
Trouwen is voor bruidsparen vaak de dag 
van hun leven . Een moment dat grote 
zorgvuldigheid vraagt. Het bruidspaar 
heeft u gevraagd hun huwelijk te voltrek-
ken. Een bijzondere taak waarvan wij 
verwachten dat u die met grote zorgvul-
digheid zal vervullen.  

Matrimonium is een vereniging voor 
trouwambtenaren in Noord-Holland. Wij 
hebben als doel de professionaliteit 
van de trouwambtenaar te waarborgen 
en te verbeteren. Daarom hebben wij 
voor u deze brochure ontwikkeld, om 
van uw ceremonie ook een professio-
nele huwelijksceremonie te kunnen 
maken.   
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Professioneel trouwen 

Matrimonium 

Matrimonium 

Professionaliteit en  
deskundigheid van de 
trouwambtenaar in stand 
houden 

Matrimonium 

Ervaringen delen,  
workshops volgen, 
discussies voeren  
en met de tijd mee-
gaan 

Professioneel trouwen voor 
de eenmalig benoemde 
trouwambtenaar. 
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P r o f e s s i o n e e l  g e t r o u w d  Als Babs vertegenwoordigt u de gemeente. Het is goed u 
daarvan bewust te zijn. 

Als Babs voert u de wet uit. Bij de beëdiging heeft u ver-
klaard dat u uw taak met eerlijkheid en nauwkeurigheid zal 
vervullen en dat u de wettelijke voorschriften, de burgerlijke 
stand betreffende, met de meeste nauwgezetheid zal op-
volgen. Dat betekent dat het belangrijk is te weten wat van 
u als babs verwacht wordt. 

De getuigen zijn een belangrijk onderdeel van de ceremo-
nie. Zonder hen kunt u het huwelijk niet voltrekken. Het 
bruidspaar moet minimaal 2 maar mag maximaal 4 getui-
gen aanleveren. 

In artikel 67 van het burgerlijk wetboek staat: 

1. De aanstaande echtgenoten moeten ten overstaan 
van de ambtenaar van de burgerlijke stand en in tegen-
woordigheid van de getuigen verklaren, dat zij elkander 
aannemen tot echtgenoten en dat zij getrouw alle plich-
ten zullen vervullen, die door de wet aan de huwelijkse 
staat worden verbonden.  
 
2. Terstond nadat deze verklaring is afgelegd, ver-
klaart de ambtenaar van de burgerlijke stand, dat 
partijen door de echt aan elkander zijn verbonden, en 
maakt hij daarvan in het daartoe bestemde register 
een akte op. 

Hoe past u dit toe in de huwelijksceremonie? De 
vraag die u het bruidspaar stelt is als volgt: 

[Echtgeno(o)t(e) 1] neemt u  [Echtgeno(o)t(e)  2] 
aan tot uw echtgenoot/echtgenote en belooft u 
getrouw alle plichten te zullen vervullen die de wet 
aan de huwelijkse staat verbindt. Wat is hierop uw 
antwoord?  
Het antwoord dient bevestigend te zijn.  

Daarna stelt u deze vraag opnieuw maar dan 
natuurlijk aan de andere partner. 

Vervolgens zegt u: “Dan verklaar ik als buitenge-
woon ambtenaar van de burgerlijke stand van de 

• Een huwelijk voltrekken is een serieuze aan 
  gelegenheid. 

• Humor is belangrijk, maar het officiële  
   gedeelte behoort daadwerkelijk officieel te  
   zijn. 

• Een toga is prima, maar niet met een ander   
    gemeentewapen dan dat van de gemeente.    
     waar u het huwelijk voltrekt. 

• Bedenk dat u geen stukje opvoert,  
      maar recht spreekt op het moment van de  
      bevestiging. 

• U heeft een belangrijk aandeel in een   
        voor het bruidspaar speciale dag.  Wees  
        u zich daarvan bewust! 

 

 

  

Matr imonium helpt  
u  op w eg.  
 
Van harte gefeliciteerd, u bent door de ge-
meente eenmalig benoemd tot  buitengewoon 
ambtenaar van de burgerlijke stand.  (Babs) 
Een benoeming die voor één huwelijk geldig 
is. Een huwelijk dat u op speciaal verzoek 
van het bruidspaar mag voltrekken.  

Met deze benoeming krijgt u een bijzondere 
rol tijdens deze speciale dag van  het 
bruidspaar. Om dit zo goed mogelijk te 
laten verlopen willen wij u graag wat hand-
reikingen doen. 

gemeente [naam gemeente], dat u door het huwelijk 
aan elkaar verbonden bent.” 
Vanaf dat moment is het bruidspaar getrouwd. Het 
jawoord is bindend, gevolgd door uw verklaring. 

Vervolgens kan het paar de ringen wisselen en dan 
worden de aktes getekend. Eerst door het bruidspaar, 
dan de getuigen en u  tekent als laatste. 

Er zal van de gemeente 
waarschijnlijk een profes-
sionele trouwambtenaar 
aanwezig zijn tijdens de 
huwelijksvoltrekking. Deze collega kan u op weg 
helpen en uitleg geven over de wettelijke vereisten 
van de huwelijksvoltrekking. Wij raden aan enkele 
weken voor de huwelijksdatum contact op te ne-
men met het stadsdeel waar het huwelijk voltrok-
ken wordt, en met deze ambtenaar een afspraak 
te maken. Mocht tijdens de ceremonie niet vol-
gens de voorschriften gehandeld worden, dan zal 
deze ambtenaar u corrigeren of in het ergste 
geval de ceremonie overnemen.  

Een huwelijksceremonie is geen stukje dat op-
gevoerd wordt. Er wordt daadwerkelijk een  
huwelijk voltrokken en dat dient te gebeuren 
volgens de wettelijke voorschriften.  Immers, 
anders zou het huwelijk nietig zijn. U heeft een 
verantwoordelijke taak, wees u zich daarvan 
bewust.  
Heel veel plezier met de huwelijksvoltrekking! 
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