Aanvraag buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand (BABS) voor de voltrekking van één
huwelijk/partnerschapsregistratie. (al benoemd en beëdigd)

1. Gegevens aanstaand bruidspaar
Echtgenoot/partner1
Naam en voorletters
geboortedatum
Man/vrouw

Echtgenoot/partner 2
Naam en voorletters
geboortedatum
Man/vrouw
Contactgegevens
adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer overdag
e-mailadres

2. Gegevens BABS partnerschapsregistratie voor één huwelijk/
partnerschapsregistratie
Naam en voorletters
geboortedatum
adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer overdag
e-mailadres
Werkzaam als BABS in de gemeente
3 Gegevens huwelijk
Datum en tijd

Over te leggen stukken:
• kopie geldig identiteitsbewijs trouwambtenaar
• kopie van het bewijs van beëdiging bij de rechtbank
• kopie van het benoemingsbesluit in de andere gemeente
• verklaring van de betreffende gemeente dat de benoeming nog geldt
De kosten voor de aanvraag maakt u over op bankrekeningnummer NL48INGB0000941123
t.n.v. gemeente Culemborg.
Uw aanvraag wordt in behandeling genomen:
• Als u deze minimaal 8 weken voor uw trouwdag hebt ingediend;
• Met alle benodigde bijlagen;
• Als u de kosten hiervoor hebt betaald.

Verklaring partners
Wij hebben kennis genomen van de kosten die aan deze aanvraag zijn verbonden.
Verklaring trouwambtenaar
Ik ben bereid genoemd huwelijk/geregistreerd partnerschap te voltrekken.
Ik zou geen huwelijk weigeren te voltrekken op grond van overtuiging, religie, of
geaardheid
Ik heb kennis genomen van het feit dat ik geen vergoeding krijg voor genoemde
voltrekking Ik zal in de werkzaamheden voor de gemeente Culemborg niets doen of
nalaten dat het vertrouwen van de burger in de gemeente kan schaden
Ik zal zorgvuldig met de informatie verkregen door de werkzaamheden van de
gemeente Culemborg omgaan en geen vertrouwelijke informatie naar buiten
brengen
Ik zal er voor zorgen dat de hele ceremonie (inclusief eventuele felicitaties) mag
niet langer dan vijfenveertig minuten in beslag neemt.

Handtekeningen
Ondergetekenden geven tevens toestemming voor het gebruik van hun gegevens t.b.v. het
behandelen van deze aanvraag.
Plaats en datum:
Handtekening echtgenoot/partner 1
___________________________________
Handtekening echtgenoot/partner 2
___________________________________
Handtekening BABS (trouwambtenaar)
___________________________________

Toelichting
Als u uw huwelijk wilt laten voltrekken door een bekende, die trouwambtenaar is in een andere
gemeente, dan kunt u hiervoor een aanvraag indienen met dit formulier. Deze persoon wordt dan voor
uw huwelijk benoemd tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs) van de gemeente
Culemborg.
Aan deze aanvraag zijn kosten verbonden.
De aanvraag voor de trouwambtenaar voor één dag kunt u indienen zodra uw trouwdag en
trouwlocatie zijn vastgelegd. Het verzoek moet tenminste acht weken vóór de huwelijksdatum door u
ingediend zijn.
Na ontvangst van uw verzoek met de vereiste bijlagen en de betaling, wordt de door u gewenste
persoon namens burgemeester en wethouders benoemd tot trouwambtenaar.
Kijk voor meer informatie over deze aanvraag op onze website www.Culemborg.nl. Hier vindt u de
voorwaarden, de kosten die eraan verbonden zijn en de gehele procedure die doorlopen moet worden.
Wanneer wordt gesproken over bruidspaar, huwelijk, trouwen en trouwdag wordt respectievelijk ook
bedoeld geregistreerd partners, geregistreerd partnerschap, partnerschap registreren en
partnerschapsdag.
Vul dit formulier volledig en duidelijk in. De gemeente neemt alleen een volledig ingevuld en
ondertekend formulier in behandeling.
Iemand die nog geen trouwambtenaar is in een andere gemeente kan ook een huwelijk voltrekken in
de gemeente Culemborg. De aanvraag hiervoor kunt u niet met dit formulier indienen. Hiervoor
gebruikt u het formulier ‘Aanvraag trouwambtenaar voor één dag (nog niet benoemd en beëdigd)’. Dit
formulier vindt u ook op www.culemborg.nl

