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Voorwoord
Wanneer u de beslissing heeft genomen om te gaan trouwen, gaat u allerlei zaken regelen. In deze 
brochure brengen wij u op de hoogte van wat er komt kijken bij een huwelijk of partnerregistratie in 
de gemeente Voorst. 

Naast trouwen op het gemeentehuis in Twello, biedt de gemeente Voorst een scala aan 
trouwmogelijkheden. Romantisch op het strand van Bussloo, in cultuurhistorische sferen op het 
landgoed van Klarenbeek of middenin de natuur bij landgoed Hofstede de Middelburg zijn slechts 
een paar voorbeelden. Een uitbundig feest, een intieme bijeenkomst met alleen getuigen? In onze 
gemeente kan het allemaal. Het allerbelangrijkste is dat het uw dag wordt! 

Zowel paren woonachtig in de gemeente Voorst als paren die niet in onze gemeente wonen zijn van 
harte welkom. Onze buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand (BABSen) en medewerkers van 
Burgerzaken zijn dé trouwexperts van de gemeente Voorst. Zij beantwoorden met plezier al uw vragen, 
denken mee en geven advies. Laat u informeren en inspireren maar vooral: geniet! 

Een lang en gelukkig leven met elkaar wensen wij alle (toekomstige) echtparen toe. Door liefde voor 
elkaar uit te spreken en voor elkaar te zorgen, samen een mooie toekomst tegemoet. 

Wij wensen u succes maar vooral veel plezier met de voorbereidingen van uw huwelijksdag. 

Vriendelijke groet,
Medewerkers Burgerzaken gemeente Voorst 

Trouwen
in de gemeente Voorst 

Liefde voor elkaar 
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Huwelijk of geregistreerd 
partnerschap

Wie zijn relatie met een levenspartner formeel wil 
regelen, heeft hiervoor naast het traditionele
huwelijk nog twee andere mogelijkheden:

■	 het	geregistreerd	partnerschap;
■	 een	samenlevingscontract	(vastgelegd	bij	een	

notaris).

Omdat het samenlevingscontract niet door de gemeente 
maar door een notaris wordt vastgelegd, gaat deze 
brochure niet verder in op deze samenlevingsvorm. 

Het geregistreerd partnerschap en het huwelijk zijn 
gelijkwaardig. De gevolgen zijn vrijwel gelijk. Bij een 
geregistreerd partnerschap liggen, net als bij het 
huwelijk, de rechten en plichten voor
een groot deel vast in de wet. 

Het geregistreerde partnerschap en het huwelijk hebben 
juridische gevolgen voor de partners onderling en in de 
verhouding tot anderen. Kortom, bij een geregistreerd 
partnerschap gaat het om:
■	 een	vorm	van	samenleven;
■	 die	wettelijk	geregeld	is;
■	 voor	twee	mensen	van	gelijk	of	verschillend	
geslacht;

■	 die	formeel	wordt	geregistreerd;
■	 en	vrijwel	dezelfde	gevolgen	heeft	als	het	huwelijk.

Toch zijn er wel degelijk belangrijke verschillen tus
sen het huwelijk en het geregistreerd partnerschap. 
Onderstaande tabel geeft deze verschillen weer. 

Huwelijk Geregistreerd partnerschap

Wordt in alle landen erkend Wordt niet in alle landen erkend

U	geeft	elkaar	het	‘ja-woord’.	Daarna	ondertekent	
u de akte.

U	ondertekent	de	akte.	U	hoeft	geen	‘ja-woord’	te	
geven. Dat mag natuurlijk wel.

Kan alleen ontbonden worden door de rechter Kan buiten de rechter om worden ontbonden als er 
geen minderjarige kinderen zijn.

Kan niet worden omgezet naar een geregistreerd 
partnerschap 

Kan omgezet worden naar een huwelijk. Hiervoor 
zijn geen getuigen meer nodig.

Als u trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat, 
doet u dit automatisch in beperkte gemeenschap van 
goederen. Wilt u meer informatie over trouwen/geregis
treerd partnerschap en de (mogelijke) gevolgen voor uw 
bezittingen? Kijk dan op www.rijksoverheid.nl of neem 
contact op met een notaris.

Ouderschap bij  
huwelijk of geregistreerd 
partnerschap
Als er een kind wordt geboren binnen een huwelijk 
of geregistreerd partnerschap tussen een man en een 
vrouw dan worden beiden automatisch de ouders van 
het kind. Dit geldt ook als de man niet de biologische 
vader van het kind is. 

Bovenstaande situatie is anders als twee mannen 
of twee vrouwen gehuwd zijn of een geregistreerd 
partnerschap hebben. Bij een huwelijk of geregistreerd 
partnerschap tussen 2 vrouwen krijgt de biologische 
moeder automatisch het ouderschap. Afhankelijk van 
de situatie, krijgt de duomoeder ook automatisch het 
ouderschap. 

Hebben twee mannen een huwelijk of geregistreerd 
partnerschap gesloten, dan kan de partner van de 
biologische vader het vaderschap alleen verkrijgen door 
erkenning of adoptie. Het is verstandig om in deze 
situatie contact op te nemen met de afdeling burger
zaken van de gemeente Voorst.
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Melding voorgenomen 
huwelijk of geregistreerd 
partnerschap 
Als u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap 
aangaat, meldt u uw plannen bij de gemeente. Dit kan 
al 1 jaar voor uw trouwdag of partnerregistratie maar 
uiterlijk 2 weken van tevoren. Moet u bij de gemeente 
documenten aanleveren die uit het buitenland komen? 
Houd er dan rekening mee dat 2 weken te kort kunnen 
zijn. Neem in dat geval vroegtijdig contact op met 
Burgerzaken (057127 92 13) om te horen welke 
documenten u nodig heeft en waar deze aan moeten 
voldoen. Dit kan namelijk per land verschillend zijn.

Een melding van uw voorgenomen huwelijk of partner
schapsregistratie kunt u in persoon doen op het 
gemeentehuis of schriftelijk. De formulieren vindt u op 
pagina 13 van deze brochure. 

Afhankelijk van uw situatie vult u het juiste formulier in: 
■	 Formulier melding voorgenomen huwelijk/

geregistreerd partnerschap: u heeft beiden de 
Nederlandse nationaliteit, de nationaliteit van een 
van de EUlidstaten of een verblijfsvergunning 
regulier of asiel voor onbepaalde tijd.

■	 Formulier melding voorgenomen huwelijk/
geregistreerd partnerschap + verblijfsrecht: een 
van u heeft niet de Nederlandse nationaliteit, de 
nationaliteit van een van de EUlidstaten of geen 
verblijfsvergunning regulier of geen asiel voor onbe
paalde tijd. Neem óók contact op met Burgerzaken 
(0571 27 92 13) om te vragen of u nog aanvullende 
(buitenlandse) documenten nodig heeft.

Met de gemeente maakt u afspraken over het sluiten 
van het huwelijk of het registreren van het partner
schap. Bijvoorbeeld over de locatie, de datum en het 
tijdstip. Ook kunt u afspraken maken over hoe de 
ceremonie eruit zal zien. 

Stelt u uw huwelijk of geregistreerd partnerschap uit? 
En zit er 1 jaar of langer tussen uw melding en uw 
nieuwe trouwdatum? Neem dan contact op met de 
gemeente Voorst voor een nieuwe melding. Anders 
kunt u niet trouwen of een geregistreerd partnerschap 
aangaan.

Getuigen
Bij het sluiten van het huwelijk of het registreren van 
uw partnerschap heeft u getuigen nodig. Er moeten 
minimaal 2 en maximaal 4 getuigen aanwezig zijn. De 
getuigen moeten meerderjarig zijn. 

De gemeente Voorst heeft de volgende gegevens van de 
getuigen nodig:
■	 een	kopie	van	een	legitimatiebewijs	bijvoorbeeld	

paspoort of rijbewijs
■	 de	eventuele	familiebetrekking	tot	bruid	en	

bruidegom.

U kunt ook een medewerker van de gemeente vragen 
om als getuige bij uw huwelijk/geregistreerd partner
schap op te treden. Hier zijn kosten aan verbonden.
Een huwelijkssluiting duurt normaal ongeveer een 
half uur. Bij het inplannen van huwelijken wordt altijd 
rekening gehouden met tenminste 45 minuten tussen 
twee huwelijken.
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Bescheiden of kosteloos 
huwelijk/geregistreerd 
partnerschap
Indien u in een kleinere setting wilt trouwen of partner
schap wil registreren dan biedt de gemeente Voorst een 
bescheiden of kosteloze ceremonie aan. 

Bescheiden huwelijk/geregistreerd 
partnerschap
In het gemeentehuis in Twello krijgt u de beschikking 
over een zaal in het gemeentehuis (Droomruïne) om 
een bescheiden huwelijk te sluiten. Uw ceremonie duurt 
ongeveer 15 minuten en naast getuigen zijn ook gasten 
welkom (maximaal 20 personen inclusief bruidspaar en 
BABS). Er vindt vooraf een kort telefonisch gesprek met 
de trouwambtenaar plaats zodat de huwelijksvoltrek
king op een feestelijke manier kan plaatsvinden.

Het bescheiden huwelijk vindt alleen plaats op maan
dagochtend om 9.30 uur.

Kosteloos huwelijk/geregistreerd 
partnerschap
Het is beperkt mogelijk om gratis te trouwen of een 
partnerschap te registreren. Hierbij betaalt u wel voor 
het trouwboekje. De ceremonie voor een gratis huwelijk 
of partnerschap duurt ongeveer 10 minuten en beperkt 
zich tot alleen de formele (huwelijks)voltrekking. Er 
wordt geen toespraak gehouden en geen muziek 
gedraaid. Naast u en uw partner, kunnen hier alleen 
maximaal 4 getuigen bij aanwezig zijn. U kunt geen 
voorkeur uitspreken voor een trouwambtenaar. Er is 
vooraf geen contact met de trouwambtenaar die de 
voltrekking verricht.

Kosteloos trouwen kan alleen op maandagochtend om 
8.30 uur en om 9.00 uur. De voltrekking van een gratis 
huwelijk of partnerschap vindt plaats in het gemeente
huis in Twello.

Trouwlocaties
Natuurlijk moet uw trouwdag of de dag van uw gere
gistreerd partnerschap een schitterende dag worden. 
De gemeente Voorst werkt hier graag aan mee. Daarom 
kunt u kiezen uit diverse prachtige trouwlocaties.

U kunt kiezen uit drie soorten locaties om te trouwen 
of een geregistreerd partnerschap aan te gaan. Er zijn 
officiële	trouwlocaties,	goedgekeurde	trouwlocaties	én	
het is mogelijk om zelf een trouwlocatie te kiezen. De 
verschillende mogelijkheden worden in de volgende 
alinea’s	besproken.	

Officiële trouwlocaties 
Een	officiële	trouwlocatie	is	een	door	de	gemeente	
Voorst aangewezen locatie waar een (buitengewoon) 
ambtenaar	van	de	burgerlijke	stand	‘wettelijk’	een	
huwelijk	mag	sluiten.	De	officiële	trouwlocaties	zijn:	
het gemeentehuis in Twello, Landgoed Klarenbeek en 
landgoed Hofstede de Middelburg. 

Gemeentehuis in Twello
In 2022 is het gemeentehuis volledig duurzaam 
gerenoveerd. Het resultaat is een modern gemeente
huis dat klaar is voor de toekomst. De raadzaal is de 
officiële	trouwzaal	van	de	gemeente	Voorst.	Als	er	een	
huwelijk plaatsvindt, wordt deze zaal omgetoverd tot 
een sfeervolle ruimte die zowel geschikt is voor kleine, 
intieme huwelijksvoltrekkingen als grote ceremonies 
met veel gasten. 
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De raadzaal is uitgerust met de modernste techniek. 
Dit maakt het bijvoorbeeld mogelijk om (kosteloos) 
uw huwelijksvoltrekking op te nemen. Ook behoort 
livestreaming tot de mogelijkheden. Gasten die niet 
fysiek bij uw huwelijk aanwezig zijn, kunnen zo vanaf 
een andere locatie uw huwelijksvoltrekking live volgen. 
Ook kunt u zelf kiezen wat u op het grote scherm wilt 
tonen. 

Gemeente Voorst
H.W. Iordensweg 17 | 7391 KA Twello
Telefoonnummer: 0571 -27 99 11
E-mailadres: burgerzaken@voorst.nl

Landgoed Klarenbeek 
Landgoed Klarenbeek is al sinds het begin van de 
18e eeuw in het bezit van de Familie Krepel. In de 
rijksmonumentale – van oorsprong – fabriekspanden 
werd van oudsher koper geslagen en hout bewerkt tot 
sigarenkistjes. De stijlvol gerestaureerde ruimtes bieden 
een sfeervol decor voor jullie bijzondere trouwdag (tot 
200 personen).

Landgoed Klarenbeek
Kopermolenweg 16 |7382 BP Klarenbeek
Telefoonnummer: 055 - 30 11 103
E-mail: info@landgoedklarenbeek.nl

Landgoed Hofstede de Middelburg
Restaurant Hofstede De Middelburg is gelegen aan 
recreatieplas Bussloo. De fraai gerestaureerde boerderij 
is van oorsprong een hofstede uit 1863. De combinatie 
van natuur en historie zorgt voor een romantische sfeer.

Hofstede De Middelburg
Zandwal 1 | 7383 RP Voorst
Telefoonnummer: 0571 - 26 19 00
E-mail: info@hofstededemiddelburg.nl

Goedgekeurde trouwlocatie
Een goedgekeurde trouwlocatie is een door de 
gemeente Voorst geschikt bevonden locatie om een 
huwelijk te voltrekken of geregistreerd partnerschap 
aan te gaan door een (buitengewoon) ambtenaar van 
de burgerlijke stand. Op deze locatie is al eerder een 
huwelijk voltrokken of een partnerschap geregistreerd. 
Deze locatie moet dan nog wel eenmalig benoemd 
worden voor jullie dag. 

Zelf een trouwlocatie kiezen
U kunt zelf kiezen waar u trouwt. Misschien wilt u trou
wen op een plek waar u een bijzondere herinnering aan 
heeft. De gemeente moet toestemming geven voordat u 
op deze plek mag trouwen. De locatie moet aan ver
schillende voorwaarden voldoen. Daarom is het ver
standig op tijd contact op te nemen met de gemeente 
Voorst. De medewerkers van Burgerzaken kunnen u ook 
vertellen of u eventueel nog vergunningen nodig heeft.
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Het formulier: aanvraagformulier zelfgekozen loca-
tie, is als bijlage van deze brochure beschikbaar om 
toestemming aan de gemeente Voorst te vragen. In het 
formulier staan ook de voorwaarden waar een zelfge
kozen locatie aan moet voldoen. 

Trouwen in het buitenland
Als u in het buitenland wilt trouwen, heeft u misschien 
een verklaring van huwelijksbevoegdheid nodig. Dit 
heet ook wel een ongehuwdverklaring. Deze vraagt u 
persoonlijk aan bij de gemeente. De voorwaarden om in 
aanmerking te komen voor een verklaring van huwe
lijksbevoegdheid zijn:

■	 U	of	uw	partner	heeft	de	Nederlandse	nationaliteit.
■	 U	of	uw	partner	staat	in	deze	gemeente	ingeschre

ven of u woonde in deze gemeente voor u naar het 
buitenland vertrok.

Voldoet u aan bovenstaande voorwaarden, dan kunt u 
alleen persoonlijk bij de gemeente Voorst een aanvraag 
voor de verklaring doen. Neem hiervoor contact op 
met Burgerzaken van de gemeente Voorst. Nadat u 
getrouwd bent in het buitenland moet uw huwelijk nog 
wel worden geregistreerd bij de plaatselijke gemeente 
waar u woont.

Als u in het buitenland woont maar in Nederland wil 
trouwen, dan is daar ook een aparte procedure voor.

Contactgegevens van een ambassade, consulaat of 
andere vertegenwoordiging zijn te vinden op:  
https://www.nederlandwereldwijd.nl/contact

Meer informatie over trouwen of geregistreerd 
partnerschap sluiten in het buitenland is te vinden op 
www.rijksoverheid.nl 

Trouwambtenaar
Om te kunnen trouwen heeft u een zogeheten 
BABS nodig: een Buitengewoon Ambtenaar van de 
Burgerlijke Stand. Deze trouwambtenaren voltrekken 
officieel	het	huwelijk.	U	kunt	uw	voorkeur	voor	
een bepaalde trouwambtenaar doorgeven aan de 
gemeente. Hij of zij neemt dan enkele weken voor 
het huwelijk contact met u op om uw wensen te 
bespreken. Het is ook mogelijk om een bekende 
aan te wijzen als eenmalig trouwambtenaar. Deze 
persoon	moet	wel	benoemd	en	beëdigd	zijn	als	
buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand 
in een andere gemeente. 

Trouwambtenaren van de gemeente 
Voorst
Een trouwambtenaar van de gemeente Voorst 
wordt vaak BABS (Buitengewoon Ambtenaar van de 
Burgerlijke Stand) genoemd. Zij zijn, samen met de 
medewerkers van Burgerzaken, dé trouwexperts 
van de gemeente Voorst. Alle trouwambtenaren van 
de gemeente zijn ervaren en kunnen jullie, indien 
gewenst, helpen en adviseren. 

Voorafgaand aan het huwelijk neemt de trouw
ambtenaar contact met u op, om een afspraak een 
te maken. Deze afspraak vindt naar wens bij u thuis, 
op het gemeentehuis of telefonisch plaats. Tijdens 
dit persoonlijke gesprek leert u elkaar kennen 
en	is	er	gelegenheid	om	al	uw	wensen	en	ideeën	
te	bespreken.	In	de	volgende	alinea’s	stellen	de	
trouwambtenaren zich graag aan u voor. 
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Hedwig Peters
“Mijn werkwijze is persoonlijk, infor
meel, interactief en daar waar mogelijk/
wenselijk met humor, máár met respect 
naar de wettelijke verbintenis. En dit alles met een 
zachte	‘G’,	want	ik	ben	geboren	en	getogen	in	Brabant.	
Natuurlijk stem ik alles af op jullie persoonlijke wensen 
en	omstandigheden	en	voeg	mijn	ideeën	en	ervaring	
hieraan toe. Er is veel mogelijk tijdens een wettelijke 
verbintenis, meer misschien wel dan jullie denken. En 
dit alles zal aan bod komen tijdens het voorgesprek 
met jullie. Het moet immers een huwelijksvoltrekking 
worden met een persoonlijk verhaal en de stijl en 
inhoud krijgen die bij jullie past. Jullie dag moet niet 
alleen ontspannen, sfeervol, warm en persoonlijk 
beginnen samen met jullie daggasten, deze dag moet 
ook uniek/intiem beginnen! En dat is waar ik met héél 
véél plezier mijn energie in steek. In mijn functie als 
BABS zie ik het dan ook als mijn taak om jullie een 
mooie, persoonlijke herinnering mee te geven aan jullie 
huwelijksvoltrekking waar jullie hopelijk nog lang met 
veel plezier op terug kunnen kijken. Ik wens jullie veel 
plezier met alle voorbereidingen en kijk er naar uit jullie 
te ontmoeten!” Contact: info@hedwigpeters.nl 

Yvonne Rosenkamp-Salimans
“Nadat ik 15 jaar als commercieel buitendienst 
medewerkster werkzaam ben geweest in 
het westen van het land en de kinderen 

het huis uit waren zijn mijn man en ik 
terug gegaan naar onze geboortestreek. Het is 

zover… Jullie hebben besloten om te trouwen of 
een geregistreerd partnerschap aan te gaan en dan 
moet er ook nog gekozen worden voor een BABS. Het 
is voor mij een enorme uitdaging om voor een paar 
een persoonlijke ceremonie samen te stellen. Er mag 
zeker ruimte zijn voor humor en emotie, maar de 
ceremonie moet bovenal bij jullie passen. Immers niet 
ik maar jullie staan centraal die dag. Ik zie het tevens 
als mijn taak jullie te adviseren wat er zoal mogelijk is 
tijdens de ceremonie. Het is voor mij als BABS een eer 
om met jullie als middelpunt deze gebeurtenis te laten 
plaatsvinden in een sfeer waar alle betrokkenen zich in 
herkennen.” Contact: yvonne.rosenkamp@gmail.com

Rinet Brinks
“Omgaan met mensen staat centraal 
in mijn hele leven. Ik ben in Drenthe 
geboren en opgegroeid. Na omzwervin
gen, woon ik inmiddels alweer meer dan 
13 jaar samen met mijn echtgenoot in de gemeente 

Voorst. Naast Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke 
Stand (BABS) ben ik ook werkzaam als sociaal werker 
(ouderenadviseur). In mijn werk maar ook privé vind 
ik	het	fijn	als	ik	erin	slaag	mensen	iets	gelukkiger	en	
blijer te maken door o.a. mooie contacten/relaties tot 
stand	te	brengen.	Vertrouwen	en	een	fijne	sfeer	en	
als het mogelijk is wat humor op zijn tijd zijn wat 
mij	betreft	de	basis	ingrediënten	voor	een	dergelijk	
succes. Dit geldt ook voor het mooie BABSwerk. Of 
jullie	het	nu	als	een	klein	officieel	moment	zien	of	als	
het belangrijkste onderdeel van jullie ultieme feestdag, 
jullie krijgen altijd te maken met een BABS. Mijn inzet is 
er hoe dan ook op gebaseerd dat dit wettelijke onder
deel van jullie feestdag onvergetelijk gaat worden. Ik 
probeer	altijd	om	het	officiële	moment	zo	goed	moge
lijk bij jullie wensen aan te laten sluiten, juist omdat ik 
die goede sfeer en humor zo belangrijk vind. Een op 
maat geschreven persoonlijk woord, gevoel voor sfeer 
en spontaniteit, dat zijn dan ook mijn kernwoorden als 
het gaat om het begeleiden van jullie huwelijksbelofte.” 
Contact: babsrinet@gmail.com

Hans Zuijdveld
“Hans Zuijdveld, aangenaam. Ik ben 
geboren	in	1954	te	’s-Gravenhage.	

Wilde op mijn achttiende het klooster 
in, ben acteur geworden, presentator, 

operaregisseur, plantagebeheerder in Costa Rica en nu 
Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand. Zo kunnen 
dingen dus lopen. Heb twee leuke kinderen, dochter 
Ziggy en zoon Sep. Zijn al lang het huis uit. Ben na 25 
jaar gescheiden, maar woon alweer twee jaar zielsge
lukkig samen met mijn Willy in Twello. Alleen, zij wil 
uit principe niet trouwen, dus… dan maar jullie. Naast 
het	officiële,	want	dat	is	het	en	daarom	ben	ik	erbij…	
Samen kijken wat jullie van de ceremonie verwachten. 
Hoe we het kunnen vormgeven. Jullie achtergrond, 
familie, vrienden, werk, het heden, de toekomst. Dit is 
jullie superbelangrijke beslissing en dag. Ik hoop dat 
ik daaraan kan bijdragen. Jullie geven aan, of ik doe 
voorzetten.” Contact: hans.zuijdveld@gmail.com

Marc van den Hoogen
“Ik werk mijn hele leven al vóór en vooral 
mét mensen. Dat geeft me energie en daar 
word ik blij van. Bovendien houd ik ervan om 
met woorden een mooi verhaal te maken. Vanwege 
die combinatie geniet ik ervan om mensen toe te 
spreken op de memorabele momenten in hun leven. 
Jullie huwelijksvoltrekking moet een feest, één van 
de hoogtepunten van jullie trouwdag zijn. Ik verheug 
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me erop, om op jullie huwelijksdag een levendige 
ceremonie te verzorgen, die bij jullie past en waar je je 
in herkent. Daarom kom ik graag op bezoek voor jullie 
persoonlijke verhalen. Samen bespreken we uitgebreid 
jullie wensen voor deze bijzondere dag. Ik ga heel 
goed luisteren wat voor jullie echt belangrijk is. Op 
basis daarvan maak ik een ongedwongen speech met 
diepgang, humor en soms ook een brok in de keel. Op 
de momenten dat dit gevraagd wordt vanzelfsprekend 
ingetogen en serieus. Samen maken we er een per
soonlijke en sfeervolle ceremonie van. Ik stel alles in 
het werk om ervoor te zorgen dat jullie, en allen die je 
lief zijn, de herinnering aan de huwelijksvoltrekking, als 
één van de hoogtepunten van jullie trouwdag kunnen 
koesteren.” Contact: hoogen1@xs4all.nl

Trouwambtenaar voor één dag
Wilt u een andere BABS dan de trouwambtenaren van 
de gemeente Voorst? Dat kan alleen als deze persoon 
in	een	andere	gemeente	al	is	benoemd	en	beëdigd	
als trouwambtenaar en daar actief werkzaam is. Deze 
persoon wordt dan eenmalig benoemd tot buitenge
woon ambtenaar van de burgerlijke stand (BABS) om het 
huwelijk in de gemeente Voorst te kunnen voltrekken.
Door het aanvraagformulier benoeming BABS voor 
één dag in te vullen en op te sturen naar de gemeente 
Voorst, wordt uw verzoek in behandeling genomen. 
De aanvraag moet uiterlijk 2 maanden voor de huwe
lijksdatum zijn ontvangen. Het aanvraagformulier 
benoeming BABS voor één dag vindt u op pagina 13 van 
deze brochure. 

Tijden en kosten van  
een huwelijksvoltrekking 
en geregistreerd 
partnerschap

Aan een huwelijksvoltrekking en geregistreerd part
nerschap zijn kosten verbonden (m.u.v. een kosteloos 
huwelijk). De hoogte van de kosten is afhankelijk van 
de dag, het tijdstip en de locatie. 

Tarieven overig

Omschrijving 

Benoemen van een Buitengewoon 
ambtenaar van de burgerlijke stand 
(BABS) voor 1 dag

€ 132,95

Getuigen van de gemeente  
(kosten per getuige)

€  26,45

Verklaring van huwelijksbevoegdheid 
(trouwen in het buitenland) 

€ 27,50

Meertalig modelformulier € 21,20

Omschrijving Dag Locatie Tarief

Kosteloos huwelijk ma om 08.30u en 09.00u Gemeentehuis Twello 
ruimte Droomruïne

gratis 

Bescheiden huwelijk, geregistreerd 
partnerschap 

ma om 09.30u Gemeentehuis Twello, 
ruimte Droomruïne

€ 168,10

Huwelijk, geregistreerd partner
schap, omzetten geregistreerd 
partnerschap in een huwelijk

ma 09.30u  16.15u 
di t/m vr van 08.30u  16.15u

Gemeentehuis Twello, 
trouwzaal (raadzaal)

€ 341,55

Huwelijk, geregistreerd partner
schap, omzetten geregistreerd 
partnerschap in een huwelijk

ma t/m vr vanaf 16.15u 
za, zo en feestdagen

Gemeentehuis Twello, 
trouwzaal (raadzaal)

€ 1.123,65

Huwelijk, geregistreerd partner
schap, omzetten geregistreerd 
partnerschap in een huwelijk

ma 09.30u  16.15u 
di t/m vr van 08.30u  16.15u

Landgoed Klarenbeek, 
Hofstede de Middelburg of 
eigen gekozen locatie*

€ 341,55

Huwelijk, geregistreerd partner
schap, omzetten geregistreerd 
partnerschap in een huwelijk

ma t/m vr vanaf 16.15u 
za, zo en feestdagen

Landgoed Klarenbeek, 
Hofstede de Middelburg of 
eigen gekozen locatie*

€ 403,00

* U betaalt ook de kosten die u heeft afgesproken met de door u gekozen buitenlocatie of zelfgekozen locatie.
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Trouw-/
partnerschapsboekje

In Nederland ontvangt een paar bij het huwelijk/
partnerschapsregistratie een trouwboekje of partner
schapsboekje van de burgerlijke stand. Hoewel het een 
gangbaar	gebruik	is,	is	het	niet	verplicht	zo’n	trouw
boekje	aan	te	schaffen.	Het	trouwboekje	is	het	bewijs
stuk van uw huwelijk/partnerschap. Er is ruimte voor 
het registreren van de kinderen. Ook bevat het boekje 
informatie over geboorteaangifte, overlijdensaangifte 
en uitleg over regelgeving omtrent geslachtsnamen. 
Het wordt geadviseerd om dit boekje mee te nemen als 
u naar het buitenland gaat, zodat u in voorkomende 
gevallen kunt aantonen dat u wettelijk bij elkaar hoort.

Tarieven trouwboekjes / partnerschapsboekjes:

Standaarduitvoering € 18,35

Linnen uitstraling € 29,70

Luxe leren uitvoering € 44,75

Gekalligrafeerde letters € 5,00

Achternaam partner 
gebruiken

Uw achternaam staat in de burgerlijke stand en in de 
basisregistratie personen (BRP) van de gemeente. Een 
achternaam heet ook wel geslachtsnaam of geboor
tenaam. Bij een vrouw wordt ook wel eens gesproken 
over meisjesnaam. Uw achternaam verandert niet als u 
trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat.
Wilt u dat de gemeente en andere (overheids)organi
saties u na het huwelijk of geregistreerd partnerschap 
aanschrijven met een andere achternaam? Dan kunt u 
dit	aangeven	bij	de	gemeente	met	een	verzoek	‘wijzi
ging	naamgebruik’.	De	gemeente	en	andere	(overheids)
organisaties gebruiken dan deze naam. Bijvoorbeeld 
als zij u post sturen. De achternaam die u kreeg bij uw 
geboorte	blijft	in	uw	officiële	papieren	staan,	bijvoor
beeld uw paspoort of rijbewijs.

Stel: u heet J. de Wit en uw partner heet P. Jansen. 
U kunt dan uit 4 namen kiezen:

■	 J.	Jansen
■	 J.	de	Wit
■	 J.	de	Wit-Jansen
■	 J.	Jansen-de	Wit

Het maakt niet uit of u man, vrouw of genderneutraal 
bent. Als u gaat trouwen of een geregistreerd partner
schap aangaat wordt deze keuze aan u voorgelegd. 
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Huwelijksvormen 
(vermogensrechtelijke 
gevolgen)
Als u plannen heeft om te gaan trouwen of een gere
gistreerd partnerschap aan te gaan, is het verstandig 
om samen te kijken hoe u het gaat regelen met uw 
vermogen. Want als u gaat trouwen of een geregistreerd 
partnerschap aangaat heeft dit vermogensrechtelijke 
gevolgen. 

In	de	volgende	alinea’s	worden	de	mogelijke	gevolgen	
kort besproken. Voor meer informatie kunt u het beste 
kijken op www. Rijksoverheid.nl 

Wet Beperkte gemeenschap van 
goederen
Vanaf 1 januari 2018 geldt een nieuwe wet als u gaat 
trouwen. U trouwt dan namelijk in beperkte gemeen
schap van goederen. Volgens deze wet blijven al uw 
persoonlijke bezittingen en schulden die u vóór het 
trouwen heeft van u alleen. De bezittingen en schulden 
die u na het trouwen krijgt, zijn van u samen. Dit geldt 
niet voor schenkingen of erfenissen die u krijgt tijdens 
uw huwelijk. Ook die zijn van u persoonlijk, tenzij de 
schenker anders heeft bepaald of in het testament iets 
anders is aangegeven.

Als u ondernemer bent is het ook met de nieuwe wet 
nog steeds van belang dat u nadenkt over huwelijkse 
voorwaarden. Zo kunt u zakelijk en privé gescheiden 
houden. Voor mensen die een geregistreerd partner
schap aangaan geldt deze wet ook.

Algehele gemeenschap van goederen
Vóór 2018 trouwden mensen automatisch in algehele 
gemeenschap van goederen. Dat betekende dat alle 
bezittingen en schulden van u samen waren. Dus ook 
de bezittingen en schulden die u zelf al voor de trouw
datum had. Het is nog steeds mogelijk om in algehele 
gemeenschap van goederen te trouwen. Dat regelt u via 
huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden 
bij de notaris.

AVG
Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente 
uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt 
uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene 
verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de 
gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:
■	 De	persoonsgegevens	waar	de	gemeente	om	vraagt,	

zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of 
melding.

■	 De	gemeente	registreert	en	verwerkt	uw	gegevens	
op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.

■	 De	gemeente	gebruikt	uw	gegevens	alleen	voor	het	
verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets 
wat daar rechtstreeks verband mee heeft).

■	 Uw	persoonsgegevens	blijven	niet	langer	bewaard	
dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of 
melding.

■	 Andere	organisaties	krijgen	uw	gegevens	alleen	als	
dit wettelijk verplicht is.

■	 Als	u	hierom	vraagt,	dan	vertelt	de	gemeente	u	
waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee 
gebeurt.
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Checklist aan te leveren 
stukken voor huwelijk / 
partnerschap
De genoemde formulieren staan hiernaast onder 
Formulieren.
 
□ Meldingsformulier voorgenomen huwelijk/gere-

gistreerd partnerschap. Let erop dat dit formulier 
volledig wordt ingevuld en ondertekend door 
beide aanstaande echtgenoten/partners. Heeft u 
of uw partner een niet-Nederlandse nationaliteit? 
Vul dan het formulier: melding voorgenomen 
huwelijk met verblijfsrecht in. 

□ Kopie legitimatiebewijs van beide aanstaande 
echtgenoten/partners.

□ Kopie legitimatiebewijs van de getuigen.

□ Indien gewenst invullen en ondertekenen: 
formulier verklaring naamgebruik.

□ Indien van toepassing invullen en ondertekenen: 
aanvraagformulier eenmalige BABS.

□ Indien van toepassing invullen en ondertekenen: 
aanvraagformulier trouwlocatie.

De ingevulde en ondertekende formulieren en 
bijbehorende stukken kunt u per post opsturen 
naar:

Gemeente Voorst
Burgerzaken
Postbus 9000
7390 HA Twello

Wij verzoeken u alle stukken van u, uw partner 
en de getuigen in één keer, in één envelop aan te 
leveren. Na ontvangst van de melding wordt er 
telefonisch contact met u opgenomen om een en 
ander te bespreken of een afspraak te maken. In 
voorkomende gevallen kan er door de ambtenaar 
burgerlijke stand gevraagd worden om aanvullende 
stukken aan te leveren. Mochten er aanvullende 
stukken nodig zijn dan wordt u daar tijdens dit 
telefoongesprek over geïnformeerd.

Formulieren
■	 Aanvraagformulieren voor voltrekking 

huwelijk of partnerschap registratie in/op 
een zelfgekozen locatie	(3	pagina’s) 

■	 Melding van voorgenomen huwelijk 
(6	pagina’s)	

■	 Melding van voorgenomen huwelijk 
verblijfsrecht	(6	pagina’s)	

■	 Melding formulier voorgenomen 
geregistreerd partnerschap	(6	pagina’s)

■	 Aanvraagformulier benoeming BABS voor 
één dag	(3	pagina’s)	

■	 Formulier wijziging naamgebruik  
(1	pagina)	
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Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen en/
of opmerkingen dan kunt u contact opnemen met het 
team Burgerzaken van de gemeente Voorst:
0571 27 92 13 of burgerzaken@voorst.nl 

Contactgegevens 

Postadres:
Postbus 9000
7390 HA Twello

Bezoekadres:
H.W. Iordensweg 17
7391 KA Twello

0571 - 27 92 13 
burgerzaken@voorst.nl
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