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Melding van voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap

U bezit niet de Nederlandse nationaliteit; u bent geen EU onderdaan; u heeft geen verblijfsvergunning 
regulier of asiel voor onbepaalde tijd of u bent permanent woonachtig in het buitenland.

  U doet een melding van een voorgenomen:
o	huwelijk
o	geregistreerd partnerschap

1. Gegevens van aanstaande echtgenoot/partner 1
Achternaam : ______________________________________________   
Voorna(a)m(en)  :  ______________________________________________
Geboortedatum : ______________________________________________
Geboorteplaats, -land :   ______________________________________________
Straat en huisnummer :   ______________________________________________
Postcode en woonplaats :  ______________________________________________
Nationaliteit(en) :   ______________________________________________
Burgerlijke staat  : o	ongehuwd     o	geen geregistreerd partnerschap 
      o	gescheiden   o	weduwe 
      o	weduwnaar   o	ontbonden geregistreerd partner
BSN (indien bekend) : ______________________________________________

2.  Indien eerder gehuwd/geregistreerd partnerschap de gegevens van uw laatste 
 huwelijksrelatie/partnerschapsrelatie
Achternaam en
voorna(a)m(en) : ______________________________________________
Datum en plaats voltrekking : ______________________________________________ 
Datum en plaats ontbinding : ______________________________________________

3.  Gegevens van uw ouders 
Achternaam en  
voorna(a)m(en) ouder 1 : ______________________________________________ 
Achternaam en  
voorna(a)m(en) ouder 2 : ______________________________________________
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4.  Overige relevante gegevens van u zelf
 Verblijfs- of ID-document, :  ________________________________________________
nummer, geldig tot, plaats
+ afgifte datum   ________________________________________________
Duur van verblijf in
Nederland :  ________________________________________________

Bij permanent verblijf in  :  ________________________________________________
het buitenland: omschrijving
van het bewijsstuk   ________________________________________________

5.  Kinderen tot wie echtgenoot/partner 1 in familierechterlijke betrekking staat
1)Achternaam :  ________________________________________________
Voorna(a)m(en) : ________________________________________________
Geboortedatum :  ________________________________________________
Geboorteplaats, -land :  ________________________________________________
Straat en huisnummer :  ______       _______________________________________
Postcode en woonplaats :  ________________________________________________
Nationaliteit(en) : ________________________________________________
BSN (indien bekend) :  ________________________________________________
Achternaam/
Voorna(a)m(en) ouder :  ________________________________________________

2)Achternaam  :  ________________________________________________
Voorna(a)m(en) :  ________________________________________________
Geboortedatum : ________________________________________________
Geboorteplaats, -land  :  ________________________________________________
Straat en huisnummer  : ________________________________________________
Postcode en woonplaats : ________________________________________________
Nationaliteit(en)  :  ________________________________________________
BSN (indien bekend)  :  ________________________________________________
Achternaam/
Voorna(a)m(en) andere ouder :  ________________________________________________
   
6.  Overige relevante gegevens van u zelf
(zoals eerder ontbonden huwelijken en/of geregistreerde partnerschap en/of kinderen uit 
eerdere relatie)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

Kinderen:
Achternaam Voorna(a)m(en) Geboortedatum Geboorteplaats
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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7.  Bent u bloedverwant van elkaar in de derde of vierde graad in de zijlinie**:  ja / nee *
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).

8.  Hebt u het gezag over kinderen uit een voorgaand huwelijk/geregistreerd partnerschap?
          ja / nee *
Zo ja, vul achternaam, voorna(a)m(en), geboortedatum en geboorteplaats in:
___________________________________________________________________________________

9.  Staat u onder curatele?         ja / nee *
Zo ja, de gegevens van de curator van wie toestemming is vereist:
___________________________________________________________________________________

Ik verklaar:
-   een huwelijk/geregistreerd partnerschap aan te willen gaan met toekomstige
 echtgenoot/partner;
-  dat de bovenstaande gegevens zonder voorbehoud en naar waarheid zijn ingevuld;
-  geen andere huwelijken of geregistreerde partnerschappen waar ook ter wereld te zijn
 aangegaan dan bovengenoemd;
-  niet het oogmerk te hebben om met dit huwelijk/geregistreerd partnerschap toelating
 tot Nederland te krijgen, dan wel medewerking te verlenen om met dit huwelijk/geregistreerd  
 partnerschap mijn aanstaande echtgeno(o)t(e)/partner toelating tot Nederland
 te verschaffen en
-  de intentie te hebben om te voldoen aan de plichten verbonden aan het
 huwelijk/geregistreerd partnerschap.

10. Ondertekening
Plaats __________________________ Datum _____-_____-_____

Handtekening:

(*) doorhalen wat niet van toepassing is
(**) neef/nicht, neef/neef, nicht/nicht, oom/nicht, oom/neef, tante/nicht, tante/neef

11. Gegevens van aanstaande echtgenoot/partner 2
Achternaam : ______________________________________________   
Voorna(a)m(en)  :  ______________________________________________
Geboortedatum : ______________________________________________
Geboorteplaats, -land :   ______________________________________________
Straat en huisnummer :   ______________________________________________
Postcode en woonplaats :  ______________________________________________
Nationaliteit(en) :   ______________________________________________
Burgerlijke staat  : o	ongehuwd     o	geen geregistreerd partnerschap 
      o	gescheiden   o	weduwe 
      o	weduwnaar   o	ontbonden geregistreerd partner
BSN (indien bekend) : ______________________________________________

 



4

12. Indien eerder gehuwd/geregistreerd partnerschap de gegevens van uw laatste
 huwelijksrelatie/partnerschapsrelatie
Achternaam en
voorna(a)m(en) :  ______________________________________________
Datum en plaats voltrekking :  ______________________________________________ 
Datum en plaats ontbinding :  ______________________________________________

13. Nadere gegevens van uw ouders
Achternaam en  
voorna(a)m(en) ouder 1 : ______________________________________________ 
Achternaam en  
voorna(a)m(en) ouder 2 : ______________________________________________

14. Overige gegevens van u zelf
 Verblijfs- of ID-document, :  ________________________________________________
nummer, geldig tot, plaats
+ afgifte datum   ________________________________________________
Duur van verblijf in
Nederland :  ________________________________________________

Bij permanent verblijf in :  ________________________________________________
het buitenland: omschrijving
van het bewijsstuk   ________________________________________________

15. Kinderen tot wie echtgenoot/partner 2 in familierechterlijke betrekking staat
1)Achternaam :  ________________________________________________
Voorna(a)m(en) : ________________________________________________
Geboortedatum :  ________________________________________________
Geboorteplaats, -land :  ________________________________________________
Straat en huisnummer :  ______       _______________________________________
Postcode en woonplaats :  ________________________________________________
Nationaliteit(en) : ________________________________________________
BSN (indien bekend) :  ________________________________________________
Achternaam/
Voorna(a)m(en) ouder :  ________________________________________________

2)Achternaam  :  ________________________________________________
Voorna(a)m(en) :  ________________________________________________
Geboortedatum : ________________________________________________
Geboorteplaats, -land  :  ________________________________________________
Straat en huisnummer  : ________________________________________________
Postcode en woonplaats : ________________________________________________
Nationaliteit(en)  :  ________________________________________________
BSN (indien bekend)  :  ________________________________________________
Achternaam/
Voorna(a)m(en) andere ouder  :  ________________________________________________
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16. Overige relevante gegevens van u zelf
(zoals eerder ontbonden huwelijken en/of geregistreerde partnerschap en/of kinderen uit 
eerdere relatie)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Kinderen:
Achternaam Voorna(a)m(en) Geboortedatum Geboorteplaats
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

17. Bent u bloedverwant van elkaar in de derde of vierde graad in de zijlinie**:  ja / nee *
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).

18. Hebt u het gezag over kinderen uit een voorgaand huwelijk/geregistreerd partnerschap?
        ja / nee *
Zo ja, vul achternaam, voorna(a)m(en), geboortedatum en geboorteplaats in:
____________________________________________________________________________________

19. Staat u onder curatele?      ja / nee *
Zo ja, de gegevens van de curator van wie toestemming is vereist:
____________________________________________________________________________________

Ik verklaar:
-   een huwelijk/geregistreerd partnerschap aan te willen gaan met toekomstige
 echtgenoot/partner;
-  dat de bovenstaande gegevens zonder voorbehoud en naar waarheid zijn ingevuld;
-  geen andere huwelijken of geregistreerde partnerschappen waar ook ter wereld te zijn
 aangegaan dan bovengenoemd;
-  niet het oogmerk te hebben om met dit huwelijk/geregistreerd partnerschap toelating
 tot Nederland te krijgen, dan wel medewerking te verlenen om met dit huwelijk/geregistreerd  
 partnerschap mijn aanstaande echtgeno(o)t(e)/partner toelating tot Nederland
 te verschaffen en
-  de intentie te hebben om te voldoen aan de plichten verbonden aan het
 huwelijk/geregistreerd partnerschap.

20. Ondertekening
Plaats __________________________ Datum  _____-_____-_____

Handtekening:

(*)  doorhalen wat niet van toepassing is
(**) neef/nicht, neef/neef, nicht/nicht, oom/nicht, oom/neef, tante/nicht, tante/neef
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21. Gegevens voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap
Gemeente  : __________________________
Gewenste datum  : _____-_____-_____
Gewenste locatie  :  __________________________
Uw email  :  __________________________
Uw telefoonnummer  :  __________________________
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22. Gegevens getuigen (minimaal twee en maximaal vier meerderjarige getuigen)
Achternaam  :  ________________________________________________
Voorna(a)m(en)  :  ________________________________________________
Geboortedatum  :  ________________________________________________
Straat en huisnummer  :  ________________________________________________
Postcode en woonplaats  :  ________________________________________________
BSN (indien bekend)  :  ________________________________________________

Achternaam  : ________________________________________________
Voorna(a)m(en)  :  ________________________________________________
Geboortedatum  :  ________________________________________________
Straat en huisnummer  :  ________________________________________________
Postcode en woonplaats  :  ________________________________________________
BSN (indien bekend)  :  ________________________________________________

Achternaam  :  ________________________________________________
Voorna(a)m(en)  :  ________________________________________________
Geboortedatum  :  ________________________________________________
Straat en huisnummer  :  ________________________________________________
Postcode en woonplaats  :  ________________________________________________
BSN (indien bekend)  :  ________________________________________________

Achternaam  : ________________________________________________
Voorna(a)m(en)  :  ________________________________________________
Geboortedatum  : ________________________________________________
Straat en huisnummer  :  ________________________________________________
Postcode en woonplaats  :  ________________________________________________
BSN (indien bekend)  :  ________________________________________________

Voeg kopieën van geldige legitimatiebewijzen van aanstaande 
echtgenoten/partners en getuigen bij.

_________________________________________________________________________________
In te vullen door de ambtenaar van burgerlijke stand:

Datum ontvangst:

Langsbrengen kan alleen op afspraak. Belt u hiervoor met (0598)-37 38 60
Gemeentehuis (Hoofdweg 10 A, Slochteren)

Opsturen
Gemeente Midden-Groningen, Postbus 75, 9600 AB Hoogezand
Wilt u 1 week na het verzenden contact opnemen met de burgerlijke stand? Tijdens dit gesprek worden 
de stukken doorgenomen tel. (0598)-37 38 60

Meer informatie (0598)-37 38 60
www.midden-groningen.nl


