U bezit niet de Nederlandse natísnaliteit; u bent geen gemeenschapsonderdaan; u heeft geen
verblijfsvergunning regulier of asiel voor onbepaalde tijd; of u bent perrnanent woonachtig in het

buitenland.

Me!di¡rE

Aanstaande echtgenoot

n voorgenonnen

/

partner 7

h¡.1

iik / eereeistneerd oa rtnerschap

BSN (indien bekend)

1

Geslachtsnaam

2

Voorna(a)m(en)

3

Geboortedatum

4

Geboorteplaats, - land

5

Adres, postcode,
woonplaats en land

6

Nationaliteit(en)

7

Burgerlijke staat

ongehuwd / geen geregistreerd partnerschap / gescheiden / weduwe
weduwnaar / ontbonden geregistreerd partner (*)

/

8

lndien eerden gehuwd/geregistreerd partner de gegevens van !aatste huwelijksnelatie/paÉnerschapsrelatie
Geslachtsnaam en
voorna(a)m(en)

9

Datum en plaats

10

voltrekking
Datum en plaats

11

ontbinding
lk verklaar tevens geen (andere) huwelijken of geregistreerde partnerschappen waar ook ter wereld te zljn
aangegaan.
Geslachtsnaam en
voorna(a)m(en) ouder

L2
L

Geslachtsnaam en
voorna(a)m(en) ouder 2

13

Verblijfs- of I D-document,
nummer, geldig tot
datum, plaats + datum

t4

afgifte
Duur van verblijf in

15

Nederland
Bij permanent verblijf in

het buitenland:
omschrijving van het
bewíjsstuk

16

U bezit ¡riet de Nederlandse nätiona!¡teit; u bent geen gemeenschapsonderdaan; u heeft geen
verblijfsvergunning regulier of asiel voor onbepaalde tijd; of u bent permanent woonacht¡g in
het

buitenland.

Kinderen tot w¡e hii/zij in familierechterlijke betrekking staat:
Geslachtsnaam

L7

Voorna(a)m(en)

18

Geboortedatum

19

-plaats en - land

Nationaliteit

20

Woon- of verblijfplaats

21

Geslachtsnaam andere

22

ouder
Voornamen andere ouder

23

Andere relevante gegevens aanstaande echtgenoot I partner !
(zoals eerder ontbonden huwelijken en/of geregistreerde partnerschappen en/of kinderen)

24

lk verklaar:
- een huwelijk

/ geregistreerd partnerschap aan te willen gaan met aanstaande echtgenoot

- dat bovenstaande gegevens zonder voorbehoud en naar waarheíd zijn ingevutd;

- niet het oogmerk te hebben om met dit huweli.lk

I

partner 2;

/ geregistneerd partnerschap toelating tot Nederland te
krijgen en
- de intentie te hebben om te voldoen aan de plichten verbonden aan het huwelijk geregistreerd
/
partnerschap.
Plaats:

Datum:

Handtekening:

(*) doorhalen wat niet van toepassing

is.

tJ bezit niet de Nederlandse nat¡onal¡teit; u bent geen gemeenschapsonderdaan; u heeft geen
verblijfsvergunning regulier of asiel voor onbepaalde tijd; of u bent permanent woonachtig in het
buitenland.

Meldine van voorgenoruìen h¡.¡weliik / eereeistreerd partnerschap
Aanstaande echtgenoot

/ partner2

BSN

t

(indien bekend

Geslachtsnaam

2

Voorna(a)m{en)

3

Geboortedatum

4

Geboorteplaats, - land

5

Adres, postcode,
woonplaats en land

6

Nationaliteit

7

ongehuwd / geen geregistreerd partnerschap /gescheiden /weduwe
weduwnaar / ontbonden geregistreerd partner (*)

Burgerlijke staat

/

o

lndien eerder gehuwd/geregistreerd partner de gegevens van laatste huwelijksrelatie/partnerschapsrelatie
Geslachtsnaam en
voorna(a)m(en)

9

Datum en plaats

10

voltrekking

tT

Datum en plaats

Ontbinding
lk verklaar tevens geen (andere) huwelijken of geregistreerde partnerschappen waar ook ter wereld te zijn
aangegaan.
Geslachtsnaam en
voorna(a)m(en) ouder

12
L

Geslachtsnaam en

13

voorna{a)m(en) ouder 2
Verblijfs- of I D-document,
nummer, geldig tot
datum, plaats + datum

t4

afgifte
Duur van verblijf in

L5

Nederland
Bij permanent verblijf in

het buitenland:
omschrijving van het
bewijsstuk

16

U bezit niet de Nederlandse nat¡onal¡teít; u bent geen gemeenschapsonderdaan;
u heeft geen
verblijfsvergunning regulier of asiel voor onbepaalde tijd; of u bent permanent woonachtig
in het

buitenland.

Kinderen tot wie

hijlzijin familierechterlijke betrekking staat:

Geslachtsnaam

T7

Voorna(a)m(en)

18

Geboortedatum

19

-plaats en - land

Nationaliteit

20

Woon- of verblijfplaats

2L

Geslachtsnaam andere

22

ouder
Voornamen andere ouder

23

Andere relevante gegevens echtgenoot / partner 2:
(zoals eerder ontbonden huwel ijken en/of geregistreerde paÉnerschappen
ell/of kinderen)

lk verklaar:
- een huwelijk

/ geregistreerd partnerschap aan te willen gaan met echtgenoot pa¡lner
- dat bovenstaande gegevens zonder voorbehoud en naar waarheid zijn
ingevuld;
- niet het oogmerk te hebben om met dit huwelijk geregistreerd partnerschap
/
toelating
krijgen en

I

- de ¡ntentie te hebben om te voldoen aan de plichten verbonden
aan het

partnerschap.
Plaats:

Handtekening

Datum:
:

(*) doorhalen wat niet van toepassing

is

t;
tot Nederland te

huwelijk / geregistreend

24

U bezit níet de Nederlandse nat¡onal¡teit; u bent geen gemeenschapsonderdaan; u heeft geen
verblijfsvergtlnning regulier of asiel voor onbepaalde tijd; of u bent permanent woonachtig in het

buitenland.
Gegevens huwel ijk of geregistreerd partnerschap

:

Plaats

Datum

Gegevens getuigen (minimaal 2 maximaal 4 meerderjarige getuigen)
Geslachtsnaam en

voorna(a)m(en)
Geboortedatum
Adres
BSN (indien bekend)

Geslachtsnaam en

voorna(a)m(en)
Geboortedatum
Adres
BSN (indien bekend)

Geslachtsnaam en

voorna(a)m{en)
Geboortedatum
Adres
BSN (índien bekend)

Geslachtsnaam en

voorna(a)m(en)
Geboortedatum
Adres
BSN (indien bekend)

E-mailadres

Telefoonnummer

Voeg kopieën van geldige legitimatiebewijzen van aanstaande echtgenoten

ln te vullen door de ambtenaar van de burgerlijke stand

Datum ontvangst:

/

partners en getuigen

b'rj.

Verklaring
ex. artikel

1:44lid I onder j BW of ex. artikel 2.9 lid I Wet BRP

Ondergetekende heeft:
(geslachts)naam

< naam vreemdeling zonder rechtmatig verblijf ogv a¡t. B onder b, d of e

Vw200O>

voorna(a)m(en)
geboren op

te..,..

nationaliteit

nummer identiteitsbewijs

n

te kennen gegeven een huwelijk / geregistreerd partnerschap* le willen aangaan met
(geslachts)naam
voorna(a)m(en)
geboren op

te

nationaliteit
n ummer identiteitsbewijs

n

een huweliiksakte / akte van geregistreerd parinerschap* aangeboden ter inschrijving in de basisregístratie
personen (BRP) van een buiten Nederland gesloten huwelijk / partnerschap, waaruit blijkt dat betrokkene op
te......... gehuwd is met:

(geslachts)naam
voorna(a)m(en)
geboren op
nationaliteit
Omdat tenminste één van de partijen niet de Nederlandse nationaliteit bezit verklaart ongetekende dat het voornemen
om in het huweliik te treden / een geregistreerd partnerschap aan te gaan / verzoek tot registratie van het
huweliil</geregistreerd partnerschap" niet wordt kenbaar gemaakt met het oogmerk om verblijfsrecht in Nederland te
verkrijgen.
Ondergetekende verklaart de gegevens zonder voorbehoud en naar waarheid te hebben ingevuld
<naam gemeente>,

handtekening echtgeno(o)t(e) / partner

naam:

. doorhalen wat

n¡et van toepassing is

