
 

Aanvraag benoeming buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs) voor 

één dag. 

Waar in dit aanvraagformulier huwelijk wordt vermeld kan ook de partnerschapsregistratie 

worden gelezen. In de gemeente Voorst is het soms mogelijk het huwelijk door een familielid 

of bekende te laten voltrekken. Om voor de benoeming tot babs voor één dag in aanmerking 

te komen gelden de volgende voorwaarden:  

- De datum en locatie van het huwelijk is vastgesteld in overleg met de burgerlijke 

stand van de gemeente Voorst;  

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

- De babs voor één dag heeft een geldige benoeming tot babs in een andere 

gemeente en aantoonbare ervaring in de voltrekking van huwelijken;  

- De babs voor één dag is al beëdigd bij de rechtbank;  

- De babs en het bruidspaar moeten dit aanvraagformulier invullen en ondertekenen;  

- Er bestaan geen overwegende bezwaren tegen de benoeming.  

 

Gegevens babs   

Geslachtsnaam :  

Voornamen :  

Adres :  

Postcode en Plaats :  

Telefoonnummer : Mobiel:  

E-mailadres :  

Werkzaam bij :  

Gegevens huwelijk  

Huwelijkspartner 1 :  

Huwelijkspartner 2 :  

Datum en tijdstip huwelijk :  

Locatie huwelijk :  

E-mail adres bruidspaar :                                                                                                                                 

Telefoonnummer bruidspaar : 

 

 

 



 

U stemt in met de volgende afspraken:  

- Het huwelijk wordt bij voorkeur voltrokken in een toga van de gemeente Voorst;  

- De babs is verplicht de huwelijksdocumenten en de toga persoonlijk op te halen en 

terug te brengen bij team Burgerzaken van het gemeentehuis van Voorst te Twello. 

- 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 mobiel bereikbaar, het nummer is bekend bij 

de burgerlijke stand en de huwelijkslocatie;  

- De babs krijgt geen vergoeding voor de voltrekking van het huwelijk.  

- De leges voor de benoeming van een babs voor één dag bedragen € 129,10;  

- Het tarief voor de huwelijksvoltrekking blijft onveranderd. U betaalt de leges zoals 

genoemd in de tarieventabel behorende bij de legesverordening.  

- Alleen in het gemeentehuis heeft de babs assistentie van een gemeentebode. In de 

overige huwelijkslocaties is de eigenaar van de locatie hiervoor verantwoordelijk.  

 

Deze aanvraag moet uiterlijk 2 maanden voor de huwelijksdatum zijn ontvangen.  
 
De babs moet de volgende bijlagen toevoegen:  
 
- Kopie houderpagina van geldige paspoort/rijbewijs/identiteitskaart  

- Kopie geldig benoemingsbesluit  

- Kopie proces-verbaal van beëdiging  

De te benoemen babs verklaart zich te zullen houden aan alle door de gemeente Voorst 

gestelde procedures.  

 

Datum:  

Handtekening babs 

 

Handtekening partner 1 

 

Handtekening partner 2 

 

 

 

 

 

  



Is de aanvraag compleet en aan alle voorwaarden voldaan, dan kan betrokkene namens het 

college van burgemeester en wethouders voor één dag benoemd worden tot onbezoldigd 

buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand met het doel dit specifieke huwelijk te 

voltrekken.  

U ontvangt een brief met het benoemingsbesluit.  

Deze aanvraag met bijlagen indienen bij:  
Gemeente Voorst  
Burgerlijke Stand  
Postbus 9000 
7390 HA Twello  
 
Voor overige vragen of het maken van een afspraak (bijvoorbeeld voor het passen van een 

toga) kunt u contact opnemen met 0571 27 92 13.  

Het bezoekadres van het tijdelijke gemeentehuis is:  
Hietweideweg 20, 7391 XX, Twello.  
 
Aanvraagformulieren die niet volledig zijn ingevuld of waarbij een (meerdere) bijlage(n) 

ontbreken worden niet in behandeling genomen. 


