
 

   

    Postbus 2000 

3760 CA Soest 

Bezoekersadres: Raadhuisplein 1 
Postbus2000@soest.nl 

035-609 34 11 

 

  
Aanvraagformulier eenmalige benoeming 

als onbezoldigd buitengewoon ambtenaar 
van de burgerlijke stand  

 

 
Gegevens bruidspaar/partnerschapspaar 

 

Bruid(egom) of partner 1 

 
Geslachtsnaam:              ________________________________________________________ 
 
Voornamen:                ________________________________________________________ 
 

Plaats van geboorte:       ________________________________________________________ 
 
Dag van geboorte:          ________________________________________________________ 
 
Adres:                            ________________________________________________________ 
 
Postcode:                       _______________   woonplaats: _____________________________ 

 
Telefoonnummer:            ________________________________________________________ 
 
E-mailadres:                   ________________________________________________________ 
 
 

Bruid(egom) of partner 2 

 
Geslachtsnaam:              ________________________________________________________ 
 
Voornamen:                ________________________________________________________ 
 
Plaats van geboorte:       ________________________________________________________ 

 
Dag van geboorte:          ________________________________________________________ 
 
Adres:                            ________________________________________________________ 
 
Postcode:                       _______________   woonplaats: _____________________________ 
 

Telefoonnummer:            ________________________________________________________ 
 
E-mailadres:                   ________________________________________________________ 

 
 
Gegevens over het huwelijk/de partnerschapsregistratie 

 
Datum en tijdstip:           ________________________ 
 
Locatie:                          ________________________ 
  

mailto:Postbus2000@soest.nl


 

   

Gegevens te benoemen buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand 

 
Geslachtsnaam:              ________________________________________________________ 

 
Voornamen:                ________________________________________________________ 
 
Plaats van geboorte:       ________________________________________________________ 
 
Man of vrouw:                ________________________________________________________ 
 

Dag van geboorte:          ________________________________________________________ 
 
Adres:                            ________________________________________________________ 
 
Postcode:                       _______________   woonplaats: _____________________________ 
 
Telefoonnummer:            ________________________________________________________ 

 
E-mailadres:                   ________________________________________________________ 

 

 
Ondertekening 

 
Handtekening buid(egom)/partner 1: 

 

 

 

______________________________  Datum: _______________ Plaats: ___________________ 

 

 
Handtekening buid(egom)/partner 2: 

 

 

 

______________________________  Datum: _______________ Plaats: ___________________ 

 

 

 
Handtekening te benoemen ambtenaar: 

 

 

 

______________________________  Datum: _______________ Plaats: ___________________ 

 

 

 
Toelichting 

 
Dit verzoek moet minimaal acht weken voor de huwelijksvoltrekking / 
partnerschapsregistratie worden ingediend bij: 

 
Gemeente Soest, afdeling Dienstverlening, t.a.v. de ambtenaar van de burgerlijke stand, 
Postbus 2000, 3760 CA Soest. Of per e-mail: postbus2000@soest.nl. 
 
Voegt u de volgende documenten toe bij uw verzoek: 
 

• Fotokopie geldig identiteitsbewijs van de te benoemen ambtenaar 

• Fotokopie van de beëdiging van de rechtbank van de te benoemen ambtenaar 
• Fotokopie geldig benoemingsbesluit van de gemeente waar de te benoemen ambtenaar 
• werkzaam is 
• Verklaring waaruit blijkt dat de te benoemen ambtenaar actief is als trouwambtenaar 
• en op reguliere basis huwelijken voltrekt/partnerschappen registreert 

mailto:postbus2000@soest.nl


 

   

Wat u verder moet weten 

 
• De kosten voor deze benoeming worden bij het bruidspaar/de partners in rekening 

gebracht. Op onze website https://www.soest.nl vindt u de kosten 
• Om de kwaliteit te waarborgen is er voor gekozen om alleen personen toe te laten die op 

dit moment in dienst zijn van een gemeente. 
• Bij de ceremonie zal onze eigen buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand 

aanwezig zijn. 
• De gemeente Soest betaalt niet voor de verrichtingen van de te benoemen ambtenaar. 
• Wordt aan alle voorwaarden voor het verzoek voldaan, dan stuurt de ambtenaar van de 

burgerlijke stand het benoemingsbesluit aan de benoemde ambtenaar. 

https://www.soest.nl/
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