
AANVRAAG BENOEMING ALS BUITENGEWOON AMBTENAAR VAN DE BURGERLIJKE STAND 
(BABS) VOOR ÉÉN DAG 
 
Invullen met blokletters a.u.b.            
 

              
 
Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand 
 
Geslachtsnaam : …………………………………………………………………………… 
 
Voornamen : …………………………………………………………………………… 
 
Geslacht : …………………………………………………………………………… 
 
Adres : …………………………………………………………………………… 
 
Postcode en woonplaats : …………………………………………………………………………… 
 
Telefoonnummer/mobiel : …………………………………………………………………………… 
 
E-mailadres : …………………………………………………………………………… 
 
Datum beëdiging als (b)abs : …………………………………………………………………………… 
 
              
 
Huwelijk/partnerschapsregistratie 
 
Soort verbintenis : …………………………………………………………………………… 
 
Naam echtgenoot/partner 1 : …………………………………………………………………………… 
 
Naam echtgenoot/partner 2 : …………………………………………………………………………… 
 
Datum en tijd huwelijk/partnerschap : …………………………………………………………………………… 
 
Locatie huwelijk/partnerschap : …………………………………………………………………………… 
 
              
 
Voorwaarden benoeming en ondertekening 
 
Door ondertekening van dit aanvraagformulier stemt u in met de volgende afspraken: 
 

• Er kan gebruik worden gemaakt van een toga bij de huwelijksvoltrekking of partnerschapsregistratie. 
Alleen een toga van de gemeente Bladel wordt daarbij toegestaan. 

• De babs is verantwoordelijk voor het verloop van de ceremonie alsmede voor een correcte afhandeling 
van de huwelijksdocumenten. 

• De babs is op de dag van het huwelijk/partnerschapsregistratie telefonisch bereikbaar via het op dit for-
mulier vermelde 06-nummer. 

• De babs ontvangt van de gemeente Bladel geen vergoeding voor de huwelijksvoltrekking/partnerschaps-
registratie. 

• In de huwelijksleges van de gemeente Bladel is een impliciet bedrag opgenomen voor de inzet van een 
babs. Dit bedrag wordt niet in mindering gebracht op de huwelijksleges bij voltrekking of registratie door 
een voor één dag benoemde babs. 

• De BABS voor één dag is eerder werkzaam is geweest als (Buitengewoon) Ambtenaar van de Burgerlij-
ke Stand en daarvoor beëdigd door een Nederlandse rechtbank. Een bewijs van deze beëdiging dient 
als bijlage aan dit aanvraagformulier te worden toegevoegd. De gemeente Bladel verzorgt deze beëdi-
ging niet voor de BABS voor één dag. 

• Er bestaan geen overwegende bezwaren tegen de benoeming (artikel 16, lid 2, Boek 1 BW). 

• Eventuele aanwijzingen door de aanwezige gemeentelijke bode dienen terstond te worden opgevolgd. 
 



 
Bepaling artikel 16, lid 2, Boek 1 BW 
 
Met ingang van 1 november 2014 is een wijziging van kracht met betrekking tot de voorwaarden tot benoe-
ming van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs). In artikel 16, lid 2, Boek 1 BW is 
opgenomen de volgende bepaling: 
 
“Als ambtenaar of buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand is slechts benoembaar de persoon die 
in de uitoefening van zijn ambt geen onderscheid maakt als bedoeld in artikel 1 van de Algemene wet gelijke 
behandeling, tenzij het onderscheid is gebaseerd op een wettelijk voorschrift.” 
 
De te benoemen babs verklaart zich te zullen houden aan alle door de gemeente Bladel gestelde procedu-
res en het bepaalde in artikel 16, lid 2, Boek 1 BW. 
 
              
 
Bijlagen: (verplicht)  
 

• kopie geldig paspoort/identiteitskaart (van babs) 

• kopie proces-verbaal van beëdiging (audiëntieblad) 
 
              
 
Aanvraag tijdig en compleet indienen 
 
Dit formulier moet volledig ingevuld, ondertekend en met alle genoemde bijlagen minimaal twee maanden 
vóór de huwelijksvoltrekking of de partnerschapsregistratie bij de gemeente Bladel worden ingeleverd. 
 
Postadres:  Gemeente Bladel Bezoekadres: Gemeente Bladel 
 Afdeling KCC Afdeling KCC 
 Postbus 11 Markt 21 
 5530 AA Bladel 5531 BC Bladel 
 
    
 
Benoeming 
 
Is de aanvraag compleet en is aan alle voorwaarden voldaan, dan wordt de voorgestelde persoon door het 
college van burgemeester en wethouders voor één dag benoemd tot onbezoldigd buitengewoon ambtenaar 
van de burgerlijke stand voor het sluiten van de in het aanvraagformulier genoemde verbintenis. 
 
De benoemde babs voor één dag ontvangt een afschrift van het benoemingsbesluit. 
 
    
 
  



Meer informatie 
 
Voor vragen of het maken van een afspraak (bijvoorbeeld voor het passen van een toga kunt u contact op-
nemen met onze gemeente (0497-361636). 
 
Daarnaast wordt de babs voor één dag verzocht om voor het huwelijk/geregistreerd partnerschap contact op 
te nemen met de gemeentebode om nadere afspraken te maken en de huisregels door te nemen. Daarvoor 
kan eveneens het nummer 0497-361636 worden gebruikt. 
 
      
 
Plaats en datum : …………………………………………………………………………… 
 
 
Handtekening babs : …………………………………………………………………………… 
 
 
Handtekening echtgenoot/partner 1 : …………………………………………………………………………… 
 
 
Handtekening echtgenoot/partner 2 : …………………………………………………………………………… 


