
    

 

Wat moeten we regelen “op papier” en bij welke instanties?  
 
Voordat jullie elkaar eindelijk het Jawoord kunnen geven zijn er een aantal zaken die 
geregeld moeten worden. Het is wellicht niet het allerleukste onderdeel, maar zeker 
wel belangrijk en tóch ook wel fijn om voor jullie zelf goed geregeld te hebben. 
 
Wat er precies geregeld moet worden hangt af van jullie huidige situatie en wensen. 
Hebben jullie bijv. al een geregistreerd partnerschap of een samenlevingscontract,  
Wat is jullie woonsituatie, huurhuis of koophuis, kinderen. Etc.  
 
Informatie over wát je precies moet regelen in welke situatie, vind je terug op de 
website van jullie gemeente of via rijksoverheid.nl  
 
Om het jullie makkelijker te maken en op weg te helpen heb ik hier alvast de 
belangrijkste punten onder elkaar gezet: 

 

 Gemeenschap van goederen of Huwelijkse Voorwaarden? 
- Wat dit precies inhoud, hoe je dit regelt en het verschil leg ik uit in een 

aparte link.  

 Online huwelijksaangifte (voorheen ondertrouw)  
- Check bij desbetreffende gemeente voor de vereiste documenten 
- Minimaal 6 weken van tevoren aankondigen bij de gemeente. Hierna 

hebben jullie maximaal 1 jaar de tijd om te trouwen. 
- Als jullie allebei de Nederlandse nationaliteit hebben en allebei in 

Nederland wonen, dan kunnen jullie het huwelijk online aankondigen met 
DigiD. 

- Als online aangifte niet mogelijk is, maak dan een afspraak aan het loket bij 
de gemeentehuis 

 Trouwlocatie en datum 
- Trouwen jullie in het buitenland? Hier komen weer andere zaken en 

documenten bij kijken 
- Trouwen jullie op een andere locatie dan het stadhuis, dan gelden hier ook 

voorwaarden waar het één en ander voor geregeld moet worden als dit 
geen officiële trouwlocatie is bijvoorbeeld. 

- Zodra jullie een datum hebben, is het slim om deze vast te leggen. 
Bepaalde dagen, data en locaties zijn snel volgeboekt. 

 Getuigen aanmelden bij gemeente 
- Per huwelijk geldt een minimum van 2 getuigen en een maximum van 4. 
- Een getuige moet 18 jaar of ouder zijn. 
- Een getuige hoeft niet de Nederlandse nationaliteit te hebben. 
- Van elke getuige een kopie van een geldig identiteitsbewijs inleveren 

(bijvoorbeeld paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). Op de kopie moet de 
pasfoto en handtekening zichtbaar zijn. 



    

 

 Achternaam  
- Jullie achternaam wijzigen gaat via de gemeente. Jullie mogen elkaars 

achternaam gaan gebruiken, maar dat hoeft niet. Dit zijn de 4 
mogelijkheden; 
• Je eigen achternaam (ook wel geboortenaam genoemd). 
• De achternaam van je partner. 
• Je eigen achternaam – de achternaam van je partner. 
• De achternaam van je partner – je eigen achternaam. 

- Op officiële documenten zoals een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs 

blijft altijd je eigen achternaam staan. Ook als je burgerlijke staat verandert. 

Je kunt wel de achternaam van je partner op deze documenten laten 

vermelden. 

- Je keuze mag altijd weer veranderen. 

 BABS (buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand) 
- Jullie kunnen het huwelijk laten voltrekken door een familielid, vriend of 

door een zelfstandig trouwambtenaar. Deze persoon moet voor één dag 

worden aangewezen als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand 

(BABS). 

- Een aanvraag tot BABS moet uiterlijk 4 maanden vóór de datum van het 

huwelijk bij de gemeente binnen zijn. 

- Aan benoeming door de gemeente en beëdiging door de rechtbank zitten 

kosten verbonden wat verschilt per gemeente. 

- Voor de aanvraag is nodig: 

• Aanvraagformulier BABS 

• Een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) van de toekomstige BABS. 

• Benoeming door de gemeente en beëdiging door de rechtbank 

• Een kopie van een geldig paspoort of ID-kaart van de toekomstige 
BABS. Een rijbewijs is niet toegestaan. 

 Belastingen en Toeslagen  
- Informeer naar jullie Fiscaal Partnerschap situatie 

- Toeslagen evt. opnieuw berekenen en wijzigen 

 Overige zaken omtrent; 
- Kinderen 

- Verzekeringen en bankzaken 

-  Uitkering en Pensioen 

- Alimentaties 

 

 

 


