Aanvraag benoeming eenmalig buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand (babs)
Met dit formulier vraagt u als aanstaand bruidspaar of aanstaande partners de benoeming van een
eenmalige buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs) aan. De eenmalig benoemde
babs ontvangt geen vergoeding van de gemeente Landgraaf.

Let op: sla het lege formulier EERST op, en vul het daarna in. Anders gaan uw ingevulde gegevens
verloren.
Gegevens aanvragers
Het aanstaande bruidspaar of de aanstaande partners worden hierna ‘partners' genoemd.
Achternaam partner 1
:
Voorna(a)m(en)

:

Achternaam partner 2

:

Voorna(a)m(en)

:

Ceremoniedatum

:

Ceremonielocatie

:

Gegevens eenmalig te benoemen babs
Achternaam

:

Voorna(a)m(en)

:

Geboortedatum

:

Straatnaam en huisnummer

:

Postcode en woonplaats

:

Telefoonnummer

:

E-mailadres

:

Is de babs reeds werkzaam en benoemd in een andere gemeente
 Ja, in de gemeente
 Nee
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Ondertekening
Plaats,

Datum

Handtekening partner 1

Plaats,

Datum

Handtekening partner 2

Plaats,

Datum

Handtekening babs

Meenemen/opsturen
-

Kopie van geldig legitimatiebewijs van de te benoemen babs;

-

Indien van toepassing: geldig benoemingsbesluit en proces verbaal van beëdiging van de babs

-

Indien de te benoemen babs niet in Landgraaf woont uittreksel basisregistratie personen (BRP).

uit een andere gemeente;
Dit document mag niet ouder zijn dan 3 maanden.
Adresgegevens
Gemeente Landgraaf
t.a.v. afdeling Klant Contact Centrum
Postbus 31000
6370 AA Landgraaf
Informatie
Zorg dat de aanvraag met bijlagen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 4 maanden voor de ceremonie
van huwelijk of partnerschap bij ons binnen is. Als de aanvraag compleet is, wordt de eenmalig te
benoemen babs aangewezen namens burgemeester en wethouders. Daarna nemen we contact op
met de te benoemen babs om een afspraak te maken voor de beëdiging bij de rechtbank Maastricht.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Klant Contact Centrum,
telefoonnummer 14 045.
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