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De Minister-president 
Ministerie van Algemene Zaken 
Postbus 20001 
2500 EA  DEN HAAG 
 
 
 
 
’s-Gravenzande, 25 februari 2021 
 
Betreft: !! VERGEET onze prachtige TROUWBRANCHE NIET !! #invoorentegenspoed 

 in verband met ontbreken van enige steun voor de trouwbranche 
 
Geachte heer Rutte, 
 
Ook nu richten wij ons namens de gehele trouwbranche weer tot de enige personen welke 
invloed uit kunnen oefenen op de huidige, maar zeker ook de toekomstige, situatie en 
perspectief. 
 
Historie 
De trouwbranche, waarin heel veel mensen ziel en zaligheid leggen om circa 65.000 huwelijken 
per jaar te voltrekken, staat in een heel duister hoekje op dit moment. Echter zijn wij gewend om 
in de spotlight te staan en te stralen. Voor onze bruidsparen behoort dit de mooiste dag van hun 
leven te zijn. Het duistere hoekje wordt steeds donkerder.  
Om met de complete trouwbranche aandacht voor ons probleem te genereren, startten wij in 
2020 de actie #invoorentegenspoed. Graag hadden wij Mark Rutte ‘ten huwelijk gevraagd’. De 
COVID-19 pandemie vaagde onze planning geheel van tafel. De ceremonie bij het torentje werd 
destijds op het laatste moment geannuleerd. Wij zonden destijds nog een ‘change-the-date’, 
zoals ook nagenoeg alle bruidsparen moesten doen. 
De gehele branche had en heeft veel respect voor de wijze waarop werd omgegaan met de 
risico’s voor ieders gezondheid. Daarover geen twijfel! Huwelijken werden verplaatst door zeer 
verdrietige bruidsparen en evenzo verdrietige leveranciers in de trouwbranche. Maar….. SAMEN 
STERK, SCHOUDERS ERONDER en door naar de aankomende periode. Fijn was het te 
vernemen dat iedere ondernemer steun zou kunnen ontvangen waarmee de lastige (zeg maar 
onmogelijke) periode zou kunnen worden overbrugd. 
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Helaas bleek de laatste toezegging niet altijd toepasbaar. Er zijn talloze redenen te bedenken 
waardoor steun niet kon worden aangevraagd. Ruim 77% van de ondernemers in onze branche 
is ZZP-er en is #tussenwalenschipgevallen. Uiteraard bleef bij het verschijnen van iedere regeling 
onze hoop gevestigd op de eerlijke behandeling van de branche. Het vertrouwen is inmiddels 
keer op keer beschaamd; wij worden niet eens meer genoemd, maar bestaan nog (net aan) wel! 
 
Huidige situatie 
De trouwbranche zou de trouwbranche niet zijn als niet altijd wordt gezocht naar positieve 
invulling van tijd. Met enorm veel positiviteit wordt gezocht naar mogelijkheden. Inmiddels door 
het uitblijven van elke vorm van steun en het compleet ontbreken van perspectief, vertrekken 
partijen en de overige volhouders zijn dag in dag uit bezig met het opnieuw (sommige 
bruidsparen inmiddels voor de vierde keer) verzetten van data om wellicht ooit toch te kunnen 
trouwen. Het voelt alsof de politiek onze branche compleet negeert en laat bungelen. Bij 
eerdere maatregelen werd elke keer opnieuw de grootte van de groepen teruggebracht en de 
mogelijkheden steeds verder verkleind. De vader van de bruid mag zelfs zijn dochter niet 
weggeven. De wet staat toe dat er getrouwd kan worden. Een warme felicitatie is niet mogelijk. 
De branche gaat verloren en failliet. Zelfs een kop koffie aanbieden aan familie welke wellicht 
ver heeft moeten reizen is verboden! 

Perspectief: NIET 
Steunmaatregelen: NIET 
Gehoord worden: NIET 

 
Ter verduidelijking: onze trouwbranche-organisatie heeft ALLES ondernomen om in contact met 
de overheid te komen. Communicatie met bewindspersonen en kamerleden: onmogelijk. Een 
#noodkreet aan de vaste kamercommissies mocht niet baten. Contact met de 
evenementenbranche resulteerde in ‘participatie in de Fieldlabs’. Een bruiloft is tenslotte ook 
een evenement, ook al is het publiek kleiner. Contact met de overige brancheorganisaties: 
afwijkende belangen en vele wegen die ook op weinig uitlopen. Een 
 

aanzoek aan premier Rutte: NIET GEHOORD. 
 

Toekomstperspectief 
Is er een toekomst voor de trouwbranche? Zeker wel als wij NU INGRIJPEN. 
Niet alleen het trouwseizoen 2020 is weggevallen, maar ook 2021 dreigt volledig weg te vallen. 
Agenda’s van vele trouwleveranciers lopen leeg, aangezien bruidsparen hun trouwdag 
(wederom) verzetten naar 2022. HELP ONS te overleven! 
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Wat is het doel? 

1. Een perspectief bieden naar aanleiding van een exit-protocol om weer iets te kunnen 
organiseren; 

2. Steunmaatregelen om deze periode te overleven. 
Wat is hiervoor nodig?  
 

COMMUNICATIE: VAN LEVENSBELANG 
 

Het is zeer noodzakelijk dat de trouwbranche gehoord wordt en ondersteund wordt op een 
wijze waarop onze prachtige branche recht heeft, net als alle ondernemers waaraan nu wel 
perspectief wordt geboden!  
 

NEEM CONTACT OP! 
 
Namens alle ondernemers in de trouwbranche, 
Stichting TROUWBRANCHE Nederland 
 
 
 
 
 
René Lelieveld 
bestuur 
 
 
06 – 53 240 576 


