
AANVRAAGFORMULIER VERKLARING OMTRENT BURGERLIJKE STAAT 
CERTIFICATE OF NO IMPEDIMENT 

Aanvraag details 
Uw naam 
Full name 
Geboortedatum 
Date of birth 
Datum aanvraag 
Application date 
(mobiele) telefoonnummer 
(Mobile) telephone number 
E-mail adres
E-mail address

 0 Engels Taal waarin de akte moet worden opgesteld 
Language of certificate     

     0 Nederlands 
0 Dutch      0 English 

In welk land gaat u trouwen? 
In which country are you getting married? 
Sinds wanneer bent u in het Verenigd Koninkrijk woonachtig? 
Since when have you been living in the United Kingdom?      dd/mm/yyyy 

 0 nee Hebt u naast de Nederlandse nog (een) andere nationaliteit(en)?          0 ja  
Zo ja, sinds wanneer en welke? 
Apart from the Dutch nationality, do you have any other nationalities?  0 yes    0 no 
If yes, since when and which one(s)? 
Checklist vereiste documenten: 
Checklist required documents: 

Kopie van huidig, geldig paspoort en/of identiteitskaart (copy of valid passport or ID card) 

Bewijs van woonplaats, bijv. gas-/elektriciteitsrekening, huurcontract, council tax rekening) (proof of 
residence, for instance a gas or electricity bill, tenancy agreement or council tax bill) 

Een ongehuwdverklaring. Bent u uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen (BRP) in Nederland? Vraag 
deze verklaring dan aan als RNI-uittreksel. Dan heeft u een bewijs van uw burgerlijke staat op het moment 
van uw vertrek uit Nederland (a declaration of unmarried status. If you are no longer registered in 
the Personal Records Database (BPR) in the Netherlands, request this as an extract from the Non-residents 
Records Database (RNI). You will then have proof of your marital status at the time you left the Netherlands.) 

Eigen verklaring burgerlijke staat, zie pagina 2 voor het formulier (signed declaration regarding marital 
status, see page 2 for the form) 

Indien u tussen vertrek uit Nederland en vestiging in de V.K. in de tussentijd in een ander land/andere landen 
heeft gewoond, of wanneer u vóór 1994 Nederland heeft verlaten: bewijs van burgerlijke staat andere 
landen. Indien de autoriteiten van dat land geen register bijhouden dient u een verklaring omtrent burgerlijke 
staat bij de Nederlandse Ambassade in dat land aan te vragen. 
(In case you lived in another country/other countries between leaving the Netherlands and residing in the UK, 
or if you left the Netherlands before 1994: proof of marital status from the other country/countries. If the 
authorities of that country don’t keep a register, a declaration of marital status from the Netherlands Embassy 
in that country need to be provided) 

Indien van toepassing: originele, gelegaliseerde echtscheidingsakte of originele, gelegaliseerde 
overlijdensakte  
(If applicable: original, legalised divorce certificate or original, legalised death certificate) 

Indien van toepassing: kopie paspoort andere nationaliteit(en) 
(If applicable: copy of passport(s) of other nationalities) 

Zelf geadresseerde, gefrankeerde ‘special delivery’ enveloppe (self-addressed, pre-paid special delivery 
envelope) 

Cheque, postal order of overschrijving t.a.v.‘ Embassy of the Kingdom of the Netherlands’ (Cheque, postal 
order or transfer payable to ‘Embassy of the Kingdom of the Netherlands’) 

U kunt uw aanvraag per post indienen. Stuurt u het aanvraagformulier en de checklist volledig ingevuld op, en 
voegt u gevraagde documenten – inclusief de betaling - bij.  
Indien noodzakelijk voor de behandeling van de aanvraag kunnen aanvullende documenten worden 
gevraagd. 

An application can be made by post. Please complete the application form and checklist, and send this together 
with all required supporting documents, including the payment. The Embassy may request additional 
documents if deemed necessary for the assessment of your application. 

Gelieve uw aanvraag met de gevraagde ondersteunende documenten op te sturen naar het volgende adres: 
Kindly send your application with all required supporting documentation by post to the following address:  
Embassy of the Kingdom of the Netherlands 
Attn. Consular Section/Consular Statements  
38 Hyde Park Gate  
London  Voor meer informatie of vragen kunt u een email sturen aan lon-ca@minbuza.nl 
SW7 5DP For more information or queries, please send an email to lon-ca@minbuza.nl  

https://www.netherlandsworldwide.nl/countries/united-kingdom/living-and-working/personal-records-database
https://www.netherlandsworldwide.nl/countries/united-kingdom/living-and-working/non-residents-records-database/about-the-rni/request-an-extract-from-the-non-residents-records-database
http://www.postoffice.co.uk/postal-orders
mailto:lon-ca@minbuza.nl


VERKLARING BURGERLIJKE STAAT 
declaration of marital status 

Ambassade van het 
Koninkrijk der Nederlanden 
Consulaire Afdeling 
38 Hyde Park Gate 

Londen SW7 5DP 
United Kingdom

Ik, ondergetekende, 
I, the undersigned  _  _ ________  _   (  naam | name) 

Nederlandwereldwijd.nl 
netherlandsworldwide.nl 

_   _  _ _   __ (voornamen voluit | First name(s)) Contact 

Geboren op, 

born on  _  te, at _ 

T  0044 - 20 - 7590 3200 

 ,  lon-ca@minbuza.nl

woonachtig op adres, residing at following address : 

 verklaar ongehuwd te zijn en nooit gehuwd te zijn geweest / geen geregistreerd 

partnerschap te hebben en nooit een geregistreerd partnerschap te hebben gesloten. 
declare that I am unmarried and have never been married before / am not and have never been 

registered as a civil partner

 verklaar na de ontbinding van mijn vorig huwelijk / geregistreerd partnerschap met 
declare that I have not married again since the dissolution of my previous marriage to

_   _  _ _   _ 

(naam voormalige echtgeno(o)t(e)/partner | name of former spouse / civil partner) 

_                     _                  _ _       _  _

(datum en plaats huwelijk / geregistreerd partnerschap + datum ontbinding huwelijk / geregistreerd partnerschap | 

date and location of marriage / civil partnership + date of dissolution of the marriage / civil partnership ) 

niet opnieuw te zijn gehuwd / geen nieuw geregistreerd partnerschap te hebben 
gesloten 

have not entered into a new civil partnership after the dissolution of my civil partnership with 

 _ 

Ik verklaar dat het mij bekend is dat, indien deze verklaring niet op waarheid berust, ik 
strafrechtelijk vervolgd kan worden.  

I declare that I am aware that I may be prosecuted if this declaration is not based on the truth. 

Plaats en datum, place and date 

Handtekening, signature _ 

mailto:lon-ca@minbuza.nl
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