
1000ste huwelijkspaar in de bloemen gezet

Op vrijdag 21 oktober werd het 1000ste huwelijk van 2016 voltrokken in het Gentse
stadhuis. Dat is opvallend vroeger dan de vorige jaren.

Gentenaars trouwen opnieuw meer

Op vrijdag 21 oktober trouwde Schepen van Burgerzaken en Ambtenaar van de
Burgerlijke Stand, Sofie Bracke, het 1000ste koppel van 2016. Dat is opvallend vroeg. De
voorbije jaren werd het 1000ste huwelijk pas begin november voltrokken, in 2013 zelfs
pas op 20 december. Verwacht wordt dat dit jaar 1160 koppels in Gent zullen huwen. Dat
zijn er zo'n 50 meer dan de afgelopen jaren.

Van de 1000 koppels die tot nu toe in het huwelijksbootje stapten, gaven 45
holebikoppels hun ja-woord (30 man-man, 15 vrouw-vrouw).
Het merendeel van de koppels die in Gent trouwen, hebben de Belgische nationaliteit. Bij
163 huwelijken had één van de partners niet de Belgische nationaliteit. Bij 23 koppels
hadden beide partners een niet-Belgische nationaliteit.



Net iets meer dan de helft van de koppels kiest voor een kosteloos huwelijk, de andere
helft opteert voor een huwelijk met praal. Van de 475 koppels die een huwelijk wilden
met alles erop en eraan, koos iets meer dan de helft (241 koppels) voor een
gepersonaliseerde ceremonie.
September bleek de drukste trouwmaand met 155 huwelijken. Gevolgd door juni (145) en
juli (142 met 1 weekend zonder huwelijken tijdens de Gentse Feesten).

Naast al dat prille huwelijksgeluk werden dit jaar ook al meer dan 300 echtparen in de
bloemen gezet die een jubileum vierden. Daaronder ook 10 koppels die al 70 jaar lief en
leed delen (platina bruiloft) en twee koppels die hun radium bruiloft vierden (75 jaar).

Aantal wettelijke samenwoonsten

De teller van het aantal koppels dat wettelijk ging samenwonen staat half oktober op 823.
Omdat in december (einde fiscaal jaar) traditiegetrouw nog heel wat koppels kiezen om
wettelijk te gaan samenwonen, wordt verwacht dat over het hele jaar 2016, net als vorig
jaar, een 1100-tal koppels wettelijk zullen gaan samenwonen. Sinds 2010 ligt het aantal
wettelijke samenwoonsten per jaar hoger dan het aantal koppels dat huwt. Terwijl het
aantal huwelijken al een aantal jaar stagneert, blijft het aantal wettelijke samenwoonsten
gestaag stijgen. Dit jaar kan die trend mogelijk verbroken worden.

Minder echtscheidingen

Van januari tot half oktober scheidden in totaal 408 koppels uit de echt. Vorig jaar waren
tijdens dezelfde periode al 441 koppels gescheiden. Verwacht wordt dat er voor het
volledige jaar dus minder koppels uit de echt gescheiden zullen zijn dan vorig jaar.

'2016 bleek tot nu toe al een druk trouwjaar. Gentenaars trouwden dit jaar niet
alleen méér, ze kozen ook vaker voor personalisering, dus voor een uitgebreidere
dienst. Die trend zet zich al even door. Steeds minder koppels kiezen voor een
kerkelijke plechtigheid en willen daarom tijdens de dienst op het stadhuis eigen
geloftes kunnen voorlezen of zelfgekozen muziek laten horen. We zetten al enkel
jaren in om die personalisering ook aantrekkelijk te maken door verschillende
mogelijkheden aan te bieden. Vooral het streamen is een optie die erg in de
smaak valt bij onze koppels, tot nu toe werd dat dit jaar al 105 keer gevraagd. Een
op vier koppels die kiezen voor een praalhuwelijk, laten hun dienst dus ook
streamen.' 

— Sofie Bracke, schepen van Burgerzaken



OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt dezeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid vaneen metropool. Met meer dan 255.000 inwoners en 72.000
studenten is Gent detweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokaleoverheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan eenopen, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.
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