
Aanvraag benoeming eenmalige BABS 
 

Betreft: Aanvraag benoeming eenmalige buitengewoon ambtenaar van de 

burgerlijke stand. 

 

Waar in dit document wordt gesproken over ‘huwelijk’ en ‘trouwen’, wordt tevens het 

geregistreerde partnerschap bedoeld. 

 

U wilt het huwelijk voltrekken van een familielid of bekende. In Meppel is dit mogelijk op 

uitdrukkelijk verzoek van het bruidspaar, nadat de datum van het huwelijk is 

vastgesteld. Voorwaarde is dat u meerderjarig (18 jaar of ouder) bent. 

 

Deze aanvraag, met bijlagen, dient u minimaal drie maanden voor de trouwdatum 

op te sturen. Als de aanvraag compleet is, wordt u namens burgemeester en wethouders 

voor dit huwelijk benoemd tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (BABS). 

Gemeente Meppel stuurt u een kopie van het benoemingsbesluit. 

 

 

Gegevens BABS (invullen in blokletters s.v.p.) 

Achternaam:    

Voornamen:    

Adres:    

Postcode en Plaats:    

Telefoonnummer:    

Mobiel:    

E-mailadres:    

Werkzaam bij:    

 

 

Gegevens huwelijk 

Huwelijkspartner 1:   Telefoon:   

Huwelijkspartner 2:   Telefoon:   

Datum huwelijk:   Tijdstip:   

Locatie huwelijk:   

 

 

Datum:   Datum:   

Ondertekening BABS  Ondertekening huwelijkspartner 1 of 2 

  Naam:   

 

 

    

 

  



U moet als BABS de volgende stukken indienen: 

 Deze aanvraag, volledig ingevuld 

 Een kopie van de houderpagina van uw geldige legitimatiebewijs 

 Kopie geldig benoemingsbesluit 

 Kopie proces-verbaal van beëdiging van de rechtbank 

 Bewijs in dienst zijn bij huidige werkgever 

 

Deze aanvraag, met bijlagen, kunt u mailen naar postbus@meppel.nl. 

 

Heeft u nog vragen? 

Neem dan contact op met de afdeling Publiekszaken, telefoonnummer: 14 0522. 

  



Competenties en eigenschappen van de 

trouwambtenaar 
 

Persoonlijk en toegankelijk 

Als trouwambtenaar maak je veel contact met bruidsparen uit alle lagen van de 

bevolking, nationaliteiten, geloof en geaardheid. Je hebt een belangrijk aandeel in een 

voor het bruidspaar belangrijke dag. Het bruidspaar moet bij jou ‘in goede handen’ zijn. 

Je stelt je open op, zodat het bruidspaar ook hun vragen bij je kwijt kan én durft. 

 

Inlevingsvermogen, klantgericht en meedenkend 

Je kunt je goed verplaatsen in situaties waarin het bruidspaar verkeert of heeft verkeerd, 

maar ook in levensstijlen en rituelen. Het bruidspaar weet vandaag de dag veel beter hoe 

de ceremonie eruit moet zien en geven dat ook aan. Als trouwambtenaar denk je met ze 

mee, zonder ‘jouw’ ceremonie op te dringen. Door jouw ervaring met de vele huwelijken 

die je hebt voltrokken kun je ze, indien gewenst, nog veel tips meegeven. 

Ook gasten die de taal niet machtig zijn zullen zich tijdens je toespraak niet buiten 

gesloten voelen. Je kunt het verhaal van het bruidspaar zo verwoorden, dat zij zichzelf 

maar ook de gasten hen erin zullen herkennen. 

 

Positief 

Wees positief. Spreek niet over zaken als scheidingen, verbroken relaties of andere 

dingen waarbij niet alleen het bruidspaar, maar ook de gasten zich ongemakkelijk zullen 

voelen. Spreek niet over toekomstige kinderen tenzij het bruidspaar dit zelf heeft 

aangegeven. 

 

Integer 

Je krijgt veel vertrouwen van een bruidspaar, ga daar integer mee om. Zorg dat 

persoonlijke informatie ook persoonlijk blijft. Noem geen namen van bruidsparen in 

berichten op social media en plaats geen foto’s waarop het bruidspaar herkenbaar te zien 

is, tenzij dit nadrukkelijk anders met het bruidspaar is afgesproken. 

Als ambtenaar in dienst van de gemeente mag je geen extra vergoeding vragen of 

cadeaus aannemen. Uitzondering hierop is een bos bloemen of een flesje wijn dat als 

blijk van waardering na de ceremonie aan jou wordt gebracht of gezonden. 

Bedenk te allen tijde dat je de gemeente vertegenwoordigt. 

 

Nauwkeurig 

Het is belangrijk dat je goed voorbereid bent. Het verhaal van het bruidspaar is goed bij 

je bekend. Je weet wat gevoelig ligt en waar juist extra aandacht aan gegeven mag 

worden. 

Het is van groot belang de juiste namen te noemen, ook als het die dag het derde 

huwelijk is. 

 

Flexibel 

Voor of tijdens de ceremonie kan er van alles gebeuren waardoor dingen veranderen: 

een andere volgorde of tóch een spreker. Wees flexibel en ga er zo goed mogelijk mee 

om. Zoek bij problemen altijd naar een oplossing. 

Je kunt voor zowel grote als kleine groepen goed spreken, duidelijk en zeker. Je houding 

is open en vriendelijk. 

 

 

 

 

Bron: Matrimonium, vereniging voor trouwambtenaren in Noord-Holland 


