
AANVRAAGFORMULIER EENMALIGE BENOEMING ALS ONBEZOLDIGD AMBTENAAR 
VAN DE BURGERLIJKE STAND 
 
Ondergetekenden verzoeken in verband met hun voorgenomen huwelijk / 
partnerschapsregistratie de in dit 
formulier genoemde persoon éénmalig aan te wijzen als “buitengewoon ambtenaar van de 
burgerlijke stand”. 
 
GEGEVENS BRUIDSPAAR / PARTNERSCHAPSPAAR 
 
BRUID(EGOM) / PARTNER 1 
 
Achternaam : ______________________________________________ man _ vrouw 
 
Geboortedatum en –plaats : ____ / ____ / ________ te 
______________________________________ 
 
Adres : ______________________________________ Huisnummer: __________ 
 
Postcode / woonplaats : _____________ te 
____________________________________________ 
 
Telefoonnummer(s) : 
____________________________________________________________ 
 
BRUID(EGOM) / PARTNER 2 
 
Achternaam : ______________________________________________ man _ vrouw 
 
Geboortedatum en –plaats : ____ / ____ / ________ te 
______________________________________ 
 
Adres : ______________________________________ Huisnummer: __________ 
 
Postcode / woonplaats : _____________ te 
____________________________________________ 
 
Telefoonnummer(s) :  
 
____________________________________________________________ 
DATUM EN TIJD VAN HET HUWELIJK / PARTNERSCHAPREGISTRATIE 
 
Datum : ____ / ____ / ________ 
 
Tijdstip : ____ / ____ uur 
 
Locatie : ____________________________________________________________ 
 
 
 
 



 

EENMALIGE BUITENGEWOON AMBTENAAR VAN DE BURGERLIJKE STAND 

 
Achternaam : ______________________________________________ man _ vrouw 
 
Geboortedatum en –plaats : ____ / ____ / ________ te 
______________________________________ 
 
Adres : ______________________________________ Huisnummer: __________ 
 
Postcode / woonplaats : _____________ te 
____________________________________________ 
 
Telefoonnummer(s) :  
 

 

Dit verzoek moet minimaal 10 weken voor de huwelijksvoltrekking / partnerschapsregistratie 
worden ingediend bij: 
Gemeente Oisterwijk 
Afdeling Burgerlijke Stand 
Postbus 10101 
5060 GA Oisterwijk 
. 
S.v.p bij dit formulier meezenden: 
 
Eenmalige babs (iedereen). 

�  Fotokopie geldig legitimatiebewijs van de te benoemen ambtenaar 
 
Eenmalige babs (al babs in een andere gemeente). 

�  Fotokopie geldig legitimatiebewijs van de te benoemen ambtenaar 

�  Fotokopie van de beëdiging van de rechtbank van de te benoemen ambtenaar 

�  Fotokopie geldig benoemingsbesluit van de gemeente waar de te benoemen ambtenaar 
werkzaam is 

�  Verklaring waaruit blijkt dat de te benoemen ambtenaar actief is als trouwambtenaar en op 
reguliere basis huwelijken voltrekt/partnerschappen registreert.  
 
Op het moment dat alle stukken in orde worden bevonden ontvangt u bericht. Op dat moment 
moet u de verschuldigde leges betalen. Na de ontvangst van 
uw betaling ontvangt u het benoemingsbesluit 


