
 Consulaire diensten 

 

 

ATTEST GEEN HUWELIJKSBELETSEL 

 

Algemene vereisten: 

1. Ingevuld “AANVRAAG ATTEST VAN GEEN HUWELIJKSBELETSEL” formulier. De aanvrager 
dient zelf de rijksregistergegevens te verifiëren via “Mijn Dossier” of de gegevens op te vragen 
aan zijn/haar gemeente van domicilie in België of het consulaat waar hij/zij in de registers is 
ingeschreven. 
 

2. Een kopie van uw paspoort en dat van uw verloofde. Uw partner moet een geldig identiteitsbewijs 
van de overheid verstrekken als hij / zij geen paspoort heeft. 
 

3. Een kopie van alle Filipijnse immigratiestempels (binnenkomst en uitgang) in uw paspoort(en). 

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 

 een benaderende voorkeursdatum voor de afspraak (dinsdag en donderdag om 9u30 of om 
2u00) 

De ambassade kan het LCC-attest alleen uitgeven in een van de Belgische nationale talen. Informeer 
bij de Filippijnse gemeente / kerk waar u gaat trouwen als zij een officiële Engelse vertaling nodig 
hebben. Om een vertaling en legalisatie te verkrijgen, kunt u contact opnemen met een van onze 
beëdigde vertalers, gevolgd door Legalisatie door de ambassade. 

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. 

https://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/rijksregister/mijn-dossier/
mailto:manila@diplobel.fed.be
https://philippines.diplomatie.belgium.be/sites/default/files/content/download/consulair/list_of_accredited_translators_for_the_belgian_embassy.pdf
https://philippines.diplomatie.belgium.be/nl/consulaire-diensten/legalisatie-van-documenten

