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Huwelijk & geregistreerd partnerschap

Van harte gefeliciteerd! U heet besloten
om te gaan trouwen of een geregistreerd
partnerschap aan te gaan!
Het liefst zou u samen meteen naar het
Huis van de Gemeente lopen en elkaar daar
het ja-woord geven. Helaas kan dit niet in
Nederland.

In deze brochure leggen wij u uit wat er
allemaal komt kijken bij een huwelijk
of partnerschapsregistratie in onze
gemeente. De procedure voor trouwen en
partnerschaps- registratie is hetzelfde.
Waar in deze brochure huwelijk staat, kunt u
ook geregistreerd partnerschap lezen.

Een huwelijk of partnerschapsregistratie
vraagt namelijk om een behoorlijke
voorbereiding.
Wij willen graag dat de mooiste dag van uw
leven vlekkeloos verloopt.

Meer informatie:

Telefonische bereikbaarheid:

Voor informatie kunt u terecht bij Team
Burgerzaken, tel. 077 - 306 66 66 of stuur
een e-mail naar: info@peelenmaas.nl

maandag, woensdag en donderdag:
8.30 uur - 17.00 uur
dinsdag en vrijdag: 8.30 uur - 13.00 uur
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Trouwen in Peel en Maas
Trouwen is voor iedereen een speciale
gebeurtenis. Voordat u voor de
trouwambtenaar (of ambtenaar van de
burgerlijke stand) staat om elkaar het ja-woord
te geven, moeten er heel wat zaken geregeld
worden, ook bij de gemeente.

de tarieven en tijden zijn identiek aan die van
een huwelijksvoltrekking. Speciﬁeke informatie
over het geregistreerd partnerschap vindt u op
de website van de rijksoverheid:
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/trouwensamenlevingscontract-en-geregistreerdpartnerschap.

Hierna volgt een overzicht van de stappen, die
in de meeste gevallen gezet moeten worden.
Voor sommige bruidsparen gelden afwijkende
regels. U kunt zelf bepalen of dat voor u van
toepassing is.

Ook een huwelijk tussen personen van
hetzelfde geslacht is mogelijk. Voor informatie
kunt u terecht bij Team Burgerzaken.

Lees daarvoor de tekst onder ‘Persoonlijk
advies’ of neem contact op met Team
Burgerzaken.
Partnerschapsregistratie
Het geregistreerd partnerschap is -net als
het huwelijk- een wettelijk geregelde en in
Nederland erkende samenlevingsvorm. De
formaliteiten, de plechtigheid bij de registratie,

Omzetten partnerschap in een huwelijk
Het is mogelijk om een geregistreerd
partnerschap om te zetten in een huwelijk. Als
u besloten hebt uw partnerschap om te zetten
in de gemeente Peel en Maas, kunt u hiervoor
een afspraak maken bij Team Burgerzaken.
Wij sturen u dan een formulier toe waarmee u
melding van de voorgenomen omzetting kunt
doen.
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Eerst de datum vastleggen
Als u besluit om in de gemeente Peel en Maas
te trouwen en de datum, tijd en locatie staan
deﬁnitief vast, kunt u deze laten vastleggen
bij het Team Burgerzaken, onderdeel van het
Klant Contact Centrum (KCC).
De medewerkers van het Team Burgerzaken
leggen de datum vast en nemen uw
persoonlijke gegevens op. Hoe eerder u een
datum afspreekt hoe groter de kans dat de
dag en het uur waarop u wilt trouwen nog
beschikbaar is.
Het afspreken van een datum ‘onder
voorbehoud’ is niet mogelijk. Om te
voorkomen dat er verschuivingen optreden in
de afgesproken data, wordt u verzocht alleen
dan een datum, tijd en locatie vast te laten
leggen wanneer u voor uzelf zekerheid heet
over de datum en tijd waarop u wilt trouwen.
Bij annulering van het huwelijk/partnerschap
berekenen wij annuleringskosten.
De bevestiging
Enkele dagen na de reservering krijgt u van
ons een schritelijke bevestiging met verdere
informatie, o.a. een visitekaartje van de
trouwambtenaar die uw huwelijk voltrekt
en vooraf een gesprekje met u wil houden.

U moet zelf contact opnemen met de
trouwambtenaar.
Het melden van een voornemen om een
huwelijk aan te gaan
Vanaf 1 september 2015 doet u geen
huwelijksaangite meer, maar moet u een
melding doen van een voorgenomen huwelijk
in de gemeente waar uw huwelijk zal worden
voltrokken. Aan de hand van deze melding
wordt bepaald of u, wettelijk gezien, bevoegd
bent om met elkaar te trouwen.
De formulieren die u nodig heet voor de
‘melding van een voorgenomen huwelijk’
krijgt u bij de bevestiging van de reservering.
Deze formulieren moeten worden ingevuld
en ondertekend. Daarna stuurt u ze, met
de door ons gevraagde bijlagen, terug in de
retourenvelop.
Als de stukken in orde zijn en is vastgesteld
dat u volgens de wet met elkaar mag trouwen,
kunt u na 2 weken en binnen 1 jaar in het
huwelijk treden.
U moet zelf zorgen voor minimaal 2 en
maximaal 4 meerderjarige getuigen.
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Persoonlijk advies
In sommige gevallen moet u er rekening mee
houden dat het langer kan duren voordat
alle formaliteiten afgewikkeld zijn. Houd hier
rekening mee, dat voorkomt teleurstelling!
Als één van de volgende situaties op u van
toepassing is, neem dan eerst contact met ons
op:
• u en/of uw partner zijn geen Nederlander;
• u en/of uw partner zijn langer dan 6
maanden uitgeschreven geweest naar het
buitenland;
• in geval van buitenlandse stukken
(geboorteakte, echtscheidingsakte,
verklaring van burgerlijke staat); u en/of uw
partner zijn bijvoorbeeld in het buitenland
geboren of gescheiden;
• u woont niet in Nederland.
Maak hiervoor een afspraak met één van de
medewerkers van Team Burgerzaken.
Naamgebruik vrouw/man na het huwelijk
(geregistreerd partnerschap)
U kunt bij de ‘melding voorgenomen huwelijk/
geregistreerd partnerschap’ aangeven hoe u na
het huwelijk/geregistreerd partnerschap door
de overheid aangeschreven wilt worden. De

keuze heet geen invloed op uw achternaam,
deze blijt hetzelfde en wordt ook in het
trouwboekje vermeld bij: geslachtsnaam na
het huwelijk.
Huwelijkse voorwaarden
Vanaf 1 januari 2018 trouwt u automatisch
in beperkte gemeenschap van goederen.
Dat betekent dat vanaf de huwelijksdatum
niet alles van u samen is. Vanaf 1 januari 2018
vallen dus niet alle bezittingen en schulden
meer in de gemeenschap van goederen.
Voor uitgebreide informatie kijk op:
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/trouwensamenlevingscontract-en-geregistreerdpartnerschap/vraag-en-antwoord/manierentrouwen-of-geregistreerd-partnerschap-sluiten
Wilt u dat anders geregeld zien, dan
moet u vooraf (ongeveer 3 maanden
voor de huwelijksdatum) naar de notaris
voor het opstellen van de zogenaamde
huwelijksvoorwaarden.
Voor meer informatie kunt u tijdens werkdagen
tussen 9.00 en 14.00 uur de notaristelefoon
bellen: (0900) 346 93 93.
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Het gesprek
De trouwambtenaren
Trouwambtenaren zijn personen die speciaal
aangesteld zijn voor het voltrekken van
huwelijken. Ongeveer zes weken voor de
huwelijksvoltrekking maakt u met ‘uw’
trouwambtenaar een afspraak voor dit
gesprek. Als u kiest voor een persoonlijke
toespraak, stelt de trouwambtenaar u een aantal vragen, zoals:
• waar, wanneer en hoe hebben jullie elkaar
ontmoet?

• welke activiteiten doen jullie zoal samen?
• waarin lijken jullie op elkaar en waarin niet?
• waarom nemen jullie deze stap om met
elkaar te trouwen?
• wat vinden jullie belangrijk in een goede
relatie?
• wat houdt voor jullie geluk voor de
toekomst in?
In dit gesprek wordt ook gesproken over uw
wensen en een aantal mogelijkheden die de
gemeente u biedt om de huwelijksvoltrekking
nog meer tot dé dag van uw leven te maken.

Onze trouwambtenaren

66

Yvonne Geris Munsters

Linda Gommans Stermieri

Anne-Will Jacobs

Ria Jetten - Peeters

Yvonne Nelissen Kuijpers

Mien Timmermans Heggers
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Trouwambtenaar voor één dag
U kunt uw huwelijk of geregistreerd
partnerschap laten voltrekken door een
trouwambtenaar die u zelf kiest.
Trouwambtenaren voor één dag kunnen zijn:
• een trouwambtenaar uit een andere
gemeente, al benoemd en beëdigd;
• een trouwambtenaar, nog niet benoemd en
beëdigd.
Een trouwambtenaar voor één dag wordt dan
voor uw trouwdag benoemd tot buitengewoon
ambtenaar van de burgerlijke stand in de
gemeente Peel en Maas. Hij of zij mag die dag
in de gemeente Peel en Maas uw huwelijk of
geregistreerd partnerschap voltrekken.
Een trouwambtenaar voor één dag wordt door
de gemeente Peel en Maas niet betaald voor
het voltrekken van het huwelijk of geregistreerd
partnerschap. De kosten voor het huwelijk
of geregistreerd partnerschap die u aan
de gemeente Peel en Maas betaalt blijven
hetzelfde.
Trouwambtenaar uit een andere gemeente
Kiest u een trouwambtenaar uit een andere
gemeente dan Peel en Maas? Dan mag hij of zij
in Peel en Maas een huwelijk of geregistreerd
partnerschap sluiten als u dit aanvraagt.

U kunt de aanvraag alleen indienen nadat u
bij ons uw trouwdag en trouwlocatie hebt
vastgelegd. U dient de aanvraag minimaal
2 maanden voor de trouwdag in.
Trouwambtenaar, nog niet benoemd
en beëdigd
U kunt als bruidspaar uw huwelijk of
geregistreerd partnerschap ook laten
voltrekken door een trouwambtenaar die
nog niet benoemd en beëdigd is. Dit kan
bijvoorbeeld een broer, zus, buurvrouw of
goede vriend(in) zijn.
De trouwambtenaar voor één dag:
• is minimaal 18 jaar oud;
• staat niet onder curatele;
• kan een verklaring omtrent gedrag (VOG)
overleggen (niet ouder dan 6 maanden).
U kunt de aanvraag alleen indienen nadat u
bij ons uw trouwdag en trouwlocatie hebt
vastgelegd. U dient de aanvraag minimaal
4 maanden voor de trouwdag in.
Via www.peelenmaas.nl > Alle onderwerpen>
Trouwen en geregistreerd partnerschap >
‘Trouwambtenaar voor één dag’ kunt u de
aanvraag online indienen.
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Muziek
Als u wilt, spelen wij voor én na de
huwelijksvoltrekking/partnerregistratie
achtergrondmuziek af (maximaal 2 nummers).
Het is ook mogelijk dat u daarvoor zelf cd’s met
door u uitgekozen muziek aanlevert. U kunt
hiervoor ook een USB-stick aanleveren.

Wij willen u er wel op attenderen dat ‘zelf
gebrande’ cd’s kunnen overslaan en adviseren
u steeds originele cd’s aan te leveren of een
USB-stick. Is de huwelijksvoltrekking in een
bijzondere trouwlocatie, neem dan contact op
met de beheerder van de locatie voor de
mogelijkheden.

Kostenoverzicht
De tarieven 2019 voor de gemeente Peel en Maas zijn als volgt:
• Trouwzaal Huis van de Gemeente maandag tot en met vrijdag:

€ 189,00

• Trouwzaal Huis van de Gemeente overige dagen:

€ 378,00

• Bijzondere trouwlocatie maandag tot en met vrijdag:

€ 424,00 *

• Bijzondere trouwlocatie overige dagen:

€ 613,00 *

* LET OP: uitgezonderd eventueel tarief van de bijzondere locatie zelf.
• Trouwkamer woensdag om 9.00 uur en 9.30 uur:

kosteloos

• Aanvraag trouwambtenaar voor één dag uit een andere gemeente:

€ 196,00

• Aanvraag trouwambtenaar voor één dag, nog niet benoemd en beëdigd:

€ 392,00

Als de benoeming niet doorgaat, krijgt u deze kosten niet terug.
Deze kosten zijn exclusief de kosten voor de benodigde documenten
en exclusief de huwelijkskosten.
• Trouwboekje (niet verplicht):

€ 36,50

• Annuleringskosten huwelijk/partnerschap laatste 2 weken voor datum:

€ 125,00

• Annuleringskosten huwelijk/partnerschap 2 weken of langer voor datum:

€ 45,00
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De huwelijksvoltrekking

Trouwzaal Huis van de Gemeente
Op de trouwdag ontvangt de
trouwambtenaar of huismeester u bij de
entree van het Huis van de Gemeente.
Er is in de nabijheid van het Huis van de
Gemeente voldoende parkeergelegenheid.
De trouwauto kan gedurende de ceremonie
bij de ingang van het Huis van de Gemeente
worden geparkeerd. De toegankelijkheid voor
de invaliden en/of rolstoelgebruikers is goed.
Alles is gelijkvloers, bovendien is de
loopafstand van de ingang tot aan de
trouwzaal minimaal. Voor slechthorenden
is een ringleiding aanwezig. De
huwelijksplechtigheid vindt plaats in de
trouwzaal. Het bruidspaar en de getuigen
nemen plaats op gereserveerde stoelen in
het midden van de trouwzaal.
De duur van de huwelijksvoltrekking is
ongeveer 30 minuten. De trouwambtenaar
begint bij de huwelijksvoltrekking met
het welkomstwoord en naar wens
eventueel de toespraak. Vervolgens gaat
de trouwambtenaar over tot de oficiële
voltrekking van het huwelijk en sluit af met
een slotwoord en een felicitatie.

Kosteloos tijdstip
Vindt de huwelijksvoltrekking plaats op een
kosteloos tijdstip, dan moet u er rekening
mee houden dat de voltrekking een sober
karakter draagt en er geen gesprek vooraf
plaats vindt met de trouwambtenaar. De
voltrekking vindt niet plaats in de trouwzaal
maar in een aparte trouwkamer.
De kamer biedt plaats aan maximaal 8
personen (inclusief trouwambtenaar).
Bent u met meer dan 7 personen dan kunt
u geen gebruik maken van een kosteloze
huwelijksvoltrekking.
Huisregels
• In het Huis van de Gemeente en de
trouwzaal mag niet worden gestrooid met
confetti, rijst en dergelijke.
• Wordt er buiten met rijst gestrooid, dan
moet u dit zelf opruimen.
• Het Huis van de Gemeente is een openbaar
gebouw. Dat betekent dat hier niet gerookt
mag worden.
• Huisdieren zijn niet toegestaan.
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Bijzondere trouwlocaties
Er zijn mogelijkheden om te trouwen op een zogenaamde bijzondere trouwlocatie.
Baarlo
• Château de Raay
Raayerveldlaan 6, 5991 EN Baarlo
tel. 077 - 321 40 00
www.chateauderaay.nl

Maasbree
• Niëns Horeca
Baarlosestraat 2-4, 5993 AW Maasbree
tel. 077 - 465 22 19
www.nienshoreca.nl

• Kasteel de Berckt
De Berckt 1, 5991 PD Baarlo
tel. 077 - 477 13 85
www.kasteeldeberckt.nl

• De Plaats Maasbree
Provincialeweg 4, 5993 RG Maasbree
tel. 077 - 465 30 65
www.deplaatsmaasbree.nl

Grashoek
• Kapèlkeshof BV
Roomweg 85, 5985 NS Grashoek
tel. 077 - 308 26 77
www.kapelkeshof.nl

• Bruiz
Dorpstraat 20, 5993 AN Maasbree
tel. 077 - 465 11 58
www.bruiz.nu

Helden
• Hotel-Restaurant Antiek
Mariaplein 1, 5988 CH Helden
tel. 077 - 306 72 00
www.antiek-helden.nl
Kessel
• Baron Frits
Kasteelhof 1, 5995 BX Kessel
tel. 077 - 462 84 62
www.baronfrits.nl
• Cruiseschip ‘De Veerman’
(binnen onze territoriale wateren)
p/a Schoor 3, 6086 NK Neer
www.rederijhetveerhuis.nl
• Kasteel De Keverberg
Kasteelhof 4, 5995 BX Kessel
tel. 077 - 760 06 66
www.kasteeldekeverberg.nl

Meijel
• Gemeenschapshuis d’n Binger
Alexanderplein 2, 5768 BE Meijel
tel. 077 - 466 18 68
www.dnbinger.nl
• De Heere van Meijel
Dorpsstraat 19, 5768 CD Meijel
tel. 077 - 466 10 31
www.deheerevanmeijel.nl
Panningen
• Grand Café Gallery
Kerkstraat 3, 5981 CD Panningen
tel. 077 - 466 04 66
www.grandcafegallery.nl
• DOK 6
Raadhuisplein 6, 5981 AT Panningen
tel. 077 - 462 04 55
www.dok6.eu

U moet zelf contact opnemen met de beheerder en afspraken met hem/haar maken. Houd er
rekening mee dat er extra kosten berekend kunnen worden door de locatiehouder.
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Vrije trouwlocaties
Naast het trouwen in de door de gemeente
aangewezen bijzondere, vaste trouwlocaties
is het ook mogelijk een verzoek in te
dienen bij het college van burgemeester en
wethouders om te mogen trouwen in een
vrije trouwlocatie.

•

Er zijn wel voorwaarden verbonden aan het
trouwen op zo’n locatie. De belangrijkste zijn:
•
de locatie moet openbaar toegankelijk
zijn;
•
het huwelijk vindt plaats in een gebouw;
•
de locatie staat een ordentelijk verloop
van de voltrekking van het huwelijk,
en de eisen die de wet stelt aan de
voltrekking, niet in de weg;

•

•
•

11

de wijze van huwelijksvoltrekking wordt
door ons bepaald. Gedurende deze
periode heet de locatie de status van
gemeentehuis;
de voltrekking duurt maximaal 60
minuten;
op de vrije locaties worden geen
kosteloze huwelijken voltrokken;
in het geval de beheerders/eigenaren
een vergoeding vragen voor het gebruik
van de locatie, komt deze vergoeding
in zijn geheel voor rekening van het
bruidspaar (geregistreerde partners).
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Huwelijk &
geregistreerd partnerschap
Een uitgave van de gemeente Peel en Maas
Postbus 7088,
5980 AB Panningen
Wilhelminaplein 1
5981 CC Panningen
T 077 - 306 66 66,
E info@peelenmaas.nl
www.peelenmaas.nl
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