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INFORMATIEBLAD OVER HET HUWELIJK 

 

1. PLAATS VAN HET HUWELIJK EN PROCEDURE 

 

HUWELIJK IN BELGÏE  

Het burgerlijk huwelijk vindt plaats in het gemeentehuis. Voor meer informatie, gelieve contact op te 

nemen met uw Belgische gemeente. 

 

Als uw toekomstige echtgenoot onderworpen is aan de visumplicht voor België, kan hij / zij een 

huwelijksvisum aanvragen. Raadpleeg hiervoor de website van VFS Global: 

https://www.vfsglobal.com/Belgium/Ivorycoast/. 

 

HUWELIJK IN IVOORKUST 

Buitenlanders die in Ivoorkust willen trouwen, moeten bij het gemeentehuis waar het huwelijk wordt 

gevierd een attest geen huwelijksbeletsel (AGHB) of verklaring van huwelijkse staat afgeven. Dit 

certificaat bevestigt dat er geen wettelijke belemmering is voor het huwelijk volgens de Belgische 

wet. 

 

Dit certificaat (6 maanden geldig) wordt afgegeven door de Belgische Ambassade mits indiening van 

een volledig AGHB-aanvraagdossier en na het afnemen een interview van de twee toekomstige 

echtgenoten. 

 

WAARSCHUWING 

Het wordt ten zeerste aanbevolen dat Belgen die in Ivoorkust trouwen deze procedure respecteren. 

 

Het AGHB-aanvraag dossier  

 
U bent in een Belgische gemeente 

ingeschreven 

U bent in het buitenland ingeschreven 

Een schriftelijke aanvraag voor de uitgifte 
van de AGHB 
met vermelding van de taal waarin de AGHB 
moet worden opgesteld (Frans, Nederlands, 

Duits) 
 

Een schriftelijke aanvraag voor de uitgifte 
van de AGHB  
met vermelding van de taal waarin de AGHB 
moet worden opgesteld (Frans, Nederlands, 

Duits) 
 

Aanvraagformulier met adresverkiezing 
en ereverklaring  
 

Aanvraagformulier met adresverkiezing en 
ereverklaring  

Volledig uittreksel uit het 
bevolkingsregister van de woonplaats in 
België of een verblijfsvergunning: 
- vermelding van voor- en achternaam, 
woonplaats, nationaliteit, burgerlijke staat 
- minder dan 6 maanden oud 

- conform verklaard door de overheid die het 
heeft afgegeven 

Volledig uittreksel van het consulaire 
bevolkingsregister uitgegeven door de 
diplomatieke post: 
- minder dan 6 maanden oud 
- kost: 13.200 FCFA (indien afgeleverd door de 
Belgische ambassade in Ivoorkust) 

 

Kopie van de identiteitskaart en het 
paspoort van de aanvrager 

Kopie van de identiteitskaart en het 
paspoort van de aanvrager 

Kopie van de identiteitskaart en het 

paspoort van de toekomstige echtgenoot 

Kopie van de identiteitskaart en het 

paspoort van de toekomstige echtgenoot 

 

 

Interview bij de Belgische ambassade met de 2 toekomstige echtgenoten 

- Op afspraak (neem contact op met de ambassade 15 dagen voor aankomst in Ivoorkust als u 

in het buitenland woont), via abidjan@diplobel.fed.be  

 

 

https://www.vfsglobal.com/Belgium/Ivorycoast/
https://cotedivoire.diplomatie.belgium.be/sites/default/files/content/formulaire_demande_de_cnem-nl.docx
https://cotedivoire.diplomatie.belgium.be/sites/default/files/content/formulaire_demande_de_cnem-nl.docx
https://cotedivoire.diplomatie.belgium.be/sites/default/files/content/formulaire_demande_de_cnem-nl.docx
https://cotedivoire.diplomatie.belgium.be/sites/default/files/content/formulaire_demande_de_cnem-nl.docx
mailto:abidjan@diplobel.fed.be
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Aflevering van de AGHB (kost: 13.200 FCFA) 

- Normaal gezien : binnen 72 uur na het interview  

- In bepaalde gevallen moet de aanvraag van de AGHB voorgelegd worden bij 

Procureur Des Konings waarvan uw gemeente afhankelijk is voor een beslissing. 

De wachttijd is gewoonlijk tussen de 3 en 5 maanden. 

 

Het wordt daarom aanbevolen om  de huwelijksdatum niet vast te leggen voordat u in het 

bezit van de AGHB bent.  

 

2. INSCHRIJVING VAN UW HUWELIJK IN HET BELGISCHE RIJKSREGISTER 

 
U bent in een Belgische gemeente 

ingeschreven 
U bent in het buitenland ingeschreven 

Volledig exemplaar van de gelegaliseerde 
(originele) huwelijksakte, te verstrekken aan 

uw gemeente voor registratie in het 
Rijksregister 

Volledig exemplaar van de gelegaliseerde 
(originele) huwelijksakte, te verstrekken aan 

de Ambassade van België van uw woonplaats 
voor registratie in het Rijksregister 

 

3. OVERSCHRIJVING VAN UW HUWELIJK 

Uw buitenlandse huwelijksakte kan in de registers van de burgerlijke stand van een Belgische 

gemeente overgeschreven worden. Hiermee kunt u in België gemakkelijk uittreksels of letterlijke 

kopieën verkrijgen. 

 

De FOD Buitenlandse Zaken en de Belgische consulaire vertegenwoordigingen zijn niet bevoegd om 

dit te doen. U moet contact opnemen met de gemeente van uw huidige woonplaats in België of met 

de gemeente waar u zich vestigde na uw terugkeer uit het buitenland. Als u geen woonplaats in 

België hebt, kan het document in de volgende volgorde in de registers van de burgerlijke stand 

worden overgeschreven: 

- uw laatste woonplaats in België; 

- vanuit je ouderlijk woonplaats in stijgende lijn (vader, moeder, grootvader, grootmoeder); 

- de Belgische gemeente waar u bent geboren; 

- de stad Brussel. 

Gelieve contact op te nemen met de betrokken gemeente in België voor meer informatie over de 

overschrijving. 

 

4. HUWELIJKSVERMOGENSTELSEL  

 

Als het huwelijksregime niet schikt of als u de invloed van uw huwelijk op uw vermogen nader wilt 

specificeren, is het raadzaam om vóór het huwelijk door een Belgische notaris een huwelijkscontract 

op te stellen. Hiermee kunt u duidelijk het type systeem definiëren dat u kiest (scheiding van 

goederen, gemeenschap van goederen, enz.). 

Als het huwelijkscontract naar de ambassade of het consulaat-generaal moet worden gestuurd, 

stuurt uw Belgische notaris zijn ontwerp-akte per e-mail naar de notaris van de FOD Buitenlandse 

Zaken (notaribox@diplobel.fed.be) en deze zal het doorsturen naar de Belgische diplomatieke of 

consulaire post die vervolgens contact met u opneemt. Als uw toekomstige echtgenoot de taal van 

de akte niet begrijpt, moet deze door een erkende vertaler worden vertaald. Voor alle nuttige 

informatie, kunt u volgende webpagina raadplegen : 

https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Diensten_in_het_buitenland/Notariele_bevoegdheid/Huwe

lijk 

 

Als u na het huwelijk het huwelijksregime wilt wijzigen, moet u contact opnemen met uw notaris in 

België. 

 

5. HUWELIJK EN NATIONALITEIT 

 

Sinds 01/01/2013 kunnen alleen personen die hun hoofdverblijfplaats in België hebben op basis van 

een legaal verblijf de Belgische nationaliteit aanvragen (neem contact op met de gemeente voor 

meer informatie). Het huwelijk met een Belg heeft geen directe invloed op de nationaliteit van uw 

buitenlandse echtgenoot. 
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