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Aanvraagformulier voor benoeming van buitengewoon ambtenaar van  

de burgerlijke stand (babs) voor één dag in de gemeente Meerssen 
 

Dit aanvraagformulier bestaat uit twee pagina’s. Wij vragen u vriendelijk het formulier volledig in te 

vullen. Aanvraagformulieren die niet volledig zijn ingevuld of waarbij een (of meerdere) bijlage(n) 

ontbreken kunnen wij niet in behandeling nemen. Heeft u vragen over dit onderwerp? Dan kunt u 

contact opnemen met Bureau burgerlijke  stand via telefoonnummer 14-043. 

 

N.B. Waar in dit aanvraagformulier huwelijk wordt vermeld, kan tevens 

geregistreerd partnerschap gelezen worden. 

 

 

Indien uw beoogd trouwambtenaar werkzaam is als (b)abs in een andere gemeente moet aan de volgende 

voorwaarden voldaan worden: 

a. De datum en locatie van het huwelijk wordt vastgesteld in overleg met de gemeente Meerssen; 

b. Het bruidspaar verzoekt tot benoeming van de babs voor één dag; 

c. Het verzoek moet uiterlijk twee (2) maanden voor de huwelijksdatum ontvangen zijn; 

d. De (b)abs levert de volgende bijlagen aan: 

I. Kopie geldig legitimatiebewijs; 

II. Kopie geldig benoemingsbesluit van de gemeente waar de (b)abs werkzaam is; 

III. Kopie proces-verbaal van beëdiging; 

IV. Recente verklaring van de gemeente dat hij/zij daar nog steeds werkzaam is; 

V. Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), niet ouder dan drie (3) maanden; 

Indien uw beoogd trouwambtenaar niet werkzaam is als (b)abs in een andere gemeente moet aan de volgende 

voorwaarden voldaan worden: 

a. De datum en locatie van het huwelijk wordt vastgesteld in overleg met de gemeente Meerssen; 

b. Het bruidspaar verzoekt tot benoeming van de babs voor één dag; 

c. Het verzoek moet uiterlijk vier (4) maanden voor de huwelijksdatum ontvangen zijn; 

d. De babs levert de volgende bijlagen aan: 

I. Kopie geldig legitimatiebewijs; 

II. Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), niet ouder dan drie (3) maanden; 

III. Een uittreksel uit de Basisregistratie personen (BRP), niet ouder dan drie (3) maanden. 

e. De babs heeft de leeftijd van achttien (18) jaar bereikt op de dag waarop het huwelijk wordt gesloten. 

Gegevens babs voor één dag (invullen in blokletters) 

Geslachtsnaam:                                                                                        M/V 

 

Voornamen: 

 

Adres: 

 

Postcode en woonplaats: 

 

Telefoonnummer:                                                                                    Mobiel: 

 

E-mailadres: 
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Gegevens huwelijk 

Huwelijkspartner 1: 

 

Huwelijkspartner 2: 

 

Datum en tijdstip huwelijk: 

 

Locatie huwelijk: 

 

 

Door ondertekening van dit aanvraagformulier stemt u in met de volgende afspraken: 

 De babs voor één dag neemt vooraf contact op met de gemeente Meerssen om afspraken te maken over 

het verkrijgen van de huwelijksdocumenten en de toga; 

 De babs voor één dag is verantwoordelijk voor het correcte verloop van de ceremonie en zorgt voor een 

correcte afhandeling van de huwelijksdocumenten; 

 Het huwelijk mag niet voltrokken worden in een toga die zichtbaar van een andere gemeente is; 

 De babs krijgt geen vergoeding voor de voltrekking van het huwelijk; 

 Voor een babs van de gemeente Meerssen is in de huwelijksleges een vergoeding opgenomen. Bij 

benoeming van een babs voor één dag wordt deze vergoeding niet in mindering gebracht op de 

huwelijksleges; 

 Tijdens de huwelijksvoltrekking is een (b)abs in vaste dienst van de gemeente Meerssen aanwezig. 

 

Datum: 

 

Handtekening 

babs: 

 

 

 

 

 

Datum: 

 

Handtekening 

partner 1: 

 

Datum: 

 

Handtekening 

partner 2: 

 

Als de aanvraag compleet is én aan alle voorwaarden wordt voldaan, dan wordt betrokkene door het college 

van burgemeester en wethouders voor één dag benoemd tot onbezoldigd buitengewoon ambtenaar van de 

burgerlijke stand met het doel dit specifieke huwelijk te voltrekken. De babs voor één dag ontvangt een 

afschrift van het benoemingsbesluit. 

 

Deze aanvraag met bijlagen kunt u via de post indienen 

bij: 

Gemeente Meerssen 

t.a.v. Bureau burgerlijke stand 

Postbus 90 

6230 AB  MEERSSEN 

 

U kunt het formulier ook inleveren op het gemeentehuis van Meerssen. Het bezoekadres van de 

gemeente Meerssen is Markt 50, Meerssen. 


