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REGLEMENT BENOEMING BUITENGEWOON AMBTENAAR BURGERLIJKE STAND VOOR ÉÉN DAG

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE HUIZEN

BESLUITEN:

Reglement benoeming buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand voor één dag vast te stellen

3.

4.

a.
b.
c.

1.
2.

Gelet op het bepaalde in artikel 1:16, lid 2 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 4:81 van de 
Algemene wet bestuursrecht;

Artikel 2 Benoeming
Benoeming tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs) voor één dag is mogelijk 
mits voldaan wordt aan de voorwaarden genoemd in artikel 3.

Artikel 4 Aanvragen
1. Het bruidspaar en de te benoemen babs voor één dag dienen gezamenlijk een verzoek in tot 

benoeming voor de babs voor één dag.
2. Een verzoek als bedoeld in artikel 3, lid 1 moet uiterlijk 6 weken voor de huwelijksdatum door de 

gemeente Huizen zijn ontvangen en daaraan moeten de volgende bijlagen zijn toegevoegd:
a. een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de babs;
b. een kopie van een geldig benoemingsbesluit van de gemeente waar de (b)abs werkzaam is;

Artikel 3 Voorwaarden
De voorwaarden voor benoeming vallen uiteen in 2 scenario's:
1. De te benoemen babs voor één dag is eerder benoemd tot ambtenaar van de burgerlijke stand

(abs) of buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand in een andere gemeente. 
Voorwaarden zijn:
a. de benoeming is op de datum waarop het huwelijk wordt voltrokken nog geldig:
b. de te benoemen babs voltrekt regelmatig huwelijken.

2. De te benoemen babs voor één dag voldoet niet aan de voorwaarden genoemd in het eerste lid. 
Voorwaarden zijn:

betrokkene is tenminste 18 jaar oud;
betrokkene wordt beëdigd bij de rechtbank;
betrokkene neemt kennis van de procedurele aspecten en de wettelijke voorschriften van de 
huwelijksvoltrekking.

Artikel 1 Begripsbepaling
In deze beleidsregel kan:

voor bruidspaar ook te registreren partners gelezen worden;
voor huwelijk ook het geregistreerd partnerschap of de omzetting van een geregistreerd 
partnerschap in een huwelijk worden gelezen;
buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs): een ambtenaar van de burgerlijke 
stand, benoemd door het college van burgemeester en wethouders, met één specifieke taak: het 
voltrekken van huwelijken en het registreren van partnerschappen;
babs voor één dag: babs, die voor één huwelijk wordt benoemd en beëdigd.
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Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders op

de burgemeester,De secretaris,

c. een kopie van het proces-verbaal van beëdiging;
d. een recente verklaring van de gemeente dat hij/zij daar nog steeds als (b)abs werkzaam is en 
ervaring heeft met de voltrekking van huwelijken.

3. Een verzoek als bedoeld in artikel 3, lid 2 moet uiterlijk 8 weken voor de huwelijksdatum door de 
gemeente Huizen zijn ontvangen en daaraan moeten de volgende bijlagen zijn toegevoegd:
a. een uittreksel uit de Basisregistratie Personen van de woongemeente van de babs, niet ouder 
dan 1 maand;
b. een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de babs;

Artikel 6 Kosteloze huwelijken
De babs voor één dag kan geen kosteloos huwelijk voltrekken. Dit zijn huwelijksvoltrekkingen zonder 
verder ceremoniële handelingen. Er wordt uitsluitend voldaan aan de wettelijke vereisten.

Artikel 10 Citeertitel en inwerkingstreding
1. Deze beleidsregel wordt aangehaald als 'Reglement benoeming buitengewoon ambtenaar

burgerlijke stand voor één dag'.
2. Dit reglement treedt in werking op de dag na de dag van bekendmaking.

Artikel 5 Ceremonie
Als het huwelijk wordt voltrokken door een babs voor één dag:

a. is de babs voor één dag verantwoordelijk voor het ophalen, respectievelijk inleveren van de 
huwelijksdocumenten;
b. is de babs voor één dag verantwoordelijk voor het correcte verloop van de
huwelijksvoltrekking en een correcte afhandeling van de huwelijksdocumenten;
c. is de gemeente Huizen niet aansprakelijk voor de inhoud en het verloop van de ceremonie met 
uitzondering van de huwelijksdocumenten;

Artikel 7 Vergoeding
De babs voor één dag krijgt geen vergoeding van de gemeente Huizen voor de voltrekking van het 
huwelijk.

Artikel 8 Kosten
De kosten voor de benoeming tot babs voor één dag, zoals bedoeld in artikel 3 lid 1 respectievelijk 
artikel 3 lid 2, zijn als aparte tarieven opgenomen in de legesverordening. Naast het tarief voor de 
benoeming tot babs voor één dag wordt het tarief voor de huwelijksvoltrekking onverminderd in 
rekening gebracht.


