
Artikel in de Telegraaf – de nodige nuancering en de juiste feiten.  
 
Dinsdag 6 februari werd ik gebeld door Rik Booltink van de Telegraaf. Hij was 
bezig met een artikel over de grote verschillen in leges n.a.v. een gesprek met de 
NTBO en of ik wat vragen wilde beantwoorden. Dat wilde ik. “Stoer” 
 
Nu ik vandaag het artikel las dacht ik daar heel anders over. Niet “stoer”, nee helemaal 
niet zelfs, zaken zijn heel anders weergegeven dan dat ik dat gedaan heb. Ik heb met 
grote zorgvuldigheid mijn woorden gekozen, maar daar is weinig van terug te vinden.  
 
Hieronder is het artikel te lezen en ik heb daarbij aangegeven wat ik daadwerkelijk heb 
gezegd. Ik hoop hiermee duidelijkheid te hebben gegeven over mijn rol in deze. Het 
lijkt of ik gesproken heb als ABS van de gemeente Amsterdam, maar ik heb gesproken 
als voorzitter van Matrimonium en alleen genoemd dat ik ABS in Amsterdam ben, 
omdat ik daarmee aan kon geven dat ik om die reden weet hoe het met de babsen in 
die stad geregeld is.  (En zelfs daar heeft hij Babs van gemaakt.) 
 
Ik hoop hiermee een beter beeld te geven van het interview zoals ik het heb gegeven. 
Ik heb wel geleerd dat ik volgende keer óf niet meer meewerk, óf eis dat ik het eerst wil 
lezen voordat het geplaatst wordt. 
 
Andréa Schipper 
Voorzitter Matrimonium. 
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door Rik Booltink en Arjen ten Cate AMSTERDAM, vrijdag De kosten die gemeenten 
voor trouwerijen doorberekenen aan bruidsparen, kunnen honderden euro’s verschil-
len. De Nederlandse Trouwbranche Organisatie (NTBO) pleit voor meer transparantie, 
omdat het voor stelletjes vaak appels met peren vergelijken is. 

De organisatie wil duidelijke tarieven en een maximumtarief voor trouwleges, kosten 
die sowieso betaald moeten worden. „We merken dat er onder bruidsparen frustraties 
ontstaan over de grote verschillen per gemeente. Daar krijgen wij regelmatig klachten 
over. Meer duidelijkheid over waarvoor je precies betaalt, zou al veel oplossen”, stelt 
Brenda Leusink van de NTBO. 

„Het is eigenlijk van de zotte dat er in de ene plaats heel andere regels gelden dan in 
een gemeente verderop. En ook het verschil in kosten is soms niet uit te leggen. Ik ben 
zelf buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand in Amsterdam en zie dat er zelfs 
variaties in kosten zit tussen de stadsdelen”, aldus voorzitter Andrea Schipper van  
Matrimonium, de vereniging van trouwambtenaren in Noord-Holland. Dit is onjuist  
weergegeven. Hij vertelde mij dat de NTBO dit heeft geconstateerd en ik heb uitgelegd 
dat elke gemeente vrij is in het bepalen van leges en dat ik alleen weet hoe het in  
Amsterdam geregeld is omdat ik daar ABS ben. Ik heb verteld dat het verschil in leges 
overal in kan zitten, bijvoorbeeld in de locaties. Bij de ene gemeente betaal je voor de 
papieren en de ambtenaar en moet je de locatie apart betalen en in de andere  
gemeente is het all-in. Ik heb gezegd dat ik niet weet hoe gemeenten hun kosten  
berekenen. 
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Gemeenten ontmoedigen in haar ogen de grootse trouwplechtigheid, omdat steeds meer 
kosten worden doorberekend. „Als je in Amsterdam een gastambtenaar wilt inschakelen, 
kost dat 185 euro en in andere gemeenten kan dat bedrag oplopen tot wel 300 euro. De 
hoge kosten werken het karige gratis trouwen in de hand.”  
Hier heb ik gezegd dat veel gemeenten extra leges vragen voor het benoemen van een 
eigen ambtenaar. Ook deze leges zijn vrij en verschillen per gemeenten. Er zullen gemeen-
ten zijn die hun trouwambtenaren willen beschermen en door een hoog tarief een ontmoe-
digingsbeleid hanteren. In Amsterdam betaal je zo’n € 185 euro, maar wij begeleiden deze 
gastbabsen omdat we gaan voor een kwalitatief goede ceremonie. Vanuit de vereniging 
pleiten we voor begeleiding, zeker voor de eenmalige benoemingen. 

Heemskerk heeft de tarieven met ingang van 2012 flink opgeschroefd. Bruidsparen betalen 
op werkdagen ruim 550 euro, terwijl dat voorheen nog 330 euro was. De vergoeding voor 
de plechtigheid in de trouwzaal van het gemeentehuis op zaterdag is zelfs opgelopen tot 
1367 euro en na vijven kost het ruim 2050 euro. 

Kostendekkend „We hebben de leges behoorlijk verhoogd, omdat we meer kostendekkend 
te werk willen gaan. We zijn ons ervan bewust dat we hoger zitten. Mocht het aantal huw-
elijksvoltrekkingen daardoor drastisch afnemen, dan zullen we op termijn overwegen de 
prijzen toch iets te verlagen. We blijven de trend volgen”, aldus een zegsman van de ge-
meente Heemskerk. 

Goedkoper is het om elkaar in Renkum het jawoord te geven. Daar kost de plechtigheid in 
de trouwzaal van het gemeentehuis van maandag tot en met vrijdagochtend 250 euro. In 
Delft liggen de kosten op bijna 400 euro. „Het bruidspaar mag zelf de locatie en taal bepa-
len. Alleen de trouwambtenaar blijft maximaal een half uur”, aldus een woordvoerster van 
de gemeente Delft. 

Schipper van Matrimonium pleit voor nieuwe adviesregels vanuit de Vereniging van Neder-
landse Gemeenten. De huidige adviezen uit de jaren negentig zijn volgens haar sterk 
achterhaald. „Dat zorgt voor scheefgroei.” Deze adviesregels ging over trouwlocaties en 
niet over leges. De VNG heeft een advies uitgebracht dat sterk achterhaald is. Dit heb ik 
gezegd omdat er geen eenduidigheid in het land is over wel of niet in de buitenlucht 
trouwen en ik weet dat dit door de trouwbranche als zeer lastig wordt ervaren. 

 

Vervolg interview 

Save the date  
maart 2012 Workshop Interviewen. Locatie en tijd volgt. 

2 april 2012 Algemene Ledenvergadering  
Gemeente Weesp, aanvang 14:00 uur 

2 oktober 2012 (b)absendag in de gemeente Heerhugowaard 


