldig identiteitsbewijs meesturen 

1.2 Partner 2 

Achternaam  Voorletters 

Geboortedatum   

Kopie geldig identiteitsbewijs meesturen 

1.3 Contactgegevens 

Adres 

Postcode  Plaats 

Telefoonnr.  E-mailadres

z.o.z.



Als u dit icoontje tegenkomt moet u een bewijsstuk meesturen. 

2 Gegevens trouwambtenaar voor één dag 

Achternaam  Voorletters 

Geboortedatum 

Adres 

Postcode  Plaats 

Telefoonnr.  E-mailadres 

Kopie geldig identiteitsbewijs 

Verklaring omtrent het gedrag (VOG) 

Origineel uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) (niet ouder dan één maand) meesturen 

3 Gegevens huwelijk 

3.1 Datum en tijd huwelijk 

Datum  Tijd 

3.2 Locatie huwelijk 

Verklaring partners 

• Het is ons bekend dat aan deze aanvraag kosten zijn
verbonden (náást de huwelijksleges).

Verklaring trouwambtenaar 

• Ik ben bereid dit huwelijk/geregistreerd partnerschap te
voltrekken.

• Het is mij bekend dat ik als trouwambtenaar voor één
dag geen vergoeding ontvang van de gemeente Utrecht.

Handtekeningen 

Ondergetekenden geven tevens toestemming voor het gebruik van hun gegevens t.b.v. het behandelen van deze aanvraag. 

Plaats   Datum    

Handtekening partner 1 Handtekening partner 2 Handtekening trouwambtenaar 

Versturen 

Gemeente Utrecht 

Publiekszaken 

Burgerzaken 

Postbus 5000 

3502 JA Utrecht 

Privacy 

Wilt u weten hoe we omgaan met uw persoonsgegevens? 

Zie utrecht.nl/privacy. 
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