
Datum van het huwelijk, ________________________________________________ In de parochiekerk: _________________________________________________________________

Te ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(postnummer, deelgemeente en fusiegemeente)

Bisdom: _____________________________________________________________________
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DOC. VII.

Huidig adres: ___________________________________________________________________

(plaats en postnr.)

(straat, nr.) ______________________________________________________________________________

Parochie: __________________________________________________________________________

Bisdom: ____________________________________________________________________________

Zoon van __________________________________________________________________________

en: _____________________________________________________________________________________

Geboorteplaats: _______________________________________________________________

Geboortedatum: ______________________________________________________________

Huidig adres: ___________________________________________________________________

(plaats en postnr.)

(straat, nr.) ______________________________________________________________________________

Parochie: __________________________________________________________________________

Bisdom: ____________________________________________________________________________

Dochter van _____________________________________________________________________

en: _____________________________________________________________________________________

Geboorteplaats: _______________________________________________________________

Geboortedatum: ______________________________________________________________

VAN

(Naam en voornamen van de bruidegom) (Naam en voornamen van de bruid)

Toekomstig adres: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(plaats)

(straat) ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Het huwelijk werd ingeschreven in het huwelijksregister, onder nr. ____________________________________________________

en

wat de bruidegom betreft, in het doopregister van de
parochie:

___________________________________________________________________________________________

onder nr.: ________________________________________________________________________

wat de bruid betreft, in het doopregister van de
 parochie:

___________________________________________________________________________________________

onder nr.: ________________________________________________________________________

Gebedsoproep voor de huwenden (zie Toelichtingen, nr. 1)

In deze parochie, op _____________________________________________________ In deze parochie, op _____________________________________________________



CANONIEK GEDEELTE (zie Toelichtingen, nr. 6)

A. Doopsel ingeschreven in eigen register, jaar ______,

nr. ______________________________________________

B. Gedoopt in de kerk/kapel

____________________________________________________________________________________

te ________________________________________________________________________________

op ______________________________________________________________________________

zo nodig: adres ouders ten tijde van het doopsel:
(zie Toelichtingen, nr. 2)
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Doopbewijs: toegekomen - niet toegekomen.

C. Gevormd te ______________________________________________________________

op ______________________________________________________________________________

Vormselbewijs: toegekomen - niet toegekomen.

Ongehuwd ____________________________________________________________________

Weduwnaar van ___________________________________________________________

Overleden op _______________________________________________________________

Overlijdensattest: toegekomen - niet toegekomen.

Enkel burgerlijk gehuwd met

_________________________________________________________________________________________

en van deze echtgescheiden op _______________________________

In de gemeente ____________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Beletsel: _________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Dispensatie verleend te _______________________________________________

op ___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Eventuele bemerkingen: _____________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Handtekening van de pastoor of zijn afgevaardigde

_________________________________________________________________________________________

Plaats en datum: __________________________________________________________

Parochiezegel

A. Doopsel ingeschreven in eigen register, jaar ______,

nr. ______________________________________________

B. Gedoopt in de kerk/kapel

____________________________________________________________________________________

te ________________________________________________________________________________

op ______________________________________________________________________________

zo nodig: adres ouders ten tijde van het doopsel:
(zie Toelichtingen, nr. 2)
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Doopbewijs: toegekomen - niet toegekomen.

C. Gevormd te ______________________________________________________________

op ______________________________________________________________________________

Vormselbewijs: toegekomen - niet toegekomen.

Ongehuwd ____________________________________________________________________

Weduwe van _________________________________________________________________

Overleden op _______________________________________________________________

Overlijdensattest: toegekomen - niet toegekomen.

Enkel burgerlijk gehuwd met

_________________________________________________________________________________________

en van deze echtgescheiden op _______________________________

op datum _______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Beletsel: _________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Dispensatie verleend te _______________________________________________

op ___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Eventuele bemerkingen: _____________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Handtekening van de pastoor of zijn afgevaardigde

_________________________________________________________________________________________

Plaats en datum: __________________________________________________________

Parochiezegel

BRUIDEGOM BRUID

Doopsel - Vormsel (zie Toelichtingen, nr. 2)

Status liber

Burgerlijk huwelijk

Huwelijksbeletselen (zie Toelichtingen, nr. 4a)

Vrijheid van toestemming (zie Toelichtingen, nr. 4c)



– Delegatie om voor te gaan in de huwelijksritus,
te geven door de pastoor van de parochie waar het huwelijk plaats heeft.

Ik, ondergetekende, pastoor van de parochie _________________________________________________________________________________________________________________________

te  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , delegeer hiermede ____________________________________________________________________

om, in mijn parochie, namens de Kerk, op geldige wijze, als getuige op te treden bij het geven van de wederzijdse hu-
welijkstoestemming van de hiervoor vermelde verloofden.

Te _________________________________________________________________________ , op _____________________________________________________________

L+S (Handtekening van de pastoor)

– Toelating om te huwen buiten de parochie(s) van de verloofden,
te geven door de pastoor van de bruid of van de bruidegom. 

Ondergetekende verleent hiermede de toelating voor de viering van voormeld huwelijk in de parochie

________________________________________________________________________________________________ te ___________________________________________________________________________________________________

Te _________________________________________________________________________ , op _____________________________________________________________

L+S (Handtekening van de pastoor)

– Toelating om te huwen in het buitenland of met iemand die in het buitenland woont,
te geven door de Ordinaris van de bruid of van de bruidegom. (zie Toelichtingen nr. 3)

Visis documentis huic Curiae exhibitis, permittimus ut matrimonium, de quo in protocollo, contrahatur (servatis de jure

servandis) in paroecia __________________________________________________________________________________________ loci _______________________________________________________________

Datum ____________________________________________________________ die __________________________________

L+S (Subscriptio Ordinarii)

– Toelating van de Ordinaris bij een huwelijk met iemand die niet gelovig is, of in geval van twijfel omtrent een of an-
der element uit het huwelijksdossier (zie Toelichtingen, nr. 4,b + c).

Per praesentes licentiam concedimus assistendi huic matrimonio.

Datum ____________________________________________________________ die __________________________________

L+S (Subscriptio Ordinarii)



TOELICHTINGEN

1. — De huwelijksroepen zullen voortaan vervangen worden door een gebedsoproep ter intentie van de huwenden,
die met naam vermeld worden in de zondagscelebratie van de parochie der verloofden.  De pastoor oordeelt
of in bepaalde gevallen die voorbede mag achterwege gelaten worden.

2. — Het doopbewijs van de verloofden wordt door de pastoor gevraagd aan de parochie waar de ouders woonden
ten tijde van het doopsel.  Als de verloofden niet weten welke deze parochie is, zal men, dankzij de juiste aan-
duiding van het adres van de ouders ten tijde van het doopsel, verder opzoekingen kunnen doen.  Indien het
doopsel staat ingeschreven in het eigen register, volstaat de referentie.

3. — De toelating van de Ordinaris van de bruid of van de bruidegom moet gevraagd worden in de volgende twee
gevallen:
a. als de verloofden willen huwen in het buitenland;
b. als één der verloofden in het buitenland woont.

4. — De Ordinaris moet ook steeds worden aangeschreven
a.  als er een huwelijksbeletsel is;
b.  als één der verloofden het christelijk geloof geheel of ten dele afwijst (zie Pastoraal Gedeelte, A.3. Nota);
c.  als de priester, die de huwelijksvoorbereiding deed, niet zeker is of de verloofden tot het huwelijk kunnen

worden toegelaten; dit kan het geval zijn als hij twijfelt aan hun staat van vrijheid, aan hun vrije toestemming,
aan het aanvaarden van de wezenseigenschappen van het huwelijk (onverbreekbaarheid, huwelijkstrouw,
kinderen), of als hij de aanwezigheid van een of ander huwelijksbeletsel vermoedt, alsook in het geval van
de nietigverklaring van een vorig kerkelijk huwelijk.

5. — Voor de gemengde huwelijken (mixta religio), waarvoor steeds de toelating moet gevraagd worden aan de Or-
dinaris, en voor de huwelijken tussen een katholiek en een ongedoopte (disparitas cultus), waarvoor de dis-
pensatie moet aangevraagd worden, gebruikt men de speciale formulieren (respectievelijk document X of XI).

6. — De catechetische huwelijksvoorbereiding en het opstellen van het Pastoraal Gedeelte van het dossier, worden
toevertrouwd aan de eigen pastoor van de verloofde in wiens parochie het huwelijk wordt gecelebreerd.  Hij zal
daartoe met beide verloofden samen een pastoraal gesprek hebben.  Behoudens andersluidende beschikkin-
gen getroffen met het akkoord van de Ordinaris, handelt men verder als volgt: hij nodigt de andere verloofde,
die niet tot zijn parochie behoort, uit om naar zijn of haar eigen pastoor te gaan, voor zover dit nog niet zou ge-
beurd zijn.  Deze vult het eerste deel van het dossier in (algemene inlichtingen en canoniek gedeelte) voor de
betreffende partner; hij maakt dossier en bijgevoegde documenten over aan de pastoor van de parochie waar
het huwelijk wordt gevierd en voegt er, op afzonderlijk blad, zo nodig de inlichtingen aan toe van pastorale aard
over zijn parochiaan om de catechetische huwelijksvoorbereiding te helpen oriënteren.

De pastoor van de parochie waar het huwelijk wordt gevierd, vult het canoniek gedeelte verder aan met de ge-
gevens die zijn parochiaan betreffen.

7. — Hier wordt aan de betrokkenen ook medegedeeld dat de kerk veel belang hecht aan een ker-
kelijk huwelijk.  Voor de gelovige gemeenschap zullen zij voortaan gelden als gehuwden.  Daar-
om wordt er voor hen gebeden in de voorbeden, zullen zij ingeschreven worden in het doop- en
huwelijksregister, en wordt hun huwelijk ook langs het parochieblad aan de gelovige gemeen-
schap meegedeeld.



van ______________________________________________________________________________________________ met __________________________________________________________________________________________

Plaats en datum van het huwelijk: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PASTORAAL GEDEELTE (zie Toelichtingen, nr. 6)

A. Voorbereiding en motivering van het huwelijk

1. Aan welke waarden hechten zij veel belang in hun leven (ieder afzonderlijk - beiden samen)?

Waar hebben zij deze waarden ontdekt (thuis - jeugdbeweging - parochie - school)?

Hebben deze waarden ook een verwijzing naar Jezus en het Evangelie?

2. Hebben zij een of andere vorm van huwelijksvoorbereiding gevolgd?

3. Waarom kiezen zij ook voor een kerkelijk huwelijk, en niet alleen voor een burgerlijk huwelijk?

Nota: Als één van de huwenden het christelijk geloof geheel of ten dele afwijst, wordt aan de gelovige partner
gevraagd trouw te blijven aan zijn geloof en zich eerlijk in te spannen opdat de kinderen katholiek gedoopt
en opgevoed worden.  Aan de niet-gelovige partner wordt gevraagd dit engagement van de andere te
eerbiedigen (zie engagement II).
De zaak wordt voorgelegd aan de Ordinaris van de plaats waar het huwelijk wordt ingezegend; daartoe
wordt het huwelijksdossier, volledig en duidelijk ingevuld, aan het Bisdom overgemaakt.

4. Wordt bij dit huwelijk een Eucharistieviering gevraagd?

Deze vraag naar de Eucharistie moet op een geest van geloof teruggaan.  Het kan dat één van de huwenden,
die goed de betekenis van de Eucharistie begrijpt, deze nochtans niet wil vragen uit eerbied voor zijn partner,
die daar nog niet aan toe is.

B. Waarde en betekenis van het christelijk huwelijk

Is het huwelijk voor hen een engagement

— dat zij in volle vrijheid op zich willen nemen?

— dat hen oproept tot edelmoedige liefde voor elkaar en tot het opbouwen van een echte gemeenschap?

— dat een volgehouden huwelijkstrouw insluit (eenheid)?

— waardoor zij zich met elkaar verbinden voor het leven (onverbreekbaarheid)?

— dat openstaat voor kinderen?

Zijn zij bereid, met de steun van de christengemeenschap, hun kinderen te laten dopen en op te voeden in geloof?

H U WE LIJK



C. Verklaring door de huwenden te ondertekenen, waarbij zij hun engagement tegenover hun huwe-lijk,
alsook hun kennisneming van de canonieke gegevens van dit dossier bevestigen (7).

1. Engagement bij een huwelijk tussen twee gelovige partners

Nu ik een kerkelijk huwelijk verlang te sluiten, verklaar ik voor God en voor zijn Kerk, dat ik door mijn ja-
woord op mij neem:
Heel mijn leven trouw te blijven, en mij als een goede echtgenoot/echtgenote in te zetten om ons huwelijk
uit te bouwen tot een echte liefde- en levensgemeenschap.
Ik beloof dat ik als een goede vader/moeder de kinderen, die ons worden toevertrouwd, wil laten dopen
en zal opvoeden in geloof en liefde tot de Heer Jezus-Christus.

Handtekening van de bruid, Handtekening van de bruidegom,

2. Engagement bij een huwelijk als één der huwenden het christelijk geloof geheel of ten dele afwijst

a) Gelovige partner: Ik verklaar voor God en zijn Kerk, dat ik het huwelijk aanvaard als een gemeenschap
voor het leven: één, onverbreekbaar en openstaand voor kinderen.  Ik beloof trouw te blijven aan mijn
geloof en mij eerlijk in te spannen opdat onze kinderen katholiek gedoopt en opgevoed worden.

Handtekening,

b) Niet-gelovige partner (Dit engagement geschiedt bij voorkeur door ondertekening van onderstaande
tekst, maar een mondeling engagement kan desnoods volstaan).
Ik verklaar dat ook ik het huwelijk aanvaard als een gemeenschap voor het leven: één, onverbreekbaar
en openstaand voor kinderen.
Ik beloof de geloofsovertuiging en -beleving van mijn partner en zijn/haar inzet voor de katholieke doop
en opvoeding van de kinderen te eerbiedigen.

Handtekening,

D. Besluit van de pastoor of zijn afgevaardigde

Plaats _______________________________________________________________________________

Datum _____________________________________________________________________________

Handtekening van de pastoor of zijn afgevaardigde,


