RIS1688618_2-FEB-2010

Gemeente Den Haag

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN
van het raadslid Ingrid Gyömörei

sv 2009.361
RIS 168618
Regnr. BBZ/2009.159

Den Haag, 2 februari 2010

Inzake: wachttijden kostenloze huwelijken
De gemeenteraad

Het raadslid Ingrid Gyömörei heeft op 22 november 2009 een brief met daarin vijf vragen aan de
voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Ingevolge het bepaalde in artikel 38, van het reglement van orde voor vergaderingen en andere
werkzaamheden van de raad, antwoorden wij als volgt.
1. Klopt het bericht dat wie in Den Haag gratis wil trouwen, vanwege wachtlijsten geduld moet
hebben tot augustus 2010.
Ja, het bericht klopt in die zin dat het geruime tijd kan duren alvorens een aanstaand bruidspaar een
datum voor het sluiten van een kosteloos huwelijk kan reserveren. Op het moment van de
beantwoording van deze vragen (februari 2010 ) is de agenda voor het voltrekken van dit huwelijk
volgeboekt tot en met oktober 2010. Overigens vallen hier ook de kosteloze registraties van
partnerschappen onder.
2. Hoeveel kosteloze huwelijken kunnen er per week worden afgesloten? Is dat op iedere locatie
eenmaal per week? Of op iedere locatie twee maal per week?
Ingevolgde de Wet rechten burgerlijke stand van 23 april 1879 in artikel 4 moet in gemeenten met
meer dan 10.000 inwoners tenminste twee maal per week de gelegenheid moet worden gegeven tot
kosteloze huwelijksvoltrekking.
In de gemeente Den Haag wordt er op de Stadsdeelkantoren Escamp en Haagse Hout op maandag op
elk van deze locaties een kosteloos huwelijk voltrokken; op dinsdag wordt op de Stadsdeelkantoren
Loosduinen en Scheveningen ook elk een kosteloos huwelijk voltrokken. Er zijn dus in het totaal vier
kosteloze huwelijksvoltrekkingen per week.
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3. In de brief van 2 oktober 2007 (RIS_149107) wordt er gesteld ‘dat de gemiddelde wachttijd voor
een kosteloos huwelijk korter wordt’, omdat het aantal huwelijken werd uitgebreid van twee naar
vier. Klopte deze aanname? Wat waren de aantallen kosteloze huwelijken in 2007 en 2008?
Op dit moment is niet meer na te gaan of de destijds gedane aanname juist was. Aangenomen moet
worden dat dit bij een verdubbeling van de mogelijkheden om kosteloos in het huwelijk te treden, wel
het geval geweest zal zijn.
Er zijn in 2007 en 2008 elk jaar ± 200 kosteloze huwelijken voltrokken (vier per week).
Ter nadere toelichting merk het college nog het volgende op. In 2005 is besloten om in het Stadhuis
geen kosteloze huwelijken meer te voltrekken. Dit had te maken met het afnemende aantal huwelijken
en de wens om in het Stadhuis met voorrang andere huwelijken te kunnen voltrekken; dit in het kader
van de promotie van Den Haag als stad om te trouwen. In 2007 is er voorts toe overgegaan om ook
kosteloze huwelijken op de Stadsdeelkantoren Escamp en Haagse Hout te voltrekken. Vandaar dat het
vanaf dat moment mogelijk is om vier kosteloze huwelijken per week in Den Haag te voltrekken.
Vanuit de historie mag worden aangenomen dat met de regeling zoals die thans is neergelegd in artikel
4 van de Wet rechten burgerlijke stand van 23 april 1879 destijds beoogd werd het mogelijk te maken
dat min- of onvermogenden in het huwelijk konden treden, zonder dat daarvoor leges betaald diende te
worden. Anders gezegd: legeskosten zouden nooit een belemmering mogen vormen voor het sluiten
van een huwelijk.
De wettelijke regeling is sindsdien niet meer aangepast. Deze regeling is inmiddels zijn
oorspronkelijke doelstellingen voorbij geschoten. Anderen maken ook van deze wettelijke regeling
gebruik; kennelijk omdat zij minder prijs stellen op de pracht en praal die aan een
huwelijksvoltrekking waarvoor leges wordt betaald, verbonden is.
4. In het licht van de beantwoording op de vraag rond het ontstaan van wachtlijsten door toenmalig
burgemeester Deetman in 2004, ‘Mocht zich het wel voordoen, zal er een oplossing gevonden
worden en licht het college de raad en de commissie in’: Bent u bereid het aantal kosteloze
huwelijken uit te breiden van vier naar de oorspronkelijke zes zoals in 2004? Zo neen waarom
niet?
Neen, het college is hiertoe niet bereid omdat het meent dat, aangenomen de historie (zie antwoord op
vraag 4) en de in het verleden gerealiseerde uitbreiding, het aanbod voldoende is.
5. Op welke wijze en op welk moment was u bereid, indachtig de toezeggingen als gedaan door
burgemeester Deetman, de raad en de commissie in te lichten?
Gelet op bovenstaande antwoorden vonden wij de noodzaak daartoe niet aanwezig.
Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,
de burgemeester,
mw. A.W.H. Bertram
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