Het ingevulde formulier stuurt u via email naar:
info@meierijstad.nl

Verklaring voorgenomen huwelijk / geregistreerd partnerschap en verblijfsrecht

Wilt u gaan trouwen of uw partnerschap laten registreren? Vul dan eerst samen deze verklaring voorgenomen huwelijk /
geregistreerd partnerschap in.
Voorheen werd dit de ondertrouw / aangifte partnerschap genoemd. De verklaring regelt u in de gemeente waar u
wilt gaan trouwen / uw partnerschap wilt registreren.
De verklaring dient minimaal twee weken voor de plechtigheid ontvangen te zijn en is een jaar geldig. Uw
verklaring wordt behandeld bij de afdeling Burgerzaken. Zijn de gegevens volledig en correct, dan ontvangt u een
bevestiging.
Deze verklaring is van toepassing indien één van u beiden
 niet de Nederlandse nationaliteit bezit
 niet de nationaliteit van één van de EU-lidstaten bezit of
 geen verblijfsvergunning regulier of geen asiel voor onbepaalde tijd heeft

Persoonsgegevens
Partner 1

Partner 2

BSN
Geslachtsnaam
Voornamen voluit

Roepnaam
Geboortedatum
Geboorteplaats – en land
Adres
Postcode en woonplaats
Geslacht

Man / Vrouw

Man / Vrouw
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Bent u eerder een huwelijk of

□ Nee

□ Nee

geregistreerd partnerschap

□ Ja, namelijk huwelijk/ partnerschap*

□ Ja, namelijk huwelijk / partnerschap*

□ Nee

□ Nee

□ Ja

□ Ja

Nummer:

Nummer:

Geldig tot datum:

Geldig tot datum:

Plaats en afgifte datum:

Plaats en afgifte datum:

aangegaan?
Staat u onder curatele?
Nationaliteit(en)
Verblijfs- of ID document

Duur van verblijf in Nederland
Bij permanent verblijf in het
buitenland:
Omschrijving van het bewijsstuk
Telefoonnummer privé
Telefoonnummer werk
Mobiel nummer
E-mail

Burgerlijke staat
Indien van toepassing: gegevens van het laatst ontbonden huwelijk of geregistreerd partnerschap vermelden.
Partner 1

Partner 2

Geslachtsnaam ex-partner
Voornamen ex-partner voluit

Datum sluiting
Plaats en land sluiting
Datum ontbinding
Plaats en land ontbinding
Reden ontbinding (scheiding/
overlijden)
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Bij meerdere huwelijken of partnerschappen vermeldt u hieronder de namen van alle ex-echtgenoten of ex- partners.
Partner 1

Partner 2

Geslachtsnaam ex-partner
Voornamen voluit ex-partner
Geslachtsnaam ex-partner
Voornamen voluit ex-partner

Gegevens kinderen
Indien van toepassing: gegevens van uw kinderen.
Partner 1

Partner 2

Kind 1
Geslachtsnaam
Voornamen voluit

Geboortedatum
Geboorteplaats- en land
Nationaliteit
Woon- of verblijfplaats
Geslachtsnaam andere ouder
Voorna(a)m(en) andere ouder
Bent u ook de gezaghouder?

□ Ja

□ Nee

□ Ja

□ Nee

Kind 2
Geslachtsnaam
Voornamen voluit

Geboortedatum
Geboorteplaats- en land
Nationaliteit
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Woon- of verblijfplaats
Geslachtsnaam andere ouder
Voorna(a)m(en) andere ouder
Bent u ook de gezaghouder?

□ Ja

□ Nee

□ Ja

□ Nee

□ Ja

□ Nee

□ Ja

□ Nee

□ Ja

□ Nee

□ Ja

□ Nee

Kind 3
Geslachtsnaam
Voornamen voluit

Geboortedatum
Geboorteplaats- en land
Nationaliteit
Woon- of verblijfplaats
Geslachtsnaam andere ouder
Voorna(a)m(en) andere ouder
Bent u ook de gezaghouder?
Kind 4
Geslachtsnaam
Voornamen voluit

Geboortedatum
Geboorteplaats- en land
Nationaliteit
Woon- of verblijfplaats
Geslachtsnaam andere ouder
Voorna(a)m(en) andere ouder
Bent u ook de gezaghouder?
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Ouders
Vul hieronder de gegevens van uw ouders in.
Ouder 1

Partner 1

Partner 2

Geslachtsnaam
Voornamen voluit

Geboortedatum
Woonplaats
Is deze ouder aanwezig bij de
plechtigheid?

□ Ja

□ Ja

□ Nee, omdat…………..........................

□ Nee, omdat………………….

Ouder 2

Partner 1

Partner 2

Geslachtsnaam
Voornamen voluit

Geboortedatum
Woonplaats
Is deze ouder aanwezig bij de

□ Ja

□ Ja

□ Nee, omdat…………..........................

□ Nee, omdat………………….

plechtigheid?

Gegevens voorgenomen huwelijk / geregistreerd partnerschap
Alle onderstaande velden zijn verplicht om in te vullen.
Het betreft een

□ Huwelijk
□ Geregistreerd partnerschap (GP)

Datum
………/ ……………/ ……..…(dag/ maand/ jaar)

Tijdstip

…………………uur

Locatie

□ Stadhuis Meierijstad, Veghel
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Voor een overzicht van de

□ Raadhuis aan de Markt, Veghel

mogelijkheden en de
daarbij behorende kosten
verwijzen wij u naar
www.meierijstad.nl

□ Broederkapel, Veghel (bevestiging bijvoegen)
□ Raadhuis Erp, Erp (bevestiging bijvoegen)
□ Kasteel-raadhuis Dommelrode, Sint-Oedenrode
□ Kasteel Henkenshage, Sint-Oedenrode (bevestiging bijvoegen)
□ De Knoptorenkerk, Sint-Oedenrode (bevestiging bijvoegen)
□ RAADhuis Schijndel (spreekkamer)
□ Spreekkamerhuwelijk of partnerschap
□ maandag van 11.00 uur tot 15.00 uur in Kasteel Raadhuis Dommelrode in SintOedenrode
□ woensdag van 11.00 uur tot 15.00 uur in Het RAADhuis in Schijndel
□ donderdag van 11.00 uur tot 15.00 uur in het gemeentehuis in Veghel
□ Kosteloos huwelijk / kosteloos GP (dinsdag om 09.00 uur en 09.30 uur)
□ Andere gemeente namelijk de gemeente: ......................................................................
□ Zelf gekozen locatie namelijk...............................................Voor een zelf
gekozen locatie dient u tijdig een verzoek in te dienen. Het formulier kunt u
via www.meierijstad.nl downloaden.

Is er een kerkelijk huwelijk?

□ Nee
□ Ja, namelijk op……..……/……..……/…..………(dag/ maand/ jaar) om ……..……..(uur).

Voorkeur trouwambtenaar
Hieronder kunt u uw voorkeur voor een trouwambtenaar aangeven, tenzij u in een andere gemeente trouwt / een
registratie partnerschap aangaat. Met uw voorkeur wordt rekening gehouden. Wij nemen contact met u op indien
wij niet aan uw voorkeur kunnen voldoen. Onze trouwambtenaren stellen zich graag aan u voor op www.meierijstad.nl.
Let op: bij een kosteloos huwelijk, kosteloos geregistreerd partnerschap, spreekkamer huwelijk en spreekkamer
geregistreerd partnerschap kunt u geen voorkeur opgeven.

□ Henriëtte van den Berk – van de Laar

□ Hans van den Heuvel

□ Justine Hoffman

□ Rita Kanters

□ Harry Kobus

□ Eline Schraven

□ Anne- Mieke Post–Smetsers

□ Harrie Verwegen

□ Eigen trouwambtenaar: onder bepaalde voorwaarden kunt u uw eigen trouwambtenaar voordragen, zie ook
www.meierijstad.nl
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Opgave getuigen
Tijdens de plechtigheid moeten in totaal minimaal 2 en maximaal 4 getuigen aanwezig zijn. Geef hieronder aan wie er
als getuigen bij uw plechtigheid optreden.
Getuige 1

Getuige 2

Getuige 3

Getuige 4

□ Partner 1

□ Partner 1

□ Partner 1

□ Partner 1

□ Partner 2

□ Partner 2

□ Partner 2

□ Partner 2

BSN
Geslachtsnaam
Voornamen voluit

Roepnaam
Geboortedatum
Woonplaats
Relatie tot bruidspaar
Getuige van

Algemene vragen
Ringen

Wilt u tijdens het huwelijk / geregistreerd partnerschap ringen wisselen?
□ Ja
□ Nee
□ Anders, namelijk..........................................

Trouwboekje /
partnerschapsboek-je

Heeft u aangegeven dat het huwelijk / geregistreerd partnerschap in de gemeente Meierijstad
plaatsvindt dan kunt u tegen betaling een huwelijksboekje / boekje geregistreerd partnerschap
ontvangen. Het boekje is geen wettelijk document . U kunt er dus geen rechten aan ontlenen.
Het boekje kost € 31,00, is blauw van kleur en bedrukt met het logo van de gemeente
Meierijstad.
□ Ja, wij willen een huwelijksboekje / boekje geregistreerd partnerschap
□ Nee, wij willen geen huwelijksboekje / boekje geregistreerd partnerschap
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Gasten

Hoeveel personen verwacht u tijdens de plechtigheid? Het maximaal aantal zitplaatsen staat,
per locatie, vermeld op onze website. Bij een kosteloos huwelijk / geregistreerd partnerschap
mogen alleen de partners en de getuigen aanwezig zijn. Bij een spreekkamer huwelijk /
geregistreerd partnerschap mogen maximaal 10 personen (incl. partners en getuigen) aanwezig
zijn.
Wij verwachten ongeveer.........................personen

Bijzonderheden

Hieronder kunt u aangeven of er bijzonderheden zijn waar rekening mee gehouden moet
worden. Denk hierbij aan gasten die in een rolstoel zitten, overlijden familielid en andere
omstandigheden.

Bloedverwantschap
Bloedverwantschap

Bent u bloedverwant van elkaar in de derde of vierde graad in de zijlinie?
(neef/nicht, neef/neef, nicht/nicht, oom/neef, oom/nicht, tante/nicht, tante/neef)
□ Nee
□ Ja
Als het antwoord hierop ‘ja’ ’is moet u een extra verklaring afleggen (overleg dit met de
gemeente waar u uw voorgenomen huwelijk / geregistreerd partnerschap meldt)

Naamgebruik
Alleen aangeven indien u uw naamgebruik wilt wijzigen. Toelichting: u heeft beiden de mogelijkheid om na het
huwelijk / geregistreerd partnerschap uw naamgebruik te wijzigen. Het gaat om het gebruik van een naam in het
maatschappelijk verkeer en het geeft aan hoe u door (semi-) overheidsinstanties wilt worden aangeschreven.
Uw eigen achternaam wijzigt hierdoor niet. Er vindt dus geen naamswijziging plaats. Op officiële documenten zoals
een paspoort of rijbewijs wordt altijd de eigen achternaam vermeld.
Partner 1

Partner 2

Burgerservicenummer
Geslachtsnaam
Geboortedatum
Verzoekt zijn/haar

□ Naam echtgenoot / partner

□ Naam echtgenoot / partner

□ Naam echtgenoot / partner gevolgd

□ Naam echtgenoot / partner

naamgebruik in de
basisregistratie personen te
wijzigen in:
door eigen naam
□ Eigen naam gevolgd door naam
echtgenoot / partner

gevolgd door eigen naam
□ Eigen naam gevolgd door naam
echtgenoot / partner
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Ondertekening

Wij verklaren dat,


wij een huwelijk / geregistreerd partnerschap willen aangaan;



wij weten dat deze verklaring één jaar geldig is;



wij geen (andere) huwelijken / geregistreerde partnerschappen, waar ook ter wereld, zijn aangegaan;



wij bovenstaande gegevens naar waarheid hebben ingevuld;



wij niet het oogmerk hebben om met dit huwelijk toelating tot Nederland te krijgen;



wij de intentie hebben om te voldoen aan de plichten verbonden aan het huwelijk/geregistreerd partnerschap.

Partner 1

Partner 2

Plaats:

Plaats:

Datum:

Datum:

Handtekening:

Handtekening:

Deze verklaring graag samen met kopieën van geldige identiteitsbewijzen van aanstaande echtgenoten/partners
en getuigen en indien aangegeven een bevestiging van de locatie sturen naar info@meierijstad.nl
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