
    

 

 

 

    
 

Verzoek aanwijzing buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand 
(BABS) voor één dag 

Invullen met blokletters a.u.b. 
  

Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand 

Geslachtsnaam :  .........................................................................................................  

Voornamen :  .........................................................................................................  

Adres :   .........................................................................................................  

Postcode en woonplaats :   .........................................................................................................  

Telefoonnummer en e-mailadres :  .........................................................................................................  

Aangewezen als bijzondere 
ambtenaar bij de gemeente :  .........................................................................................................  
 

Huwelijk / partnerschapsregistratie 

Soort verbintenis :  huwelijk  partnerschapsregistratie 

Naam echtgenoot / partner 1 :  

Naam echtgenoot / partner 2 :  .........................................................................................................  

Datum en tijd huwelijk / registratie :  .........................................................................................................  

Locatie huwelijk / registratie :  .........................................................................................................  
 

Voorwaarden en ondertekening 

Ondergetekenden stemmen in met de volgende voorwaarden: 
 

a. de huwelijksvoltrekking / partnerschapsregistratie vindt plaats in een toga van de gemeente Goeree-
Overflakkee; 

b. de BABS is verantwoordelijk voor het verloop van de ceremonie en voor een correcte ondertekening 
van de huwelijksakte / akte van partnerschapsregistratie; 

c. de BABS is op de dag van het huwelijk / de partnerschapsregistratie telefonisch bereikbaar. 
d. de BABS ontvangt geen vergoeding voor de huwelijksvoltrekking / partnerschapsregistratie; 
e. in de legesverordening is het totaalbedrag van de huwelijksleges genoemd. Bij de voltrekking van 

een huwelijk of partnerschapsregistratie door een BABS voor 1 dag wordt er geen bedrag op de 
huwelijksleges in mindering gebracht. 

 

Ondertekening 

Plaats en datum :   ...........................................    

 
 
 
Handtekeningen :   ...........................................   ...........................................   ..............................................  
 (BABS) (echtgenoot / partner 1) (echtgenoot / partner 2) 
 

 
Bijlagen (verplicht!) 

 

• kopie geldig paspoort / geldige identiteitskaart 

• kopie geldig aanwijzingsbesluit 

• kopie proces-verbaal van beëdiging



    

 

 

 

    
 

Aanvullende informatie (dit blad niet meesturen of inleveren a.u.b.) 
 

 
Voorwaarden aanwijzing BABS voor 1 dag 
 
Om aangewezen te worden als BABS voor één dag bij de gemeente Goeree-Overflakkee moet aan de 
volgende voorwaarden worden voldaan:  
 

a. de datum en locatie van het huwelijk of de partnerschapsregistratie  is vastgesteld in overleg met de 

burgerlijke stand van de gemeente Goeree-Overflakkee; 

b. het bruidspaar verzoekt tot aanwijzing van de BABS voor één dag;  

c. de BABS voor één dag heeft een geldige aanwijzing tot BABS in een andere gemeente; 

d. de BABS voor één dag is al beëdigd bij de rechtbank; 

e. de BABS en het bruidspaar moeten dit aanvraagformulier invullen en ondertekenen.  

 
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 Goeree-Overflakkee worden 
ingeleverd. Dat kan via de post, maar u kunt het ook afgeven op het gemeentehuis. 
 
Postadres: Gemeente Goeree-Overflakkee   

Afdeling Externe Dienstverlening 
Postbus 1 
3240 AA Middelharnis 

  
Bezoekadres: Koningin Julianaweg 45 

3241 XB Middelharnis 
 
Aanwijzing 
 
Als aan alle voorwaarden is voldaan, wordt de voorgestelde persoon door het college van Burgemeester 
en Wethouders voor één dag aangewezen tot onbezoldigd buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke 
stand voor het sluiten van het huwelijk of geregistreerd partnerschap. 
 
De aangewezen BABS voor één dag ontvangt een afschrift van het aanwijzingsbesluit. 
 
Meer informatie 
 
Als u meer informatie wenst over dit onderwerp kunt u contact opnemen met team Burgerzaken via  
telefoonnummer 14 0187. 


