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Onderwerp Schriftelijke vragen betreffende eventuele 
registratie geloofsovertuiging bij huwelijk 

  

 
 
Geachte , 
 
Op 29 mei 2015 hebben wij uw schriftelijke vragen ontvangen betreffende een artikel in de 
krant over huwelijken in de gemeente Leusden waar (per abuis) aan de orde is gekomen dat 
een bepaald percentage hiervan mensen zou betreffen met een islamitische 
geloofsovertuiging. Wij beantwoorden uw vragen bijgaand puntsgewijs als volgt: 
 

1. In hoeverre is er sprake van registratie van geloofsovertuiging bij het aanvragen van 
huwelijken in Leusden?   
 

In de gemeente Leusden is geen sprake van registratie van geloofsovertuiging bij een 
aanvraag voor een huwelijk.  

 
2. Als er zo’n dergelijke registratie is, in hoeverre is dit in overeenstemming met de Wet 

op de persoonsregistratie of andere relevante regelgeving? 
 

In de gemeente Leusden vindt er geen registratie plaats. 
 

3. Als er niet zo’n dergelijke registratie is, waarom is de bewering over de islamitische 
geloofsovertuiging dan gemaakt en waar is die bewering op gebaseerd? 
 

Het is een aanname op basis van de praktijk. Bij twee gratis huwelijken per week is dit 
makkelijk te overzien. Daarnaast wordt vaak door de betrokkenen, bij het maken van de 
afspraak om te trouwen, zelf aangegeven dat men dit ziet als een wettelijke verplichting en 
dat voor hen het "echte" huwelijk pas plaats vindt in de moskee.  
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4. Zijn er nog andere gemeentelijke registraties waarbij de geloofsovertuiging wordt 
vermeld (anders dan in de GBA)? 
 

Dit is niet het geval. Bij de invoering van het GBA in 1994 is de registratie van de 
geloofsovertuiging binnen het GBA komen te vervallen.  

  
5. Wat doet het college om ongewenste registraties binnen de gemeentelijke organisatie 

tegen te gaan?  
 
De gemeente opereert binnen de wettelijke kaders. In het kader van de vermindering van de 
regeldruk wordt verder samen met een werkgroep uit de raad nagedacht op welke andere 
terreinen registraties tot het minimum kunnen worden beperkt.  
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Leusden, 
 
 
 
E.D. Luchtenburg      mevrouw drs. A. Vermeulen 
directeur-secretaris      burgemeester 
 
 
 
 
 


