
 

 
 

 

 

 

Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag 
 

 

In de gemeente Weststellingwerf is het voor (buitengewoon) ambtenaren burgerlijke stand 

van een andere gemeente, mogelijk om op verzoek een huwelijk of partnerschap te sluiten. 

Zij worden dan voor één dag aangewezen als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke 

stand (babs) van de gemeente Weststellingwerf. 

 

Een verzoek hiertoe moet schriftelijk worden gedaan. 

Van de aan te wijzen ambtenaar moet dan het volgende bij het verzoek worden meegestuurd: 

 

 een verzoek van het bruidspaar en de aan te wijzen ambtenaar, door allen ondertekend; 

 een kopie van het benoemings-/aanwijzingsbesluit in de andere gemeente; 

 een kopie van het bewijs van beëdiging bij de rechtbank; 

 een verklaring van de gemeente dat hij/zij daar nog werkzaam is en 

huwelijken/partnerschappen voltrekt; 

 een kopie van zijn/haar geldige paspoort of identiteitskaart. 

 

Betrokkene ontvangt een aanwijzingsbesluit als onbezoldigde buitengewoon ambtenaar van 

de burgerlijke stand voor één dag. 

Voor het in behandeling nemen van het verzoek worden leges in rekening gebracht 

overeenkomstig de legesverordening. 

De buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand zijn verplicht tot het dragen van een 

toga bij de plechtigheid. Dit geldt voor alle babsen. 

In overleg met een ambtenaar van de gemeente wordt een toga uitgeleend. 

 

 

U stuurt het verzoek met bijlagen tenminste 6 weken voor de voltrekking van het huwelijk of 

het partnerschap aan: 

 

Burgemeester en wethouders van Weststellingwerf 

t.a.v. afdeling Middelen en Dienstverlening 

Postbus 40 

8470 AB  WOLVEGA 

 

(na betaling van de leges wordt uw verzoek in behandeling genomen) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Verzoek aanwijzing buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand voor het 

éénmalig voltrekken van een huwelijk/geregistreerd partnerschap 
 

 

Gegevens aanvrager 
 

Achternaam                    :                                                                           M/V 

Voornamen                     : 

Adres                              : 

Postcode en woonplaats : 

Telefoonnummer            : 

E-mail                             : 

Werkzaam bij                 : 
 

 

 

Gegevens huwelijk/partnerschap 

 

Partner 1                : 

Partner 2                : 

Datum voltrekking : 

Locatie voltrekking: 

 

 

 

Datum,      Datum, 

Ondertekening aanvrager   Ondertekening (huwelijks-)partners 

 

 

 

…………………………..   ………………………………… 

 

 

 

       ………………………………… 


