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Beste meneer Kleian,

In antwoord op uw brief van 17 augustus 2020 vindt u hieronder de beantwoording 
van uw schriftelijk gestelde vragen over de ‘Beleidsregel kosteloze en 
administratieve huwelijksvoltrekkingen gemeente Heusden 2016’.

Vraag 1
Klopt onze stelling dat u met de voorwaarde dat tenminste één persoon van het 
bruidspaar in het bezit moet zijn van een HeusdenPas, een onderscheid maakt op 
basis van inkomensgroepen?

Antwoord 
Ja, uw stelling klopt. In de ‘Beleidsregel kosteloze en administratieve 
huwelijksvoltrekkingen gemeente Heusden 2016’ wordt met de voorwaarde dat 
tenminste één persoon in het bezit is van een HeusdenPas indirect een 
onderscheid gemaakt op basis van inkomensgroepen. De inkomensgrens voor de 
HeusdenPas bedraagt namelijk 120% van het sociaal minimum.

Vraag 2
Indien u onze stelling onderschrijft, bent u dan met ons van oordeel dat het in de 
beleidsregel gemaakte onderscheid niet is toegestaan op basis van voornoemde 
wet? Zo neen, waarom niet en op basis van welke wet is dat onderscheid dan wel 
toegestaan?

Antwoord 
Met u zijn wij van oordeel dat het in de beleidsregel gemaakte onderscheid niet is 
toegestaan. De Wet rechten burgerlijke stand stelt een minimum voor het aantal 
mogelijkheden dat wekelijks moet worden geboden voor een gratis 
huwelijksvoltrekking. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt naar inkomen.
Bij het tot stand komen van de beleidsregel is hier bewust voor gekozen om 
daarmee invulling te geven aan wat ons inziens de bedoeling is van de genoemde 
wet: namelijk het mogelijk maken van een huwelijksvoltrekking voor minder 
vermogende burgers. Deze beleidsregel kwam tot stand met de verwachting dat de 
wet zou worden aangepast. 

H. Kleian
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Vraag 3 
Indien u onze stelling wel onderschrijft, op welke termijn trekt u voornoemde 
beleidsregel in?

Antwoord 
De beleidsregel wordt aangepast. Dit zal het reguliere proces doorlopen. De 
verwachting is dat dit, in samenhang met de legesverordening, geregeld kan 
worden in de loop van dit najaar.

Vraag 4
Hoe gaat u om met de bruidsparen aan wie in de afgelopen paar jaar een 
kosteloze huwelijksvolstrekking is geweigerd op basis van eerdergenoemde 
beleidsregel?

Antwoord 
Er zijn ons geen geweigerde verzoeken tot een gratis huwelijksvoltrekking bekend. 
We zullen hierop geen actie ondernemen.

Met vriendelijke groet,

het college van Heusden,
de secretaris, de burgemeester,

mr. H.J.M. Timmermans drs. W. van Hees


