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Geachte raadsleden, 
 

Hierbij informeren wij u dat het college op 29-05-2018 nieuwe beleidsregels op het gebied van de 
voltrekking van huwelijken en partnerschappen in Helmond heeft vastgesteld, globaal inhoudende: 

1. De hele gemeente Helmond wordt trouwlocatie. 

 

Bij de VIP dienstverleningsgedachte past de mogelijkheid om overal in de gemeente Helmond te kunnen 
trouwen, dus in het hele grondgebied van Helmond. Het enige voorbehoud wat daarbij wordt gemaakt is dat 
het huwelijk op de grond moet worden gesloten; het wordt dus niet mogelijk om in de lucht (bijv. in een 
luchtballon of vliegtuig) of in een rijdend voertuig te trouwen. 

Momenteel zijn er 11 vaste huwelijkslocaties in de gemeente Helmond, te weten: 

het Kasteel, Hotel Westende, het Elkerliek ziekenhuis, brasserie de Kasteelpoort, de Cacaofabriek, 
restaurant de Steenoven, restaurant de Warande, de Bibliotheek, Museum Boscotondo, Zaal Manders en 
de Raadzaal in de Stadswinkel. 

Indien mensen in hun eigen achtertuin wensen te trouwen of indien ze bijv. op de middenstip van stadion De 
Braak willen trouwen, verzoekt het bruidspaar thans schriftelijk om deze plaats voor hun huwelijk tot 
huwelijkslocatie te benoemen, ofwel als "gemeentehuis" in de zin van art. 1: 63 Burgerlijk Wetboek. 

Dat betekent dat per verzoek een daartoe gemandateerde ambtenaar de gewenste (niet vaste) locatie moet 
aanwijzen tot trouwlocatie. De praktijk leert dat slechts bij zeer hoge uitzondering een verzoek niet wordt 
gehonoreerd. Om deze reden lijkt deze regel onnodig en overbodig. 

Door het hele grondgebied van de gemeente Helmond als gemeentehuis aan te wijzen en de voorwaarden 
waaraan het bruidspaar zich bij voorbaat conformeert op de website van de gemeente Helmond te 
publiceren, is bij een ieder duidelijk wat van hem/haar wordt verlangd. 

Voorwaarden voor een trouwlocatie 

De voorwaarden die daarbij ten allen tijde zullen gaan gelden voor het bruidspaar zijn de volgende: 

 Openbaarheid: De huwelijksvoltrekking dient in de openbaarheid plaats te vinden. Dit betekent dat 
ook niet-genodigden en mindervaliden toegang hebben tot de plechtigheid. 

 Veiligheid: Het bruidspaar is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de veiligheid van de locatie. Alle 
gebouwen van de locatie moeten voldoen aan de normen op het gebied van brandveiligheid. Als u 
op een bijzondere locatie trouwt en meer dan 50 mensen ontvangt, bijvoorbeeld thuis, in een 
boerenschuur, een tent of in de open lucht, dient contact op te worden genomen met de afdeling 
vergunningen i.v.m. de brandveiligheid. De gemeente is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de 
veiligheid van de locatie. 

 Extra kosten: Extra kosten die gemaakt worden, bijvoorbeeld voor de huur van de locatie, zijn voor 
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rekening van het bruidspaar. 

 Toestemming eigenaar/beheerder: Het bruidspaar zorgt ervoor dat het toestemming heeft van de 
eigenaar/beheerder van de locatie. Bij het ontbreken van die toestemming is de gemeente niet 
aansprakelijk. 

 Schade: De gemeente is niet aansprakelijk voor eventuele schade die aan de locatie of in de 
omgeving (straat, wijk etc.) wordt toegebracht. 

De naleving van voorgaande voorwaarden zal worden geborgd doordat de buitengewoon ambtenaar van de 
burgerlijke stand (babs) in deze een signalerende en controlerende rol heeft: hij/zij heeft tijdens het 
voorbereidingsgesprek dat met ieder paar wordt gevoerd op de huwelijkslocatie en ook tijdens de ceremonie 
een taak om te kijken of aan deze vereisten wordt voldaan. 

 

2. De mogelijkheid om een ieder te laten benoemen als trouwambtenaar voor één huwelijk 
(gastbabs), ook als die persoon geen ervaring heeft met het sluiten van huwelijken. 

De gemeente Helmond ontvangt regelmatig verzoeken van bruidsparen om onervaren personen te 
benoemen als trouwambtenaren voor hun huwelijk. Die verzoeken werden tot nu toe altijd afgewezen. 

Alleen personen die als (buitengewoon) ambtenaren van de burgerlijke stand zijn benoemd in andere 
Nederlandse gemeenten werden benoemd tot trouwambtenaar voor één huwelijk (gastbabs). De 
achterliggende gedachte daarbij was dat (buitengewone) ambtenaren van de burgerlijke stand geen 
begeleiding nodig hebben van een trouwambtenaar van de gemeente Helmond omdat zij reeds ervaring 
hebben met het sluiten van huwelijken. 

Bij de VIP dienstverleningsgedachte past het aanbieden van de mogelijkheid om (naast het benoemen van 
een ervaren gastbabs) ook een onervaren persoon als gastbabs te benoemen, aangezien hiervoor blijkbaar 
wel belangstelling is. 

 
Om de kwaliteit van de ceremonie door de onervaren babs te waarborgen geschiedt de benoeming van de 
onervaren persoon tot babs voor één huwelijk onder de volgende voorwaarden: 

 
a. de onervaren gastbabs zal worden beëdigd als babs voor één huwelijk bij de Rechtbank Oost-Brabant in 

's-Hertogenbosch; 

 
b. een ervaren trouwambtenaar zal de onervaren persoon te allen tijde begeleiden bij het opstellen van de 

speech en zal voorlichting geven over de juridische vereisten bij de sluiting van een huwelijk; en 

 
c. er zal te allen tijde een ervaren trouwambtenaar van de gemeente aanwezig zijn bij de 

huwelijksceremonie om de onervaren babs te begeleiden. 

 
3. De mogelijkheid voor een ieder (dus ook voor niet-inwoners van Helmond) om gratis te trouwen of 
tegen gereduceerd tarief. 

Momenteel is het zo dat de mogelijkheid om gratis te trouwen (een zgn. basishuwelijk: een sobere, 
kortdurende ceremonie met het ja-woord en het ondertekenen van de huwelijksakte, waarbij het bruidspaar 
en de 2-4 getuigen aanwezig zijn, maximaal 2 x per week) en de mogelijkheid om tegen gereduceerd tarief 
te trouwen uitsluitend voorbehouden is aan paren waarvan er minimaal één woonachtig is in de gemeente 
Helmond. 

Gebleken is dat het stellen van een dergelijke voorwaarde in strijd is met de wet. 

Behalve de vereisten tot het aangaan van een huwelijk genoemd in titel 5 van het Burgerlijk Wetboek, is de 
enige eis die de wet stelt in art. 1:44 Burgerlijk Wetboek dat ten minste één van de aanstaande echtgenoten 
uitsluitend of mede de Nederlandse nationaliteit bezit of dat ten minste één van hen in Nederland zijn/haar 
gewone verblijfplaats heeft. 

Promotie van Helmond als huwelijksstad bij uitstek en V.I.P.-dienstverlening betekenen dat de mogelijkheid 



 

 
 

 

om in Helmond in het huwelijk te treden (gratis basishuwelijk, huwelijk tegen gereduceerd tarief of een 
huwelijk tegen vol tarief) niet enkel en alleen moet openstaan voor inwoners van Helmond, maar ook aan 
inwoners van andere Nederlandse gemeenten of aan mensen woonachtig in het buitenland, die wel een 
band hebben met Nederland, doordat één van hen de Nederlandse nationaliteit heeft of doordat beiden de 
Nederlandse nationaliteit hebben. 

 

4. De mogelijkheid om 24/7 365 dagen/jaar (dus de klok rond en het jaar rond) te trouwen in Helmond. 

Volgens de huidige regels kunnen paren in Helmond uitsluitend trouwen: 

 op maandag tot en met vrijdag: van 9.00-16.00 uur; en 

 op zaterdag: van 10.00-14.00 uur. 

Promotie van Helmond als huwelijksstad bij uitstek en de VIP dienstverleningsgedachte betekenen ook het 
mogelijk maken om op een zondag, op een algemeen erkende feestdag of om 00.00 uur in het huwelijk te 
kunnen treden. 

 

5. De introductie van de mogelijkheid voor personen om gratis te kunnen trouwen (volwaardig 
huwelijk), indien beiden woonachtig zijn in Helmond en indien beiden een inkomensverklaring 
kunnen overleggen. 

De wachttijden voor het gratis basishuwelijk bedragen thans 5-6 maanden, de wachttijden voor een huwelijk 
tegen gereduceerd tarief bedragen thans 4-5 maanden. 

Zoals gezegd, is het niet toegestaan om aan het bruidspaar in het kader van een kosteloos huwelijk eisen te 
stellen op het gebied van inkomen en/of vermogen. We moeten iedereen die daarom verzoekt toelaten tot 
het gratis basishuwelijk, ongeacht de hoogte van de inkomsten en/of de hoogte van het vermogen van 
betrokkenen. 

Als gevolg hiervan is de wachttijd voor een gratis basishuwelijk in Helmond 5-6 maanden. De meeste 
mensen die gebruik maken van het gratis basishuwelijk vallen niet onder de categorie min- of onvermogend. 

Met als gevolg dat de mensen die wel min- of onvermogend zijn (te) lang moeten wachten voordat zij in 
Helmond gratis kunnen trouwen. Deze mensen zijn daadwerkelijk niet in staat om te betalen voor een 
volwaardig huwelijk in bijv. het kasteel. 

Vanuit de VIP dienstverleningsgedachte wordt de mogelijkheid gecreëerd voor personen om gratis een 
volwaardig huwelijk te kunnen sluiten: 

 op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00-18.00 uur in het kasteel, museum Boscotondo of in de 
Stadswinkel (vergaderzaal of Raadzaal); 

 indien beiden woonachtig zijn in Helmond; én 

 indien beiden een inkomensverklaring kunnen overleggen. 

 

Tenslotte 
Wij gaan ervan uit dat de nieuwe regels budgettair neutraal zullen plaatsvinden door aanpassing van de 
legesverordening. Het voorstel voor de aanpassing van de legesverordening is separaat naar u toegestuurd 
(33717835 2

e
 wijziging Legesverordening Helmond 2018). 

Wij gaan ervan uit dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

burgemeester en wethouders van Helmond  

de burgemeester                         de secretaris 

    


