
DONNEES A CARACTERE PERSONNEL - N4 - PERSOONSGEGEVENS 

(LOI/WET 8.12.1992) 

 

 

                          AANVRAAG ATTEST VAN GEEN HUWELIJKSBELETSEL  

 

Ik ondergetekende, 

Naam: ……………………………………………………………………………………………………….. 

Voornamen: ………………………………………………………………………………………………. 

Geboren te: ………………………………..    Op: ……………………………………. 

wens een attest van geen huwelijksbeletsel aan te vragen bij het 

Consulaat(-generaal) van België te ………………………………………………….  

Met het oog op mijn voorgenomen huwelijk met  

Naam: ………………………………………………………………………………………………………… 

Voornamen: ……………………………………………………………………………………………………. 

Geboren te: …………………………………….. Op: …………………………………………. 

Nationaliteit: …………………………………….

 

Ik verklaar eveneens als woonplaats in België te kiezen1:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

of 

in België mijn hoofdverblijfplaats te hebben te:  

…………………………………………………………………………………………………………..……………………… 

waar ik de briefwisseling en betekeningen aangaande deze aanvraag wens te 

ontvangen.  

 

Ik verklaar op eer dat de gegevens die opgenomen zijn op het uittreksel van 

het consulair bevolkingsregister/Rijksregister van heden correct zijn en dat mijn 

burgerlijke staat hiermee overeen stemt2.  

Ik verklaar op eer dat mijn huidige burgerlijke staat ongehuwd, uit de echt 

gescheiden of weduw(e)naar is en dat ik geen verklaring van wettelijke 

samenwoonst noch samenlevingscontract heb gesloten met een andere persoon 

dan met    ……………………………………………………………… 

met wie ik mij voorneem om een huwelijk te sluiten in …………………………… (land). 

  

                                                           
1
  Vermeld een adres in België bij een familielid, kennis, advocaat, notaris waar u de 

briefwisseling aangaande uw aanvraag wenst te ontvangen. 
2
  Verifieer: https://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/rijksregister/mijn-dossier/  of vraag de 

gegevens op aan uw gemeente van domicilie in België of het consulaat waar u in de 
registers bent ingeschreven. 

https://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/rijksregister/mijn-dossier/
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Ik verklaar dat ik hiermee kennis heb genomen dat valsheid in geschriften, in 

informatica en in telegrammen met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te 

schaden, wordt gestraft overeenkomstig de artikelen 193 tot en met 197 van de 

Belgische strafwet. 

Gelezen en goedgekeurd (met de hand te schrijven) 

 

Verklaard op ………………………………………………… (datum) 

Te ………………………………………… 

 

 

 

 

 Handtekening van diegene die de aanvraag indient en de verklaring aflegt 

 

Verifieer op de website van het Consulaat(-generaal) waar u het attest 

van geen huwelijksbeletsel aanvraagt hoeveel de consulaire kosten 

bedragen en hoe u die dient te betalen. 

 

 

Opmerking persoonlijke levenssfeer 

Uw persoonsgegevens worden beheerd conform de Verordening (EU) 2016/679 van 

het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming 

van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en 

betreffende het vrije verkeer van die gegevens en conform de Belgische wet van 30 

juli 2018 inzake de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de 

verwerking van persoonsgegevens (Privacywet). 

U heeft een recht op toegang tot, informatie over, wijziging en verbetering van uw 

persoonlijke gegevens. Eveneens heeft u een recht van verzet omwille van legitieme 

redenen tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens. Om uw rechten uit te 

oefenen, moet u zich richten tot de functionaris voor de gegevensbescherming bij de 

FOD Buitenlandse Zaken, vergezeld van een scan van uw identiteitskaart met uw 

handtekening, via het mailadres: dpo@diplobel.fed.be 

mailto:dpo@diplobel.fed.be

