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Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld 
door het lid Van Raak (SP) over het bericht dat gemeenten de regels met 
betrekking tot de mogelijkheid om gratis huwelijken aan te bieden overtreden. 
Deze vragen werden ingezonden op 24 augustus 2020 met kenmerk 2020Z14948. 
  
  
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
 
 
 
 
drs. K.H. Ollongren 
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Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties over het bericht dat gemeenten de regels met betrekking tot 
de mogelijkheid om gratis huwelijken aan te bieden overtreden 
(ingezonden 24 augustus 2020). 
 
Vraag 1  
Staat u nog steeds achter uw antwoorden op de eerder gestelde vragen, dat u 
niet ziet dat er gemeenten zijn waar de regels overtreden worden met betrekking 
tot het aanbieden van gratis huwelijken?123  
 
Antwoord: 
Navraag bij de gemeenten die genoemd worden in het artikel in het Brabants 
Dagblad heeft bevestigd dat deze gemeenten een inkomenseis stellen bij het 
gratis huwelijk. Daarmee overtreden deze gemeenten inderdaad de regels met 
betrekking tot het aanbieden van gratis huwelijken. 
 
Vraag 2 
Bent u bereid gemeenten erop te wijzen dat zij geen inkomenseisen mogen 
stellen voor het gratis trouwen? Zo nee, waarom niet? 
 
Antwoord: 
Ik heb contact opgenomen met de gemeenten die in het artikel van het Brabants 
Dagblad worden genoemd. In de gemeente Heusden is inmiddels in de 
beantwoording van raadsvragen aangegeven dat de beleidsregel op het punt van 
het gratis huwelijk wordt aangepast.4  
 
Mocht mij bekend worden dat bij andere specifieke gemeenten de regels met 
betrekking tot het gratis huwelijk worden overtreden, dan zal ook met deze 
gemeenten contact worden opgenomen.  
 
Daarnaast zal ik zorgen dat breed bij gemeenten onder de aandacht wordt 
gebracht dat het stellen van inkomenseisen bij het aanbieden van het gratis 
huwelijk niet is toegestaan.  
 
 

 
1 https://www.bd.nl/waalwijk-heusden-e-o/gratis-trouwen-alleen-voor-minima-br-leuk-
bedacht-maar-illegaal~ad3b3b33/ Brabants Dagblad 20 augustus 2020 
2 https://www.kampen.nl/huwelijk-en-partnerschap/trouwen 
3 
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2020D31702&did=202
0D31702 
4 https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heusden/6d81fbcd-5bc3-4e68-8a60-
74fc2db0c7a6  


