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MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG
Behoud het kosteloos huwelijk
De gemeenteraad van Zwolle in het kader van de spoedwet digitale besluitvorming online bijeen op
maandag 29 juni 2020;
Overwegende dat:
 De Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens (UVRM) artikel 16 mensen het recht
geeft een huwelijk te sluiten en een gezin te stichten;
 De Wet rechten burgerlijke stand artikel 4 lid 1 stelt dat: “Er wordt minstens tweemaal 's weeks
in de gemeenten boven de tien duizend zielen en minstens eenmaal 's weeks in alle andere gelegenheid
gegeven tot kostelooze huwelijksvoltrekking, registratie van een partnerschap of omzetting van een
geregistreerd partnerschap.”




De Wet rechten burgerlijke stand gemeenten geen mogelijkheden biedt extra eisen hieraan
te verbinden zoals een inkomenseis of woonplaatsbeginsel;
Het college dat wel gedaan heeft door in het nieuwe Reglement Burgerlijke Stand 2020
artikel 8 lid a vast te leggen dat alleen paren waarvan minimaal een persoon inwoner van
Zwolle is en kwijtschelding geniet van gemeentelijke belastingen hiervoor in aanmerking
komen;

Van mening dat:
 Wanneer het niet beperken van de mogelijkheden voor het sluiten van een kosteloos
huwelijk of geregistreerd partnerschap ervoor zorgt dat ook enkele kapitaalkrachtigen
hiervan gebruik maken en een beperking er juist voor zorgt dat minima en mensen met
weinig geld buiten de boot vallen, een beperking niet gerechtvaardigd is;
 De overheid zich aan de wet moet houden;

De gemeenteraad:
Draagt het college op het Reglement Burgerlijke Stand 2020 aan te passen in lijn met de Wet
rechten burgerlijke stand en de eisen m.b.t. woonplaats en kwijtschelding van gemeentelijke
belastingen te schrappen.
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En gaat over tot de orde van de dag.
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Bijlagen:
I. Reglement Burgerlijke Stand 2020
II. Beslisnota College
III. Reactie staatssecretaris binnenlandse zaken op verzoek NVVB tot het instellen van een
inkomensgrens

