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BURGERLIJK HUWELIJK – GETUIGEN
HUWELIJKSAANGIFTE
Tot 1 juli 2010 waren de huwelijkskandidaten ertoe gehouden, overeenkomstig artikel 75 van het Burgerlijk
Wetboek, twee getuigen aan te wijzen bij het burgerlijk huwelijk, bloedverwanten of geen bloedverwanten.
Sinds de wijziging van die bepaling door de wet van 6 april 2010, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van
21 juni 2010 en in werking getreden op 1 juli 20101, is de aanwezigheid van getuigen bij het burgerlijk huwelijk niet meer verplicht. De huwelijkskandidaten kunnen beslissen om geen getuigen aan te wijzen, of om
er ten hoogste vier aan te wijzen, bloedverwanten of geen bloedverwanten. Het nieuwe artikel 64, § 5 van
het Burgerlijk Wetboek bepaalt onder meer dat de ambtenaar van de burgerlijke stand bij de aangifte van
het huwelijk, de toekomstige echtgenoten op de hoogte brengt van de mogelijkheid een beroep te doen op
ten hoogste vier getuigen.

De wet van 6 april 2010, die wijzigingen aanbrengt met betrekking tot de getuigen bij het burgerlijk huwelijk, werd per vergissing gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 21 mei 2010. Een rechtzetting werd gepubliceerd op 25 mei, met de mededeling dat de publicatie
van 21 mei als onbestaande moest beschouwd worden omdat zij het resultaat was van een administratieve vergissing. Een nieuwe (definitieve) publicatie in het Belgisch Staatsblad van 21 juni 2010, bepaalt de inwerkingtreding op 1 juli 2010, zijnde tien dagen na publicatie.
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Om de ambtenaar van de burgerlijke stand in staat te stellen een dossier met betrekking tot de
huwelijksaangifte samen te stellen, biedt UGA u volgend document aan:

5.213-25: Farde “Dossier huwelijksaangifte”
Deze farde voor het klasseren van de verschillende stukken, bevat:
— een inventaris van de stukken te verzamelen door de ambtenaar van de burgerlijke stand
zelf of door de aanstaande echtgenoten;
— de uittreksels van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot deze materie;
— nuttige inlichtingen te verzamelen met het oog op het opmaken van de huwelijksakte.
Deze farde werd ontworpen in overeenstemming met de bepalingen die, naast bovenvermelde
wet van 6 april 2010, de materie met betrekking tot het huwelijk hebben gewijzigd, hoofdzakelijk 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), de wet van 16 juli 2004 houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht
(B.S. 27 juli 2004) en 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 (B.S.
23 december 2005).

Merk op:

UGA beschikt ook over
een uitgebreid gamma trouwboekjes
(de hierin opgenomen informatie wordt geregeld geüpdatet door onze studiedienst),

fardes huwelijksaangifte,
gepersonaliseerde diploma’s (met foto indien u dit wenst),
fotoalbums gepersonaliseerd met de naam
van uw gemeente of het gemeentewapen.

WETTELIJKE SAMENWONING
Met betrekking tot deze materie biedt UGA u de volgende formulieren aan, aangepast aan de artikelen 1475
en volgende van het Burgerlijk Wetboek, zoals laatst gewijzigd door de wet van 28 maart 2007 (B.S. 8 mei
2007):

5.213-2

Verklaring van wettelijke samenwoning – met uittreksels uit het Burgerlijk Wetboek op de
verso (art. 1475 tot 1479)

5.213-3

Ontvangstbewijs van een verklaring van wettelijke samenwoning – met uittreksels uit het
Burgerlijk Wetboek op de verso (art. 1475 tot 1479) – af te leveren door de ambtenaar van
de burgerlijke stand in toepassing van artikel 1476, § 1 van het Burgerlijk Wetboek

4.11-50

Verklaring betreffende het bestaan van een huwelijks- of vermogensrechtelijk contract –
met ontvangstbewijs

5.213-4/1

Verklaring van beëindiging wettelijke samenwoning – onderlinge overeenstemming

5.213-4/2

Verklaring van beëindiging wettelijke samenwoning – eenzijdige verklaring

5.213-6

Verzoekschrift te overhandigen door de ambtenaar van de burgerlijke stand aan een gerechtsdeurwaarder om de eenzijdige verklaring van beëindiging van de wettelijke samenwoning door één partner, aan de andere partner te betekenen

5.213-7

Kennisgeving van de eenzijdige verklaring van beëindiging van de wettelijke samenwoning
– op te stellen door de ambtenaar van de burgerlijke stand aan zijn collega van de gemeente van de woonplaats van de andere partij (in de veronderstelling dat de partijen geen gemeenschappelijke woonplaats hebben en dat de eigen woonplaatsen gelegen zijn in verschillende gemeenten)

5.213-8

Kennisgeving van de verklaring in onderlinge overeenstemming van de beëindiging van de
wettelijke samenwoning – op te stellen door de ambtenaar van de burgerlijke stand aan zijn
collega van de gemeente van de woonplaats van de andere partij (in de veronderstelling
dat de partijen geen gemeenschappelijke woonplaats hebben en dat de eigen woonplaatsen gelegen zijn in verschillende gemeenten)

Wij hebben tevens een farde voor u ontworpen, waarin u de verschillende stukken kunt klasseren (verklaring, attest van de notaris, gegevens van het Rijksregister, …) en waarop u de data van de verschillende stappen in de procedure kunt vermelden (verklaring en ontvangstbewijs, inschrijving in het bevolkingsregister,
aangifte van een overeenkomst na het opstellen van de verklaring van wettelijke samenwoning, …). Dit document is beschikbaar onder volgende referentie:

5.213-0: Farde “Verklaring wettelijke samenwoning”

De documenten met betrekking tot de wettelijke samenwoning kunnen ook verkregen worden
in de vorm van een dossier:

Dossier 5.213A Verklaring wettelijke samenwoning
Het bevat een exemplaar van de farde en één exemplaar van voormelde formulieren met:
— een kopie van de ministeriële omzendbrief van 1 december 1999;
— een procedurenota aangaande het gebruik van de verschillende formulieren.

Voor meer inlichtingen kunt u steeds contact opnemen
met onze vertegenwoordiger of met onze commerciële dienst:
onze vertegenwoordiger:
Michel Buyse
GSM: 0473 98 24 40
e-mail: michel.buyse@uga.be

onze interne commerciële dienst:
Catherine Deblon
tel.: 056 36 32 03
e-mail: catherine.deblon@uga.be

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.

DRUKWERK
Frankering

Division of ContinugaTM nv

Stijn Streuvelslaan 73
8501 KORTRIJK (HEULE)

BURGERLIJK HUWELIJK – GETUIGEN
DRUKWERK
HUWELIJKSAANGIFTE
WETTELIJKE SAMENWONING

Frankering

Gelieve te leveren voor rekening van het gemeentebestuur van:
.........................................................................................................................................................

Postnummer: .................................................

1. Huwelijk
…. ex. 5.213-25
2. Wettelijke samenwoning
…. ex. 5.213-2
…. ex. 5.213-3
…. ex. 4.11-50
…. ex. 5.213-4/1
…. ex. 5.213-4/2
Naam:

…. ex. 5.213A Dossier “Verklaring wettelijke samenwoning”
…. ex. 5.213-6
…. ex. 5.213-7
- met een kopie van de ministeriële omzendbrief van
TM nv
1 december
1999;
…. ex. 5.213-8 Division of Continuga
met
een procedurenota aangaande het gebruik van
…. ex. 5.213-0
Stijn Streuvelslaan
73
de verschillende
formulieren.

8501 KORTRIJK (HEULE)

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

Datum:

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

Functie: .................................................................................................... Handtekening:

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

De UGA-berichten kunnen u via mail bezorgd worden. Indien u dit wenst, gelieve hiernaast uw e-mailadres
te vermelden: .......................................................................................................................................................................................................
Minimum te bestellen hoeveelheid: 10 ex.

