
 
 
 
 
Informatie over huwelijk en geregistreerd partnerschap. 
 
Van harte gefeliciteerd met het voornemen om binnenkort in het huwelijk te treden of uw partnerschap 
te laten registreren. Hier volgt enige informatie betreffende het huwelijk / het geregistreerd partner-
schap. Indien u in de gemeente Bladel een huwelijk of geregistreerd partnerschap wilt afspreken dient 
u vooraf telefonisch contact op te nemen om een datum en tijdstip te reserveren. 
 
Huwelijksaangifte / Aangifte partnerschapsregistratie 
 
Vanaf 2015 bestaat er geen huwelijksaangifte/ondertrouw meer, maar kan worden volstaan met een 
(digitale) verklaring: de zogenaamde “melding van voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap”. 
Deze verklaring moet worden ingeleverd bij de huwelijksgemeente.  
 
Voor de beoordeling van de melding is het van belang dat de melding ruim (6 tot 8 weken) voor de 
huwelijksdatum bij ons binnen is.  
Nadat deze melding van voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap bij de ambtenaar van de 
burgerlijke stand is binnen gekomen wordt onderzocht of het huwelijk voltrokken kan worden/het ge-
registreerd partnerschap geregistreerd kan worden.  
 
Bij de verklaring “melding van voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap” dient u van u en uw 
partner een geldig legitimatiebewijs mee te sturen/in te leveren. Tevens dient u een kopie van het 
legitimatiebewijs van de getuigen mee te sturen/in te leveren. U kunt deze verklaring ook digitaal op 
onze website www.bladel.nl invullen. 

 
Woont u beiden buiten Nederland dan moet u, als u in een Nederlandse gemeente wilt trouwen, zich 
wenden tot de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente ’s-Gravenhage. Voorwaarde is 
dat een van de partners de Nederlandse nationaliteit bezit. 
 
Nederlanders die buiten Nederland woonplaats hebben en die in Nederland hun partnerschap willen 
laten registreren, moeten zich eveneens wenden tot de ambtenaar van de burgerlijke stand van de 
gemeente ’s-Gravenhage. 
 
Gelegenheid tot het hebben van een persoonlijk gesprek met de ambtenaar die uw huwelijk voltrekt of 
geregistreerd partnerschap registreert is alleen mogelijk op donderdagmiddag op afspraak in het ge-
meentehuis. U hebt dan een gesprek van ongeveer 1 uur. 
 
Wanneer u of uw partner niet in Nederland geboren zijn kan het zijn dat er een geboorteakte met  
oudernamen en een verklaring van ongehuwd zijn gevraagd worden. Zijn de over te leggen uittrek-
sels niet in de Nederlandse taal gesteld dan dienen deze te worden vertaald in Nederland door een 
beëdigd vertaler. Indien de uittreksels gesteld zijn in de Duitse of Engelse taal hoeven ze niet vertaald 
te worden. U dient er ook rekening mee te houden dat buitenlandse akten mogelijk in het land van 
afgifte gelegaliseerd dienen te worden. In sommige landen kan het lang duren voordat de documenten 
terug zijn. 
 
Bent u in Nederland geboren maar woont u nu in het buitenland, dient u een verklaring van uw huidige 
burgerlijke staat te overleggen.  
 
Alle eventueel door u te overleggen uittreksels of akten moeten van recente datum zijn (maximaal 6 
maanden oud). 
 
Met ingang van 1 januari 2018 gaat een wetswijziging in betreffende de huwelijkse voorwaarden.  
Wij kunnen u geen adviezen geven over het wel of niet sluiten van huwelijkse voorwaarden. Hiervoor 
verwijzen wij u naar de website www.rijksoverheid.nl en dan zoeken onder Op welke manieren kan ik 
trouwen. Of raadpleeg hiervoor een notaris.  
 
 
 
 

http://www.bladel.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/


 
 
 
De huwelijksvoltrekking / partnerschapsregistratie 
 
Het huwelijk / geregistreerd partnerschap kan worden voltrokken in de gemeente waar u bent inge-
schreven of in een keuzegemeente.  
 
Indien u voor een andere locatie binnen de gemeente Bladel kiest dan het gemeentehuis, kunt u hier-
voor een verzoek doen. Dit verzoek kan uiterlijk 10 weken voor de huwelijksdatum worden ingediend.  
De ambtenaar van de burgerlijke stand zal voor de huwelijksvoltrekking maximaal 45 minuten op de 
locatie aanwezig zijn.  
 
Om te kunnen trouwen of uw partnerschap te laten registreren moeten u en uw partner meerderjarig 
zijn (ten minste 18 jaar). 
 
Bij de huwelijksvoltrekking / partnerschapsregistratie dienen ten minste 2 en ten hoogste 4 meerderja-
rige getuigen aanwezig te zijn. 
Het is mogelijk om op maandag t/m zaterdag tussen 09.00 uur en 16.00 uur te trouwen of uw partner-
schap te laten registreren. 
 
Aan het kosteloos laten voltrekken van uw huwelijk / geregistreerd partnerschap zijn een aantal regels 
verbonden: 

- Alleen als één of beide partners ingeschreven zijn in de basisregistratie personen van de ge-
meente Bladel, komt u in aanmerking voor een kosteloos huwelijk of partnerschapsregistratie. 

- Bij de kosteloze ceremonie mogen maximaal 10 personen (inclusief het bruidspaar en de getui-
gen)  aanwezig zijn.  

- De tijdsduur is maximaal 15 minuten. 
- Er mag geen muziek gedraaid worden. 
- Er zijn geen bloemen aanwezig. 
- Er mag niet met confetti, rijst of bloemen gestrooid worden (ook niet buiten het gemeente-

huis). 
- Er is geen bode aanwezig. 
- U kunt geen gebruik maken van getuigen van de gemeente. 
- De ambtenaar van de burgerlijke stand draagt geen toga. 
- Er vindt geen persoonlijk gesprek plaats met de ambtenaar die uw huwelijk/geregistreerd 

partnerschap voltrekt. 
 
Aan de huwelijksvoltrekking c.q. partnerschapsregistratie zijn met ingang van 1 januari 2020 de  
hieronder vermelde kosten verbonden: 
 
Maandag om 09.00 uur en 09.30 uur    kosteloos; alleen in het gemeentehuis.  
 
Overige tijden op maandag              € 367,60 (incl. trouw-/partnerschap boekje) 
Dinsdag t/m vrijdag              € 367,60 (incl. trouw-/partnerschap boekje) 
Zaterdag                € 414,85 (incl. trouw-/partnerschap boekje) 
 
Trouwboekje / partnerschap boekje               € 33,60 
Verklaring huwelijksbevoegdheid (huwelijk in buitenland) € 24,60 
Tarief voor trouwen op een andere locatie       € 82,75 
 
De kosten van huwelijk / partnerschapsregistratie dienen ruim voor de huwelijksvoltrek-
king/partnerschapsregistratie te worden voldaan. 
 
Hebt u nog vragen of wilt u een afspraak maken, dan kunt u dagelijks terecht bij het Klant Contact 
Centrum op maandag tussen 09.00 uur en 17.00 uur, woensdag tussen 09.00 uur en 17.00 uur en de 
overige dagen tussen 09.00 uur en 12.00 uur of via de telefoonnummers 0497-361628 / 361630. 
Op vrijdagmiddag is het gemeentehuis gesloten. 
      


