
 
 

 
  

 
 

Digitale burgerlijke stand; wat houdt dit in voor de 
trouwambtenaren. 
 
 
Met ingang van 1 juli j.l. is de "Wet elektronische dienstverlening 
Burgerlijke Stand" in werking getreden. Deze wet zal gefaseerd ingevoerd 
worden. 
Dit gaat  betekenen dat met ingang van 1 september a.s. aanstaande 
bruidsparen niet meer in ondertrouw hoeven te gaan. Een aanstaand 
bruidspaar kan vanaf deze datum rechtstreeks zaken doen met de 
huwelijksgemeente. 
 
Voor de gemeenten 
betekent dat ze de 
mogelijkheid kunnen 
bieden aan 
toekomstige 
bruidsparen om 
digitaal 
huwelijksaangifte te 
doen. (Waar ik spreek 
over huwelijk, geldt 
dit ook voor 
het partnerschap.) 
Voor bruidsparen 
betekent dit, dat ze 
niet meer naar het 
gemeentehuis 
hoeven voor de zogenaamde ondertrouw. Als ze beiden een burgerservicenummer 
hebben, kunnen ze dat digitaal ook regelen, via digid. Ze mogen nog wel naar het 
gemeentehuis natuurlijk, maar er zal geen akte meer opgemaakt worden. Wat ze nu 
gaan doen is een eigen verklaring geven dat ze met elkaar willen trouwen. Ze 
ondertekenen geen ondertrouwakte meer. Dat maakt het dus wel minder leuk om nog 
naar de gemeente te gaan. 
Na het overleggen van die verklaring gaat de gemeente nog steeds controleren of aan 
alle voorwaarden wordt voldaan om een huwelijk aan te kunnen gaan. En om daar de 
gelegenheid voor te krijgen geldt ook altijd nog de termijn van 2 weken. Dus minimaal 
2 weken en maximaal 1 jaar voor de huwelijksdatum moet deze verklaring worden 
afgelegd. 

 



 
 

 

Maar er verandert meer! 
Straks kan een bruidspaar deze verklaring overal indienen! Dat hoeft dus niet meer 
persé in de eigen gemeente, dat kan ook in de gemeente waar ze elkaar een jawoord 
gaan geven. Plaatsonafhankelijke dienstverlening dus! 
 
En voor paren die tot nu toe een M46-formulier moesten invullen in verband met de 
wet schijnhuwelijken en daarmee een toestemming van de IND en de 
Vreemdelingenpolitie nodig hadden om te kunnen trouwen, die kunnen nu ook een 
verklaring tekenen. Natuurlijk wordt dit nog gecontroleerd en bij twijfel kan nog altijd 
het advies van de IND en de Vreemdelingenpolitie worden gevraagd, maar het is geen 
standaard procedure meer! (Dit betreft paren waarvan één van beiden of beiden een 
niet Europese nationaliteit heeft.) 
 
En tot slot, wat verandert het voor ons als Babs. In de trouwzaal niks. Gelukkig heeft 
het besluit niet geresulteerd in het niet meer hoeven zetten van een handtekening op 
de huwelijksakte. Die wordt nog gewoon getekend, door bruidspaar, getuigen en de 
trouwambtenaar. Maar wat wel verandert is dat je beter moet opletten op de 
identiteit van je bruisparen. Omdat ze niet meer in persoon hoeven te verschijnen kan 
het zijn dat niemand ze gezien heeft totdat jij ze voor je krijgt in de trouwzaal. Dan is 
het zaak om van iedereen die de akte gaat ondertekenen nog een identiteitsbewijs te 
controleren. 
  
Bijgaand een linkje van een artikel in het vakblad "Burgerzaken en Recht" waarin 
aandacht besteed wordt aan de gefaseerde invoering van deze nieuwe wet. 
 
Link:  

https://nvvb.nl/nl/communicatie/nieuwsberichten/invoering-van-de-wet-
elektronische-dienstverlening/ 
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