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Het ambt van babs anno 2012 … eervol, maar ook volwaardig?
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1. Inleiding
De functie van buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand staat de laatste jaren steeds meer in de
belangstelling. Met de Wet Mulder werd in 1995 de ‘buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke
stand’ (babs) geïntroduceerd (zie ook hfst. 5.5, p. 24). Sindsdien is de trouwambtenaar regelmatig in
het nieuws geweest. Het woord ‘weigerambtenaar’ dat betrekking heeft op een babs die weigert een
homohuwelijk te sluiten, was vorig jaar zelfs ‘Woord van het jaar’.
Ontwikkelingen
Maatschappelijk is er de afgelopen 16 jaar veel veranderd. Onder invloed van die veranderende
maatschappij ontwikkelde de babs zich van iemand die als buitengewoon ambtenaar huwelijken
sloot en daarbij een aardig toespraakje kon houden namens de gemeente, tot een professionele
trouwambtenaar van wie men op de trouwdag wat verwacht. Want onder invloed van de
ontkerkelijking werd een mooie huwelijksceremonie op het gemeentehuis voor bruidsparen steeds
belangrijker. Het bruidspaar verwacht nu een op hen toegesneden, unieke huwelijkssluiting, op een
door hen gewenste locatie, op een door hen gewenst uur. Gemeenten doen hun best om aan al die
individuele wensen tegemoet te komen. Trompetters mogen op onverwachte momenten uit hoeken
en gaten van de trouwzaal tevoorschijn komen, honden mogen trouwringen aanbieden, geiten
mogen als huwelijksgeschenk het gemeentehuis in, ook al bevuilen ze het tapijt van de trouwzaal…,
zolang de veiligheid niet in het geding is, mag het allemaal. De verantwoordelijkheid van de babs is
daarmee steeds groter geworden.
Dat bruidsparen het belangrijk vinden dat de huwelijksdag ‘hun’ dag wordt en daar ook wat voor
over hebben, blijkt wel uit het feit dat steeds meer bruidsparen een beroep doen op bedrijfjes van
zelfstandig opererende ‘trouwambtenaren’ en weddingplanners. Er zijn voorbeelden genoeg waarbij
men gebruik maakt van de mogelijkheid om kosteloos te huwen op het gemeentehuis en het
huwelijk in informele setting later door een zelfstandig trouwambtenaar op een feestlocatie laat
‘oversluiten’.
Aanleiding inventarisatie
Vandaag de dag moet een bruidspaar behoorlijk in de beurs tasten voor een huwelijksceremonie op
het gemeentehuis. Op vergaderingen uiten babsen steeds vaker hun onvrede over het feit dat de
waarde die gehecht wordt aan ‘ de mooiste dag …’ niet wordt vertaald in een passende honorering
voor de babs. De gemeente ziet het ambt van babs nog steeds als een ‘erebaan’, een in principe
honoraire functie. Ook komt tijdens bijeenkomsten regelmatig naar voren dat er nogal wat
verschillen zijn in waardering, niet alleen in financiële maar ook in immateriële zin.
De algemeen gevoelde onvrede die in de afgelopen jaren is ontstaan, was aanleiding voor de
Vereniging van Ambtenaren Burgerlijke Stand in Drenthe (ABS) om in samenwerking met de
Vereniging van buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand van de provincie Groningen te
onderzoeken hoe het nu werkelijk is. Zijn er echt zoveel verschillen, uitgedrukt in geld en status in de
honorering binnen één provincie, binnen één beroepsgroep? En zo ja, is dat verklaarbaar en is dat
dan nog van deze tijd? Binnen de vrije beroepen zijn grote verschillen in tarieven mogelijk. Maar is
het ambt van de babs dan net zo vrij als dat van een beoefenaar van een vrij beroep?
Doel van de inventarisatie
Doelstelling van de inventarisatie is meetbare gegevens te genereren om op basis daarvan een
betere uitgangspositie te hebben voor gesprekken over de rechtspositie van babsen. Het is belangrijk
dat er op korte termijn een platform gecreëerd wordt van gemeente, provincie en babsen, waar een
nieuwe visie op het ambt van de babs wordt geformuleerd die recht doet aan de plaats die de babs
maatschappelijk gezien inneemt en in de nabije toekomst in zou kunnen nemen. Naar het oordeel
van de ABS vormen de resultaten van deze inventarisatie daarvoor een goede basis.

3
Rapport Inventarisatie Rechtspositie Buitengewoon Ambtenaren Burgerlijke Stand
©GFKS

Opbouw van het rapport
Het resultaat van de inventarisatie treft u hierbij aan. Behalve de uitwerking van de inventarisatie,
vindt u in dit rapport ook de Conclusies en Aanbevelingen (hfst. 4, p. 12). In de bijlagen zijn zowel
het inventarisatieformulier als de toelichtende brief opgenomen. Eveneens in de bijlagen vindt u
kanttekeningen, geplaatst bij de uitwerking met daarin ook de uitwerking van het verband tussen de
verschillende vragen. Ook werden de opmerkingen van de babsen, gemaakt naar aanleiding van de
inventarisatie bij vraag 15 onverkort opgenomen. Tenslotte is in de bijlagen ook een weergave van de
huidige rechtspositieregeling te vinden.

Frances Koen,
Adviseur Vereniging Ambtenaren Burgerlijke Stand
Babs.ABSDrenthe@gmail.com

Maart 2012
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2. Werkwijze en verantwoording
In maart 2011 werd een concept inventarisatieformulier met toelichting opgesteld en besproken met
het bestuur van de vereniging in Groningen en een vertegenwoordiger van een van de andere
babsen-verenigingen in het land. Na enige aanpassingen werd gekozen voor een gemeenschappelijk
inventarisatieformulier dat door beide verenigingen afzonderlijk aan hun leden zou worden
toegezonden.
In juni werden leden van de beide verenigingen uitgenodigd om mee te werken aan een
inventarisatie. Daarbij werd o.m. gevraagd naar:
- De beloning van de babs, uitgedrukt in uren, loonschalen en geld,
- De gemiddelde tijdsbesteding per huwelijk,
- Het dienstverband, de lengte en het soort aanstelling (bepaalde of onbepaalde tijd),
- Het gemiddeld aantal huwelijken per jaar,
- De uitvoering en honorering van kosteloze huwelijken
In de maanden daarna werden vele reacties ontvangen. Het onderwerp blijkt te leven! Omdat de ABS
ook leden kent van buiten de provincie Drenthe, had de verkregen informatie niet alleen betrekking
op Drenthe. De basis voor algemene, landelijke conclusies was echter te smal. Maar omdat vanuit
alle Drentse gemeenten inventarisatieformulieren werden teruggestuurd, kon wat betreft de
provincie wel een vrij volledig beeld ontstaan. Om de betrouwbaarheid van de inventarisatie te
bevorderen, werd daarom gekozen voor een andere aanpak dan in eerste instantie de bedoeling
was. De resultaten voor Drenthe werden ook nog apart uitgesplitst terwijl ook de informatie van niet
Drentse babsen werd meegenomen in de uitwerking.
Omwille van de betrouwbaarheid en de effectiviteit van de rapportage namen beide verenigingen de
vrijheid om volgens hun eigen tijdpad de resultaten van de inventarisatie afzonderlijk te presenteren.
Niettemin delen zij in grote lijnen de conclusies en aanbevelingen, voortkomend uit de inventarisatie.
In het najaar van 2011 en het voorjaar van 2012 werden diverse vergaderingen aan de uitwerking en
de resultaten van de inventarisatie gewijd. Het resultaat ligt nu voor u.
Hoewel de vragen in het oorspronkelijke inventarisatieformulier niet genummerd waren, hebben we
ter verduidelijking nummers toegevoegd bij het voorbeeld in de bijlage.

Verantwoording
De ABS heeft een ledenbestand van bijna 130 leden. Er werden 113 formulieren verzonden.
58 mensen (respondenten) reageerden (51%), waaronder niet alleen actieve babsen, maar ook leden
van de ABS die inmiddels zijn gestopt als babs. Er reageerden ook babsen die tevens abs zijn. Omdat
de ABS lange tijd de enige vereniging van trouwambtenaren in Nederland was, kent zij ook een
behoorlijk aantal niet-Drentse babsen onder haar leden. Er kwamen dus behalve uit Drenthe,
reacties binnen uit het hele land. 62% van de respondenten is babs in Drenthe.
1 reactie was niet bruikbaar, maar werd wel geregistreerd. Het totaal aantal babsen wat het
formulier geheel of gedeeltelijk invulde komt daarmee op 57.
Eén respondent is benoemd in 3 gemeenten, vandaar dat op sommige onderdelen van deze
inventarisatie als totaal aantal respondenten 59 werd aangehouden.
Helaas werd niet door alle respondenten op alle vragen antwoord gegeven.
De antwoorden op eenzelfde vraag over feitelijke gegevens levert in enkele gevallen binnen een
zelfde gemeente verschillende antwoorden op. Dit is voor zover mogelijk in de resultaten tot
uitdrukking gebracht.
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Waar een minimum en maximum bedrag werd ingevuld i.p.v. een enkel bedrag (b.v. bij Vraag 9a, een
redelijke vergoeding) werd het gemiddelde als antwoord geregistreerd.
Wanneer door een respondent een netto bedrag werd weergegeven, waar een bruto bedrag werd
gevraagd, werd dit antwoord om reden van praktische aard niet in de inventarisatie meegenomen.
Bij vraag 5, de vraag naar het extra percentage voor huwelijken in het weekend of op een avond
werden antwoorden als 150% en 200% opgevat als 50% en ‘dubbel’.
Inconsequenties werden gelaten voor wat ze waren.
Voor het overige verwijzen wij naar de Kanttekeningen (hfst. 5.3, p.19) bij de inventarisatie.
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3. De inventarisatie
Om de onderlinge verschillen duidelijk te maken tussen met name de Drentse gemeenten, zijn de
uitkomsten voor de provincie Drenthe hier en daar gespecificeerd.
W.b. de provincie Drenthe: uit alle gemeenten zijn reacties (36) binnen gekomen zodat er een vrij
compleet beeld kon ontstaan.

Respons landelijk:
Alphen a/d Rijn
Arnhem
Cranendonck
Deventer
Drechterland
Harlingen
Haarlemmermeer
Hillegom
Kampen
Nuth
Oisterwijk
Raalte
Voorschoten
Weststellingwerf
Zeevang

Respons Drenthe:
Aa en Hunze
Assen
Borger Odoorn
Coevorden
De Wolden
Emmen
Hoogeveen
Meppel
Midden Drenthe
Noordenveld
Tynaarlo
Westerveld

1
1
2
1
1
2
3
1
1
2
1
2
1
1
1

2
4
1
7
2
1
2
3
5
1
5
3

Vraag 1 en 2: Gemiddelden ervaring en aantal huwelijken per jaar
Gemiddeld hebben de babsen bijna 14 jaar ervaring en sluiten zij ruim 25 huwelijken per jaar.
In Drenthe hebben babsen gemiddeld bijna 16 jaar ervaring en sluiten zij 22 huwelijken per jaar.
Vraag 3: Honorering in geld
De laagste honorering bedraagt € 56,72 bruto per huwelijk. Het hoogste bedrag dat wordt toegekend
is € 119,54. Gemiddelde beloning € 82,75 bruto per huwelijk.
In Drenthe kwam zowel de hoogste (Meppel) als de laagste beloning, in geld uitgedrukt, voor
(Coevorden).
Vraag 4: Basis van de vergoeding/ aantal uren - schaal
uren

schaal

uren

schaal
Laag
Hoog
Landelijk
2,5
8
6
8
Drenthe
3
8
6
8
Landelijk worden babsen in Nuth en Maastricht geacht de minste tijd kwijt te zijn voor een
huwelijksceremonie, nl. 2,5 uur.
In Drenthe ligt het minimale aantal uren dat babsen krijgen op 3 uur: in de gemeenten Borger
Odoorn, Noordenveld en Tynaarlo krijgen de babsen 3 uur met de kanttekening dat Borger Odoorn
voor die 3 uur ingedeeld wordt in schaal 11. De basis van de beloning varieert van 3 tot 6 uur,
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gemiddeld worden babsen in Drenthe voor 5 uur gehonoreerd. De inschaling loopt nogal uiteen: van
schaal 5 tot schaal 7 of 8.
Om een helder beeld te krijgen, werd vraag 4 gecombineerd met vraag 3, 8, en 9 (zie verderop bij de
kanttekeningen, p. 16).
Vraag 5: Betaling overuren
Laag
hoog
Landelijk
20%
100%
Provinciaal
25%
dubbel
Landelijk gezien scoren Arnhem, Doesburg en Rheden volgens de respondenten laag.
Provinciaal staan Coevorden en Tynaarlo in de vergoeding van overuren bovenaan. Gemeente Aa en
Hunze staat het laagst in de ranglijst met een vergoeding van 25% extra.
Vraag 6 en 7: Reiskosten en andere extra vergoedingen
Ook w.b. de reiskosten lopen de antwoorden nogal uiteen. Niet altijd worden reiskosten vergoed. De
hoogte varieert van 13 ct. tot 37 ct. p.km., ook afhankelijk van de belastbaarheid. Landelijk
vergoeden Cranendonk, Harlingen, Hillegom, Zeevang en Oisterwijk de reiskosten niet.
Provinciaal lijken Assen en Noordenveld geen reiskosten te vergoeden.
In de meeste gemeenten mag de babs op kosten van de gemeente deelnemen aan bijscholing.
De meeste gemeenten delen ook aan hun babs een kerstpakket uit: 30 van de 35 babsen zeiden een
kerstpakket of tegoedbon te ontvangen. In plaats daarvan is er soms een ‘kerstetentje’.
Landelijk geven Kampen, Harlingen, Nuth en Maastricht volgens de babsen geen kerstpakket.
Wat betreft de provincie Drenthe ontvangen babsen In Coevorden volgens de ingevulde gegevens
niets. Tynaarlo gaf in 2011 aan het eind van het jaar een boekenbon van bol.com van € 10,- als
waardering; Van Borger Odoorn zijn hierover geen gegevens bekend.
Overzicht voor Drenthe vergoeding reiskosten (aantal, ct. p.km.)
Aa en Hunze
2 28-31
Borger Odoorn
1
37
Coevorden
7 13-14
De Wolden
2
28
Emmen
1
39
Hoogeveen
2 19-38
Meppel
3 19-30
Midden Drenthe
5 19-30
Tynaarlo
5 28-37
Westerveld
3 19-26
Assen zou geen reiskosten vergoeden. Van Noordenveld zijn geen gegevens bekend.

Vraag 8 en 9: Tijdsbeslag en waardering
Gemiddeld besteedt een babs zowel landelijk als provinciaal bijna 6 uur aan een huwelijksceremonie.
Minder dan een derde van de respondenten vindt de honorering passend. Er is geen enkele
gemeente waar de babsen die gereageerd hebben, unaniem tevreden zijn over de beloning.
Integendeel, er zijn gemeenten waar de babsen die het inventarisatieformulier allen invulden de
honorering niet passend te vinden.
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Een beloning van € 100,- tot € 250,- vindt men meer naar verhouding. Een van de respondenten die
tevreden was, vulde toch in dat hij/zij een beloning van € 120,- passend vindt, terwijl bij de huidige
beloning € 70,35 werd ingevuld. Het aantal te vergoeden uren zou naar het ingevulde gemiddelde
aantal uren dat een babs per huwelijk besteedt, op ruim 7,5 uur per huwelijk moeten liggen.
Een van de respondenten die vraag 9a met ‘nee’ beantwoordden, merkt op dat hij/zij liever minder
uren betaald wil krijgen in schaal 11 dan meer in schaal 8; m.a.w. de schaalindeling zegt ook iets over
de waardering voor ‘het vak’.
Wat Drenthe betreft vinden 10 van de 36 babsen dat de honorering in overeenstemming is (minder
dan 1 op de 3) en van die 10 waren er 4 die invulden meer tijd voor een huwelijk nodig te hebben
dan waarvoor zij betaald werden. Een voorzichtige conclusie zou kunnen zijn dat zij hun ambt vooral
als eervol zien. Niet alle respondenten die bij vraag 9a ‘nee’ invulden, vulden vraag 9b en/of 9 c in.
25 van de 36 Drentse respondenten vinden dat zij niet passend worden beloond, hetgeen neerkomt
op 69,4%.
Vraag 8-4-9
W.b. de vraag of de honorering passend was, is vraag 8 gecombineerd met het aantal uren uit vraag
4 en werd ook het antwoord op vraag 9 erbij betrokken:
Van alle respondenten is er slechts 1 die minder uren per huwelijk nodig heeft dan waarvoor hij/zij
wordt betaald (babs uit Meppel, 16 jaar ervaring).
Verder zijn ook diegenen die ‘ja’ invulden bij vraag 8 (vindt u de beloning in overeenstemming?)
allemaal meer tijd kwijt dan waarop de beloning is gebaseerd.
Een van de respondenten is 2,5 uur kwijt, geheel conform de beloningsstructuur van de gemeente,
maar vult bij vraag 8 toch ‘nee’ in en wil een beloning van € 150,- (Nuth en Maastricht).

Zowel landelijk als provinciaal zijn babsen gemiddeld bijna 6 uur bezig met één enkel
huwelijk. Opmerkelijk dat hier exact hetzelfde gemiddelde uitkomt. Duidelijk blijkt dus dat
een honorering op basis van 3 tot 5 uur geen goede grondslag is.

Aa en Hunze
Assen
Borger Odoorn
Coevorden
De Wolden
Emmen
Hoogeveen
Meppel
Midden Drenthe
Noordenveld
Tynaarlo
Westerveld

Vr. 9 in overeen- Vr. 4
Vr. 8
Vraag 9b-a
wens €
Vraag 9b-b
stemming?
uren bet uren best wens € bruto
netto
wens uren
ja
nee
2
0
5-10
1
3
3-7
€ 100 -120,00
€ 70,00
5-7
1
€ 100,00
7
1
6
5,5
6,5-12
€ 110,00 -125,00
€ 100,00
10
2
4,5 - 5 5,5 - 11
10
1
4
5-6
6
1
1
5-6
5 - 5,5
1
2
5
4-7
€ 125,00
1
4
5
6-10 € 125,00 - 250,00
1
3
7
€ 125,00
7
2
3
3-5
6 - 7 € 150,00 – 200,00
1
5 7,5 - 8,5
€ 175,00
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Vraag 10: Kosteloze huwelijken
In Alphen a/d Rijn, Arnhem, Cranendonk, Deventer, Doesburg, Hillegom, Nuth en Maastricht,
Rheden, Doesburg en Voorschoten sluit de babs ook kosteloze huwelijken. In de regel krijgt de babs
ook hier een vergoeding voor, variërend van de helft tot hetzelfde bedrag als voor een ‘nietkosteloos’ huwelijk. Soms wordt dat als ‘compenserend’ ervaren.
13 van de 36 Drentse respondenten sluiten ook kosteloze huwelijken en uit de inventarisatie blijkt
dat een abs als babs ook kosteloze huwelijken voltrekt. De tijd die Drentse babsen aan kosteloze
huwelijken besteden, varieert nogal. Er zijn er die er maar 30 minuten aan besteden, maar er zijn er
ook die er 3 tot 6 uur mee bezig zijn. Zij ontvangen daar een vergoeding voor variërend van hetzelfde
bedrag als voor een ‘betaald huwelijk’ tot een vergoeding op basis van 1 uur.
honorering Tijdbeslag
Aa en Hunze
Assen
Borger Odoorn
Coevorden
De Wolden
Emmen
Hoogeveen
Meppel
Midden Drenthe
Noordenveld
Tynaarlo
Westerveld

ja
nee/ja
nee
ja
nee
nee
ja/nee
nee
nee
nee
nee/ja
nee

hetzelfde

hetzelfde

15 min. - 3 u.

1 u.

60 min.

hetzelfde

6 u.

Vraag 11
Benoeming voor onbepaalde tijd?
Landelijk:

ja

nee
16
50%

leeg
14
44%

Drenthe:
Aa en Hunze
Assen
Borger Odoorn
Coevorden
De Wolden
Emmen
Hoogeveen
Meppel
Midden Drenthe
Noordenveld
Tynaarlo
Westerveld

2
6%
Vraag 11. Bep tijd

Onbep.tijd
1
3
1
1
1
2
3
1
3
2

jaren
1
1

leeftijd
5
5
6

6
1

65
10
65

3
1
2

5
5
5
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Ook ervaren babsen blijken voor bepaalde tijd benoemd te zijn (Borger Odoorn).
In Coevorden zit de meeste ervaring: gemiddeld meer dan 21 jaar!

Vraag 12 en 13: Babsen en leken van buitenaf?
De meeste babsen denken dat een babs van buitenaf in hun gemeente een huwelijk mag sluiten
(88%). Wat betreft de provincie Drenthe laten de babsen weten dat in vrijwel iedere gemeente een
niet door de gemeente aangestelde babs een huwelijk mag komen sluiten (91%). Alleen in de
gemeenten Emmen, Noordenveld en Westerveld is dit niet toegestaan.
Vraag 12. Babs van buiten?
ja

Vraag 13. Leken?

nee

ja

nee

Aa en Hunze

2

1

Assen

4

4

Borger Odoorn

1

Coevorden

6

3

2?

De Wolden

2

1

1

Emmen

?
1

1

1

Hoogeveen

2

1

Meppel

3

2

?

Midden-Drenthe

5

2

3

Noordenveld
Tynaarlo
Westerveld

1
5

1
2

2

?

3
2

Landelijk mag volgens 50% van de babsen in hun gemeente ook een leek een huwelijk sluiten. Voor
Drenthe is het alleen in Assen, Coevorden, Hoogeveen, Meppel, Midden-Drenthe, Tynaarlo (soms
incidenteel) toegestaan dat leken als babs een huwelijk voltrekken.
In de volgende gemeenten (soms diezelfde) menen collega’s dat dat niet kan: Borger Odoorn,
Coevorden, De Wolden, Midden-Drenthe, Noordenveld, Tynaarlo en Westerveld
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4. Conclusies en Aanbevelingen
Conclusies
Naar aanleiding van de inventarisatie kan het volgende geconcludeerd worden:
-

Allereerst heeft de inventarisatie duidelijk gemaakt dat er zeker onder de collega’s grote
behoefte bestaat aan (her)waardering van het ambt van babs.
Veel babsen vinden dat de beloning geen recht doet aan de inspanning die wordt geleverd.
De beloning varieert behoorlijk per gemeente evenals het aantal uren dat daarvoor wordt
berekend.
Babsen besteden ongeveer twee maal zoveel uren als waar de wet Mulder van uit gaat.
Babsen zijn niet altijd goed op de hoogte van hun arbeidsvoorwaarden.
De communicatie met afdeling Burgerzaken laat veelal te wensen over.

Aanbevelingen
Wij, de Vereniging van Ambtenaren van de Burgerlijke Stand in Drenthe en de Vereniging van
Buitengewoon Ambtenaren Burgerlijke Stand in de provincie Groningen willen op korte termijn in
gesprek gaan met de NVVB en/of VNG om het ambt van babs te herwaarderen door een duidelijke
rechtspositie, weergegeven in uniforme, inzichtelijke arbeidsvoorwaarden o.m. ten aanzien van:
- De basisvergoeding m.b.t. de schaal en het aantal uren,
- De vergoeding van huwelijken in avond of weekend,
- De vergoeding van reiskosten,
- De vergoeding van reistijd voor huwelijken op locatie,
- De pensioenvoorziening; uitkering vakantiegeld; deelname aan de collectieve
ziektekostenverzekering,
- Het faciliteren van bijscholing.
Daarnaast is het wenselijk om in gesprek te gaan over:
- De bescherming van het ambt van buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand,
- De bescherming tegen grensoverschrijdende ideeën t.a.v. de uitvoering van het ambt,
- De extra inspanningen, b.v. een huwelijk in een vreemde taal,
- De betrokkenheid van afdeling burgerzaken bij de babs,
- Hoe de communicatie die daarbij behoort kan worden verbeterd.
Er zijn gemeenten die hun babsen met regelmaat aanmoedigen om deel te nemen aan bijscholing,
hoofden Burgerzaken die betrokken zijn bij het wel en wee van hun babsen, maar er zijn ook
schrijnende voorbeelden van babsen die moesten ervaren dat er geen enkele aandacht was voor hun
25-jarig jubileum als babs.
Hoe het ook zij, het is de hoogste tijd om goede, inzichtelijke afspraken te maken. Op die manier zal
het ambt van trouwambtenaar pas echt de plaats krijgen die het verdient en niet alleen een eervol,
maar ook volwaardig ambt zijn.
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5. Bijlagen
5.1 Introductiebrief inventarisatie

Geachte leden,

Beilen, juni 2011.

Onderwerp: vragenlijst inzake rechtspostie
In 1995 bij de invoering van de Wet Mulder is het ambt van buitengewoon ambtenaar van de
burgerlijke stand geregeld en daarbij ook de beloning.
Maar sinds 1995 is er veel veranderd:
 Onder invloed van de ontkerkelijking wordt het burgerlijke huwelijk voor bruidsparen
steeds belangrijker
 Gemeenten maken het mogelijk op buitenlocaties te trouwen en buiten kantooruren
 Verwachtingen van bruidsparen zijn in de loop der tijd toegenomen. Het bruidspaar
verwacht een op hen toegesneden unieke huwelijkssluiting.
 De verantwoordelijkheid van de babs is daarmee steeds groter geworden.
 Er ontstaat commercialisering door de opkomst van de “zelfstandig” opererende
babs.
Een babs zal er in de regel alles aan doen zoveel mogelijk aan de wensen van het
bruidspaar tegemoet te komen en voor een heel persoonlijke huwelijkssluiting zorgen. De
babs is hiermee het visitekaartje van de gemeente.
Toch zien gemeenten het ambt van babs veelal als een “erebaan”, een in principe honoraire
functie. Navraag leert dat de beloning van trouwambtenaren nogal wisselt per gemeente. In
sommige gemeenten worden de babsen ook ingeschakeld voor de kosteloze huwelijken en
worden zij daar ook voor betaald. Maar in veel gemeenten is het aantal door babsen te
sluiten huwelijken drastisch gedaald onder invloed van de kosteloze huwelijken die door de
“gewone” ambtenaren worden gesloten. Gemeenten zijn daarnaast ook vrij zelf het aantal
uren in te schatten en in te schalen voor het werk van de trouwambtenaar. Soms wordt men
benoemd als babs voor het leven, soms geldt een leeftijdsgrens, soms wordt een babs
benoemd voor een beperkt aantal jaren.
Maar wat vindt u?
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Is de huidige honorering en zijn de arbeidsvoorwaarden nog passend bij deze tijd?
De beste manier om daar achter te komen is het u te vragen.

Daarom houden we een inventarisatie. Wij verzoeken u , ook als u geheel tevreden
bent met de huidige gang van zaken, een korte vragenlijst in te vullen.
Deze vragenlijst is bijgevoegd bij deze mail en wij verzoeken u de vragenlijst liefst per mail
terug te sturen naar: BABS.ABSDrenthe@gmail.com .
Slaat u eerst de vragenlijst op in uw bestand en vul hem daarna in en dan als bijlage weer
retour bij een mail.
Hebt u geen beschikking over email dan kunt u de vragenlijst ook sturen naar de secretaris:
Wil Hoogsteder, Ceresstraat 4, 8423 SC Makkinga.
De uitkomsten van deze inventarisatie zullen geanonimiseerd worden verwerkt en u ontvangt
uiteraard een terugkoppeling.
Mocht uit de inventarisatie blijken, dat er iets moet en kan worden verbeterd aan de
arbeidsvoorwaarden dan zullen wij, als vereniging, daarover in gesprek gaan met de
gemeenten. Met betrekking tot een mogelijke discussie is samenwerking gezocht met andere
verenigingen. De inventarisatie is samengesteld in samenwerking met de vereniging van
Groningen die op dit moment dezelfde inventarisatie houdt onder haar leden. Hebt u vragen
dan kunt u ook bellen met 0516-441028 ( tussen 17.00 en 18.00 uur) of uw vragen stellen via
bovengenoemd mailadres.
Tot slot doen wij een dringend beroep op uw medewerking. Een discussie en eventuele
verbetering van de arbeidsvoorwaarden heeft alleen kans van slagen als er een goede
inventarisatie aan ten grondslag ligt.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact op nemen met de secretaris per mail
( wil.hoogsteder@hetnet.nl ) of telefonisch (0516-441028).

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de
Vereniging ambtenaren
Burgerlijke stand Drenthe,

De secretaris, Wil Hoogsteder
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5.2 Het Inventarisatieformulier

Inventarisatie arbeidsvoorwaarden
trouwambtenaren
- 1. Hoelang bent u trouwambtenaar? Antwoord:

jaar.

- 2. Hoeveel huwelijken( hiermee worden ook geregistreerd partnerschappen bedoeld) sluit u
gemiddeld per jaar?
Antwoord:
- 3.Hoeveel krijgt u bruto voor één huwelijk betaald?
Antwoord:
- 4.Op hoeveel uren in welke loonschaal is deze vergoeding gebaseerd?
Antwoord:a uren: b

loonschaal:

- 5a.Krijgt u extra betaald voor een huwelijk in het weekeinde of op een
avond?
Ja/nee (weghalen wat niet van toepassing is)
5b.Indien ja: hoeveel % extra?

Antwoord:

- 6a.Ontvangt u reiskostenvergoeding?
6b.Indien ja: op basis van het openbaar vervoer:
6cOp basis van gereden kilometers?
6d.Indien ja, Hoeveel ontvangt u per km.?

Ja/nee
ja/nee
ja/nee
…........

- 7. Overige vergoedingen:
- 7a. Ontvangt u een kerstpakket;
- 7b. Mag u op kosten van de gemeente deelnemen
aan bijscholing
- 7c.Ontvangt u andere extra’s, bv kleedgeld?

ja/nee
ja/nee
Ja/nee

- 7d.Indien ja, waarvoor en hoeveel?
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Antwoord:….......................................................................................
- 8.Tijdsbesteding; hoeveel uren besteedt u gemiddeld totaal aan een
huwelijksvoltrekking, incl. voorgesprek en schrijven van de toespraak en
reistijd.
Antwoord: gemiddeld ……….. uren per huwelijk
- 9a. Vindt u de vergoeding die u ontvangt per huwelijk in
overeenstemming met uw prestatie:
ja/nee
9b. Indien nee: wat zou u een redelijke vergoeding bruto per huwelijk
vinden?
Antwoord:
a. …........
bruto per huwelijk
of
b. een vergoeding op basis van …............. uren

- 10a. Sluit u zgn. “kosteloze”huwelijken? Ja/Nee
Indien ja:
10b. hoelang duurt deze ceremonie?
Antwoord:
minuten
10c. Wat is de vergoeding per “kosteloze” huwelijk
Antwoord:
10d. Hoeveel tijd besteedt u totaal (reistijd, voorgesprek, toespraak) aan
een “kosteloos” huwelijk?
Antwoord:
- 11a. Bent u voor onbepaalde tijd benoemd?
ja/nee
Indien nee:
11b.Voor hoeveel jaar? Antwoord:
Of
11c. Tot welke leeftijd? Antwoord:
-

12. Mogen Babsen van buitenaf in uw gemeente huwelijken sluiten?
Ja/nee
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-

13. Mogen “leken”van buitenaf in uw Gemeente huwelijken sluiten?
ja/nee

- 14. Door welke Gemeente(n) bent u benoemd tot Buitengewoon
Ambtenaar van de Burgerlijke stand?
Antwoord:

- 15. Als u overige opmerkingen of verbeterpunten wilt melden
met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden van trouwambtenaren,
kunt u die hier kwijt:
…..................................................................................................
…..................................................................................................
…..................................................................................................
Tot sloten merken we nogmaals op dat alle gegevens worden
geanonimiseerd in de verwerking. Van de uitkomsten ontvangt u bericht.
Wij danken u voor uw medewerking.
Vereniging ambtenaren burgerlijke stand Drenthe
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5.3 Kanttekeningen (n.a.v. de uitwerking)
Voordat men al te rigoureuze conclusies trekt op basis van de inventarisatie, moet men
bedenken dat het een momentopname is en dat babsen misschien niet altijd goed op de hoogte
zijn van de feitelijke stand van zaken. Daaruit valt te verklaren dat vanuit eenzelfde gemeente
soms verschillende gegevens genoteerd worden als antwoord op dezelfde vraag.
Tabel n.a.v. vraag 3-4 (bruto honorarium en ingeschaalde uren). De kolom voor de gemeenten in
Drenthe is in dit geval niet volledig omdat van een aantal gemeenten de nodige gegevens
ontbraken.
De volgende tabel geeft een indruk van het aantal uren wat volgens de babs behoort bij de
toegekende de vergoeding. Voorbeeld: men krijgt € 56,72 vergoed voor het voltrekken van een
huwelijk waar men geacht wordt 5,5 uur in totaal mee bezig te zijn.
Huidige beloning bruto landelijk
per huw.
€ 56,72
€ 80,00
€ 85,00
€ 95,61
€ 71,13
€ 95,00
€ 74,27
€ 83,69
€ 95,00
€ 68,73
€ 95,32
€ 71,73
€ 76,73
€ 80,00

bet. uren
5,5
5,5
5
5,5
3,8
5
3,6
4
4,5
3
4
3
3
3

€ 92,71
€ 84,00

3
2,5

per uur
€ 10,31
€ 14,55
€ 17,00
€ 17,38
€ 18,97
€ 19,00
€ 20,63
€ 20,92
€ 21,11
€ 22,91
€ 23,83
€ 23,91
€ 25,58
€ 26,67
€ 30,90
€ 33,60

Wanneer men het bruto bedrag dat een babs per huwelijk ontvangt, omrekent naar het uurtarief,
wordt duidelijk dat gemeenten zich een vorm van window-dressing eigen hebben gemaakt. Immers,
wanneer een gemeente een bruto bedrag van ruim € 90,- uitkeert en 3 uren toekent voor het
verzorgen van een trouwceremonie, dan komt men tot een uurloon van € 30,-. Daarnaast zijn er ook
gemeenten met een reëlere inschatting. Daar gaat men ervan uit dat een huwelijk 5,5 uur in beslag
neemt. Bij ongeveer dezelfde vergoeding ( € 92,71) komt het bruto uurloon in dat geval op € 17,38!!
Daarnaast valt op dat de wensen van de babsen w.b. het uurtarief zeker niet buitensporig zijn. Maar
babsen willen uitgaan van een reële vergoeding b.v. een vergoeding van €175,- voor een
tijdsbesteding van 8,5 uur per huwelijk. Het uurtarief zou in dit geval uitkomen op ca. € 20,- p.u. en
dat staat gelijk aan wat een zwartwerker op dit moment vraagt en dus netto overhoudt.
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Afgaande op de antwoorden van de respondenten lijkt het of er zelfs binnen één enkele gemeente
grote verschillen in honorering bestaan. Zo vulde een respondent uit Meppel in, dat het honorarium
€ 65,- bedroeg terwijl een collega in dezelfde gemeente meent dat € 118,- wordt bijgeschreven per
huwelijk. Dit soort grote verschillen tonen aan dat babsen onvoldoende op de hoogte zijn van hun
honorering en dat er nog behoorlijk wat te verbeteren is op het gebied van communicatie ten
aanzien van de arbeidsvoorwaarden.

Bij vraag 9. ‘Vindt u de vergoeding die u ontvangt per huwelijk in overeenstemming met uw
prestatie?’
Onder de Drentse gemeenten waren er 7 waar ook babsen werken die wél tevreden zijn: AA en
Hunze (2), Assen (1), Coevorden (1), Hoogeveen (2), Meppel (1), Midden Drenthe (1), Tynaarlo (1)
Tevreden over verhouding
honorering/prestatie

Aa en Hunze
Aa en Hunze
Assen
Coevorden
Hoogeveen
Hoogeveen
Meppel
MiddenDrenthe
Tynaarlo

vraag 3
€ 86,05
€ 78,00
€ 70,35
€ 78,00
?
schaal 8
€ 118,00
?

vraag 4 ber. uren

€ 86,65

5,0

?
?
5,5
6,0
5,0
5,0
5,0

p.u.

€ 14,18

€ 23,60

€ 17,33

vraag 8 best.
uren
5
10
5
6,5
5,5
5
4
6,5
7

Bij deze vraag wordt duidelijk dat de tevreden babsen niet allemaal volledig op de hoogte zijn.
Tevreden babsen weten soms niet waar ze tevreden over zijn. En zelfs als men meent dat men meer
uren nodig heeft dan waarvoor men betaald wordt, is men tevreden.

Ontevreden waren babsen in 10 van de 12 gemeenten in de provincie Drenthe:
Assen (2), Borger Odoorn (1), Coevorden (6), De Wolden (2), Emmen (1), Meppel (2), Midden
Drenthe (4), Noordenveld (1), Tynaarlo (3), Westerveld (3).
De volgende tabel geeft een totaaloverzicht van babsen in Drenthe die ontevreden zijn over de
verhouding honorering/uren. De gemeenten waarvan de respondenten alleen hadden ingevuld dat
ze niet tevreden waren, maar geen andere cijfers hadden ingevuld (Emmen b.v.), zijn weggelaten.

Ontevreden over verhouding
honorering/prestatie
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Vraag
4
ber.
uren

vr. 3
Assen (en
Almelo)
Borger Odoorn
Coevorden

€ 70,00

p.u.

?

€ 95,00

De Wolden

€ 65,00

Meppel

4,5 - 5

€ 19,00 - € 21,11

?

€ 84,00 - € 86,05

Noordenveld
Tynaarlo

€ 72,00 3
€ 86,00 - € 92,71
3-5

Westerveld

€ 84,00 - € 86,05 5

bedrag

€ 17,21

6-7

€ 24,00 7
€ 17,20 - € 30,90
6-7
€17,00- € 17,13 8 – 8,5

€ 14,29

-

€ 100,00 7
€ 110,00 - € 125,00

5,5 - 11
6

5

uren p.u.
€ 100,00

€ 23,91 7
€ 10,31 - € 17,38
6,5 - 12

5,5

Midden
Drenthe

Vraag 9 gewenst

7

€ 71,73
€ 56,72 - € 95,61

Vraag 8
vr. 8
best.
uren

€ 14,29
€ 13,75 - € 17,86

10
€ 125,00

€ 20,83

€ 125,00 - € 200,00

€ 17,86 - € 33,33

€ 125,00 7
€ 150,00 -€ 200,00

€ 17,86
€ 21,43 - € 33,33

€ 175,00 8

€ 20,59

Overzichtje van wenselijke tarieven per huwelijk, per uur (landelijk) n.a.v. de antwoorden op vraag 8
en 9

8. Besteed aantal
uren
6

9a. per
huwelijk
€ 100

wenselijk
9b. Basis
uren
5u. Sch.8

wenselijk

5

€ 150

5

€ 30,00

7

€ 100

7

€ 14,29

7

€ 125

7

€ 17,86

6

€ 125

7

€ 125

-

€ 17,86

8

€ 110

8

€ 13,75

2,5

€ 150

8,5

€ 175

7

€ 150

€ 21,43

7

€ 125

8

€ 200- € 250

€ 17,86
€ 31,25

6

€ 150

€ 41,67

6

€ 200

6,5

€ 120

Omgerekend per uur
€ 16,67

€ 20,83

€ 60,00
8

€ 20,59

€ 33,33
-

€ 18,46

De respondent die na omrekening op het laagste uurloon bleek uit te komen (op basis van het door
de gemeente toegekende honorarium gedeeld door het aantal toegekende uren) zou, wanneer alle
uren zouden worden vergoed die hij/zij aan een huwelijk besteedt op basis van datzelfde lage
uurloon een bedrag van ca. € 125,- ontvangen.
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Vraag 11
De abs is soms ook babs. Als abs kan iemand voor onbepaalde tijd benoemd zijn. Veel gemeenten zijn
later over gegaan op benoemingen voor bepaalde tijd. De zittende babsen bleven daarbij voor
onbepaalde tijd benoemd. Benoemingen voor onbepaalde tijd staan verjonging van het babsencorps
in de weg.
Het uitwerken van de formulieren heeft ook geleerd hoe wisselvallig een mens kan zijn bij het
invullen van zo’n formulier: een respondent in Assen; zegt tevreden te zijn over de vergoeding (€
70,35), wordt betaald voor 3 uur, besteedt 5 uur, vult in bij redelijke honorering € 120,- en wil
vergoeding voor 5 uur!
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5.4 Opmerkingen van de babsen bij vraag 15
Verhoging vergoeding. De 'slechte' honorering wordt nu gecompenseerd door de 'kostelozen'
(beetje). Reiskosten zijn enorm onder de maat. Indien de vergoeding niet opgetrokken wordt dan
vergoeding voor papier- inktpatroon-telefoon. Er wordt overigens al 10 jr. 'gewerkt' aan upgraden
km.vergoeding. Succes!
Ik wil heel graag als BABS blijven werken, maar met alle kosten die ik maak, en het feit dat ik ± 50%
van mijn vergoeding moet afstaan aan de belasting, maken het niet gemakkelijk.
Wij (trouwambtenaren gemeente Coevorden) horen nergens bij. Zijn geen personeel. Hoe kan dat??
Prima deze enquête! Graag een vergoeding die recht doet aan de inspanning van de BABsen
Ik ben trouwambtenaar geworden uit idealisme en als aanvulling op mijn baan als verpleegkundige.
Ik voel mij, ook door de geringe ervaring nog niet in een positie om mee te praten over
arbeidsvoorwaarden. (nog niet).
Reiskostenvergoeding is te laag.
Om heel eerlijk te zijn vind ik dat de functie dik onderbetaald wordt. Het is niet meer van deze tijd
om het een erebaantje te vinden. Vriendinnen verdienen met veel minder verantwoordelijk werk
veel meer! Erg fijn dat jullie hier nu eens aandacht aan besteden.
Het zou prettig zijn indien er af en toe een ambtenaar kwam kijken om zicht te krijgen op de
kwaliteiten van de babs.
Wij hebben nu een leidinggevende die in ieder geval alles voor ons probeert te regelen. Ook al lukt
dat niet altijd, het geeft wel een goed gevoel. Babsen blijven voor de gemeente toch altijd een
ondergeschoven kindje. Bij voorbeeld loopbaancoaching of interne vacatures, geen car uwo dus geen
deelname.
Huwelijken in buitenlandse talen/huwelijken met een buitenlander zouden m.i. onder het tarief van
weekend huwelijken moeten vallen.
Mijn reiskostenvergoeding geldt voor huwelijksvoltrekkingen en voor trouwgesprekken binnen onze
gemeente. Trouwgesprekken met paren in buurgemeenten als Hoogeveen, Meppel en Hardenberg
mogen niet worden gedeclareerd, terwijl die wel regelmatig voorkomen.
Ik zou willen dat de overheid onze beroepsgroep wat meer beschermde, of het mogelijk maakte dat
reguliere trouwambtenaren dezelfde mogelijkheid krijgen als de kleine zelfstandigen die voor veel
geld huwelijken oversluiten. Daarnaast meer duidelijkheid over de geringe betaling van ambtenaren.
Nu denken bruidsparen dat wij een salaris krijgen dat bij onze toga past. Er zou nagedacht moeten
worden over een reëlere beloning. Het kan toch niet zo zijn dat de bode netto meer verdient dan de
trouwambtenaar. En dan te bedenken dat er bij een huwelijk met meer aanwezigen gewoon een
extra bode wordt ingezet. Dat zijn naar mijn mening toch wat scheve verhoudingen.
Doordat wij op locatie trouwen, zijn wij veel extra reistijd kwijt. Bovendien zijn de bruidsparen van
mening dat zij recht hebben op een trouwambtenaar (zij hebben er voor betaald!) en er staat geen
tijd vermeld hoe lang een huwelijksvoltrekking mag duren. Tegenwoordig zijn er miniconcertjes,
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komen bruidsparen niet meer op tijd, enz. waardoor de huwelijkssluiting veel langer duurt dan
oorspronkelijk de bedoeling was. Inkomsten enz. Is voor alle Babsen van gem. Westerveld gelijk, dus.
… ik heb dit onderwerp al meerdere keren aangekaart bij de verantw. mensen van burgerzaken. Met
name huwelijken in het weekend en op locatie worden naar mijn mening onderbetaald (terwijl de
gemeente daar meer voor ontvangt!!) Tot op heden heeft dit niet geleid tot aanpassing. Het is dat ik
het zulk leuk werk vind, want iedereen verklaart me voor gek als ze de verhouding werk-vergoeding
horen.
Betere beloning; aan trouwen op locatie strengere eisen stellen; niet alle aanvragen zo maar
toestaan; openbaarheid goed in de gaten houden, bezoekers moeten ook redelijk kunnen zitten. Was
onlangs bij een 'huwelijk op locatie' en moest met anderen gedurende de hele ceremonie staan.
Een hogere inschaling voor een meer passende beloning, ook vakantiegeld e.d., vergoeding voor
gebruik printers en computer, ontvangen van meer waardering door gemeentebestuur, we zijn
tenslotte visitekaartjes van de gemeente.
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5.5 Huidige rechtspositieregeling – Wet Mulder
Op 1 januari 1995 is de Wet Mulder (Wet van 14 oktober 1993 tot herziening van Titel 4 van
Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (Stb. 1993, 555) in werking getreden. Gevolg van deze
herziening is ondermeer de mogelijkheid om personen die al of nìet in dienst zijn van de
gemeente te benoemen tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs).
De babs wordt door burgemeester en wethouders benoemd en ontslagen (BW boek 1 artikel
16) en heeft een publiekrechtelijke dienstbetrekking. De rechtspositieregeling voor
gemeenteambtenaren is niet van toepassing op de babs. Zij zijn expliciet uitgesloten van de
werkingsfeer van de CAR en UWO (art.12 CAR).
De babs is ambtenaar in de zin van de Ambtenarenwet. Voor deze bijzondere ambtenaar zal
daarom door het bevoegde bestuursorgaan een eigen rechtspositieregeling moeten worden
vastgesteld.
De LOGA (landelijk overleg gemeentelijke arbeidsvoorwaarden) partners hebben gezamenlijk
een voorbeeldregeling opgesteld. De regeling is opgesteld in overleg met de Nederlandse
Vereniging voor Burgerzaken (NVVB).
Bij het opstellen van de voorbeeldregeling van het LOGA is een aantal keuzes gemaakt. Het is
mogelijk dat de plaatselijke omstandigheden leiden tot andere keuzes.
Uitgangspunten van de voorbeeld- rechtspositieregeling
Bij het opstellen en aanpassen van de voorbeeldregeling, door LOGA, is uitgegaan van
onderstaande punten:
De functie van babs is een nevenfunctie die in omvang sterk kan variëren.
De babs besteedt gemiddeld drie uur aan het voltrekken van een huwelijk of het registreren
van een partnerschap, inclusief voorbereidingstijd
Over het salaris van de babs wordt de vakantietoelage, de eindejaarsuitkering en een
compensatie van niet genoten vakantie berekend. Vanwege het karakter van de
werkzaamheden van de babs is de toelage onregelmatige dienst niet van toepassing
verklaard.
De sociale wetgeving brengt met zich mee dat een ieder die een publiekrechtelijke
dienstbetrekking vervult – dus ook een babs - aanspraak heeft op doorbetaling van de
bezoldiging tijdens ziekte en rechten en plichten heeft ten aanzien van reintegratie in het
arbeidsproces.
Hoewel betwijfeld kan worden of deze aanspraken en verplichtingen stroken met de aard
van de dienstverhouding tussen gemeente en babs, is de wetgeving op dit punt dwingend.
Bij langdurige arbeidsongeschiktheid van een babs ontstaat een financiële verplichting en
een verplichting tot reïntegratieactiviteiten voor de werkgever voor minimaal 24 maanden.
De WW is op ambtenaren van toepassing en dus ook op de babs (mits jonger dan 65 jaar).
De vergoeding van kosten bij dienstreizen is van toepassing verklaard. Dit kan een alternatief
zijn voor een eventueel bestaande vaste onkostenvergoeding die aan belastingheffing is
onderworpen.
Ook de personeelsbeoordeling en de bepalingen over schadevergoeding uit de CAR-UWO zijn
van toepassing verklaard.
Bron: brief 19 juni 2007 LOGA
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