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Geacht College 
 
In 2020 hebben wij vragen gesteld ten aanzien van de kosteloze en administratieve 
huwelijksvoltrekking in de gemeente Heusden. Naar aanleiding van die vragen heeft u besloten de 
mogelijkheid voor een dergelijk huwelijk beschikbaar te maken voor eenieder. 
Uit de beantwoording van de technische vragen bij de jaarrekening 2021 is ons duidelijke geworden 
dat u een nieuw reglement burgerlijk stand heeft vastgesteld waarin is vastgelegd dat: “ …het bureau 
burgerlijke stand voor het publiek is geopend voor kosteloze huwelijksvoltrekkingen en het registreren 
van kosteloze partnerschappen op dinsdag om 09.15 en 09.30 uur.”.  
De wettelijke verplichting om tweemaal die mogelijkheid aan te bieden heeft het college ingevuld door 
op 1 dag twee tijdsblokken aan te bieden van tweemaal een kwartier. 
 
Naar onze stellige overtuiging voldoet u met die oplossing nog steeds niet aan de geldende wettelijke 
verplichtingen. Op grond van die overtuiging hebben wij vragen gesteld aan het ministerie van 
Binnenlandse Zaken dat onze vragen heeft doorgespeeld naar het ministerie van Justitie dat  
verantwoordelijk is voor wetgeving in deze. Uit het antwoord blijkt dat onze zienswijze juist is. Naar 
aanleiding daarvan de volgende vragen: 
 
1. Bent u bereid om het reglement wederom aan te passen zodat kosteloze huwelijken en kosteloze 

registratie van partnerschappen op tenminste twee dagen per week mogelijk is in de gemeente 
Heusden?  
 

2. Volgens de wet wordt gesproken over uren en niet over delen van uren, bent u bereid op beide 
dagen tenminste één uur te reserveren voor huwelijken en registratie van partnerschappen zoals in 
deze brief bedoeld? 
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In afwachting van uw reactie verblijven wij, 
met vriendelijk groet, 

 
H.J. Kleian 
Raadslid Heusden Transparant 


