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Huwelijk - aangifte en ceremonie
Bij een huwelijksaangifte verklaren twee toekomstige echtgenoten dat ze willen huwen
voor de ambtenaar van de Burgerlijke Stand.
Wanneer twee personen van hetzelfde geslacht met elkaar in het huwelijk treden
wordt hun verbintenis volledig gelijkschakeld met die van heterokoppels, met
uitzondering van de gevolgen van het huwelijk op de afstamming.
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Voorwaarden
Minstens één van beide partners is in Brugge ingeschreven.
De aangifte kan ten vroegste zes maanden en veertien dagen vóór het huwelijk
opgemaakt worden. Je kan dus ten vroegste veertien dagen nà de
aangifte huwen.
Huwelijken worden aaneensluitend ingepland volgens het eerste ingeschreven
huwelijk op de betreffende dag.
De aangifte moet gebeuren door beide partners samen. Indien slechts één
partner de aangifte doet, moet die in het bezit zijn van een specifieke,
echtverklaarde volmacht van de andere partner en een kopie van de
identiteitskaart van de afwezige.

Procedure
1. Maak een afspraak 'Huwelijk aangifte'.
2. Je kan huwen in:
het stadhuis (Gotische zaal).
het gemeenschapshuis in Zeebrugge.
3. Je kan huwen op:
dinsdagvoormiddag en donderdagvoormiddag van 9 tot 12 uur.
vrijdagnamiddag vanaf 13.30 tot 16.30 uur.
zaterdagvoormiddag van 10 tot 12 uur.
4. Kies je als huwelijksdatum een datum in een feestperiode met eventuele

brugdagen, neem dan eerst contact op met het Huis van de Bruggeling om na te
gaan of de gekozen datum mogelijk is.
5. Bij een huwelijk in de Gotische Zaal meld je je een kwartier voor aanvang aan bij
de rode balie in het stadhuis.
6. Er zijn geen receptiemogelijkheden in het stadhuis na de huwelijksceremonie. Een
eventuele drink kan georganiseerd worden bij de plaatselijke horeca en niet op de
openbare weg.

Meebrengen
Bij aangifte huwelijk:
Geldig identiteitsbewijs.
Woon je allebei in België en ben je er geboren, dan vraagt de dienst zelf de
geboorteakte en bewijs van woonst op.
Eventueel documenten afgeleverd in het buitenland.

Bedrag
Huwelijksboekje: 15 euro (niet verplicht)
Huwelijksceremonie:
dinsdagvoormiddag en donderdagvoormiddag:
vóór 10 uur: gratis
vanaf 10 uur: 70 euro
vrijdagnamiddag: vanaf 13.30 tot 16.30 uur: 95 euro
zaterdagvoormiddag: vanaf 10 tot 12 uur: 160 euro
Er wordt geen premie gegeven door Stad Brugge.

Uitzonderingen
Voor huwelijken met personen van niet-Belgische nationaliteit kom je best eerst op
afspraak langs voor informatie over de documenten die je nodig hebt.

Regelgeving
De echtgenoten hebben er alle belang bij zich goed te laten adviseren over hun
juridisch statuut indien zij zich in het buitenland vestigen of indien zij vermogens- of
andere belangen hebben of verwerven in het buitenland.

Contactinformatie
Huis van de Bruggeling (op afspraak) Samenleven
Dienstverlening op afspraak wegens coronamaatregelen. Lees alle info op
www.brugge.be/coronavirus/nieuws/dienstverlening-hvdb Frank Van Ackerpromenade
2 (Stationsplein) 8000 Brugge
T 050 44 8000
samenleven@brugge.be
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Contactinformatie
Huis van de Bruggeling
N.a.v. coronamaatregelen uitsluitend op afspraak. Maak snel en eenvoudig een
afspraak via afspraken.brugge.be of op het nummer 050 44 8000. Frank Van
Ackerpromenade 2 (Stationsplein) 8000 Brugge
T 050 44 8000
info@brugge.be
Vandaag van 08:30 tot 17:00
Morgen van 08:30 tot 12:30 (Telefonisch te bereiken tot 17.00 u.)
Alle openingsuren

