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Presentatie ter gelegenheid van het Symposium: 
Het ambt van babs anno 2013 … van eervol naar volwaardig!   
 

Het is een feestelijke dag vandaag want we vieren een verjaardag.  
Niet zo maar een verjaardag, maar een jubileum!  
Dat is een goede gelegenheid, dachten we, om samen serieus, maar toch ook met 
enige vrolijkheid naar een paar aspecten van het ambt van trouwambtenaar te kijken. 
 
We blikken even terug.  
 
Vooraf wil ik een paar opmerkingen maken: 

- Behalve over huwelijken, zullen we het ook hebben over 
partnerschapsregistraties. We stellen beiden gelijk.  

-  de gegevens die u straks te zien krijgt, zijn zo zorgvuldig mogelijk zijn 
verzameld en zo veel mogelijk geverifieerd. Maar foutjes kunnen natuurlijk 

altijd gemaakt worden. Hier gaat het om de grote lijnen.  

2

©gfks  
Zoals gezegd: De vereniging ABS viert dit jaar haar 20e verjaardag. 
Onze vereniging werd opgericht in een tijd dat er nog niet gesproken werd van 
buitengewoon ambtenaren burgerlijke stand. Toen waren trouwambtenaren nog 
gewoon Ambtenaren Burgerlijke Stand. Vandaar de naam Vereniging ABS 
 
Oudste vereniging van en voor trouwambtenaren 
Onze vereniging mag zich de oudste vereniging noemen van trouwambtenaren. De 
wet-Mulder heeft met ingang van 1 januari 1995 de buitengewoon ambtenaar van de 
burgerlijke stand (babs) geïntroduceerd. We werden soms al bijzondere ambtenaren 
genoemd, maar nu werden we buitengewoon! 
Onze vereniging ontwikkelde zich, ging met de tijd mee. Er was een verenigingsblad 
dat een steeds professionelere uitstraling kreeg en tegenwoordig in kleur wordt 
afgedrukt.  
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Dankzij een vooruitziende babs en een vooruitziend bestuur werd de eerste site voor 
trouwambtenaren gelanceerd, een site die recentelijk ook een nieuw jasje kreeg. 
 

3
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Toch had de vereniging in 2011 behoefte aan een nieuwe impuls. We zochten 
contact met onze buren, de nog vrij jonge vereniging van Groningse 
trouwambtenaren. 
De gesprekken verliepen plezierig en al gauw bleek dat ook in Groningen de 
waardering en beloning van de trouwambtenaren een terugkerend onderwerp van 
gesprek was. 
Ooit was het vak van trouwambtenaar een erebaan, in het leven geroepen om de 
ambtenaren werk uit handen te nemen. De honorering werd vastgesteld, maar verder 
was er niet echt veel geregeld w.b. arbeidsvoorwaarden e.d. en wat er was geregeld 
stemde niet langer tot tevredenheid.  
 

De tijden veranderen. Ook vanwege de ontkerkelijking, moet het burgerlijk huwelijk 
aan steeds hogere verwachtingen voldoen. Maar met de hogere eisen die de 
veranderde samenleving stelt, is de waardering voor de babs niet meegegroeid. 
Vandaar ook dat we, de beide verenigingen Drenthe en Groningen, elkaar al gauw 
vonden in het opzetten van een inventarisatie van de waardering van 
trouwambtenaren in materiële en immateriële zin.  
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De verhouding beloning/prestatie

Kosteloze huwelijken

Het benoemingenbeleid

4
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Door een enquête te houden onder de leden van beide verenigingen, wilden we 
inzicht krijgen in  
de verhouding beloning/prestatie en En we stelden ook vragen over  
de kosteloze huwelijken en 
het benoemingenbeleid 

5
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En zo verscheen in 2012 het  
Rapport Inventarisatie buitengewoon Ambtenaren Burgerlijke stand. Een 
dergelijk rapport werd ook in Groningen gepresenteerd.  
Rapport 
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Wat het meest opviel, was dat trouwambtenaren hun werk met ongelofelijk veel liefde 
en toewijding doen, maar ze blijken vaak slecht op de hoogte te zijn van hun 
verdienste. Over het algemeen vinden ze dat ze voor hun werk niet goed beloond 
worden, maar de passie voor hun werk maakt dat ze minder de neiging hebben om 
op de barricade te gaan staan. En als ik ze zou moeten vergelijken dan zijn 
trouwambtenaren zo trouw en loyaal als een goede werknemer maar kan zijn. Je 
komt ze ook in de dierenwereld tegen …. 

6
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U ziet hij lijkt tevreden, je hoort hem niet, maar als het hokje waar hij in zit ook de 
waardering uitdrukt die zijn baas voor hem heeft … 
 
Terug naar het rapport wat tijdens de ledenvergadering vorig jaar werd 
gepresenteerd. 
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Vraag 3 Vraag 4
Vraag 
8

Vraag  9 
gewenst

Vergoeding bet. uren p.u. best. uren Vergoeding  uren p.u.

Assen € 70,00 ? 7 € 100,00 - € 14,29 

Borger 
Odoorn

€ 71,73 3,0 € 23,91 7 € 100,00 7 € 14,29 

Coevorden
€ 56,72 –€

95,61 
5,5

€ 10,31 – €
17,38 

6,5 - 12
€ 110,00 – €

125,00 
€ 13,75 – €

17,86 

De Wolden € 95,00 4,5 - 5
€ 19,00 – €

21,11 
5,5 - 11 10

Meppel € 65,00 ? 6 € 125,00 € 20,83 

Midden 
Drenthe

€ 84,00 – €
86,05 

5,0 € 17,21 6 - 7
€ 125,00 – €

200,00 
€ 17,86 – €

33,33 

Noorden veld € 72,00 3,0 € 24,00 7 € 125,00 7 € 17,86 

Tynaarlo
€ 86,00 – €

92,71 
3 - 5

€ 17,20 – €
30,90 

6 - 7
€ 150,00 – €

200,00 
€21,43 – €

33,33 

Westerveld
€ 84,00 – €

86,05 
5,0

€17,00 - €
17,13 

8 - 8.5 € 175,00 8 € 20,59 

Vergelijking van vergoeding, betaalde /

bestede uren en gewenste vergoeding / uren (2012) 

7©gfks  
Er werden verschillende vragen gesteld, naar de vergoeding die werd gegeven, naar 
het aantal uren waarvoor men werd betaald. Hier staan ze in een tabel. De 
antwoorden dateren uit 2011 en wat u hier ziet is een selectie van antwoorden die 
werden gegeven door respondenten die alle vragen konden en wilden invullen. 
Eigenlijk ging het hier om duidelijk te krijgen op wat voor basis het gevoel van 
tevredenheid of ontevredenheid van trouwambtenaren was gebaseerd. 
 
Borger Odoorn, 

Vraag 3 Vraag 4
Vraag 
8

Vraag  9 
gewenst

Vergoeding bet. uren p.u. best. uren Vergoeding  uren p.u.

Assen € 70,00 ? 7 € 100,00 - € 14,29 

Borger 
Odoorn

€ 71,73 3,0 € 23,91 7 € 100,00 7 € 14,29 

Coevorden
€ 56,72 –€

95,61 
5,5

€ 10,31 – €
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€ 110,00 – €

125,00 
€ 13,75 – €

17,86 

De Wolden € 95,00 4,5 - 5
€ 19,00 – €

21,11 
5,5 - 11 10

Meppel € 65,00 ? 6 € 125,00 € 20,83 

Midden 
Drenthe

€ 84,00 – €
86,05 

5,0 € 17,21 6 - 7
€ 125,00 – €

200,00 
€ 17,86 – €

33,33 

Noorden-veld € 72,00 3,0 € 24,00 7 € 125,00 7 € 17,86 

Tynaarlo
€ 86,00 – €

92,71 
3 - 5

€ 17,20 – €
30,90 

6 - 7
€ 150,00 – €

200,00 
€21,43 – €

33,33 

Westerveld
€ 84,00 – €

86,05 
5,0

€17,00 - €
17,13 

8 - 8.5 € 175,00 8 € 20,59 

Vergelijking van vergoeding, betaalde /

bestede uren en gewenste vergoeding / uren (2012) 

9©gfks  
Eerst de beloning, 71,73, en het aantal uren, 3 uur 
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Als we dat bijvoorbeeld vergelijken met het antwoord van één van de respondenten 
uit Midden-Drenthe, dan zien we dat men daar beter betaald lijkt te worden, € 84,00 
maar we zien ook, dat men hier betaald wordt voor meer uren, namelijk 5 die voor 

het voltrekken van een huwelijk nodig zijn. 
We vroegen ook naar het aantal uren dat de trouwambtenaren in werkelijkheid 

besteedden. Dat ziet u onder vraag 8 staan. We vergeleken het aantal betaalde uren, 
onder vraag 4, met het aantal bestede uren, onder vraag 8. 
 
Vergelijken we nu Midden-Drenthe met Westerveld, wat betreft de bestede uren, dan 
wordt het weer een ander verhaal. Vraag 4 Betaalde uren 4-5 
Het aantal betaalde uren is voor Midden-Drenthe en Westerveld zijn hetzelfde bij 
deze respondenten. Maar we vroegen ook hoeveel uren in werkelijkheid nodig 
waren, hoeveel uren werden besteed. 
Vraag 8 In Midden-Drenthe 6 tot 7 bestede uren, en in Westerveld had de 
betreffende trouwambtenaar 8 of 8,5 uur nodig.  
We vroegen ook wat men dan wilde verdienen.  
vraag 9 Gewenst  

Hier staan de bruto bedragen,  
€100 – Borger Odoorn 
€ – 125 – 200 in Midden-Drenthe 
€– 175 – in Westerveld en u ziet dat trouwambtenaren niet echt de intentie hebben 
om de werkgever te overvragen als u daarbij het aantal uren in aanmerking neemt 
dat men in touw is. Een klusjesman kost meer! Duidelijk werd dat het aantal uren 
waarvoor men wordt betaald hoger zou moet liggen dan nu het geval is. 
 
Maar niet alleen in de geldelijke beloning voelen de leden van onze vereniging zich 
ondergewaardeerd, ook op andere aspecten laat de waardering te wensen over. 
In de ene gemeente konden de trouwambtenaren deelnemen aan de 
ziektekostenverzekering, kregen ze niet alleen bijscholing, maar ook een 
kerstpakket. In de andere gemeenten moeten zelfs de reiskosten naar bruidsparen 
in de buitendorpen door de trouwambtenaar zelf betaald worden. U kunt het nalezen 
in het Rapport Inventarisatie dat te downloaden is op onze website 
www.Trouwambtenaar.nl  
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Landelijk en provinciaal blijkt dat de grondslag van de beloning varieert van 3 tot 5 
uur,  
Maar dat men in feite minimaal wel 4 en maximaal wel 12 uur kwijt was aan een 
huwelijksceremonie. 
Gemiddeld werd meer dan 6 uur per huwelijk besteed. 

(Her)Waardering van het ambt van babs
dringend gewenst

De beloning van de babs doet geen recht aan de 
inspanning die wordt geleverd 

De beloning per gemeente varieert nogal, 
evenals het aantal uren dat wordt berekend 

14
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Vandaar dat de volgende conclusies werden getrokken:  
Dat leidde tot de volgende Aanbevelingen: 
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Herwaardering van het ambt van babs door een 
duidelijke rechtspositie, weergegeven in 
uniforme, inzichtelijke arbeidsvoorwaarden 
o.m. ten aanzien van:

15©gfks  
Herwaardering van het ambt van babs 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

16©gfks  
Ik loop er even snel doorheen, want als het goed is, is u dat bekend uit het rapport.  
Daarnaast is het wenselijk om in gesprek te gaan over een aantal andere factoren 

die een rol zijn gaan spelen. 
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Daarnaast is het wenselijk om in gesprek te 
gaan over:

De uitvoering van het ambt in relatie tot ideeën en de 
beleving  van de babsen zelf. (waar wordt de grens van 
eervol en waardig overschreden?)

De extra inspanningen, b.v. een huwelijk in een 
vreemde taal,

De betrokkenheid van afdeling Burgerzaken bij de babs
en de

Verbetering van de daarbij behorende communicatie.

17©gfks  
En ook hier willen we nu niet nader op ingaan, omdat we het daar vorig jaar al over 
hebben gehad. Als u wilt kunt u het nalezen in het Rapport. 
 
Er wordt maatwerk gevraagd en dat kost tijd. Als babsen gemiddeld 6 uur aan het 
werk zijn, terwijl ze maar voor 3 uur worden betaald als ze in schaal 9 zitten of voor 5 
uur wanneer ze in schaal 8 zitten, dan moet dat naar de mening van de vereniging 
ABS veranderd worden.  
Met die opdracht, dat we dat aanhangig zouden maken bij de betreffende instanties 
hebben we vorig jaar de ledenvergadering af gesloten.  
 
Het onderzoek van vorig jaar genereerde ook allerlei contacten met andere babsen 
in het land … We hoorden hoe het daar geregeld was. In Delft is men bezig via de 
vakbond Abva Kabo om verbetering voor trouwambtenaren te bewerkstelligen. Maar 
ook hier merken de trouwambtenaren op dat er nog steeds over hen wordt 
gesproken en niet met hen.  

Amsterdam, die grote stad …. 
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Artikel 23.3 Vergoeding 
U ziet het: 5 uur, ‘schaal 9’ 
Waar komt dat dan concreet op neer? 
Een Amsterdamse trouwambtenaar ontvangt: 

19
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Dat betekent dat een babs in Amsterdam momenteel  
Ca € 120,- ontvangt per huwelijk  
Met daarbij een onkostenvergoeding van € 30,- per huwelijk 
Dat is dus € 150,- per huwelijk! De eenmalige onkostenvergoeding is een constructie 
om ervoor te zorgen dat de trouwambtenaar netto wat meer overhoudt. 
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En daarmee kunnen we zeggen dat meer recht gedaan wordt aan de inspanningen 
van de trouwambtenaren en dat hun werk op waarde wordt geschat, nl. door er 
schaal 9 aan te verbinden. Dat is precies waar onze vereniging zich sterk voor 
maakt, wat wij hebben aangegeven als redelijke en dus wenselijke honorering voor 
ons werk.  
Een beloning die recht doet aan de inspanningen die anno 2013 worden gevraagd en 
daarmee het vak van babs ook volwaardig maakt! 
De kant van de trouwambtenaren werd vorig jaar uitgewerkt. Maar nu wilden we 
graag horen hoe de hoofden burgerzaken, onder wie de trouwambtenaren tenslotte 
werkzaam zijn tegen de materie aankijken.  
 
Vandaar ook dat wij voor dit symposium niet alleen onze leden hebben uitgenodigd 
maar ook de hoofden burgerzaken, mensen van personeelszaken en 
vertegenwoordigers van andere gremia waar onder meer de beloning en de 
waardering van trouwambtenaren op de agenda zou kunnen en moeten staan. Een 
symposium dat de naam draagt .. 
Het ambt van babs anno 2013 

20©gfks  
van eervol naar volwaardig! 
Geen vraag meer, maar een uitgangspunt vandaag. Wat wij hier vanmiddag met 
elkaar delen is  
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22

 
2012 

Vorig jaar maart dus de uitslag van de enquête onder trouwambtenaren en in het 
najaar van 2012 de enquête hoofden burgerzaken  
Enquête hoofden Burgerzaken 
We besloten opnieuw vragen te stellen, want wat voor beeld hebben zij van het 
produkt Huwelijk op bepaalde aspecten?  
 
Vragen over:  
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Het benoemingenbeleid 
De eendagsbabs 
De kosteloze huwelijken, de onderwerpen van de vragen waren vrijwel hetzelfde, met 
dien verstande dat we ook onderzochten hoe gemeenten omgingen met 
huwelijksleges en locaties.  
Het benoemingenbeleid 

We beginnen met het benoemingenbeleid. 

24
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Waarop is het aantal babsen in uw gemeente gebaseerd? 
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25

50%

17%

8%

25%

Waarop is het aantal babsen in uw 
gemeente  gebaseerd?

Op het aantal 
huwelijken

Vraaggericht, keuze 
bieden

Historisch

Willekeurig, niet 
bekend 

©gfks  
50% 6 gemeenten gaven aan dat het gebaseerd is op het aantal huwelijken. Het 
toenemen of het afnemen van het aantal trouwambtenaren zou dus beïnvloed 
kunnen worden door het aantal huwelijken.  
17% - 2 gemeenten menen dat het aantal vraaggericht is. Door het aantal 
trouwambtenaren willen zij a.s. bruidsparen een ruime keuze bieden. 
8% - In een gemeente zegt men dat het historisch bepaald is.  
25% - En tenslotte geven 3 gemeenten aan dat het willekeurig is en eigenlijk niet 

bekend waarop het aantal trouwambtenaren is gebaseerd.  
 
Maar hoe ruim zou de keuze moeten zijn, willen gemeenten bruidsparen genoeg 
keuze geven, of is het juist goed om je te laten leiden door wat nu eenmaal 
gebruikelijk was, of … nou ja, we doen maar wat en weten eigenlijk niet waarom … 
We stellen deze vragen op zo’n vrolijke dag als vandaag natuurlijk niet om te 
bekritiseren maar wel hopen we degenen die daar over gaan wat te prikkelen en 
misschien ook wat bewuster te maken van keuzes die zij maken.  
 

Voor welke periode worden babsen in uw gemeente benoemd? 
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3

0

0

1

7

1

onbepaalde tijd

2

3

4

5

tot 65

Voor welke periode worden babsen in 
uw gemeente benoemd?

26
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Het aantal gemeenten ziet u rechts van de balk staan.  
In 7 gemeenten wordt de trouwambtenaar benoemd voor 5 jaar en in 3 gemeenten 
werken nog trouwambtenaren die voor onbepaalde tijd zijn benoemd. Dat hangt af 
van het regime waaronder de babsen zijn benoemd. 
Tot welke leeftijd mogen babsen het ambt vervullen? 

3

0

0

1

7

1

onbepaalde tijd

2

3

4

5

tot 65

Voor welke periode worden babsen in 
uw gemeente benoemd?

26
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Maar liefst 8 van de 12 gemeenten hebben geen leeftijdsgrens aan het ambt van 
babs gesteld.  
3 gemeenten stellen wel een zekere leeftijdsgrens.  
Ook nu een paar vragen als plaagstootjes. Je kunt je afvragen: Hoe lang blijft een 
babs goed? Misschien tot het tegendeel bewezen is. En laten we wel wezen, een 
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zekere levenservaring is bij het uitoefenen van het vak van trouwambtenaar – en ik 
zeg niet voor niets ‘vak’ - natuurlijk wel van belang. Natuurlijk zijn er heel krasse 90 
jarigen, en wie weet kunnen die ook nog trouwambtenaar zijn, zegt u het maar …! 
Klik - Dia 28 – De eendagsbabs  

28

©gfks  
 

29

©gfks  
Op Internet is er genoeg over te lezen. Zo zou een eendagsbabs het huwelijk 
persoonlijker kunnen maken dan de trouwambtenaar op het gemeentehuis. Dat 
vinden de weddingplanners en trouwzzp-ers tenminste.  
Maar u, als trouwambtenaren, hoef ik natuurlijk niet te overtuigen. Ongetwijfeld heeft 
u zich ook wel eens een soort vertrouwenspersoon of een maatschappelijk werkster 
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gevoeld, gezien alles wat soms tijdens zo’n gesprek aan u wordt toevertrouwd. Om 
nog maar te zwijgen over de huwelijksceremonie zelf die zo langzamerhand zoveel 
rituelen in zich kan dragen dat de trouwambtenaar na afloop door familieleden van 
het bruidspaar wordt bedankt ‘voor de mooie dienst’. Over ‘persoonlijk’ gesproken. 
 
De enquête maakt op dit punt wel wat duidelijk.  
We vroegen: Hoe dikwijls per jaar wordt er in uw gemeente een eendagsbabs 
benoemd? 

30

8%

17%

25%
34%

8%

8%

Hoe dikwijls per jaar wordt in uw 
gemeente een ‘ééndagsbabs’ 

benoemd?

0 keer 

3 keer

4 keer

5 keer

6 keer

11 keer

©gfks  
0- Geen enkele keer, zei de gemeente Noordenveld, want daar werkt men alleen 

met eigen, gemeentelijke babsen. 
3x in twee(17%) gemeenten nl. (Hoogeveen en De Wolden) 
4x in drie ( 25%) gemeenten: (Westerveld, Aa en Hunze, Emmen) 
5x in vier (34%) gemeenten: (Coevorden, Meppel, Midden Drenthe, Assen) 
In één gemeente, te weten Borger Odoorn 6x 
En tenslotte 11x in de gemeente Tynaarlo, en dat wekte onze aandacht. We gingen 
een kijken op de site van Tynaarlo. www. Tynaarlo, Verrassend 
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Met babs van gemeente € 348,40  

Zonder babs van gemeente       € 289,40 

31

http://trouwen.tynaarlo.nl/

©gfks  
Want we vroegen ons af, wat de reden kon zijn dat de gemeente Tynaarlo er zo 
uitspringt w.b. het aantal eendaagse benoemingen van babsen. We zagen het 
volgende: Met babs van de gemeente kost een huwelijk € 348,40 en zonder babs 

van de gemeente is dat € 289,40.  
Dan zouden de meesten onder u waarschijnlijk denken: daar komen dan natuurlijk 
nog de kosten voor benoeming van de eendagsbabs bij. Maar dat is niet het geval. 
Kijkt u maar mee … maandags t/m vrijdags kost een huwelijk in het gemeentehuis: 
€ 223,10 en de administratiekosten voor de eigen babs van het bruidslaar 
bedragen € 66,30. Dat bij elkaar geeft een bedrag van € 289,40u.  
Samenvattend: In de gemeente Tynaarlo is het voordeliger om een eigen babs mee 
te nemen dan een babs van de gemeente het huwelijk te laten voltrekken.  
Daarbij moet wel aangetekend worden dat die babs dan wel een reeds in een andere 
gemeente beëdigde trouwambtenaar moet zijn.  
 
Ook hier een paar vragen die straks misschien wat gespreksstof kunnen opleveren. 
In hoeverre betekent dit concurrentie voor de eigen gemeentelijke babsen? Enerzijds 
lijkt de gemeente Tynaarlo de babs in het algemeen als vakman te beschermen want 
er mogen alleen maar reeds beëdigde babsen huwelijken sluiten als eendagsbabs, 
maar de éigen babsen worden min of meer in de etalage gezet omdat zij op het 
eerste gezicht duurder zijn dan een meegebrachte babs. En of dat nu wenselijk is, 
gezien vanuit de gemeentelijke babsen, kun je je afvragen ….  
 
We gaan weer even terug naar de enquête, want er werd gevraagd naar de kwaliteit 
van de eendagsbabs. Zijn er nog meer gemeenten zoals Tynaarlo waar de 
eendagsbabs een reeds in een andere gemeente werkzame babs moet zijn? 
Babs voor één dag 
Oefent de gemeente daar nog enige controle op uit? 
We zagen dat dat in de meeste gevallen niet nodig was. Want …  
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©gfks  
In 6 van de 12 Drentse gemeenten is de eendagsbabs een reeds beëdigde 
trouwambtenaar. Niet alleen in Tynaarlo, maar ook in Coevorden, Westerveld, 
Hoogeveen, De Wolden en Emmen worden alleen eendagsbabsen benoemd die 
elders al babs zijn. Dat zijn dus ‘professionele babsen’, buitengewoon ambtenaren 
burgerlijke stand. En zo hoort het ook, vinden wij in de vereniging ABS. Met dat 
beleid wordt het ambt van babs ook in ere gehouden en in waarde gelaten. De 
gemeente Noordenveld houdt zich daar aan en bepaalt zich daarbij. Duidelijker kan 
een gemeente niet zijn.  
 
Wie ontvangt de vergoeding bij een huwelijk door een eendagsbabs? 
Wie ontvangt dan het honorarium, wat naar wij verwachtten toch in het bedrag is 
verdisconteerd wat een bruidspaar voor een betaald huwelijk moet neerleggen, en 
wat anders naar de gemeentelijke babs zou gaan? 
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©gfks  
1 gemeente geeft aan dat het honorarium naar de eendagsbabs gaat. Dat is de 
gemeente Coevorden, een van de gemeenten waar alleen een professionele babs 
voor één dag benoemd kan worden; 67%, (8 gemeenten houden die vergoeding 
zelf.) 
In de meeste gemeenten die alleen een reeds beëdigde babs benoemen, wordt geen 
extra verhoging voor die eendagbabs toegepast. Het honorarium wat anders naar de 
eigen babs zou gaan, valt kennelijk weg tegen de kosten die gemoeid zijn met de 
extra administratieve werkzaamheden van de gemeenten. Uitzondering is de 
gemeente Westerveld, waar men het bedrag wat het bruidspaar moet betalen 
verhoogt met € 100,00 en toch die professionele eendagsbabs niet honoreert voor 
zijn of haar werkzaamheden.  
8% - gemeente Noordenveld 
17% geen vergoeding: Tynaarlo en Emmen, maar er zijn, denk ik meer gemeenten 
die geen honorarium geven, omdat ze ook niets extra’s rekenen voor de eenmalig 
benoemde reeds beëdigde trouwambtenaar die in hun gemeente huwelijken mogen 
sluiten. 
Zoals gezegd meent de vereniging Ambtenaren Burgerlijke Stand dat een 
eendagsbabs een reeds in een andere gemeente beëdigde trouwambtenaar moet 
zijn. Door alleen professionele trouwambtenaren toe te laten, voorkomt men dat de 
gemeente bij monde van de aanwezige bode naderhand moet zeggen: ‘Dat had niet 
zo gemoeten, dat kan niet!’ Je voorkomt daarmee ook willekeur, vriendjespolitiek etc. 
Wat is anders de meerwaarde van een sollicitatieprocedure als men babs bij de 
gemeente wil worden?  
Door alleen reeds beëdigde trouwambtenaren als eendagsbabsen te benoemen, 
waarborgt de gemeente niet alleen de kwaliteit van het ‘produkt Huwelijk’, maar ook 
de kwaliteit die zij als gemeente wil uitstralen. Dat lijkt men soms wel eens te 
vergeten, dat die kwaliteit, de kwaliteit van de gemeente niet alleen afhangt van het 
visitekaartje wat de trouwambtenaar afgeeft. Want er zijn altijd gasten van elders die 
misschien niet helemaal de achtergronden kennen en voor wie het wel vreemd 
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overkomt als ome Henk er een potje van mag maken en alle waardigheid die toch 
met een huwelijksceremonie gepaard moet gaan, aan zijn laars lapt.  
We komen nu bij de Kosteloze huwelijken. 

34

©gfks  
 

35©gfks  
Vorig jaar kwamen de kosteloze huwelijken ook al ter sprake. ‘Als je je geld liever 
uitgeeft aan een feest of een huwelijksreis dan is een gratis huwelijksvotrekking een 
optie’, zo lezen we hier. Vorig jaar spraken we over de wildgroei die ontstaat. De 
trouw-zzp-ers en weddingplanners die dit soort huwelijken in het weekend nog even 
dunnetjes over sluiten tijdens een groots gevierd feest. En het zijn niet alleen trouw-
zzp’ers, ik hoorde laatst over een burgemeester die in zijn eigen gemeente op deze 
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manier de huwelijkssluiting waar de gewone burger voor zou moeten betalen, om 
zeep helpt door een in zijn gemeente gratis gesloten huwelijk in het weekend met 
meer ceremonieel voor de bühne over te doen. Ik hoef het niet eens te chargeren … 
Voor het bruidspaar is het huwen gratis, maar u kent allemaal voorbeelden dat een 
bruidspaar pontificaal entree maakt.  

36©gfks  
Vorig jaar werd duidelijk dat wij trouwambtenaren zeker niet tegen het kosteloos 
huwelijk zijn ten behoeve van de minst draagkrachtigen onder ons.  
Maar net zoals het ‘scheefhuren’ wordt aangepakt, zou ook het ‘scheeftrouwen’ 
aangepakt moeten worden. Zo moeilijk schijnt dat niet te zijn. Met een klik weet een 
ambtenaar burgerzaken of iemand aangewezen is op de Bijstand. En geef die 
mensen dan ook het volle pond. Laat hen genieten van een prachtige dag met een 
mooie ceremonie, compleet met toespraak van de trouwambtenaar. 
Want de wet uit 1879 die het mogelijk maakt om kosteloos te trouwen, zal toch niet 
de bedoeling hebben de gemeenschap, u en mij te laten opdraaien voor de kosten 
van het huwelijk, waardoor het voor het bruidspaar mogelijk is om op 
maandagmorgen, wanneer er kosteloos getrouwd kan worden, in een limo naar het 
gemeentehuis te komen.  
We vroegen aan de hoofden burgerzaken hoe zij er tegenaan kijken.  
Krijgt het bruidspaar dezelfde behandeling als een betalend bruidspaar? 
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©gfks  
In slechts één gemeente krijgen bruidsparen die kosteloos trouwen dezelfde 
behandeling; In de gemeente Aa en Hunze zegt men dat wordt gestuurd wordt op 
een kleine snelle huwelijksvoltrekking 
Door wie wordt de ceremonie gedaan? 

17%

83%

Door wie wordt de ceremonie gedaan?

door 
babs

door 
abs

38

©gfks  
In 2 gemeenten wordt dat gedaan door de babs, nl. in Coevorden en in Hoogeveen. 
Vorig jaar constateerden we al dat, door babsen deze huwelijken te laten voltrekken 
terwijl ze maar een kwartiertje tijd vragen, er wat compensatie was w.b. de 
honorering van de andere, betaalde huwelijken. Maar ook in de honorering van 
kosteloze huwelijken was weer verschil. In de ene gemeente kreeg de 
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trouwambtenaar voor het voltrekken van het kosteloze huwelijk het volle pond, in een 
andere gemeente werd men in zo’n geval voor 1 uur gehonoreerd.  
Ook in dit opzicht doet de autonomie van de gemeenten zich gelden. En dat maakt 
het ‘produkt Huwelijk’, ook als het kosteloos is, er bepaald niet transparanter op. 
Hoeveel procent van de kosteloze huwelijken in uw gemeente is naar uw 
mening terecht kosteloos? 

39
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17%
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Hoeveel procent van de kosteloze huwelijken in uw 
gemeente is naar uw mening terecht kosteloos?

<10%

maakt niet uit

100%

n.v.t

©gfks  
Hier wat verschillen in de reacties op deze vraag. De helft van de gemeenten geeft 
aan dat dat nog geen 10% is. En eigenlijk kunnen we zeggen dat de andere 
gemeenten reageerden in de trant van: ‘Die vraag hoeft niet gesteld en ook niet 
beantwoord te worden omdat de wet ons daartoe nu eenmaal verplicht’.  
Het zal u niet verbazen dat er binnen de wereld van trouwambtenaren wat 
ongerustheid is over dit fenomeen omdat het in de huidige vorm een bedreiging is 
voor de trouwambtenaren. Ook de NVVB, de Nederlandse Vereniging van 
Burgerzaken, heeft onlangs vragen gesteld aan de minister over het kosteloos 
huwelijk. We komen daar zo meteen op terug. 
Alle gemeenten geven de mogelijkheid tot kosteloos trouwen, daartoe zijn ze 
verplicht, maar sommige lopen er bepaald niet mee te koop. 

Zo is b.v. op de website van de gemeente Westerveld nergens informatie te vinden 
over wanneer men kosteloos kan trouwen. Datzelfde geldt trouwens ook voor de 
gemeente Groningen, we maken even een zijsprongetje naar onze buren. Vorig jaar 
liet ik me vertellen dat de woensdagochtend waarop 5 momenten waren waarop men 
in Groningen kosteloos kon trouwen, al 1,5 jaar van te voren vol zat. Maar daar 
kregen de bruidsparen ook precies dezelfde behandeling als de bruidsparen die 
daarvoor betaalden op b.v. de vrijdagmiddag. Deze grote toestroom is kennelijk toch 
niet goed bevallen want al surfend op de website van de gemeente Groningen kon ik 
nergens meer iets over het kosteloos huwelijk vinden, maar ik zag wél iets anders:  
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40©gfks  
Namelijk het administratief huwelijk. Een huwelijk waarbij kool en geit gespaard 
worden. De gemeente biedt een goedkopere mogelijkheid aan, en ontvangt daar ook 
geld voor en het bruidspaar kan op andere tijdstippen trouwen. 
Hier wordt het ook wel het notarishuwelijk genoemd, in verschillende gemeenten 
wordt deze versie al gebruikt. Wordt dit dan de toekomst? Het ‘trouw-tussendoortje’? 
krantenknipsel 

41

©gfks  
Is het echt zo dramatisch als in dit krantenartikel van nog niet zo lang geleden wordt 
geschetst? 
We vroegen naar de aantallen betaalde huwelijken en kosteloze huwelijken aan de 
Drentse hoofden burgerzaken. En hier ziet u de resultaten.  
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Vergelijking kosteloze en betaalde huwelijken. 

42
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©gfks  
 

U ziet dat in de gemeenten Coevorden, Emmen, Tynaarlo, Meppel en De Wolden 

nog steeds meer betaalde dan kosteloze huwelijksvoltrekkingen plaats vinden. Maar 
het zou ons niet verbazen als het anders was, wanneer ook de 
partnerschapsregistraties er bij zouden worden betrokken.  
 
We kijken naar de gemeente Midden-Drenthe … 
Als we de langere termijn bekijken, wordt het beeld duidelijker.  
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En hier ziet u het resultaat van de afgelopen jaren wanneer we huwelijken en 
partnerschapsregistraties bij elkaar optellen: Het verschil wordt dan nog groter. 
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Huwelijken Meppel 
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©gfks  
En kijken we naar Meppel …dan zien we op de langere termijn ook hier een afname 
van de betaalde huwelijken en een toename van de kosteloze huwelijken. Ook voor 
Meppel hebben we de huwelijken en partnerschapsregistraties nog even bij elkaar 
opgeteld.  
Huw. + partnerschapsregistraties Meppel 
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©gfks  
We kunnen bijna voorspellen dat het niet meer zo lang duurt dat er meer kosteloze 
dan betaalde huwelijken en partnerschapsregistraties zullen zijn. 
Diezelfde trend zien we ook bij de andere gemeenten waarvan we over de cijfers 
beschikten: het aantal kosteloze huwelijken en geregistreerde partnerschappen stijgt 
ten koste van het aantal betaalde huwelijken en geregistreerde partnerschappen.  
Als je het huwelijk en de wetgeving daaromtrent serieus neemt, dan zou je kunnen 
zeggen dat zo langzamerhand in Drenthe de helft van degenen die willen huwen of 
hun partnerschap willen laten registreren armlastig is.  
Een paar dagen geleden liet minister Plassterk aan de NVVB weten, dat gemeenten 
zelf invloed kunnen uitoefenen op het aantal aanvragen voor kosteloze huwelijken, 
hij wil namelijk niets aan de wetgeving op dat punt doen en laat het de gemeenten 
zelf uitzoeken. 
Wie niet Plassterk is, moet slim zijn …dat is niet alleen een woordspeling …Bij ons 
onderzoek is gebleken dat gemeenten door hun manier van informatieverstrekking 
het kosteloos huwelijk toch inderdaad ook zo hier en daar lijken te kunnen 
ontmoedigen. 
Van de gemeente Westerveld, u weet wel die gemeente waar de mogelijkheid van 
het kosteloos huwelijk op de site van de gemeente niet te vinden was … 
ontvingen we nog een staatje met cijfers. 
Verhouding kosteloze/betaalde huwelijken gemeente Westerveld 
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©gfks  
We zien eerst het totaal aantal huwelijken, het gele lijntje …  
Daarna het aantal betaalde huwelijken van de laatste jaren. (groen) en tenslotte het 
aantal kosteloze huwelijken van de laatste jaren. (rood) 
Als we dit grafiekje zien, dan zou je haast gaan denken dat het ontmoedigingsbeleid 
van de gemeente Westerveld helpt, want ook het aantal kosteloze huwelijken neemt 
af. Maar hier hebben we het alleen over de huwelijken.  
Huwelijksleges en locaties 

49©gfks  
Nu komen we bij de huwelijksleges en locaties. Hoe gaat men daar op het niveau 
van burgerzaken mee om?  
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Bruidsparen laten trouwambtenaren ook wel eens merken dat ze denken dat het 
bedrag wat ze voor hun huwelijk moeten neerleggen, wel bijna helemaal voor de 
ambtenaar zal zijn. En eigenlijk denken we zelf ook dat onze honorering in zekere 
mate verbonden is met de hoogte van de trouwleges. Maar een bewijs van enige 
samenhang hebben we niet kunnen ontdekken.  
Tarieven huwelijken ma t/m vrijdag 
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©gfks  
We kijken naar de leges van de Drentse gemeenten in 2012 en daarnaast leggen we 
de leges voor 2013. En u ziet dat de gemeenten heel consistent zijn in hun 
vehogingen. Hier en daar vindt een inhaalslag plaats omdat het produkt Huwelijk niet 
kostendekkend was (gemeente Aa en Hunze en de gemeente Coevorden.), maar 
over het algemeen, worden de tarieven ieder jaar met zo’n 2 á 3 procent verhoogd. 
Maar dat merken de trouwambtenaren niet in de honorering ( sinds 2009 ging ik er in 
honorering € 0,50 per huwelijk op vooruit.) Kijkt u ook eens naar de tarieven in grote 
steden als Amsterdam en Rotterdam die er naast zijn gezet. Het gaat er om de 
gedachtenvorming op gang te brengen. Ik hoef u niet te vertellen dat een bedrag wat 
op €50,- is gestart, gaat minder snel omhoog gaat met een verhoging van 3% dan 
een bedrag van € 150,- 
Tarieven huwelijken provincie Drenthe 2013 
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51

ma t/m 
vrijdag, 
kantoortij
den

ma t/m 
vrijdag 
buiten 
kantoor
tijden

ma t/m vrij 
kantoortijden, 
op locatie (vast 
of eenmalig)

ma t/m vrij 
buiten 
kantoort. Op 
locatie 

Zaterdag, 
buiten 
kantoortij
den

zaterdag, ook op 
locatie (vast-
eenmalig)

Aa en Hunze € 305,50 € 458,00 € 458,00 € 458,00 € 583,00 € 583,00 

Assen € 320,00 € 570,00 € 320,00 € 570,00 € 570,00 € 570,00 

Borger Odoorn € 372,75 € 422,90 € 517,60 € 567,75 € 778,30 € 595,70 

Coevorden € 350,00 € 600,00 € 500,00 € 750,00 € 600,00 € 750,00 

De Wolden € 445,00 € 535,00 € 592,00 € 682,00 € 535,00 € 614,00 

Emmen € 370,00 € 697,35 € 280,20 € 379,95 € 697,35 € 379,95 

Hoogeveen € 317,00 € 759,00 € 445,25 € 887,25 € 759,00 € 887,25 

Meppel 
€266,75 -
€320,10 € 580,75 € 506,80 € 820,60 € 746,90 € 986,95 

Midden Drenthe € 404,00 € 760,00 € 579,50 € 935,50 € 760,00 € 935,50 

Noordenveld € 226,95 € 349,60 € 541,10 € 541,10 

Tynaarlo € 348,40 €263,40-€318,70 € 494,70 €355,50 -€410,80 

Westerveld € 354,00 € 472,65 € 703,50 € 822,15 

Amsterdam 
€372,50-
€515,50 € 515,50 € 985,00 €677,00-€780,00 

Rotterdam 

€243,40 -
€349,50 -
€695,80 € 695,80 € 1.013,20 € € 1.013,20 

©gfks  
Vorig jaar al vergeleken we de trouwtarieven en omdat dat zo geslaagd was, willen 
we ze u ook dit jaar niet onthouden omdat het misschien ook bijdraagt aan de 
beeldvorming. 
De tarieven op een rij, omdat we als trouwambtenaren, de verkopers van het produkt 
Huwelijk, betrokken zijn bij dat produkt en ook willen weten wat we dan eigenlijk 
verkopen aan onze afnemers, de bruidsparen. We zijn op zoek naar een verklaringen 
voor al die verschillen, op zoek naar inzichtelijkheid.  
 

Opnieuw stuitten we op de autonomie van de afzonderlijke gemeenten die ieder voor 
zich de hoogte van de leges kunnen bepalen, net zoals ze ook de schalen en uren 
van de trouwambtenaren naar eigen inzicht kunnen indelen in hun functiehuizen.  
Kijken we naar de huwelijken buiten kantoortijden, in het weekend … 
Tarieven huwelijken provincie Drenthe 
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ma t/m vrij 
buiten 
kantoort. Op 
locatie 

Zaterdag, 
buiten 
kantoortij
den

zaterdag, ook op 
locatie (vast-
eenmalig)

Aa en Hunze € 305,50 € 458,00 € 458,00 € 458,00 € 583,00 € 583,00 

Assen € 320,00 € 570,00 € 320,00 € 570,00 € 570,00 € 570,00 

Borger Odoorn € 372,75 € 422,90 € 517,60 € 567,75 € 778,30 € 595,70 

Coevorden € 350,00 € 600,00 € 500,00 € 750,00 € 600,00 € 750,00 

De Wolden € 445,00 € 535,00 € 592,00 € 682,00 € 535,00 € 614,00 

Emmen € 370,00 € 697,35 € 280,20 € 379,95 € 697,35 € 379,95 

Hoogeveen € 317,00 € 759,00 € 445,25 € 887,25 € 759,00 € 887,25 

Meppel 
€266,75 -
€320,10 € 580,75 € 506,80 € 820,60 € 746,90 € 906,95 

Midden Drenthe € 404,00 € 760,00 € 579,50 € 935,50 € 760,00 € 935,50 

Noordenveld € 226,95 € 349,60 € 541,10 € 541,10 

Tynaarlo € 348,40 €263,40-€318,70 € 494,70 €355,50 -€410,80 

Westerveld € 354,00 € 472,65 € 703,50 € 822,15 

Amsterdam 
€372,50-
€515,50 € 515,50 € 985,00 €677,00-€780,00 

Rotterdam 

€243,40 -
€349,50 -
€695,80 € 695,80 € 1.013,20 € € 1.013,20 

©gfks  
dan zien we dat men in sommige gemeenten toch echt bezig is om de tarieven wat te 
vereenvoudigen.  
Zo zien we dat in de gemeente Aa en Hunze, Assen en Noordenveld de tarieven op 
zaterdag gelijk zijn, of je nu in het gemeentehuis of op een locatie trouwt. Assen is 
eigenlijk van alle gemeenten het meest gestroomlijnd w.b. de tarieven. Gewoon 2 
tarieven, een voor kantoortijden en een voor buiten kantoortijden, en verder geen 
poespas. Helder en inzichtelijk! 
Borger Odoorn, Emmen en Tynaarlo hebben op zaterdag in het gemeentehuis een –
verklaarbaar – hoger tarief dan op locatie, ik denk gewoon omdat het gemeentehuis 
speciaal open moet, misschien opnieuw schoongemaakt, verwarmd etc. Bedenkt u 
het maar! 
Coevorden, De Wolden, Hoogeveen, Meppel, Midden-Drenthe en Westerveld 
daarentegen, menen dat een huwelijk op locatie toch wat kostbaarder voor de 
gemeente is dan een huwelijke in het gemeentehuis.  
Dat zal samenhangen met de keuring van de locaties maar het zijn veelal al bij de 
gemeente bekende trouwlocaties. En dan is een verklaring voor dit verschil is niet 
echt te geven. Nogmaals, misschien goed om daar nog eens over in gesprek te gaan 
en de verschillen, ook tussen de gemeenten onderling wat kleiner te maken.  
Tarieven in gemeenten van symposiumgasten 
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ma t/m 
vrijdag, 
kantoor-
tijden

ma t/m 
vrijdag 
buiten 
kantoor
-tijden

ma t/m vrij 
kantoortijden, 
op locatie (vast 
of eenmalig)

ma t/m 
vrij buiten 
kantoort. 
Op locatie 

Zaterdag, 
buiten 
kantoortij-
den

zaterdag, ook op 
locatie (vast-
eenmalig)

Veere € 423,00 € 525,00 423+30% 525+30% € 1.099,00 1.099,00+30%

Zwartewater-
land € 375,00 € 375,00 € 522,00

Elburg € 280,50 € 851,55 € 1.135,55

Dongeradeel € 164,15 € 164,15 € 701,75

Soest € 257,00 € 365,00 € 767,00 € 809,00

Veendam € 277,75 € 191,90 € 631,25

Zwolle € 327,00
327,00+ 
239,00 € 420,00

420,00 + 
239,00 € 694,00 € 420,00

Slochteren

te 
ingewikkeld
!

Tarieven in willekeurige andere gemeenten

©gfks  
Voor de aardigheid heb ik ook nog even gekeken naar hoe het in de gemeenten, 
elders in den lande toegaat. U ziet hier het resultaat. Bij Slochteren heb ik opgemerkt 
dat het een te ingewikkeld verhaal is om onder te brengen in mijn tabelletjes. In 
Slochteren gelden nl. voor inwoners weer andere tarieven dan voor niet-inwoners. En 
dan wordt het mij te ingewikkeld.  
Hier in Drenthe was Meppel al een apart geval … Die gemeente heeft het grootste 
aantal varianten in tarieven; ik meen dat het er in totaal een stuk of 9 zijn. Daar 
hanteert men niet alleen 3 verschillende weektarieven (de week wordt opgesplits in 3 
weekdelen waarvoor 3 verschillende tarieven worden gehanteerd) maar er wordt ook 
nog onderscheid gemaakt in vrije locaties en door de gemeente aangewezen 
trouwlocaties. Tegen de gemeente Meppel zou ik willen zeggen: ga eens met Assen 
praten! 
Nog even terug naar de hogere kosten voor huwelijken op zaterdagmiddagen. 
Misschien dienen die ter compensatie van de kosteloze huwelijken. Het geld zal toch 
ergens vandaan moeten komen.  
We kijken nog heel even naar de gemeente Westerveld die toch wel heel erg creatief 
is.  
Klik – dia dia 60 – Westerveld 
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Het gemeentehuis is daar kennelijk op vrijdagen in de even weken gesloten en 
daarmee vallen de dan gesloten huwelijken onder het bijna dubbele weekendtarief. 
Ook dat is een aspect wat misschien aandacht verdient. Maar hoe zit het dan met de 
dienstverlening? Of dient het om het produkt Huwelijk langzaam uit de schappen te 
nemen? Ik stip het even aan om de gedachten wat op gang te brengen.  
 

Voor trouwambtenaren is het produkt Huwelijk belangrijk, we willen allemaal het 
beste produkt leveren. We maken er zelf deel van uit, maar wat zijn die andere 
bestanddelen dan en hoe zijn de verhoudingen tussen de componenten? 
Uit welke bestanddelen zijn de trouwleges in uw gemeente opgebouwd? 
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Uit welke bestanddelen zijn de trouwleges in uw
gemeente opgebouwd?
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Voor de meeste gemeenten was dat een moeilijke vraag. Sommigen geven helemaal 
geen antwoord. Er zijn ook gemeenten die zeggen dat het verschillende percentages 
zijn, afhankelijk van het tijdstip. En áls wordt geantwoord, dan blijkt de babs in die 
gevallen begroot te zijn op ca. 25% - 35% van de kosten. Dat ziet u terug in dit 
plaatje.  
Ik herinner u nog even aan ons doel:  
Herwaardering van het ambt van babs door een duidelijke rechtspositie, 
weergegeven in uniforme, inzichtelijke arbeidsvoorwaarden. 
We zagen hoe het in Amsterdam geregeld is: een goede honorering, duidelijkheid 
over de toeslagen en eenmalige vergoedingen. 
 
Soms kan inzichtelijkheid bevorderd worden door eenvoud en door uniformiteit.  
Zoals we gezien hebben, is daar echt nog wel wat te doen. We gaan naar de 
stellingen. 

56
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Kosteloze huwelijken zijn niet meer van deze tijd 
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50% tegen 50%. 
Gemeenten moeten het in principe mogelijk maken dat een bruidspaar op ieder 
gewenst moment kan trouwen. 

42%

33%

25%

Gemeenten moeten het in principe mogelijk maken dat 
een bruidspaar op elk gewenst moment kan trouwen.

eens

oneens

anders
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42% is het er mee eens 
33% is het er niet mee eens. 
25%, 3 gemeenten vullen niet rechtstreeks eens of oneens in bij deze vraag. De ene 
gemeente vindt b.v. dat er veel kan als er een trouwambtenaar beschikbaar is, een 
andere gemeente zegt dat men daarmee ruimhartig moet omgaan, en voor nummer 
3 ligt de grens bij ‘s nachts.  
Ik herinner in dit opzicht nog eens aan een van de aanbevelingen uit het rapport: 
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Daarnaast is het wenselijk om in gesprek te gaan over: 
De uitvoering van het ambt in relatie tot ideeën en de beleving  van de babsen 
zelf. (waar wordt de grens van eervol en waardig overschreden?) 

Gemeenten kunnen, ook volgens de minister invloed uitoefenen op de aanvragen 
voor huwelijken. En het is de vraag of er nog enige terughoudendheid van de 
gemeente mag worden gevraagd, b.v. in het aanbieden van trouwmogelijkheden op 
zaterdag- of zondagavond. Mag b.v. van een babs verwacht worden om op 
oudejaarsavond een huwelijk te voltrekken of in een draaimolen op de kermis? Of 
ben je ook een weigerambtenaar als je dat niet wilt? Mag van een babs verwacht 
worden dat hij of zij overal een huwelijk voltrekt? Zijn er nog grenzen? En wie geeft 
die aan? Hoe zit het met de waardigheid van het burgerlijk huwelijk. Is de klant dan 
pas koning, als alles maar mag, wat kan?  
Hebben we daar als vereniging of als branche organisatie ook nog iets in te zeggen? 
Gemeenten moeten het ambt van babs in ere houden door het meenemen van 
ééndagsbabsen te ontmoedigen.  

59

42%

58%

Gemeenten moeten het ambt van babs in ere houden 
door het meenemen van ‘ééndagsbabsen' te 

ontmoedigen

eens

oneens

©gfks  
Zowel onder de gemeenten die het met deze stelling eens waren als onder de 
gemeenten die het er niet mee eens waren, zijn er gemeenten die alleen 
professionele babsen toelaten.  
42% is het ermee eens (5 gemeenten), (Assen, Noordenveld, Emmen, De Wolden, 
en Coevorden (w.b. gelegenheidsbabsen) De laatste 3 gemeenten werken alleen 
met reeds in functie zijnde babsen. 
58% is het zonder meer oneens (7 gemeenten). (Borger Odoorn, Meppel, Aa en 
Hunze, Midden-drenthe, Westerveld, Hoogeveen, Tynaarlo). Ook hier werken de 
laatst genoemde 3 gemeenten alleen met reeds beëdigde babsen.  
In mijn gemeente kunnen babsen uit een andere gemeente zonder meer 
huwelijken voltrekken.  
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67%

16%

17%

In mijn gemeente kunnen babsen uit een andere gemeente 
zonder meer huwelijken voltrekken.

eens

oneens

anders
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67% eens 
17% oneens, 2 gemeenten (Noordenveld en Emmen) 
17% anders: Coevorden merkt op dat er wel kosten in rekening worden gebracht en 
dat de eendagsbabs betaald wordt; Midden-Drenthe zegt dat de eendagsbabs wel 
benoemd, maar soms niet beëdigd hoeft te worden. 
De ceremonie voor het burgerlijk huwelijk is een achterhaald fenomeen. 
Misschien is dit wel de belangrijkste vraag en draait het hier allemaal om. 

42%

50%

8%

De ceremonie voor het burgerlijk huwelijk is een 
achterhaald fenomeen

eens

oneens

anders
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Natuurlijk een belangrijke vraag voor trouwambtenaren, die toch vooral voor de 
ceremoniële kant van het huwelijk zijn aangesteld in de gemeenten. 
Wij vonden deze uitkomst wat verrassend, want de verschillen zijn niet zo groot.  
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De gemeente de Wolden maakt het verschil en merkt op dat huwelijken kosteloos 
moeten kunnen worden voltrokken in een spreekkamer. Een gelijke stand dus. 50% 
eens dat de ceremonie achterhaald is, en 50% oneens. 
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€ -

€ 5,00 

€ 10,00 

€ 15,00 

€ 20,00 

€ 25,00 

€ 30,00 

Wat kost een trouwboekje anno 2013?
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Wat we wilden duidelijk maken, is dat er onder die slechts 12 Drentse gemeenten zo 
oneindig veel varianten zijn. En de vraag is of we dat zo willen houden? U ziet hier 
nog een laatste voorbeeld. De prijs van een simpel uitgedraaid trouwboekje met een 
plastic kaftje erom.  
Alles overziende vragen we ons af in hoeverre het produkt Huwelijk eigenlijk nog leeft 
bij de gemeenten. Welke burgemeester, welk afdelingshoofd met het burgerlijk 
huwelijk in zijn takenpakket, is nog in staat om vanuit eigen overtuiging een gloedvol 
betoog te houden over de waarde van de niet kosteloze, burgerlijke 
huwelijksvoltrekking? Staan zij zelf nog wel achter dit produkt? Zijn al die 
zogenaamde mogelijkheden om het het bruidpaar naar de zin te maken, niet een blijk 
van onvermogen om het huwelijk zelf als belangrijk moment in een mensenleven te 
propageren? 
De vereniging van trouwambtenaren burgerlijke stand, de ABS, zal de Drentse 
gemeenten namens haar leden aanspreken en oproepen om het ‘produkt Huwelijk’, 
grondig te herzien. Qua vorm, en dan denken we niet alleen aan de kosteloze 
huwelijken, maar ook aan de tijden en plaatsen te kust en te keur waarop een 
burgerlijk huwelijk kennelijk gesloten moet kunnen worden.  
Maar ook qua inhoud: het vak van trouwambtenaar, de waarde van het ceremoniële 
huwelijk in relatie tot bijvoorbeeld het kosteloze huwelijk en de benoeming van de 
eendagbabs/gelegenheidsbabs, factoren die meespreken in het al dan niet 
waarderen van het mooie produkt Huwelijk.  
We zagen dat de tarieven jaarlijks verhoogd zijn, maar dat de honorering van 
trouwambtenaren niet is meegegroeid met de eisen die de afnemers inmiddels aan 
het produkt stellen en dan hebben we het niet over vorm maar over inhoud. Namens 
haar leden vraagt de vereniging ABS de honorering van de trouwambtenaren nu 
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eindelijk gelijk te stellen aan die van Amsterdam omdat dat recht doet aan de 
inspanningen die worden gevraagd. Dat betekent minimaal 5 uur in schaal 9.  
Er is werk aan de winkel dus ook voor de mensen van personeelszaken die zich 
eens goed achter de oren moeten krabben over het functiehuis 

63
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waarin de trouwambtenaren met schalen en uren zijn ingedeeld. Gemeenten zijn 
autonoom in die indeling. Maar in alle redelijkheid menen wij trouwambtenaren dat uit 
de  

64
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de plek die de trouwambtenaar/ het produkt Huwelijk daarin krijgt meer waardering 
mag spreken, zoals dat bij de collega’s in Amsterdam al het geval is. 
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Met deze knipoog sluit ik deze presentatie af en breng ik graag met u een toast uit, 
natuurlijk op het mooie vak van ons, trouwambtenaren, maar zeker ook op de 
toekomst van het produkt Huwelijk, want het ambt van babs anno 2013 is nog steeds 
eervol, maar moet ook als volwaardig gezien worden! 
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Vriendelijk verzoek: 
Gegevens uit deze rapportage kunnen overgenomen worden, maar graag onder 
vermelding van de bron! 
 


