
De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer postbus 250 

21 30 AG Hoofddorp 

Bezoekadres: 

Raadhuisplein 1 

Hoofddorp 

Telefoon 0900 1852 

Telefax 023 567 63 55 

cluster Klant Contact Centrum 
Contactpersoon D.H Cuvelier 

Telefoonnummer 023 567 63 72 
UW brlef d.d 2 augustus 2012 Verzenddatum 

Ons kenmerk 201 2 0052528 70 7 

Bylage(n) Geen 
Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen fractie Forza! over 

1 9 SEPb 2092 
de uitvoering van de naturalisatieceremonie 

Geachte heer, mevrouw, 

Op 2 augustus 2012 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van Forza! 
Haarlemmermeer over de uitvoering van de naturalisatieceremonie, 

Onderstaand treft u de beantwoording aan. 

Vraag l :  
Hoe vaak is het in Haarlemmermeer bij een naturalisatieceremonie voorgekomen daf een 
man voor zijn vrouw de eed heeff afgelegd? 
Vraag 2: 
Hoe is hier door het college mee omgegaan en welke maatregelen zijn hier fegen genomen? 

Antwoord: een dergelijke situatie heeft zich in Haarlemmermeer niet voorgedaan. 

Vraag 3: 
Mocht dit nief eerder in Haarlemmermeer zijn voorgekomen, hoe zal hier in de foekomsf mee 
worden omgegaan mocht dit zich in Haarlemmermeer voordoen? 

Antwoord: wij hanteren het bepaalde in artikel 60a en 60b van het 'Besluit Verkrijging en 
Verlies van het Nederlanderschap'. Dit artikel geeft naar onze mening geen ruimte om van 
de voorgeschreven procedure af te wijken. 
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Vraag 4: 
Op welke wijze wordt er tijdens de inburgeringcursussen aandacht geschonken aan de 
gelijkheid van man en vrouw? 

Antwoord: bij de inburgeringscursus komt tijdens het vak 'kennis van de Nederlandse 
samenleving' ook de gelijkheid tussen man en vrouw aan de orde. 

Vraag 5: 
Hoe gaaf de gemeente in het algemeen om met de wens van een mannelijke klant, om op 
basis van religieuze gronden niet met zijn vrouw fe spreken? 

Antwoord: we hebben van de Forza!-fractie begrepen dat hiermee wordt gedoeld op 
bijvoorbeeld een vrouw bij een gemeentelijk loket. Tot dusver heeft een dergelijke situatie 
zich niet voorgedaan. De dienstverlening wordt conform de Nederlandse wet uitgevoerd. 

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente 
de secretaris, 
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