Verzoek tot Verklaring omtrent Echtscheiding
Rechtbank Oost-Brabant

1. Aan de rechtbank Oost Brabant, afdeling Familie- en Jeugdrecht
2. Verzoeker
S.v.p. typen of duidelijk schrijven. Indien u bij een rubriek ruimte te kort komt, wilt u dan op een genummerde
bijlage de resterende tekst schrijven, met vermelding van het nummer van de betreffende rubriek.
Naam
Voornamen
Geboortedatum
Straat en Huisnummer
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer

2a. Vraagt aan een Verklaring omtrent Echtscheiding.
Hierbij is het volgende stuk overlegd:

□

Een origineel afschrift van de inschrijving van de echtscheiding.
-

Bent u buiten Nederland gehuwd geweest en later in Nederland gescheiden,
dan is de echtscheiding ingeschreven bij de gemeente ’s-Gravenhage.

-

Bent u binnen Nederland gehuwd geweest en later in Nederland gescheiden,
dan is de echtscheiding ingeschreven bij de gemeente waar uw eerdere huwelijk

□

heeft plaatsgevonden.
Een kopie van een geldig identiteitsbewijs van verzoeker.
-

Bij het inleveren van uw verzoek overlegt u het originele identiteitsbewijs.

3. De echtscheidingsbeschikking
Om uw aanvraag in behandeling te nemen is tevens een origineel afschrift van de echtscheidingsbeschikking nodig.

□
□

Origineel afschrift van de echtscheidingsbeschikking is bijgevoegd.
U verzoekt tevens om een nieuw origineel afschrift van de echtscheidingsbeschikking.

4. De Verklaring omtrent Echtscheiding is benodigd voor het volgende land:

5. Verzoeker vraagt tevens om de Verklaring omtrent Echtscheiding te voorzien van een:
Apostille
Legalisatie

□ Ja □ Nee
nvt

De kosten voor een apostille- of legalisatiestempel zijn € 22,- per stempel.

1 van 2

032022

6. Afhalen verklaring.
Nadat aan uw aanvraag gehoor is gegeven, ontvangt u een nota voor het griffierecht á € 22-.
Nadat u de nota hebt voldaan, sturen wij de verklaring op naar het door u opgegeven adres.
7. Rekening couranthouders
Indien u een rekening courant heeft bij de rechtbank Oost Brabant, worden de kosten automatisch
via deze rekening aan u belast. De verklaring wordt dan aan u opgestuurd.
8. Bijlagen
Bij dit verzoek zijn bijlagen ingevoegd.
Ondertekening
Plaats en datum

Handtekening
verzoeker

Dit formulier met bijlage(n) opsturen aan:
Paleis van Justitie ’s-Hertogenbosch, t.a.v. Centrale Informatiebalie (VOE), Postbus 90155,
5200 MG ’s-Hertogenbosch
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