AANVRAAG BENOEMING BUITENGEWOON AMBTENAAR
VAN DE BURGERLIJKE STAND (BABS) VOOR ÉÉN DAG

Dit aanvraagformulier bestaat uit twee pagina’s, volledig invullen s.v.p.
Waar in dit aanvraagformulier huwelijk wordt vermeld kan tevens partnerschapsregistratie worden bedoeld.

U wilt het huwelijk voltrekken van een familielid of bekende. In de Haarlemmermeer is dit mogelijk, op uitdrukkelijk
verzoek van het bruidspaar nadat de datum van het huwelijk is vastgesteld. U wordt dan voor dit huwelijk
benoemd en beëdigd tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. Zie voor de leges onze website:
https://haarlemmermeergemeente.nl/taak/trouwen-haarlemmermeer.
Naast deze kosten voor de benoeming moet het bruidspaar de leges voor de huwelijksvoltrekking betalen.
Gegevens aanvrager (invullen in blokletters)
Geslachtsnaam:

Man

Voornamen:
Adres:
Postcode en Plaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Werkzaam bij:

Gegevens huwelijk
Huwelijkspartner 1:
Huwelijkspartner 2:
Datum en tijdstip huwelijk:
Locatie huwelijk:
Telefoonnummer bruidspaar:
E-mailadres bruidspaar:

Mobiel:

M/V

U moet de volgende bijlagen toevoegen:
Kopie houderpagina van geldige paspoort/rijbewijs/identiteitskaart;
Een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP);
Verklaring omtrent het gedrag (VOG).
Voor de aanvraag van een VOG heeft u een aanvraagformulier nodig dat deels door de gemeente
Haarlemmermeer is ingevuld. U kunt het aanvraagformulier voor de VOG verkrijgen via
burgerlijkestand@haarlemmermeer.nl
Met dit aanvraagformulier en een geldig identiteitsbewijs kunt u de VOG aanvragen in de gemeente waar u staat
ingeschreven. De VOG wordt dan binnen een paar weken thuis gestuurd. Zie voor de leges de website van uw
woongemeente.
LET OP! Stuur het aanvraagformulier VOG niet naar ons toe. Wij kunnen het niet voor u aanvragen.
Door ondertekening verklaren u en het bruidspaar akkoord te gaan met de voorwaarden voor de benoeming tot babs voor
één dag.
Datum:

Datum:

Datum:

Handtekening aanvrager

Handtekening partner 1

Handtekening partner 2

De aanvraag benoeming buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs) voor één dag met bijlagen
moet uiterlijk vier maanden voor de huwelijksdag zijn ontvangen.
Is de aanvraag compleet en aan alle voorwaarden voldaan, dan kunt u namens het college van burgemeester
en wethouders voor één dag benoemd worden tot onbezoldigd buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke
stand met het doel dit specifeke huwelijk te voltrekken. Daarna nemen wij contact met u op wanneer u verwacht
wordt bij de rechtbank Noord-Holland voor de beëdiging. Vanwege beperkte beëdigingsmogelijkheid bij de
rechtbank krijgt u een datum toegewezen die niet verzet kan worden. Tevens maken wij een afspraak met u voor
een instructie over de procedurele aspecten en wettelijke voorschriften van de huwelijksvoltrekking.

De aanvraag benoeming buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs) voor één dag met de
bijlagen kunt u indienen bij:
Gemeente Haarlemmermeer
Klant Contact Centrum, team Burgerzaken
Postbus 250
2130 AG Hoofddorp
Voor overige vragen kunt u contact opnemen met:
Team burgerlijke stand 0900 1852.
Het bezoekadres is Raadhuisplein 1 te Hoofddorp.

Aanvraagformulieren die niet volledig zijn ingevuld of waarbij een (meerdere) bijlage(n) ontbreken
worden niet in behandeling genomen.

