Melding voorgenomen huwelijk/
geregistreerd partnerschap (lang)
Dit formulier opsturen naar:

Gemeente Heerlen
Domein Inwoners
Postbus 1
6400 AA Heerlen
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versienummer formulier

19.10.2021

Één van u beiden moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
• u bezit niet de Nederlandse nationaliteit;
• of u bent geen gemeenschapsonderdaan;
• of u heeft geen verblijfsvergunning regulier of asiel voor onbepaalde tijd.
Achter dit formulier ‘Melding van voorgenomen huwelijk’, vindt u nog 2 bijlageformulieren. Ook deze dient u in te vullen. Stuur alle formulieren, melding
voorgenomen huwelijk of geregistreerd parnterschap en bijlagen 1 en 2 in één keer
per mail of post ondertekend en voorzien van alle documenten naar de gemeente.
Om uw melding in behandeling te kunnen nemen, hebben we o.a. de volgende
documenten van u nodig:
• kopie van uw legitimatiebewijs
• kopie van het legitimatiebewijs van uw partner
• kopie legitimatiebewijs van iedere getuige
Verder kunt u ook hier andere aanvullende informatie over u zelf en uw relatie
toevoegen die voor de trouwambtenaar van belang kunnen zijn.
Als u dit formulier invult en ondertekent geeft u ook toestemming om uw namen
door te geven aan uw trouwlocatie.

1 Aanstaande echtgenoot/partner 1
Burgerservicenummer indien bekend (BSN)
Geslachtsnaam
Voorna(a)m(en)
Geboortedatum
Geboorteplaats, -land
Adres
Postcode, plaats en land
Nationaliteit(en)
Burgerlijke staat 




ongehuwd			
 geen geregistreerd partnerschap
weduwe/weduwnaar  ontbonden geregistreerd partner
gescheiden			
 gescheiden geregistreerd partner
achtergebleven geregistreerd partner
> lees verder
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2 Indien eerder gehuwd/geregistreerd partner de gegevens van alle
eerdere huwelijken/partnerschappen
Geslachtsnaam en voorna(a)m(en)
Geboortedatum, -plaats en -land
Nationaliteit(en)
Datum, plaats en land voltrekking
Datum, plaats en land ontbinding

3 Gegevens ouders van aanstaande echtgenoot/partner 1
Geslachtsnaam en
voorna(a)m(en) ouder 1
Geslachtsnaam en
voorna(a)m(en) ouder 2

4 Verblijfsrecht echtgenoot/partner 1
Verblijfs- of ID-document, nummer
Geldig tot datum
Plaats en datum van afgifte
Duur van verblijf in Nederland
Bij permanent verblijf in het buitenland: omschrijven van het bewijsstuk

> lees verder
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5 Kinderen tot wie hij/zij in familierechtelijke betrekking staat

3/16
Geslachtsnaam
Voorna(a)m(en)
Geboortedatum, -plaats en -land
Nationaliteit(en)
Woon- of verblijfplaats
Geslachtsnaam andere ouder
Voornamen andere ouder

6 Bent u bloedverwant van elkaar in de derde of vierde graad in de zijlinie
(neef/nicht, neef/neef, nicht/nicht, oom/nicht, oom/neef, tante/nicht,
tante/neef)?
 ja

 nee

Als het antwoord hierop ‘ja’ is moet u een extra verklaring afleggen (overleg dit met de gemeente
waar u uw voorgenomen huwelijk meldt).

7 Andere relevante gegevens aanstaande echtgenoot/partner 1
Zoals eerder ontbonden huwelijken en/of geregistreerde partnerschappen en/of kinderen.

> lees verder
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Heeft u het gezag over kinderen uit een voorgaand
huwelijk/geregistreerd partnerschap? 			

		

 ja

 nee

 ja

 nee

Zo ja, vul geslachtsnaam, voornamen, geboortedatum en -plaats in:

Staat u onder curatele?			
			
Zo ja, de gegevens van de curator van wie toestemming is vereist:

8 Verklaring
Ik verklaar:
 een huwelijk/geregistreerd partnerschap aan te willen gaan met
 dat bovenstaande gegevens zonder voorbehoud en naar waarheid zijn ingevuld;
 geen andere huwelijken of geregistreerde partnerschappen waar ook ter wereld te zijn aangegaan
dan bovengenoemd;
 de intentie te hebben om te voldoen aan de plichten verbonden aan het huwelijk/geregistreerd
partnerschp;
 niet het oogmerk te hebben om met dit huwelijk/geregistreerd partnerschap toelating tot
Nederland te krijgen.

Plaats			Datum

Handtekening

9 Aanstaande echtgenoot/partner 2
Burgerservicenummer indien bekend (BSN)
Geslachtsnaam
Voorna(a)m(en)
Geboortedatum

>lees verder
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Adres
Postcode, plaats en land
Nationaliteit(en)
Burgerlijke staat  ongehuwd			
 weduwe/weduwnaar
 gescheiden

 geen geregistreerd partnerschap
 ontbonden geregistreerd partner

10 Indien eerder gehuwd/geregistreerd partner de gegevens van alle
eerdere huwelijken/partnerschappen
Geslachtsnaam en voorna(a)m(en)
Geboortedatum, -plaats en -land
Nationaliteit(en)
Datum, plaats en land voltrekking
Datum, plaats en land ontbinding

11 Gegevens ouders echtgenoot/partner 2
Geslachtsnaam en
voorna(a)m(en) ouder 1
Geslachtsnaam en
voorna(a)m(en) ouder 2

12 Verblijfsrecht echtgenoot/partner 2
Verblijfs- of ID-document, nummer
Geldig tot datum

>lees verder
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Duur van verblijf in Nederland
Bij permanent verblijf in het buitenland: omschrijven van het bewijsstuk

13 Kinderen tot wie hij/zij in familierechtelijke betrekking staat
Geslachtsnaam
Voorna(a)m(en)
Geboortedatum, -plaats en -land
Nationaliteit(en)
Woon- of verblijfplaats
Geslachtsnaam andere ouder
Voornamen andere ouder

14 Andere relevante gegevens aanstaande echtgenoot/partner 2
Zoals eerder ontbonden huwelijken en/of geregistreerde partnerschappen en/of kinderen.

>lees verder
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Heeft u het gezag over kinderen uit een voorgaand
huwelijk/geregistreerd partnerschap? 			
Zo ja, vul geslachtsnaam, voornamen, geboortedatum en -plaats in:

Staat u onder curatele?			
			
Zo ja, de gegevens van de curator van wie toestemming is vereist:

		

 ja

 nee

 ja

 nee

15 Verklaring
Ik verklaar:
 een huwelijk/geregistreerd partnerschap aan te willen gaan met
 dat bovenstaande gegevens zonder voorbehoud en naar waarheid zijn ingevuld;
 geen andere huwelijken of geregistreerde partnerschappen waar ook ter wereld te zijn aangegaan
dan bovengenoemd;
 de intentie te hebben om te voldoen aan de plichten verbonden aan het huwelijk/geregistreerd
partnerschp;
 niet het oogmerk te hebben om met dit huwelijk/geregistreerd partnerschap toelating tot
Nederland te krijgen.

Plaats			Datum

Handtekening

16 Gegevens voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap
Gemeente
Datum

>lees verder
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17 Gegevens getuigen
Minimaal 2, maximaal 4 meerderjarige getuigen
Getuige 1
BSN (indien bekend)
Geslachtsnaam en voorna(a)m(en)
Geboortedatum
Adres
Postcode, plaats en land

Getuige 2
BSN (indien bekend)
Geslachtsnaam en voorna(a)m(en)
Geboortedatum
Adres
Postcode, plaats en land

Getuige 3
BSN (indien bekend)
Geslachtsnaam en voorna(a)m(en)
Geboortedatum
Adres
Postcode, plaats en land

>lees verder
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Getuige 4

9/16
BSN (indien bekend)
Geslachtsnaam en voorna(a)m(en)
Geboortedatum
Adres
Postcode, plaats en land

18 Uw contactgegevens
E-mailadres
Telefoonnummer

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

In te vullen door de ambtenaar
van de burgerlijke stand

Datum ontvangst

De actuele kosten en voorwaarden van uw aanvraag kunt u nalezen op www.heerlen.nl/producten-en-diensten.
De gemeente Heerlen hecht grote waarde aan uw privacy. Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en
beveiligd en slechts gebruikt voor de behandeling van uw Melding voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap - lang.

Postbus 1, 6400 AA Heerlen, t 14 045 / +31 (0)45 560 50 40, gemeente@heerlen.nl, IBAN NL73INGB0672814471

Pagina

Bijlage 1

10/16

Algemene gegevens		
Datum en tijdstip
Geef hier twee voorkeursdata voor de plechtigheid op. Let op! Boek nog geen locatie, muziek, horeca,
enz. totdat u van de gemeente een bevestiging van de datum heeft ontvangen. Wij nemen contact
met u op voor een definitieve datum.		
Voorkeursdatum 1			

Voorkeursdatum 2

Locatie		
Waar wilt u gaan trouwen/partneren?		
 Auberge de Roush
			
 Kasteel Hoensbroek
			
 Eigen locatie*

 Kasteel Terworm
 De Twee Gezusters

* Als u op een andere locatie wilt trouwen, moet u ook het formulier ‘Trouwen op locatie naar eigen
keuze’ invullen en meesturen.
Trouwboekje
Een trouwboekje is niet verplicht en heeft geen juridische waarde.
Op www.heerlen.nl kunt u zien hoeveel een trouwboekje kost. Geef hieronder uw voorkeur op.
Wilt u een trouwboekje?

 ja  nee

Welk trouwboekje wilt u?
 beige
 wit
 blauw
Naamskeuze
U kunt de achternaam van uw partner gebruiken. Dit kan als u getrouwd bent of als u geregistreerde
partners bent. Uw eigen geslachtsnaam verandert niet. Alleen de naam waarmee u door de overheid
wordt aangeschreven. Hieronder kunt u aangeven hoe u en uw partner aangeschreven willen worden
als u getrouwd bent of geregistreerd partnerschap bent aangegaan.
Vul hieronder per partner de keuze in.
Naam partner 1
Met welke achternaam moet de overheid partner 1 aanspreken?
 Achternaam partner gevolgd door mijn eigen achternaam
 Alleen de achternaam van mijn partner
 Alleen mijn eigen achternaam
 Eigen achternaam gevolgd door achternaam partner

> lees verder

Postbus 1, 6400 AA Heerlen, t 14 045 / +31 (0)45 560 50 40, gemeente@heerlen.nl, IBAN NL73INGB0672814471

Pagina

Naam partner 2
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Met welke achternaam moet de overheid partner 2 aanspreken?
 Achternaam partner gevolgd door mijn eigen achternaam
 Alleen de achternaam van mijn partner
 Alleen mijn eigen achternaam
 Eigen achternaam gevolgd door achternaam partner

> lees verder
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Ceremonie		
Hieronder staan enkele vragen die bedoeld zijn voor de babs. Hij/zij kan deze informatie gebruiken in
de toespraak tijdens de ceremonie.
Babs (Buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand)		
Wilt u een babs van de gemeente, of heeft u een eigen trouwambtenaar?
 Eigen trouwambtenaar
Als u door een eigen babs uw huwelijk wilt laten sluiten, vul dan ook het formulier ‘Babs voor
1 dag’ in en stuur dit met de andere formulieren en documenten mee.
 Babs van de gemeente
		
Als u een voorkeur heeft voor een babs, vul dan hier de naam van de babs in. Let op! Dit betekent
niet dat deze ambtenaar u ook daadwerkelijk gaat trouwen/het partnerschap sluiten. Dit is namelijk
afhankelijk van de beschikbaarheid van deze persoon.		
Naam babs
Wilt u dat de ambtenaar tijdens de huwelijksvoltrekking een toga draagt?
Wilt u voor de ceremonie contact met de ambtenaar?				
		

 ja
 ja

 nee
 nee

Ceremonie
Onderstaande vragen hoeft u niet persée in te vullen. Echter hoe meer informatie de babs heeft, hoe
beter hij/zij de ceremonie kan voorbereiden.		
Heeft de keuze van de datum van de voltrekking een bijzondere betekenis?

 ja

 nee

Welke betekenis heeft de datum?

Waarom heeft u voor deze getuigen gekozen?

> lees verder
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Brengt een van de partners de laatste nacht elders door?			
Wie brengt waar de laatste nacht door?

 ja

 nee

Wordt de bruid weggegeven?						
Wie geeft de bruid weg?

 ja

 nee

Wilt u ringen uitwisselen tijdens de ceremonie?				
Wie reikt de ringen aan?

 ja

 nee

Gaat u voor de kerk trouwen?						

 ja

 nee

 ja

 nee

Wanneer is het kerkelijke huwelijk
Om welke reden trouwt of partnert u in Heerlen

Aanwezigen
Zijn er bruidskinderen aanwezig?						

Hoe heten de kinderen, hoe oud zijn ze en welke relatie tot de bruidskinderen heeft u?

Wie van de ouders zijn aanwezig?

Hoeveel personen komen mee naar de ceremonie?
Geef ook aan hoeveel mensen de lift moeten gebruiken.

>lees verder
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Zijn er gasten die u speciaal welkom wilt heten?				

 ja

 nee

 ja

 nee

 ja

 nee

 ja

 nee

 ja

 nee

14/16
Welke gasten zijn dit en waarom wilt u hen speciaal welkom heten?

Heeft u gasten die een andere taal spreken?				
Welke taal spreken ze?

Toespraken
Mag er in de toespraak ook ergens niet over gesproken worden?		
Waarover dan niet?

Wilt u iemand uit het gezelschap het woord laten voeren?			
Wie wilt u het woord geven?
Wilt u een eigen trouwbelofte afleggen?					

Ontmoeting
Hoe en waar heeft u elkaar leren kennen?

Wat is het meest bijzondere in jullie relatie?

>lees verder
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Waarom bent u verliefd op elkaar?
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Wat vindt u belangrijk in de relatie?

Waar en hoe is het huwelijksaanzoek gedaan?

Paar
Heeft u een vrijgezellenfeest?						

 ja

 nee

 ja

 nee

 ja

 nee

Welke hobby’s heeft u?

Welke hobby’s heeft uw partner?

Wat is uw beroep?
Wat is het beroep van uw partner?
Woont u al samen?						
Hoe lang woont u al samen?
Heeft u samen kinderen?						

>lees verder
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Gaat u op huwelijksreis?						

 ja

 nee

 ja

 nee

 ja

 nee

16/16
Waarheen gaat u op huwelijksreis?

Is de huwelijksreis bij de gasten bekend?					

Bijzonderheden
Zijn er nog bijzondere wensen met betrekking tot de huwelijksvoltrekking?
Welke wens heeft u?
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