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Verantwoordelijke redacteur : 
Claire Vandevivere, Burgemeester

Gemeentebestuur van Jette 
Wemmelsesteenweg, 100

1090 Jette



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,

Mounir Laarissi
Ambtenaar van Burgerlijke stand

Nuttige adressen

Het gemeentebestuur van Jette 
Dienst Burgerlijke Stand - Benedenverdieping
Wemmelsesteenweg 100 - 1090 Jette
Telefoon: 02.423.13.25
e-mail : etatcivil@jette.brussels

Openingsuren en -dagen (Afspraak online te maken 
via www.irisbox.be) Van januari tot en met december 
met uitzondering van juli en augustus

Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag: 8u30 – 13u00 
(laatste ticket om 12u30)
Donderdag: 13u00 – 19u00 (laatste ticket om 18u30)

In juli en augustus : van maandag tot vrijdag van 8u30 
tot 13u00  (laatste ticket om 12u30)

Abdij van Dieleghem
Guillaume Beliënstraat, 14
1090 Jette



Wat zijn de tijden en prijzen om te trouwen?

Viering van huwelijken

Van maandag tot donderdag, morgen of middag:  

Vrijdag morgen

Vrijdag middag

Zaterdag morgen

Zaterdag middag 

Trouwkaart (optioneel):  

Tijdens de maanden januari, februari, maart, november en december zullen 
de huwelijken slechts een vrijdag op twee en een zaterdag op twee voltrok-
ken 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 persoon-
lijke 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!

2022        2023           2024

233,50 €        238,10 €      242,90 €

-             -    -

233,50 €       238,10 €      242,90 €

76,40 €        77,90 €        79,50 €

344,90 €        351,80 €      358,80 € 

41,80 €        42,60 €        43,50 €

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 wor-
den. Raadpleeg de dienst Burgerlijke stand voor de legalisering en 
eventuele vertaling van buitenlandse documenten.

Wat is de geldigheidstermijn van de documenten?

Maximum 1 jaar

Wanneer moet u over de documenten beschikken?

Om uw huwelijksdossier te openen, moet u zich beiden eerst aanbie-
den
op het gemeentehuis.

Vervolgens nodigt de dienst Burgerlijke stand u uit om uw huwelijk-
saangifte
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 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.



Waar en wanneer moet u de nodige stappen zetten?

Meld u beiden minstens 3 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 ingeschreven in België:
- integrale geboorteakte
- identiteitskaart
- attest van woonst

• U bent buitenlander:
- identiteitsbewijs (paspoort of ander bewijs)
- integrale geboorteakte
- nationaliteitsbewijs
- bewijs van ongehuwde staat of van ontbinding of nietigverklaring
   van vorig(e) huwelijk(en):
   echtscheidingsakte/overlijdensakte van overleden man of vrouw
- Bewijs van woonst

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

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


