
Eén dag benoeming van de babs 
 

Iedere gemeente van Nederland heeft voor het voltrekken van huwelijken en 
geregistreerde partnerschappen  Buiten Gewoon Ambtenaren van de 
Burgerlijke Stand (babsen) benoemd. Deze benoemingen zijn tot stand 
gekomen na een zorgvuldige selectieprocedure. De babsen zijn voor bepaalde 
of onbepaalde tijd benoemd en belast met het voltrekken van huwelijken* voor 
deze gemeente. Voorafgaand aan het uitoefenen van de functie dient de babs 
bij een rechtbank een eed of gelofte af te leggen.  
 
Door het aanbieden van scholing, het houden van functioneringsgesprekken, 
het achteraf sturen van enquetes naar bruidsparen, werkoverleg etc.  
stimuleert en bewaakt de gemeente de kwaliteit van de babs en daarmee die  
van de huwelijksvoltrekking.  
 
Gemeenten hanteren op dit moment  verschillend beleid ten aanzien van het 
benoemen van de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand voor het 
éénmalig voltrekken van het huwelijk buiten de eigen gemeente.(gastbabs).   
                                                                                                                                               
Huidig (verschillend) beleid ten aanzien van de benoeming: 

- gemeenten werken er niet aan mee 
- gemeenten laten het vrij zonder restricties of extra kosten 
- gemeenten werken er aan mee maar vragen een extra vergoeding 
- gemeenten werken er aan mee en verlagen de leges. 

En (verschillende) beleid ten aanzien van de uitvoering: 
- gemeenten betalen de gastbabs 
- gemeenten betalen  de gastbabs en niet de eigen babs 
- gemeenten betalen zowel de eigen als de gastbabs niets 

 
Voordelen éénmalige benoeming: 

- gemeente  voldoet daarmee aan de wens van het bruidspaar 
 

Nadelen: 
- extra ambtelijke kosten door éénmalige benoeming 
- extra kosten omdat de babs éénmalig volledig in de salarisadministratie 

moet worden opgenomen. Veel  gemeenten  betalen geen vergoeding en 
dient de babs de vergoeding met het bruidspaar  regelen. Dit is in strijd  
met de zuiveringseed. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Eed


- praktische zaken bij onverwachte absentie van de éénmalig benoemde 
babs zoals vervanging, is de toespraak uitgeschreven, heeft de babs van 
buiten de gemeente alle telefoonnummers etc. zijn vaak niet goed 
geregeld.   Dit brengt een extra risico met zich mee. 

- gemeenten zijn mede verantwoordelijk en aansprakelijk voor het juiste 
verloop van een huwelijksceremonie maar hebben daar bij een gastbabs 
geen invloed op. 

 
 
Overwegingen: 
De zorgvuldigheid waarmee de babsen door de gemeenten worden 
geselecteerd, benoemd,  geschoold en begeleid, zorgt er voor dat iedere  
gemeente een ruime keuze aan goed opgeleide representatieve babsen heeft 
voor het voltrekken van huwelijken in haar gemeente.  
 
Het éénmalig benoemen van  babsen van andere gemeenten  brengt extra 
kosten met zich mee.                                                                                                                    
Er ontstaat een ongewenste scheefgroei. Er zijn babsen die zich hebben 
ingeschreven als ZZP-er en voor het sluiten van een huwelijk buiten hun eigen 
gemeente het bruidspaar een vergoeding tussen de 500 en 1000 euro vragen. 
 
Binnen de huwelijksceremonie is er alle ruimte voor een invulling zoals het 
bruidspaar dat graag wil. Willen zij een babs van een andere gemeente, willen 
zij een oom of tante of wie dan ook, dan kan deze tijdens de 
huwelijksceremonie als gastspreker invulling geven aan de 
huwelijksplechtigheid. Eén en ander in overleg met en onder 
verantwoordelijkheid van de door de gemeente beëdigde babs. In zeer 
uitzonderlijke situaties, bv een directe familierelatie van vader/moeder/zoon 
dochter zou een gemeente daarvan kunnen afwijken.  
 
Beleidsvoorstel: 
 
Namens de gemeentelijke overheid voltrekken alleen daartoe door de 
gemeente voor  bepaalde en onbepaalde tijd benoemde babsen huwelijken 
en geregistreerde partnerschappen.  Eén dagbenoemingen worden  in 
principe uitgesloten, alleen in zeer bijzondere situaties zou daarvan 
afgeweken kunnen worden. Hiermee worden alle eerder genoemde 
mogelijkheden gehonoreerd en negatieve aspecten ondervangen.                                                              
Het betreft hier een voorstel voor babsen. Binnen de gemeente voltrekken ook 
absen huwelijken maar, dit valt echter buiten dit beleidsvoorstel.  



 
 
*Waar staat huwelijk wordt ook geregistreerd partnerschap bedoeld. 
 


