Reglement ‘Trouwambtenaar voor één dag’
A. de voorbereiding






Tijdig, maar uiterlijk 13 weken voor de huwelijksvoltrekking of registratie van een
partnerschap (hierna te noemen huwelijk) moet bij het college van B&W het verzoek
worden ingediend om het huwelijk te laten voltrekken door een trouwambtenaar naar
eigen keuze, die geen babs van de gemeente Terschelling is (buitengewoon ambtenaar
van de burgerlijke stand naar eigen keuze, hierna te noemen babs).
Tijdig, maar uiterlijk 13 weken voor het huwelijk wordt de door de babs en het bruidspaar
de ondertekende overeenkomst bij het team Publiek ingeleverd. In de overeenkomst
staan de regels zoals genoemd in het reglement ‘Trouwambtenaar voor één dag’.
Tijdig, maar uiterlijk 10 weken voor het huwelijk wordt van de babs een kopie van het
geldige legitimatiebewijs.
Tijdig, maar uiterlijk 10 weken voor het huwelijk dient eveneens een afschrift van het
geldige benoemingsbesluit van de gemeente, waar de babs zijn/haar werkzaamheden
verricht, te worden overlegd.

B. Verantwoordelijkheden
 De babs wordt begeleid door een bode van de gemeente Terschelling. De bode ziet toe
op de gebruikelijke gang van zaken in de trouwzaal en signaleert onvolkomenheden en
meldt dit zo nodig aan de babs.
 Alle op een huwelijk van toepassing zijnde wettelijke regels dienen te worden uitgevoerd.
Het Reglement Trouwambtenaar voor één dag van de gemeente Terschelling is van
toepassing.
De babs is te allen tijde verantwoordelijk voor:
 De orde in de trouwzaal.
 Het (ten minste) letterlijk voordragen van de wettelijk vastgestelde tekst die bij de
huwelijksvoltrekking hoort. Het bruidspaar dient het ja-woord te geven.
 Het controleren of de in de akte genoemde getuigen aanwezig zijn. Het is niet toegestaan
om personen die niet als getuigen in de akte vermeld staan te laten tekenen op de
huwelijksakte.
 Het ondertekenen van de huwelijksakten door de in de akte vermelde personen met een
documentechte zwarte pen. Het is niet toegestaan om wijzigingen in de akten aan te
brengen.
 Het tekenen en het uitreiken van het (eventuele) trouwboekje.
 Het inleveren van de getekende huwelijksakten op de dag van het huwelijk bij de
aanwezige bode. Het opvolgen van de aanwijzingen (met betrekking tot gebruik van het
gebouw of terrein) van of namens de gebouweigenaar, bode of conciërge.
 Het vasthouden aan de vastgestelde tijden voor een huwelijk. Voor de duur van een
huwelijk wordt maximaal 2 uur gereserveerd. Dit is inclusief de binnenkomst in en het
vertrek uit de trouwzaal.
 Bij het niet of niet tijdig verschijnen van de babs kan het huwelijk geen doorgang vinden.
In dergelijke gevallen dient er altijd te worden overlegd met het team Publiek. Bij het niet
of te laat verschijnen van babs is, behoudens bijzondere gevallen, geen kwijtschelding of
terugbetaling van leges mogelijk. (De heffingsambtenaar beslist hierover).
Inhoud toespraak:
 De babs heeft het recht op vrijheid van meningsuiting. Er zijn echter grenzen. Haar/zijn
uitspraken mogen het goede functioneren van de openbare dienst niet schaden. Dat
betekent in ieder geval dat de babs zich onthouden moet van discriminatoire,
denigrerende, beledigende, rechtsorde schokkende uitspraken. De babs dient uit te
stralen dat hij/zij een openbare functie vervult en dient daar naar te handelen. Dat

betekent dat de betreffende functionaris zich naast genoemde uitspraken moet
onthouden van controversiële of nadrukkelijk politiek getinte uitspraken. Artikel 30,
tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek zegt dat de wet het huwelijk alleen beschouwt in
zijn burgerlijke betrekkingen. Godsdienstige plechtigheden mogen pas plaatshebben,
wanneer de burgerlijke huwelijksvoltrekking daaraan is voorafgegaan.
 De gemeente is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de huwelijkstoespraak.
C. Overige zaken
 Naast de leges voor een huwelijk en de locatie worden extra leges geheven. Het te
betalen bedrag is vastgelegd in de legesverordening.
 Bij annulering van het huwelijk wordt, behoudens bijzondere gevallen (de
heffingsambtenaar beslist hierover) geen restitutie verleend. Bij het verbreken van de
relatie wordt in geen geval restitutie verleend. De huwelijksdatum kan in overleg met de
Medewerker klantencontact team publiek worden verschoven. Hiertoe moet zo spoedig
mogelijk een schriftelijk verzoek worden ingediend.
 De babs wordt aangesteld door of namens het College van Burgemeester en
Wethouders en ontvangt daarvan tijdig een aanstellingsbesluit.
 De babs wordt benoemd voor één huwelijk. Verlenging van de benoeming is niet
mogelijk.
 Het college van Burgemeester en Wethouders kan een benoeming weigeren.
 De babs ontvangt geen financiële vergoeding van de gemeente.
 Het huwelijk wordt ten minste voltrokken in de Nederlandse taal.
 De gemeente stelt een toga verplicht. De bode zorgt ervoor dat de huwelijksakten en de
toga op de trouwlocatie aanwezig zijn.
 Communicatie met de pers of andere media verband houdende met de
huwelijksceremonie of het uitvoeren van de functie van babs vindt altijd plaats via de
afdeling Communicatie van de gemeente.
 Het is niet mogelijk het huwelijk door een babs te laten voltrekken op een kosteloos
tijdstip.

