HUWELIJKSFORMULIER

DOC. VII.

Naam van het bisdom:
Het formulier wordt bewaard in de parochie waar het huwelijk gesloten wordt.
I.

ALGEMENE GEGEVENS

1. Burgerlijk huwelijk -Plaats (gemeente)

datum

2. Kerkelijk huwelijk -Plaats (gemeente)

(deelgemeente)
datum

3. Gebedsoproep voor de huwenden in de thuisparochie(s) van de verloofden (datum)

Bruidegom

Bruid

4. Naam, voornaam

5. Naam, voornaam

Van Vooren L
6. Domicilie (straat / postcode / gemeente)

7. Domicilie (straat / postcode / gemeente)

Toekomstig adres (straat / postcode / gemeente)

8. Telefoon / GSM / e-mailadres

9.Telefoon / GSM / e-mailadres

10. Zoon van

11. Dochter van

12.Geboorteplaats en -datum

13. Geboorteplaats en -datum

Vrije status (status liber) – voor een lijst met huwelijksbeletselen zie los blad
14. Ongehuwd ?

O ja / O nee

16. Weduwnaar van (naam)

15. Ongehuwd ?

O ja / O nee

17. Weduwe van (naam)

overleden op (datum)

overleden op (datum)

Overlijdensattest O toegekomen / O niet toegekomen

18. Bent u vroeger reeds een kerkelijk of religieus huwelijk
aangegaan ?
O ja / O nee
In welke kerk of christelijke gemeenschap
of andere godsdienst ?

Overlijdensattest O toegekomen / O niet toegekomen

19. Bent u vroeger reeds een kerkelijk of religieus huwelijk
aangegaan ?
O ja / O nee
In welke kerk of christelijke gemeenschap
of andere godsdienst ?

Neem bij een positief antwoord contact op met het Bisdom Neem bij een positief antwoord contact op met het Bisdom
20. Enkel burgerlijk gehuwd met (naam)

plaats:

datum:

en van deze uit de echt gescheiden op datum :

21. Enkel burgerlijk huwelijk (met) naam

plaats:

datum:

en van deze uit de echt gescheiden op datum :

Neem bij een positief antwoord contact op met het Bisdom Neem bij een positief antwoord contact op met het Bisdom
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22. Indien positief beantwoord bij vraag 18 + 20

23. Indien positief beantwoord bij vraag 19 + 21

voor een huwelijk:

voor een huwelijk

O Dit huwelijk werd nietig verklaard of

O Dit huwelijk werd nietig verklaard of

O Dit huwelijk werd ontbonden

O Dit huwelijk werd ontbonden

Door de beslissing van de kerkelijke rechtbank

Door de beslissing van de kerkelijke rechtbank

te (plaats)

te (plaats)

op (datum)

op (datum)

24. Zijn er andere huwelijksbeletselen ? (1) O ja / O nee
25. Zijn er andere huwelijksbeletselen ? (1) O ja / O nee
Neem bij een positief antwoord contact op met het Bisdom Neem bij een positief antwoord contact op met het Bisdom
Vrijheid van toestemming
26. Stemt u vrij toe in het huwelijk ?

27. Stemt u vrij toe in het huwelijk ?

28. Eventuele bemerkingen

29. Eventuele bemerkingen

Bruidegom

Bruid

Ga verder bij

30. O katholiek gedoopt (2)

O katholiek gedoopt

II

31. O katholiek gedoopt

O niet-katholiek gedoopt

III

32. O niet-katholiek gedoopt

O katholiek gedoopt

III

33. O katholiek gedoopt

O niet-gedoopt

IV

34. O niet-gedoopt

O katholiek gedoopt

IV

II.
HUWELIJK TUSSEN TWEE KATHOLIEKEN
Bruidegom

Bruid

35. Doopsel ingeschreven in het register van de parochiekerk
Waar het huwelijk plaatsvindt onder het nummer:
............................ / ............................

36. Doopsel ingeschreven in het register van de parochiekerk
Waar het huwelijk plaatsvindt onder het nummer:
.............................. / ............................

37. Gedoopt in de kerk / kapel

38. Gedoopt in de kerk / kapel

in de parochie

in de parochie

te (gemeente & deelgemeente)

te (gemeente & deelgemeente)

op (datum)

op (datum)

Doopbewijs

O toegekomen

O niet toegekomen

39. Adres van de ouders ten tijde van het doopsel

Doopbewijs

O toegekomen

O niet toegekomen

40. Adres van de ouders ten tijde van het doopsel

41. Heeft de katholieke kerk bij formele akte verlaten
42. Heeft de katholieke kerk bij formele akte verlaten
O ja / O nee
O ja / O nee
Neem bij een positief antwoord contact op met het Bisdom Neem bij een positief antwoord contact op met het Bisdom
43. Gevormd in de parochie

44. Gevormd in de parochie

te (gemeente & deelgemeente)

op (datum)
Vormselbewijs

O toegelaten

te (gemeente & deelgemeente)

O niet toegelaten

(1) Zie p. 14 punt 4
(2) Onder katholiek verstaat men: rooms-katholiek
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op (datum)
Vormselbewijs

O toegelaten

O niet toegelaten

III. HUWELIJK TUSSEN EEN KATHOLIEK EN EEN NIET-KATHOLIEK GEDOOPTE (MIXTA RELIGIO)
Katholieke partner
Niet-Katholieke partner
45. Doopsel ingeschreven in het register van de parochiekerk

46. Gedoopt in (naam van het kerkgenootschap)

waar het huwelijk plaatsvindt onder het nummer:
............................ / ............................
47.Gedoopt in de kerk / kapel

.............................. / ............................
48. Gedoopt in de kerk kapel

in de parochie
te (gemeente & deelgemeente )

te (gemeente & deelgemeente)

op (datum)

op (datum)

Doopbewijs

O toegekomen

O niet toegekomen

Doopbewijs

O toegekomen

O niet toegekomen

49. Adres van de ouders ten tijde van het doopsel:

50. Adres van de ouders ten tijde van het doopsel:

51. Gevormd in de parochie

52 Indien u burgerlijk gehuwd bent geweest,

te (gemeente & deelgemeente

was uw ex-partner gedoopt ?

O ja / O nee

Zo ja, in welke kerk of christelijk gemeenschap ?
op (datum)
Vormselbewijs

O toegelaten

O niet toegelaten

Neem bij een positief antwoord contact op met het Bisdom

IV. HUWELIJK TUSSEN EEN KATHOLIEK EN EEN NIET-KATHOLIEK GEDOOPTE (DISPARITAS CULTUS)
Katholieke partner
Niet-Katholieke partner
53. Doopsel ingeschreven in het register van de parochiekerk
Waar het huwelijk plaatsvindt onder het nummer
............................ / ............................

54. Belijdt u een godsdienst ?

O ja / O nee

55.Gedoopt in de kerk / kapel

56. Indien u burgerlijk gehuwd bent geweest,

Zo ja , welke ?

in de parochie

was uw ex-partner gedoopt ?

te (gemeente & deelgemeente)

Zo ja, in welke kerk of christelijke gemeenschap ?

op (datum)
Doopbewijs

O ja / O nee

Neem bij een positief antwoord contact op met het Bisdom
O toegekomen

O niet toegekomen

59. ruimte voor commentaar en advies

57. Adres van de ouders ten tijde van het doopsel:

58. Gevormd in de parochie

60. Handtekening van de pastoor of zijn afgevaardigde

te (gemeente & deelgemeente)
op (datum)
Vormselbewijs

61. Plaats en datum:
O Toegekomen O niet toegekomen

62. Parochiezegel
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V.

DELEGATIE, TOESTEMMING, DISPENSATIE

63. Delegatie van de bevoegdheid om bij dit huwelijk te assisteren,
te verlenen door de pastoor van de parochie waar het huwelijk gevierd wordt.
Hierbij verleen ik aan (naam)

de bevoegdheid

om bij dit huwelijk te assisteren binnen de grenzen van mijn parochie (vgl. canon 1111)
(plaats, datum, stempel, handtekening)

64. Toestemming om buiten de eigen parochie te trouwen, te verlenen door de pastoor van één van de verloofden.
Hierbij geeft ik aan de huwenden toestemming om buiten de eigen parochie te trouwen (vgl. canon 1115)
(plaats, datum, stempel, handtekening)

65. Toestemming voor een huwelijk met een niet rooms-katholieke gedoopte (mixta religio) te verlenen door de
plaatselijke ordinaris (3) van de katholieke partner (vgl. canon 134)
Toestemming verleend voor een huwelijk met een niet rooms-katholiek gedoopte (vgl. canon 1125)
Toestemming nr.:
66. Dispensatie voor een huwelijk met een niet-gedoopte (disparitas cultus) te verlenen door de plaatselijke ordinaris
(3) van de katholieke partner (vgl. canon 134)
Dispensatie verleend voor een huwelijk met een niet-gedoopte (vgl. canon 1086)
Disp. nr.:
67. Dispensatie in de canonieke vorm (vgl. canon 1127)
te verlenen door de plaatselijke ordinaris (3) van de katholieke partner (vgl. canon 134)
Dispensatie verleend voor de canonieke vorm.
Dit huwelijk wordt als dusdanig ingeschreven in het huwelijksregister.
Disp. nr.:
68. Toestemming om een huwelijk in het buitenland te sluiten of te huwen met een persoon die in het buitenland woont
te verlenen door de plaatselijke ordinaris (3) van de katholieke partner (vgl. canon 134)
Licentia matrimonium celebrandi extra patriam
Toestemming verleend aan het bruidspaar om in een ander land te trouwen
Verklaring dat genoemde personen vrij zijn een huwelijk te sluiten
Vidimus documenta ex parte sponsi et sponsae et testamur in quantum scire possumus hanc partem / has partes liberam/
as esse ad matrimonium celebrandum
Ik heb de documenten van bruidegom en bruid gezien en bevestig dat zij vrij zijn om een huwelijk te sluiten
Licentia nr.:
Voor 65 tot en met 68
Locus: (plaats)

Dies (datum)

Nomen ordinarii / delegati (Naam van de Ordinaris / door de bisschop gedelegeerde):
Episcopus dioecesanus / vicarius generalis / vicarius episcopalis / delegatus episcopi
Nominis subscripto (handtekening van de ordinaris / door de bisschop gedelegeerde):
Sigillum (stempel):

(3) Of vicaris -generaal, bisschoppelijke vicaris, de door de bisschop gedelegeerde.
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