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Voorwoord

Wilt u trouwen of uw partnerschap laten registreren in de gemeente Sluis?
De gemeente heeft hiervoor twee prachtige locaties: de raadzaal van het Belfort in Sluis en de
burgerzaal van het gemeentehuis in Oostburg. Het is ook mogelijk om te trouwen op een locatie
van uw eigen keuze, bijvoorbeeld een strandpaviljoen, een kerk of speciaal gebouw.
Wat komt er eigenlijk allemaal bij trouwen/partnerschapregistratie op een locatie in de gemeente
Sluis kijken? Hoe regelt u een melding voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap? Hoe
reserveert u een trouwlocatie? Wat zijn de kosten? In deze folder informeren wij u hierover.
Om de leesbaarheid van deze folder te verhogen worden de woorden ‘trouwen’, ‘huwelijk’, ‘bruidspaar’
en ‘melding’ gebruikt voor zowel het huwelijk als geregistreerd partnerschap.
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Melding voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap

Indien u een huwelijk wilt aangaan, dient u hiervan eerst een melding te doen. Melding kunt u
doen in iedere Nederlandse gemeente, minimaal twee weken en maximaal één jaar op voorhand.
U kunt het beste de melding doen in de gemeente waar uw huwelijk wordt voltrokken. De melding
is één jaar geldig. U dient dus binnen een jaar te trouwen, anders moet u opnieuw melding doen.
Indien u beiden niet in Nederland woont en u en/of uw partner de Nederlandse nationaliteit
bezit, dan dient u in de gemeente Den Haag bij de afdeling landelijke Taken melding te doen via
telefoonnummer 14 070, vanuit het buitenland via +31 70 353 30 00.
Afspraak maken
Voor het doen van de melding komt u bij voorkeur beiden persoonlijk naar het Klanten Contact
Centrum (KCC) in Oostburg. Hiervoor maakt u een afspraak met een ambtenaar van de burgerlijke
stand (contactgegevens vindt u op pagina 15). Tijdens de melding is het mogelijk om een datum,
tijdstip en locatie voor het huwelijk/geregistreerd partnerschap te reserveren bij de ambtenaar
van de burgerlijke stand.
Wat dient u mee te nemen?
Als u melding gaat doen neemt u de volgende zaken mee:
•
•

De volledige gegevens van de getuigen en een kopie van hun (geldig) identiteitsbewijs
(paspoort/identiteitskaart);
Geldig legitimatiebewijs van u en uw partner (rijbewijs/identiteitsbewijs).

Indien u en/of uw partner een vreemde nationaliteit bezit of in het buitenland geboren of
woonachtig bent geweest, verzoeken wij u, in verband met eventuele legalisatie van buitenlandse
documenten, ruim op voorhand contact op te nemen met een ambtenaar van de burgerlijke
stand van Sluis.
Naamgebruik
De ambtenaar van de burgerlijke stand vraagt onder andere tijdens de melding op welke naam u
na het huwelijk in de basisadministratie vermeld wilt worden:
•
•
•
•

op uw eigen naam;
op die van uw partner met toevoeging van uw eigen naam;
op die van uw partner;
op uw eigen naam met toevoeging van die van uw partner.

De geslachtsnaam verandert niet bij naamgebruik. Het naamgebruik komt automatisch in
een eventueel nieuw paspoort te staan en wordt bekend bij (semi-)overheidsinstanties. In een
trouwboekje blijft ook altijd uw eigen naam na het huwelijk vermeld staan.
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Trouwlocatie Sluis

Belfort

Raadzaal

Trouwlocatie Oostburg

Gemeentehuis
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De huwelijksvoltrekking

Trouwlocaties
De gemeente Sluis heeft twee eigen locaties waar u kunt trouwen. Het is ook mogelijk om te
trouwen op een locatie van uw eigen keuze.
Belfort in Sluis
De mooiste kamer van het Belfort in Sluis is de raadzaal. Een kamer vol verhalen. Verhalen van
vroeger en verhalen van nu. Er werd in de middeleeuwen diepzinnig vergaderd, maar ook
uitgebreid gegeten, gedronken en feest gevierd. Hier verwelkomde het stadsbestuur vele
koningen en koninginnen, prinsen, hertogen en graven. De raadzaal ziet er dan ook vorstelijk uit
met wapens en kunstvoorwerpen, zoals de kostbare gildedrinkhoorn van de Zakkendragers, en
prachtige oude schilderijen van Vlaamse en Hollandse meesters, zoals Jacob van Loo, Andries
van Eertvelt, Pieter Paul Rubens en Antony van Dijck. Een andere blikvanger is het 18e eeuws
vierschaarhek, vervaardigd door Johan Bauerscheidt. Kortom de juiste entourage voor de ‘mooiste
dag’. De raadzaal biedt ruimte aan zo’n 80 tot 100 mensen. Aan de zijkant van het Belfort (zijde
markt) is een lift aanwezig voor mensen die slecht ter been zijn.
Burgerzaal gemeentehuis Oostburg
De sfeervolle burgerzaal met eigentijdse inrichting heeft zitplaatsen voor maximaal 70 personen. Het
handgeweven Frans wandtapijt (gobelin) is omstreeks 1810 vervaardigd en stelt een jachttafereel
voor uit het toneelstuk Macbeth van Shakespeare hetgeen zich afspeelt in de lusthof van de Duke of
Hamilton. In de trappenhal is schitterend ‘glas in lood’ aanwezig. In de hal van het gemeentehuis is
een lift aanwezig voor mensen die slecht ter been zijn. Deze is te bereiken langs de achterzijde van
het gemeentehuis.
Locatie naar keuze
Het is in de gemeente Sluis ook mogelijk om te trouwen op een locatie naar keuze, bijvoorbeeld
een strandpaviljoen, een kerk of een voor jullie speciaal gebouw in de gemeente. Als u op een
locatie naar keuze wilt trouwen, dient u minimaal drie maanden van te voren een schriftelijk
verzoek in te dienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Sluis,
Postbus 27, 4500 AA Oostburg.
De volgende voorwaarden worden gesteld aan de locatie:
•
•
•
•

er moet sprake zijn van een gebouw;
het moet een openbaar karakter hebben, dus voor iedereen vrij toegankelijk zijn;
schriftelijke toestemming van de eigenaar/exploitant van de gewenste huwelijkslocatie moet
worden overlegd;
het aanstaand bruidspaar moet zelf zorg dragen voor voldoende stoelen en tafels, geschikte
geluids-apparatuur en, indien nodig, voorzieningen voor rolstoelgebruikers.
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Trouwambtenaren
De Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand (BABS), oftewel trouwambtenaar, draagt
zorg voor het voltrekken van het huwelijk. De trouwambtenaar maakt van elke huwelijksvoltrekking
iets speciaals. Dit gebeurt in nauw overleg met het bruidspaar. De ambtenaar neemt contact
met u op en komt - als u daar prijs op stelt - op huisbezoek. In uw eigen omgeving worden de
voorbereidingen voor de huwelijksplechtigheid doorgesproken.
In de gemeente Sluis zijn vier Buitengewoon Ambtenaren van de Burgerlijke Stand benoemd. U
kunt bij ‘huwelijkspakket 3’ een voorkeur uitspreken welke trouwambtenaar uw huwelijk voltrekt.
De verschillende huwelijkspakketten staan op pagina 13 beschreven.

Peter Overhaus
Trouwambtenaar sinds 2016
“Trouwen kan op zo veel manieren en op zo veel locaties. Wil je een
traditionele ceremonie, iets eigentijds, vlot, met humor. Naast mijn gewone
werk besteed ik met veel plezier mijn tijd in de voorbereidingen van een
huwelijk. Een huwelijksceremonie is immers nooit standaard, maar iets
waar we gezamenlijk aan werken en er een invulling aan geven die past in
het plaatje van toch wel één van de mooiste dagen van je leven!”

Elsbeth Scholing
Trouwambtenaar sinds 2021
“De liefde hangt in de lucht. Jullie stralende gezichten zijn het middelpunt
van deze dag. De dag waar jullie zolang naar uitgekeken hebben is eindelijk
aangebroken. Als Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand vind
ik het heel speciaal om jullie huwelijksplechtigheid mede vorm te geven.
Graag lever ik mijn persoonlijke bijdrage aan deze voor jullie zo speciale
dag. Afhankelijk van jullie wensen schrijf ik een speech op maat die jullie
liefdesverhaal weergeeft”. Ik zie er naar uit jullie te mogen ontmoeten.
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Sjoerd van Helmond
Trouwambtenaar sinds 2021
“Lief aanstaand bruidspaar. Jullie hebben besloten te gaan trouwen. Dat
is fantastisch! Graag heet ik mezelf van harte welkom op jullie bruiloft! Ik
hoop dat ik mag bijdragen aan een onvergetelijke huwelijksdag. Met mijn
losse en spontane vertelstijl zal ik mijn uiterste best doen om de spanning
weg te nemen van jullie mooiste moment. Samen met jullie ga ik op zoek
naar het soort verhaal dat bij jullie past. Een verhaal waarin de liefde centraal staat. Een verhaal met een lach en een traan, maar altijd respectvol!
Een verhaal bedoeld om jullie en jullie gasten een goed gevoel en een glimlach te bezorgen”.

Anneke Verhelst
Trouwambtenaar sinds 2021
“Ja, ik wil!” Dat is het zinnetje dat jullie waarschijnlijk uitgesproken hebben
bij het aanzoek. Ik vind het een eer om jullie trouwambtenaar te zijn, en wil
jullie graag beter leren kennen tijdens een gezellig voorbereidend gesprek.
Dat is voor mij dé manier om samen met jullie een persoonlijke speech te
schrijven, want ondanks het officiële karakter van de ceremonie, is het ook
een intiem moment. Het moet JULLIE verhaal worden, met de juiste toon
en met respect voor ieders achtergrond, waarin jullie jezelf kunnen herkennen en waar het publiek om kan grinniken en waarin ruimte is voor een
lach en een traan. Ik zou het ontzettend leuk vinden om een mooie bijdrage
aan jullie dag te mogen leveren. Jullie dag moet een dag worden met een
“gouden rand”. En... als jullie mij vragen jullie trouwambtenaar te zijn, zeg ik
volmondig: “Ja, ik wil!”.
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Gastambtenaar van de burgerlijke stand
Bij ‘huwelijkspakket 3’ (toegelicht op pagina 13) is het ook mogelijk dat er een persoon van uw
keuze (bijvoorbeeld een familielid) voor één dag benoemd wordt als onbezoldigd Buitengewoon
Ambtenaar van de Burgerlijke Stand om uw huwelijk te voltrekken. Er zijn een aantal voorwaarden
waaraan de te benoemen persoon moet voldoen.
De te benoemen persoon:
•
•
•
•
•

heeft een minimale leeftijd van 18 jaar;
is volledig handelingsbekwaam;
beheerst de Nederlandse taal;
is ‘van onbesproken gedrag’ (aan te tonen via een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG));
is beëdigd door de rechtbank (zuiverings- en ambtseed).

Als u uw huwelijk wilt laten voltrekken door een gastambtenaar, dient u hiervoor minimaal drie
maanden van te voren een schriftelijk verzoek in te dienen bij het college van Burgemeester en
Wethouders van de gemeente Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg. Per verzoek beoordeelt het
college of dit mogelijk is.
Getuigen
Bij de huwelijksvoltrekking moeten minimaal twee en maximaal vier meerderjarige getuigen
aanwezig zijn. Bij de melding moeten kopieën van de geldige legitimatiebewijzen (paspoort of
identiteitskaart) van de getuigen worden ingeleverd.
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Huwelijkspakketten
De gemeente Sluis biedt drie verschillende ‘huwelijkspakketten’ aan. De kosten variëren per pakket
en per locatie.
➜ Pakket 1: Dit is een gratis huwelijk dat maximaal 2 keer per week kan plaatsvinden. Op
dinsdagmorgen om 09.00 en 09.30 uur in een spreekkamer van het KCC in het gemeentehuis.
De duur is maximaal 10 minuten. Naast het bruidspaar en de trouwambtenaar mogen er
alleen getuigen bij aanwezig zijn. De trouwambtenaar is een medewerker van Burgerzaken. Er
is geen toespraak, geen muziek en geen mogelijkheid tot het uitwisselen van ringen.
➜ Pakket 2: Hierbij trouwt u in de Burgerzaal van het gemeentehuis. U krijgt een korte algemene
toespraak van de trouwambtenaar en u heeft de mogelijkheid tot het uitwisselen van ringen.
U kunt geen voorkeur uitspreken voor een trouwambtenaar. Het is niet mogelijk om (live)
muziek te beluisteren. Dit huwelijk is mogelijk op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag
van 9.00 tot en met 16.00 uur. Bij dit huwelijk mogen maximaal 25 personen aanwezig zijn. De
huwelijksvoltrekking duurt maximaal 20 minuten. Dit pakket kost € 100,-.
➜ Pakket 3: Dit is een regulier huwelijk met een persoonlijke ceremonie die ongeveer 45 minuten
duurt. U mag een voorkeur uitspreken voor een trouwambtenaar. De trouwambtenaar heeft
vooraf aan de huwelijksvoltrekking een gesprek met u zodat u uw wensen met betrekking tot
de ceremonie kenbaar kunt maken. Een gemeentebode assisteert de trouwambtenaar tijdens
de ceremonie. Ook de locatie kunt u zelf uitkiezen. De huwelijksvoltrekking kan plaatsvinden
in de Raadszaal van het Belfort, de Burgerzaal in Oostburg of een overige locatie zoals
bijvoorbeeld een strandpaviljoen, een kerk of een ander gebouw dat een bijzondere betekenis
voor u heeft. Het is mogelijk (live) muziek te beluisteren. Er zijn vele wensen mogelijk, zodat de
kosten uiteenlopen. Bij dit pakket kunt u ook een gastambtenaar inschakelen.
Goed om te weten over de huwelijksvoltrekking
• U dient 10 minuten voor aanvang van de huwelijksvoltrekking aanwezig te zijn op de
trouwlocatie:
• De huwelijksvoltrekking wordt in de Nederlandse taal voltrokken. Als u wenst dat het huwelijk
in een andere taal wordt voltrokken, dient u zelf voor een tolk te zorgen;
• Het na afloop van de huwelijksvoltrekking nuttigen van champagne en bruidstaart is niet
toegestaan;
• In verband met de veiligheid is het niet toegestaan om in het Stadhuis, buiten op de trappen
en op het bordes te strooien met rijst, confetti en dergelijke. Wat wel mag is het strooien van
rozenblaadjes, bellen blazen of ballonnen oplaten.
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Contactgegevens Burgerlijke stand

Het loket Burgerlijke stand is onderdeel van de afdeling Externe Dienstverlening en is gehuisvest
in het Klanten Contact Centrum in Oostburg.
Bezoekadres
Klanten Contact Centrum (KCC)
Nieuwstraat 22, 4501 BD Oostburg
Postadres
Postbus 27, 4500 AA Oostburg
Het loket is telefonisch bereikbaar via tel. 0117 – 457 000.
Openingstijden loket Burgerlijke stand
Maandag t/m vrijdag 8.30 tot 13.00 uur, woensdag 8.30 tot 19.30 uur (mei t/m augustus op vrijdag
tot 12.00 uur).
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