
Verklaring ex. art. 44-1 onder J Boek 1 BW D79 - 1 

Model D79- 1 Verklaring ex art. 44-1, onder J Boek 1 
Burgerlijk Wetboek 

Van : 

de korpschef te : 

adres : 

telefoon : 

Q de ambtenaar van de burgerlijke stand te2 : 
O de gemeentelijke basisadministratie te2 : 

adres : 

telefoon : 

Verklaring in verband met:' 

U voorgenomen huwelijk 
C1 inschrijving buitenlands huwelijk in de registers van de burgerlijke stand van de 

gemeente 's-Gravenhage 
D inschrijving buitenlands huwelijk in de gemeentelijke basisadministratie 

1 Aankruisen wat niet van toepassing is. 
2 Zonodig aangeven welke stadsdeelraad. 
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Deel A (door betrokkene te verstrekken gegevens) 

I Personalia* 

O a Gegevens m.b.t. persoon op wie verklaring betrekking heeft 
Naam 
Voornamen 
Datum van geboorte 
Plaats van geboorte 
Nationaliteit 

D b Huidig woonadres persoon op wie verklaring betrekking heeft 
Land 
Plaats 
Straat en huisnummer 
Postcode 
Telefoon 
Telefoon tijdens werkuren 

O c Overgelegd identiteitsbewijs 
Soort 
Nummer 
Plaats en datum van afgifte 

Li d Bewijsstukvan permanent 
verblijf in het buitenland" 

O e Gegevens m.b.t. echtgeno(o)t(e)laanstaande echtgeno(o)t(e)s 
Naam 
Voornamen 
Datum van geboorte 
Land van geboorte 
Plaats van geboorte 
Nationaliteit 

Aankruisen en invullen wat van toepassing is. 
I Zie toelichting op deel A in de begeleidende circulaire. 
5 Doorhalen wat niet van toepassing is. 
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O f Huidige woonadres echtgeno(o)t(e)laanstaande echtgeno(o) t(e)l 
Land 
Plaats 

Straat en huisnummer 
Postcode 
Telefoon 
Telefoon tijdens werkuren 

O g Kinderen geboren uit het huidig huwelijk of uit de relatie met de a.s. 
echtgeno(o)t(e), die tot de betrokkene in familierechtelijke betrekking 
staan1 

• Naam 
Voornamen 
Datum van geboorte 
Land van geboorte 
Plaats van geboorte 
Nationaliteit 

O h Eerdere huwelijken 
Gehuwd geweest met 
Naam 
Voornamen 
Datum van geboorte 
Land van geboorte 
Plaats van geboorte 
Nationaliteit 
Land van huwelijk 
Plaats en datum huwelijk 
Plaats en datum 
ontbinding huwelijk 

O i Kinderen geboren uit eerder(e) huwelijk(en) en andere kinderen die tot 
betrokkene in familierechtelijke relatie staan 1 

Naam 
Voornamen 
Datum van geboorte 
Land van geboorte 
Plaats van geboorte 
Nationaliteit 

1 Doorhalen wat niet van toepassing is. 
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I1 Verblijfsgegwens 

a Duur van het verblijf in Nederland tot heden : 

b Verbiijfspositiel 

P vreemdeling heeft een titel tot verblijf, nl. 
O vreemdeling heeft om toelating verzocht, i.v.m. : 

P vreemdeling is voornemens niet in Nederland te verblijven 

Aanvrager verklaart de hiervoor vermelde opgaven naar waarheid te hebben gedaan 

Datum: Handtekening: 

1 Aankruisen wat van toepassing is. 
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Deel B (door de korpschef te verstrekken gegevens) 

CRV-nummer: 

I Gegevens omtrent de verblijfsrechtelijke positie persoon op wie aanvraag 
betrekking heeft 1 

O a Betrokkene is permanent buiten Nederland gevestigd en heeft geen verzoek 
om een vergunning tot verblijf ingediend. 

D b Betrokkene is in het bezit van een vergunning tot verblijE 
- doel 
- datum verlening 
- geldigtot 

D c Betrokkene was eerder in het bezit van eenvergunning tot verblijf: 

- datum verlening 
- datum intrekking 
- datumverwijdering : 
- er loopt een procedure tegen intrekkinglverwijdering die betrokkene 

wellniet 2 in Nederland mag afwachten 

D d Betrokkene heeft een venoek tot toelating ingediend: 

- beoogd doel 
- datum verzoek 
- dit verzoek is wellniet 2definitief afgewezen 

* betrokkene mag procedure wellniet 2 in Nederland afwachten 
* datumverwijdering : 

D e Betrokkene heeft reeds eerder venoek(en) om toelating ingediend: 
- beoogd doel 
- datum verzoek 
- dit verzoek is wellniet afgewezen 

* betrokkene mocht evt. procedure welIniet2 in Nederland afwachten 
* datumverwijdering : 

P- ' Aankruisen en invullen wat van toepassing is. 
Doorhalen wat niet van toepassing is. 
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Q f Overige gegevens m.b.t. de verblijfsrechtelijke positie van de persoon op wie 
de aanvraag betrekking heeft 

Deel C Opmerkingen 

a 

Datum afgifte 
Naam behandelend ambtenaar : 
Handtekening 
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