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A. Personalia 
 
     bruidegom    bruid 

 
■ naam    …………………………………… …………………………………… 

    …………………………………… …………………………………… 

voorna(a)m(en)  …………………………………… …………………………………… 

    …………………………………… …………………………………… 

roepnaam   …………………………………… …………………………………… 

geboorteplaats   …………………………………… …………………………………… 

geboortedatum   …………………………………… …………………………………… 

 

■ straatnaam en huisnummer …………………………………… …………………………………… 

    …………………………………… …………………………………… 

postcode    …………………………………… …………………………………… 

woonplaats   …………………………………… …………………………………… 

telefoonnummer  …………………………………… …………………………………… 

e-mail    ……………………………………  …………………………………… 

hier woonachtig sinds  ……………………………………  …………………………………… 

toekomstig adres  ……………………………………  …………………………………… 

   ……………………………………  …………………………………… 

huidige parochie* /   …………………………………… …………………………………… 

 kerkelijke gemeente …………………………………… …………………………………… 

bisdom    …………………………………… …………………………………… 

 

■ godsdienst/ levensovertuiging …………………………………… …………………………………… 

plaats doopsel   …………………………………… …………………………………… 

doopparochie/ doopgemeente …………………………………… …………………………………… 

datum doopsel **  …………………………………… …………………………………… 

plaats vormsel   …………………………………… …………………………………… 

datum vormsel   …………………………………… …………………………………… 
(vgl. canon 1065 §1) 

* Indien de bruid of bruidegom lid is van de oosters katholieke ritus dient men contact op te 
nemen met het bisdom 
**Van iedere gedoopte dient een officieel doopbewijs bij deze Verklaring gevoegd te worden. 
Rooms-Katholieke doopbewijzen dienen niet ouder te zijn dan een half jaar. 
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     bruidegom    bruid 

■ vader:      

 naam    …………………………………… …………………………………… 

     …………………………………… …………………………………… 

 voorna(a)m(en)  …………………………………… …………………………………… 

     …………………………………… …………………………………… 

 godsdienst /  
  levensovertuiging  …………………………………… …………………………………… 

moeder:  

 naam    …………………………………… …………………………………… 

     …………………………………… …………………………………… 

 voorna(a)m(en)  …………………………………… …………………………………… 

     …………………………………… …………………………………… 

 godsdienst /  
  levensovertuiging  …………………………………… …………………………………… 

 

 
 
B. De voorbereiding: de burgerlijke huwelijkssluiting en de 

huwelijksafkondiging 
  
1. De burgerlijke huwelijkssluiting vindt plaats / heeft plaatsgevonden* op  ………………………… 

         (datum)  

 om ………………… in de gemeente van ……………………………………… 
    (tijdstip)   

2.a. De huwelijksafkondiging vindt plaats op …………………………………………… 

 in de parochie  van …………………………………………………………………… 

2.b. Dispensatie in de afkondiging in de eigen parochie wordt hierbij verleend wegens  

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

 plaats ……………………………………………  

 datum …………………………………………… 

 

 naam pastoor ……………………………………   (handtekening pastoor) 

* Doorhalen wat niet van toepassing is. 
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C. De datum, de plaats en de vorm van de kerkelijke huwelijkssluiting 

De kerkelijke huwelijkssluiting vindt plaats op  ………………………(datum)  om ………… (tijdstip) 

binnen de parochie van  …………………………………………………  te ……………………………… 

in de parochiekerk* / in de Rooms-Katholieke kerk of kapel* van ………….………………………… /  

op een andere passende plaats*, namelijk ..……………………………………………………………… 
Indien verlof verleend dient te worden, zie H1, H8, H10. 

Het huwelijk wordt wel / niet* in de canonieke vorm gesloten. 
Indien dispensatie verleend dient te worden, zie H4. 

Naam van de diaken / priester* die bij het huwelijk assisteert: ..………………………………………… 
Indien delegatie in de bevoegdheid tot huwelijksassistentie verleend dient te worden, zie H2.             a.u.b. in blokletters 

 
 

 
 
D. Mogelijke huwelijksbeletselen 
         bruidegom  bruid 
 
1. Was U reeds eerder kerkelijk en/of burgerlijk 
 gehuwd?       ja / neen  ja / neen 
 (zo ja, zie G)  

(vgl. canon 1085) 

 
2. Bent u gedoopt?      ja / neen  ja / neen 

(Als de bruidegom of bruid niet gedoopt is, zie F en H3) 
(vgl. canon 1086) 

 
3. Bestaat tussen U beiden bloed- of 
 aanverwantschap?     ja / neen  ja / neen 

(vgl. canones 1091-1093) 

 
4. Bent U adoptief kind?     ja / neen  ja / neen 
 (zo ja, contact opnemen met secretariaat van het bisdom) 

(vgl. canon 1094) 

 
5. Zijn er andere beletselen die het sluiten van uw 
 huwelijk in de weg staan? Zo ja, welke?  ja / neen  ja / neen 

(vgl. canones 1083, 1084, 1087-1090) 

 
 ……………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
* Doorhalen wat niet van toepassing is. 
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E. Huwelijksintentie  

 
Het huwelijk wordt in de Rooms-Katholieke Kerk als volgt begrepen: 

“Het huwelijksverbond, waardoor man en vrouw met elkaar een het algehele leven omvattende 
gemeenschap vormen, die uit haar natuurlijke aard gericht is op het welzijn van de echtgenoten 
en op het voortbrengen en opvoeden van kinderen, is door Christus de Heer tussen gedoopten 
verheven tot de waardigheid van sacrament. 
De wezenlijke eigenschappen van het huwelijk zijn de eenheid en de onontbindbaarheid, die in het 
christelijk huwelijk om reden van het sacrament een bijzondere bekrachtiging vinden.” 

(vgl. canones 1055 §1, 1056) 
 

 bruidegom bruid 

1. In vrijheid kies ik voor het huwelijk met 
mijn aanstaande echtgenote. 

 
2. Ik wil mij in liefde helemaal aan mijn 

aanstaande echtgenote geven en met 
haar een liefdesgemeenschap vormen 
die het hele leven omvat, tot de dood ons 
scheidt. 

 
3. Ik wil er alles aan doen om onze liefde 

voor elkaar te laten groeien en elkaar tot 
steun te zijn. Ik ben bereid om alles uit te 
sluiten wat de wederzijdse trouw 
ondergraaft.  

 
4. Ik ben bereid om kinderen te ontvangen. 

Als goede ouders zullen wij de kinderen, 
die ons worden toevertrouwd, laten 
dopen en christelijk opvoeden.* 

 
5. Wij willen ons huwelijk sluiten voor de 

Rooms-Katholieke Kerk.** 

1. In vrijheid kies ik voor het huwelijk met 
mijn aanstaande echtgenoot. 

 
2. Ik wil mij in liefde helemaal aan mijn 

aanstaande echtgenoot geven en met 
hem een liefdesgemeenschap vormen 
die het hele leven omvat, tot de dood ons 
scheidt. 

 
3. Ik wil er alles aan doen om onze liefde 

voor elkaar te laten groeien en elkaar tot 
steun te zijn. Ik ben bereid om alles uit te 
sluiten wat de wederzijdse trouw 
ondergraaft. 

 
4. Ik ben bereid om kinderen te ontvangen. 

Als goede ouders zullen wij de kinderen, 
die ons worden toevertrouwd, laten 
dopen en christelijk opvoeden.* 

 
5. Wij willen ons huwelijk sluiten voor de 

Rooms-Katholieke Kerk.**  
 
 
plaats  ………………………………… 
 
datum  ………………………………… 
 
 

 
 
 
handtekening van de bruidegom  handtekening van de bruid 

 
naam van de pastoor / gedelegeerde ………………………………………  
a.u.b. in blokletters 
 
handtekening van de pastoor / gedelegeerde 

 
stempel van de parochie: 
 
 

* Als bruidegom of bruid niet gedoopt is, zie F & H3. 
**Als het huwelijk niet in de canonieke vorm gesloten wordt, zie H4.
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F. Verklaringen voor het huwelijk van een Rooms-Katholiek met een 
niet Rooms-Katholiek gedoopte (mixta religio) of van een Rooms-
Katholiek met een niet-gedoopte (disparitas cultus) 

 
Als een van de huwelijkspartners niet Rooms-Katholiek gedoopt is of niet gedoopt is, dienen naast 
de huwelijksintentie (E) tevens de volgende verklaringen te worden besproken en ondertekend:* 

In verband met hun voorgenomen kerkelijk huwelijk heb ik een gesprek gehad met bruidegom en 
bruid. Volgens de regels van de Rooms-Katholieke Kerk zijn in dit gesprek aan de orde gesteld de 
verschillen tussen de huwelijkspartners in hun godsdienst / levensovertuiging, alsook de 
gewetensplicht van beiden om de overtuiging van de ander te respecteren en overeenkomstig de 
eigen overtuiging zijn / haar leven te leiden en de kinderen op te voeden. Beide huwelijkspartners 
zijn zich hiervan bewust.  
De Rooms-Katholieke huwelijkspartner beseft dat dit voor hem / haar betekent trouw te blijven aan 
het geloof van de Rooms-Katholieke Kerk en naar vermogen alles te doen om de kinderen in de 
Rooms-Katholieke Kerk te laten dopen en op te voeden.  
 
……………………………………………………… 
(naam en handtekening pastoor / gedelegeerde) 

 
 
Ondergetekenden zijn voornemens hun huwelijksverbond voor de Rooms-Katholieke Kerk aan te gaan.  

Rooms-Katholieke partner: 

Ik , …………………………………………….,  

ben bereid en beloof overeenkomstig mijn 
Rooms-Katholieke geloofsovertuiging te 
zullen leven, de overtuiging van mijn partner 
te respecteren en in goed overleg met hem / 
haar naar vermogen alles te zullen doen om 
de kinderen in de Rooms-Katholieke Kerk te 
laten dopen en op te voeden. 
 
 
 
 

(handtekening) 

Andere partner: 

Ik,  ………………………………………………,  

verklaar dat ik me bewust ben van de belofte 
en de gewetensplicht van mijn partner. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(handtekening) 
 
 

Als de huwelijkspartners beiden gedoopt zijn, maar niet beiden Rooms-Katholiek zijn, dienen zij 
bovendien de volgende verklaring** te ondertekenen: 

Wij zullen elkaar helpen om te leven volgens het Evangelie. Bij de overdracht van het geloof aan 
onze kinderen zullen wij de godsdienstvrijheid en het geweten van elkaar respecteren en er zorg 
voor dragen dat de eenheid van het huwelijk en de eensgezindheid van het gezin bewaard blijven. 
 
 
 
 
 
(handtekening bruidegom)       (handtekening bruid) 
 
 
* Dispensatie vanwege disparitas cultus dient op dit formulier onder H3 ondertekend te worden, verlof wegens mixta religio onder H7.  
** Oecumenisch Directorium, 145, 148, 151 



 

 

 

G. Eerder gesloten huwelijk(en)** 
 
1.a. Eerder gesloten huwelijk van de bruidegom met ………………………………………… 

 op ……………………………… te ……………………………………………………………… 
 burgerlijk* / burgerlijk en kerkelijk* gesloten 
 godsdienst*/ levensovertuiging* echtgenote: ………………………………………………… 
 

Dit huwelijk eindigde door overlijden van de echtgenote op: ………………………… 

dan wel 

Het burgerlijk huwelijk eindigde door inschrijving van de burgerlijke echtscheidings-
beschikking*/ omzetting van een burgerlijk huwelijk in een geregistreerd partnerschap en 
de beëindiging van dit geregistreerde partnerschap* op …………………………… 

(datum inschrijving van de echtscheidingsbeschikking / datum beëindiging geregistreerd partnerschap in het register  
van de burgerlijke stand) 

 
1.b. Ambtelijke verklaring inzake het onder 1.a. genoemde eerder gesloten huwelijk*** 

Dit huwelijk is ongeldig verklaard door de uitspraak van de kerkelijke rechtbank van  

…………………… d.d. ………………………………………  Protocolnr.: ……………………**** 

en door de kerkelijke rechtbank van tweede instantie d.d. ……………………………… 
 
Dit huwelijk is kerkelijk ontbonden op ………………………     Protocolnr.: ……………………**** 
 
 
 
(plaats, datum, stempel, handtekening) 
 

 
2.a. Eerder gesloten huwelijk van de bruid met ………………………………………………… 

 op ……………………………… te  ……………………………………………………………… 
 burgerlijk* / burgerlijk en kerkelijk* gesloten 
 godsdienst* / levensovertuiging* echtgenoot: ………………………………………………… 
 

Dit huwelijk eindigde door overlijden van de echtgenoot op: ...………………………… 

dan wel 

Het burgerlijk huwelijk eindigde door inschrijving van de burgerlijke echtscheidings-
beschikking*/ omzetting van een burgerlijk huwelijk in een geregistreerd partnerschap en 
de beëindiging van dit geregistreerde partnerschap* op …………………………… 

(datum inschrijving van de echtscheidingsbeschikking / datum beëindiging geregistreerd partnerschap in het register  
van de burgerlijke stand) 

 
2.b. Ambtelijke verklaring inzake het onder 2.a. genoemde eerder gesloten huwelijk*** 

Dit huwelijk is ongeldig verklaard door de uitspraak van de kerkelijke rechtbank van 

…………………… d.d. ……………………………………… Protocolnr.: ……………………**** 

en door de kerkelijke rechtbank van tweede instantie d.d. ……………………………… 
 
Dit huwelijk is kerkelijk ontbonden op ………………………    Protocolnr.: ……………………**** 
 
 
 
(plaats, datum, stempel, handtekening) 

 
* Doorhalen wat niet van toepassing is. 
** Indien een eerder huwelijk niet eindigde door overlijden, noch kerkelijk ongeldig verklaard noch kerkelijk ontbonden is, dient direct 
contact opgenomen te worden met de kerkelijke rechtbank. 
*** Gelieve in te vullen indien van toepassing hetzij de kerkelijke ongeldigverklaring, hetzij de kerkrechtelijke ontbinding. 
**** Gelieve een kopie van de uitspraak van de bevoegde kerkelijke autoriteit of kerkelijke rechtbank bij deze Verklaring te voegen. 
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H. Ambtelijke verklaringen inzake huwelijkssluiting 
 
1. Verlof om buiten de eigen parochie te trouwen te verlenen door de eigen 

pastoor of door de ordinaris  (vgl. canon 1115) 
 
  
 

(plaats, datum, stempel, handtekening pastoor / plaatselijk ordinaris*/ delegatus episcopi /)  
 
(Dit verlof behoeft niet verleend te worden bij een huwelijk in het buitenland. Zie daarvoor H10.) 
 

 
2. Delegatie van de bevoegdheid tot huwelijksassistentie 

 

Hierbij verleen ik aan …………………………………………...  de bevoegdheid 
binnen de grenzen van mijn parochie/diocees bij de sluiting van dit huwelijk te 
assisteren. (vgl. canon 1111) 

 
  
 

(plaats, datum, stempel, handtekening pastoor / plaatselijk ordinaris*/ delegatus episcopi / 
algemeen gedelegeerd priester of diaken)    
 

 
3. Dispensatie voor een huwelijk met een niet-gedoopte (disparitas cultus) 

 Dispensatie verleend voor een huwelijk met een niet-gedoopte (vgl. canon 1086) 
 
Disp.Nr.: 
 
 
 

 (plaats, datum, stempel, handtekening plaatselijk ordinaris*/ delegatus episcopi)  
  

 
 

4.    Dispensatie in de canonieke vorm** (vgl. canon 1127) 

Hierbij verleen ik dispensatie in de canonieke vorm en stel voor de openbare 
huwelijkssluiting vast het burgerlijk huwelijk 

of anderszins, nl.  …………………………………………………………………… 
 
Disp.Nr.: 
 
 

 (plaats, datum, stempel, handtekening plaatselijk ordinaris*/ delegatus episcopi)  
  

 
 

5. Dispensatie voor een huwelijk met een bloedverwant in de derde dan wel vierde graad 

 Dispensatie verleend in de derde / vierde graad van bloedverwantschap  
 (vgl. canones 1091, 1078) 
 

Disp.Nr.: 
 
 (plaats, datum, stempel, handtekening plaatselijk ordinaris*/ delegatus episcopi)   
 
* Canon 134 
**In geval van een huwelijk van een katholiek met een lid van de Oriëntaals- of  Byzantijns-Orthodoxe 
Kerken is dispensatie niet mogelijk  (Vgl. canon 1127 en Decreet Crescens Matrimonium 1967) 
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6.  Dispensatie in andere beletselen (vgl. canones 1083-1094) 

Dispensatie inzake het huwelijksbeletsel van  

……………………………………………    
 
Disp.Nr.: 
 
 
 

 (plaats, datum, stempel, handtekening plaatselijk ordinaris*/ delegatus episcopi)  
    

 
 

7. Verlof voor een huwelijk met een niet Rooms-Katholiek gedoopte (mixta 
religio) 

 Verlof verleend voor een huwelijk met een niet Rooms-Katholiek gedoopte  
 (vgl. canon 1125) 

 
Verlof Nr.: 
 
 
 

 (plaats, datum, stempel, handtekening plaatselijk ordinaris*/ delegatus episcopi)  
    

 
 

8. Verlof om het huwelijk buiten de parochiekerk te sluiten 

O  Verlof om het huwelijk in een andere Rooms-Katholieke kerk / kapel dan 
de parochiekerk te sluiten, te verlenen door de pastoor van de parochie 
waarin het huwelijk gesloten wordt (vgl. canon 1118, 1)  

O  Verlof om het huwelijk op een andere passende plaats te sluiten, 
te verlenen door de plaatselijke ordinaris (vgl. canon 1118, 2-3) 

 
Verlof Nr.: 
 
 
 

 (plaats, datum, stempel, handtekening pastoor / plaatselijk ordinaris*/ delegatus episcopi) 
  

 
 

9.  Andere verloven 

O  Verlof inzake een huwelijksvoorwaarde: ………………………………… 
  (vgl. canon 1102) 
O  Verlof inzake een omstandigheid als bedoeld in canon 1071:  

   ………………………………… 
 
Verlof Nr.: 

 
 
  
 
 (plaats, datum, stempel, handtekening plaatselijk ordinaris*/ delegatus episcopi)  
  

* Canon 134 
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10. Verlof om een huwelijk in het BUITENLAND te sluiten en tevens 
verklaring dat genoemde persoon/personen vrij is/zijn een huwelijk te 
sluiten 

O  Licentia matrimonium celebrandi in aliena dioecesi 
O  Vidimus documenta ex parte sponsi/ (et) sponsae et testamur in quantum scire 
possumus hanc partem/has partes liberam/as esse ad matrimonium celebrandum 
 
Locus:  ……………………………………  Licentia No.:    ……………………   
plaats 
  
Dies:     …………………………………… 
datum 
 
Nomen ordinarii / delegati:  …………………………………………………… 
 
Episcopus diocesanus / vicarius generalis / vicarius episcopalis / delegatus episcopi 
 
 
Nominis subscriptio: 
Handtekening van de ordinaris / van de gedelegeerde 
 
Sigillum (stempel): 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ad usum curiae diocesis celebrationis matrimonii, in casu celebrationis matrimonii extra Neerlandiam: 
For the use of the Curial Office of the Diocese of Marriage, when the marriage will take place outside of the Netherlands: 
T.b.v. de curie van het bisdom waarin het huwelijk gesloten wordt, wanneer het huwelijk buiten Nederland gesloten zal worden: 
 
Visis documentis huic Curiae exhibitis, NIHIL OBSTAT quominus matrimonium de quo supra 
contrahatur, servatis de iure servandis 
 
Locus: ………………………..  Nominis subscriptio :  
Place     Signature 
 
Dies: ………………………..  Sigillum : 
Date     Seal 
 
 
 
 
 

11. Vaststelling dat de bruidegom / de bruid / de bruidegom en de bruid vrij is / zijn een 
kerkelijk huwelijk te sluiten 

 Nihil obstat quominus sponsus / sponsa / sponsus sponsaque matrimonium contrahat / 
contrahant. 

 
 
 
 (plaats, datum, stempel, handtekening plaatselijk ordinaris*/ delegatus episcopi)  
  

 
 

12. Sanatie 

 Sanatio in radice wordt voor dit huwelijk verleend wegens ……………………………………… 
 (vgl. canones 1161-1165) 

 
Sanatie Nr.: 

 
 
 (plaats, datum, stempel, handtekening plaatselijk ordinaris*/ delegatus episcopi)  
  

* Canon 134 
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I. Bevestiging kerkelijke huwelijkssluiting 
 
 

Hierbij bevestig ik dat dit huwelijk overeenkomstig de inhoud/gegevens van dit formulier is 
aangegaan 
 
O  met inachtneming van de canonieke vorm in de parochie van 

…………………………………………………….. 

O  met dispensatie van de canonieke vorm  
 
 
…………………………………………………….. 
 
…………………………………………………….. 
 
 
(plaats, datum, stempel, naam en handtekening van de priester / diaken die geassisteerd heeft bij het huwelijk) 
 
 
 
(namen getuigen) 
 
 
…………………………………………………….. 
 
…………………………………………………….. 
 
…………………………………………………….. 
 
…………………………………………………….. 
 
 
 
Inschrijving van het huwelijk 
 
O  Van dit huwelijk is aantekening gemaakt in het huwelijksboek. 
O  Aan de doopparochie van de bruidegom is verzocht dit huwelijk in te schrijven in het 

doopboek.  
O  Aan de doopparochie van de bruid is verzocht dit huwelijk in te schrijven in het doopboek.  
O Dit Formulier wordt bewaard in het archief van de parochie, waarbinnen het huwelijk 

gesloten is 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor toelichting: zie www.RKKerk.nl/kerkrecht 
Januari 2012 

 


