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Omzetting geregistreerd partnerschap in huwelijk  
 

Dit formulier kunt u gebruiken indien u uw geregistreerd partnerschap wilt 

omzetten in een huwelijk. Een huwelijk kan niet worden omgezet in een 

geregistreerd partnerschap. Het omzetten is in elke gemeente mogelijk. Het betreft een administratieve handeling 

waarbij een omzettingsakte wordt opgemaakt. Hiervoor kennen we twee mogelijkheden: 

 

1. De omzetting gebeurt tijdens de openingstijden van het Klantcontactcentrum aan de balie. Hieraan 

zijn geen kosten verbonden. U dient beide aanwezig te zijn, het meebrengen van gasten is niet 

mogelijk. 

 

2. De omzetting vindt plaats tijdens een uitgebreide ceremonie. Dit kan in het gemeentehuis, op een 

vaste trouwlocatie of op een eenmalige trouwlocatie. U kunt een keuze maken uit onze vaste 

ambtenaren van de burgerlijke stand. Het is in dit geval niet mogelijk om een eigen trouwambtenaar 

(BABS) te kiezen. Hiervoor brengen wij dezelfde kosten in rekening als voor een huwelijksvoltrekking. 

Zie voor meer informatie over locaties, Babs’en en tarieven onze website (onder ‘Trouwen’). Hier 

kunt u ook de in te vullen overeenkomst voor het vastleggen van een eigen trouwlocatie vinden. 

 

Let op, er zijn een aantal verschillen met een huwelijksvoltrekking: 

- Er worden géén getuigen in de akte vermeld; 

- Het geven van het JA-woord is optioneel. U kunt met de BABS uw wensen bespreken; 

- Er is geen verplichte wachttijd van twee weken. Wij adviseren wel om (vooral in het geval van een 

uitgebreide ceremonie) tijdig contact met ons op te nemen om teleurstellingen te voorkomen. 

 

Persoonsgegevens partner 1 

BSN  

Geslachtsnaam  

Voorna(a)m(en)  

Geboortedatum – en plaats  

Adres  

Postcode en woonplaats  

Nationaliteit(en)  

 

 

Persoonsgegevens partner 2 

BSN  

Geslachtsnaam  

Voorna(a)m(en)  

Geboortedatum – en plaats  

Adres  

Postcode en woonplaats  

Nationaliteit(en)  



2 
 

 

Uw huidige partnerschap 

Gemeente waar destijds het 

partnerschap geregistreerd is 

 

Datum van de registratie  

 

 

Omzetting 

Wij kiezen voor: 

 optie 1, een korte ceremonie aan de balie (ga verder naar verklaring en ondertekening) 

 optie 2, een uitgebreide ceremonie (vul onderstaande gegevens in) 

Gemeente omzetting  

Datum omzetting  

Tijdstip omzetting  

Locatie omzetting  

Naam trouwambtenaar  

Aantal personen aanwezig bij 

de omzetting 

 

Ringen wisselen  ja 

 nee 

Trouwboekje  ja 

 nee 

Soort trouwboekje  geprinte versie 

 gekalligrafeerde versie (verschillende lettertypen mogelijk, kijk voor 

voorbeelden op onze website) 

          Engels Gotisch 

          Gotisch 

          Italic 

          Karolingische Minuskel 

          Unciaal 

Wilt u kinderen bijschrijven in 

het trouwboekje? (dit kunnen 

alleen kinderen van u samen 

zijn) 

 ja 

Gegevens 

kinderen: 

 

 nee 
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Uw contactgegevens 

E-mailadres  

Telefoonnummer  

Mobiel nummer  

 

 

Verklaring en ondertekening 

Wij verklaren: 

 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. 

Plaats  

Datum  

Handtekening partner 1 Handtekening partner 2 

 

Let op: voeg een kopie van uw legitimatiebewijzen bij het formulier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

In te vullen door de ambtenaar van de burgerlijke stand 

Datum ontvangst  

Formulier compleet  ja 

 nee 

 

Versie februari 2018  
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Het zou kunnen dat u naar aanleiding van de omzetting van het partnerschap in een huwelijk u uw naamgebruik 

wilt aanpassen. Hiervoor kunt u het onderstaande formulier gebruiken. U kunt aangeven met welke achternaam u 

wilt worden aangeschreven door de overheid. Op officiële documenten zoals bijvoorbeeld rijbewijs, paspoort, 

uittreksel, trouwboekje, etc. blijft echter uw eigen naam vermeld ongeacht wat u in deze verklaring naamgebruik 

heeft aangegeven. 

Wilt u allebei uw naamgebruik aanpassen? Print dan s.v.p. het formulier twee keer. Deze verklaring en het 

formulier met betrekking tot de omzetting worden apart bewaard, vandaar dat we u vragen twee keer uw 

gegevens in te vullen.  

 

Verklaring omtrent naamgebruik 

Naam  

Voorna(a)m(en)  

Geboortedatum  

Adres  

Postcode  

Woonplaats  

 

Wenst door de gemeente en andere gebruikers van de Basisregistratie personen te worden 

aangeschreven met 

 

 de eigen geslachtsnaam –E- 

 

t.w. 

 

 toevoegen van de eigen naam achter de 

naam van de echtgeno(o)t(e) –V- 

 

t.w. 

 

 toevoegen van de eigen naam voor de 

naam van de echtgeno(o)t(e) –N- 

 

t.w. 

 

 naam echtgeno(o)t(e) –P- 

 

t.w. 

 

Datum voorgenomen huwelijk  

 

Ondertekening 

Datum  

Handtekening  

 


