Reactie Matrimonium n.a.v. vergadering LOT d.d. 17‐03‐2014
(Geformuleerd in de bestuurvergadering van Matrimonium d.d. 01‐04‐2014)
BABS
Het standpunt van Matrimonium is dat er uitsluitend sprake is van één “soort” BABS, nl. de
beëdigd trouwambtenaar die benoemd is in een of meerdere gemeenten voor een langere
tijd. Wij noemen hem de gemeente‐BABS.
De gemeente‐BABS voltrekt regelmatig huwelijken in de eigen gemeente.
Op verzoek van een bruidspaar voltrekt een gemeente‐BABS een huwelijk in een andere
gemeente. Dan noemen we hem de gast‐BABS.
Een gast‐BABS kan op verzoek van de gastgemeente ook ingezet worden wegens tekort aan
gemeente‐BABSen.
De BABS heeft altijd de regie over de huwelijksceremonie en voltrekt het huwelijk zelf. De
BABS beheerst nl. zijn vak, weet wat wel en niet kan of gepast is en is bewust van de
wettelijke aansprakelijkheid die hij draagt.
Als gevolg van bovenstaande sluit Matrimonium de benoemingen van “leken” voor één
huwelijk c.q. één dag uit. Zij voldoen niet aan de gestelde criteria, beschikken niet over de
vereiste professionaliteit en deskundigheid en kunnen de reikwijdte m.b.t. de
verantwoordelijkheid behorend bij het beëdigde ambt van BABS niet of onvoldoende
overzien.
Een gemeente‐BABS wordt per huwelijk betaald door de eigen gemeente.
Een gast‐BABS, mits niet betaald door de gastgemeente, is vrij om met het bruidspaar een
vergoeding voor de geleverde dienst overeen te komen. Dat staat in het geheel niet op
gespannen voet met de zogenaamde “zuiveringseed”.
De zuiveringseed heeft betrekking op omkoping om a) in het ambt benoemd te worden en b)
handelingen uit te voeren die in strijd zijn met het ambt.
Honorering
Matrimonium vindt het redelijk en billijk dat de BABS per voltrokken huwelijk een
honorering ontvangt gebaseerd op 8 uur in het maximum van schaal 9, wat neerkomt op
(afgerond) € 180,00 bruto per huwelijk.
De gemeente‐BABS heeft, pro rato, dezelfde arbeidsvoorwaarden en emolumenten als de
overige gemeente‐ambtenaren.
Trouwlocaties
Matrimonium pleit voor een ruimhartiger beleid voor het benoemen van (eenmalige)
trouwlocaties die zowel binnen als buiten kunnen zijn.
De BABS is uitsluitend verantwoordelijk en aansprakelijk voor het voltrekken van een
huwelijk en het leiden van de huwelijksceremonie. Zaken van organisatorische en logistieke
aard op of rond de huwelijkslocatie behoren niet tot de taken van de BABS.

Bode / gastvrouw
Matrimonium vindt de inzet van een bode handig c.q. prettig, afhankelijk van de locatie en
de situatie. Matrimonium laat het over aan de gemeente welk beleid zij hierover willen
voeren.
Ceremonieel huwelijk
Matrimonium is een vereniging voor – uitsluitend ‐ beëdigde en benoemde gemeente‐
BABSen. Matrimonium raadt haar leden, voor zover nodig, aan om alleen ceremoniële
huwelijken te leiden nadat een wettelijk huwelijk is gesloten. Dit om te voorkomen dat de
schijn kan ontstaan dat het als ware een wettelijk huwelijk betreft en de BABS aansprakelijk
kan worden gesteld.

Graag zien wij onze mening verwerkt in het eindstuk.

