
 Consulaire diensten 

 

 

ATTEST GEEN HUWELIJKSBELETSEL 

 

Algemene vereisten: 

1) Geboorteakte 

De geboorteakte wordt afgegeven door de bevoegde overheden van de geboorteplaats. 

 Ingeval van geboorte in België: afgegeven door de gemeente 
 Ingeval van geboorte in het buitenland: afgegeven door de overheden die de geboorte 

hebben ingeschreven 
 

2) Een getuigschrift van het gemeentebestuur van uw woonplaats in België waarop uw naam en 
voornamen, uw Belgische nationaliteit, uw burgerlijke staat en uw huidige woonplaats worden 
vermeld (in het Nederlands: Getuigschrift van Woonst voor Huwelijk - in het Frans: 
Attestation de Résidence en vue de marriage) 

Indien u niet meer woonachtig bent in België, dient u een getuigschrift voor te leggen dat is 
afgegeven door de bevoegde overheden van uw huidige woonplaats (de Belgische consulaire 
beroepspost). 

Als u op deze ambassade bent ingeschreven, dient u in plaats daarvan een CENOMAR 
(Uittreksel uit het huwelijksregister, ook Attest van burgerlijke staat genoemd) voor te leggen, 
afgegeven door de plaatselijke Filipijnse overheden. 

3) Indien uit punt 2 blijkt dat u uit de echt gescheiden of weduwnaar/weduwe bent, zult u ook 
nog alle bewijsstukken moeten voorleggen die betrekking hebben op uw echtscheiding of op 
het overlijden van uw (ex)-echtgeno(o)t(e). 
 

4) Een kopie van uw paspoort en dat van uw verloofde. 
 

Opgelet: deze originele stukken moeten minder dan 6 maanden oud zijn. Voor de verkrijging van het 
attest op de ambassade hoeven de stukken die zijn afgegeven door de Belgische overheden 
(gemeentebestuur of consulaire beroepspost) of door de Filipijnse overheden niet gelegaliseerd of 
vertaald te worden. 

 

Procedure: 

Stuur uw aanvraag eerst per e-mail naar manila@diplobel.fed.be samen met het volgende: 

 een gescande kopie van de hierboven vermelde documenten voor eerste controle 

 de taal waarin u het LCC-attest wilt ontvangen en of u al dan niet ook een Engelse vertaling 
wenst 
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 een benaderende voorkeursdatum voor de afspraak 

Nadat u bevestiging van de afspraak gekregen hebt, meldt u zich op de afgesproken datum vergezeld 
van uw toekomstige echtgeno(o)t(e) op de ambassade aan voor een gesprek met de consul. 
Uiteraard brengt u alle originele stukken mee, alsook het betalings-/stortingsbewijs van de bank (klik 
op TARIEVEN onder Snel naar - ga naar Attest geen huwelijksbeletsel en Vertalers). 

De wet voorziet dat de consulaire ambtenaar het dossier op basis van de voorgelegde originele 
stukken en het gesprek met het koppel moet bestuderen om na te gaan of voldaan is aan alle 
hoedanigheden en voorwaarden om een huwelijk aan te gaan, en tevens waakzaam moet zijn voor 
de problematiek van de schijn- (art. 146 bis van het BW) en/of gedwongen (art. 146 van het BW) 
huwelijken. 

In geval van twijfel zal het hele dossier aan de Procureur des Konings van de woonplaats van de 
aanvrager in België overgemaakt worden om een bijkomend onderzoek te vragen en zijn advies in te 
winnen. De afgifte van het attest zal in dat geval uitgesteld worden. 


