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HUWELIJKSAANGIFTE
ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGING

In het Belgisch Staatsblad van 23 december 2005 verscheen de wet van 3 december 2005 tot wijziging van
de artikelen 64 en 1476 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 59/1 van het Wetboek van zegelrechten met
het oog op de vereenvoudiging van de formaliteiten voor het huwelijk en de wettelijke samenwoning. Die
wet is in werking getreden op 1 februari 2006 en is van toepassing op alle verzoeken tot opmaak van een
akte van huwelijksaangifte of tot het afleggen van een verklaring van wettelijke samenwoning gedaan
vanaf die datum.
Er werd een verklarende circulaire (circulaire van 16 januari 2006) gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad
van 23 januari 2006.
De administratieve vereenvoudiging heeft betrekking op de huwelijken, voltrokken in België.
De eerste wijziging bestaat in de vrijstelling voor toekomstige echtgenoten om bepaalde bewijzen of
afschriften voor te leggen, voorzien in artikel 64 van het Burgerlijk Wetboek en die informatie bevatten die
zich reeds bevindt in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister of die verkregen kan worden
door uitwisseling tussen de ambtenaren van de burgerlijke stand.
Indien de aanstaande echtgenoot in België is geboren, zal hij dus niet meer zelf moeten zorgen voor een
voor eensluidend verklaard afschrift van zijn geboorteakte en zal hij zich dus, in voorkomend geval, niet
meer moeten wenden tot de gemeente van de plaats waar hij in het geboorteregister is ingeschreven.
Voortaan zal de ambtenaar van de burgerlijke stand die de huwelijksaangifte ontvangt, zelf een voor eensluidend verklaard afschrift moeten vragen aan de gemeente die houder is van het geboorteregister waarin de aanstaande echtgenoot is ingeschreven. Deze regeling geldt ook indien de toekomstige echtgenoot
een Belg is, geboren in het buitenland, maar wiens geboorteakte werd overgeschreven in België.

Meer nog, voor zover de aanstaande echtgenoot is ingeschreven in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister, zal hij geen bewijzen van nationaliteit, ongehuwde staat of inschrijving in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister moeten voorleggen. Voortaan zal de ambtenaar van de burgerlijke stand het Rijksregister raadplegen en daarvan een uittreksel bij het dossier van aangifte voegen.
Voor wat betreft het bewijs van de ontbinding of de nietigverklaring van het laatste huwelijk, indien dit
in België werd voltrokken, zal de ambtenaar van de burgerlijke stand zelf een afschrift vragen, indien de
huwelijksakte werd opgemaakt of overgeschreven in België. Het is enkel in de hypothese dat het laatste
huwelijk werd verleden voor een buitenlandse overheid, dat het bewijs van de ontbinding of van de nietigverklaring van dat huwelijk moet worden voorgelegd door de aanstaande echtgenoot.
De tweede wijziging is het logische gevolg van de eerste en betreft de afschaffing van de zegelrechten.
Aangezien de burgers zelf niet meer moeten zorgen voor bepaalde bewijzen en afschriften, zijn bijgevolg
ook geen zegelrechten voor deze documenten meer verschuldigd. Dit is voorzien in het nieuwe artikel 59.1,
6°ter van het Wetboek der zegelrechten.
Om de ambtenaar van de burgerlijke stand toe te staan het dossier van de aangifte samen te stellen, stelt
UGA u volgend document ter beschikking:
5.213-25:

Farde "Dossier huwelijksaangifte".

Die klasseerfarde bevat volgende stukken :
-

een inventaris van de stukken te verzamelen door de ambtenaar van de burgerlijke stand zelf of te
overhandigen door de aanstaande echtgenoten;

-

de uittreksels uit het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot deze materie;

-

nuttige inlichtingen met betrekking tot de opmaak van de huwelijksakte.

Deze farde werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen die onlangs de materie met betrekking tot het
huwelijk gewijzigd hebben, in het bijzonder de wet van 13 februari 2003 tot openstelling van het huwelijk
voor personen van hetzelfde geslacht en tot wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk
Wetboek (B.S. 28 februari 2003) en de wet van 16 juli 2004 houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht (B.S. 27 juli 2004).

Indien u deze pagina afdrukt om uw bestelling door te geven:
vul a.u.b. de naam en het postnummer van de gemeente in
alsook de naam van de persoon die bestelt.
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HUWELIJKSAANGIFTE
ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGING
Gelieve te leveren voor rekening van het gemeentebestuur van
.................................................................................................................................................

..................

ex. 5.213-25

postnummer: ....................................................................................................

Farde "Dossier huwelijksaangifte".

Naam: ............................................................................................................................... Datum:
Functie:

...........................................................................................................................

Verplichte minimum-afname : 10 ex.

...................................................................................................................

Handtekening: .................................................................................................

