Gemeentebestuur van Jette

Bent u van plan
in het huwelijksbootje
te stappen?

Mevrouw, Mijnheer,
Als u in het huwelijksbootje stapt, neemt u een
belangrijke beslissing in uw leven. Door elkaar
uw ja-woord tegenover de Ambtenaar van Burgerlijke stand, gaat u door het leven als een getrouwd koppel.
«Ja» zeggen betekent dat u in een langdurige relatie stapt. De liefde,
maar ook en vooral die kleine gebaren die u elke dag opnieuw stelt,
hernieuwen dit verlintenis voortdurend.
Deze brochure is er om u te helpen en de stappen te verduidelijken
die nodig zijn om deze mooie verbintenis te sluiten.
Wij staan te uwer beschikking.
Met vriendelijke groeten,

Claire Vandevivere,
Ambtenaar van Burgerlijke stand

WAAR EN WANNEER MOET U DE NODIGE STAPPEN ZETTEN?
Meld u beiden minstens 6 maanden voor uw huwelijk aan op de dienst
Burgerlijke stand (1) voorzien van uw identiteitskaart (Belg) en paspoort
(niet-Belg).

WELKE ZIJN DE BASISDOCUMENTEN?
• U bent Belg:
- integrale geboorteakte
- identiteitskaart
- attest van woonst
- ...
• U bent buitenlander:
- identiteitsbewijs (paspoort of ander bewijs)
- nationaliteitsbewijs
- bewijs van ongehuwde staat of van ontbinding of nietigverklaring
van vorig(e) huwelijk(en):
echtscheidingsakte/overlijdensakte van overleden man of vrouw
- ...
De aangifte kan gebeuren door één partner indien de afwezige
partner een geschreven en geldig verklaarde volmacht meegeeft.
Voeg er eventueel ook een kopie van de identiteitskaart bij.
Naargelang de aard van het dossier kunnen bijkomende
documenten gevraagd worden.

VOOR TE MOGEN TROUWEN ?
- 18 jaar zijn (behalve bij gerechterlijke ontheffing)
- ongehuwd, weduw(naar)e of gescheiden zijn

WAAR KAN U TERECHT VOOR DE NODIGE DOCUMENTEN ?
De documenten die afgeleverd moeten worden door een Belgische
gemeente, kunnen door de dienst Burgerlijke stand opgevraagd worden.
Raadpleeg de dienst Burgerlijke stand voor de legalisering en eventuele
vertaling van buitenlandse documenten.

WAT IS DE GELDIGHEIDSTERMIJN VAN DE DOCUMENTEN?
Maximum 6 maanden.

WANNEER MOET U OVER DE DOCUMENTEN BESCHIKKEN?
Om uw huwelijksdossier te openen, moet u zich beiden eerst aanbieden
op het gemeentehuis.
Vervolgens nodigt de dienst Burgerlijke stand u uit om uw huwelijksaangifte
te tekenen. Deze aangifte is cruciaal om te kunnen trouwen.
Deze aangifte moet opgemaakt en getekend zijn uiterlijk 15 dagen
en ten vroegste 6 maanden vóór de voorziene trouwdatum.
De volgende documenten zullen afgegeven moeten worden
bij de huwelijksaangifte:
- een kopie van de identiteitskaarten van de getuigen;
- de notariële akte van het huwelijkscontract;
- de geboorteakte van de gezamenlijke kinderen (ook voor degene die in het
buitenland geboren zijn).

WIE LEIDT DE HUWELIJKSPLECHTIGHEID EN WAAR VINDT ZE PLAATS?
De huwelijksplechtigheid vindt plaats in de Oude Abtswoning van de
Abdij van Dieleghem (2) en wordt geleid door de Ambtenaar van de
Burgerlijke stand of een vervanger.

UURROOSTER EN TARIEVEN
HUWELIJKSPLECHTIGHEID
TARIEVEN (IN EURO)

2014

2015

Woensdagvoormiddag

195

200

Woensdagnamiddag

195

200

-

-

195

200

62

64

295

305

33,40

34,10

Vrijdagvoormiddag
Vrijdagnamiddag
Zaterdagvoormiddag
Zaterdagnamiddag

HUWELIJKSBOEKJE
2014 (IN EURO)

Tijdens de maanden januari, februari, maart, november en december zullen de huwelijken slechts een vrijdag op twee en een zaterdag op twee voltrokken worden.
In geval van speciaal verzoek buiten de voorziene data, zal het tarief van zaterdag
namiddag van toepassing zijn.

KAN U UW HUWELIJK PERSONALISEREN
OF EEN RECEPTIE ORGANISEREN ?

Ja! Als u bepaalde muziek wenst, zelf het woord wil nemen of een persoonlijke
toets aan het gebeuren wil toevoegen, vermeld dit dan bij de dienst Burgerlijke
stand. Zo kan de plechtigheid behoorlijk voorbereid worden en kan er, indien
nodig, wat meer tijd voorzien worden.
Het is ook mogelijk om na uw huwelijk een receptie te voorzien in de Abdij van
Dieleghem.
Bij de dienst Burgerlijke stand kan u terecht voor alle praktische details.

Wij wensen u veel geluk

Het huwelijk is een universeel recht
maar elk land bepaalt de modaliteiten ervan.

Voorwaarden om te kunnen trouwen:

- Vrijwillig toestemmen in het huwelijk
Een gedwongen huwelijk is strafbaar.
Als u zich hierover zorgen maakt,
kan u er altijd in vertrouwen over spreken.

- Een duurzame relatie willen.

NUTTIGE ADRESSEN
(1) Het gemeentebestuur van Jette
Dienst Burgerlijke stand
Benedenverdieping
Wemmelsesteenweg 100
1090 Jette
Telefoon: 02.423.13.25
Fax: 02.423.13.33
e-mail : egroenen@jette.irisnet.be
Openingsuren en -dagen
Van januari tot december met uitzondering van de
maanden juli en augustus:
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag: 8.30u – 14u
Donderdag: 13u – 19u (kom liefst tot een halfuur vóór
sluitingstijd)
Juli en augustus:
Van maandag tot vrijdag van 8.30u tot 14u
(2) Oude Abtswoning van de Abdij van Dieleghem
Beliënstraat 4
1090 Jette
(zie plan hieronder)
Telefoon: 02.479.00.52
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