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INFORMATIEFICHE BETREFFENDE HET HUWELIJK 

 
1. Ik ben Belg en wens in Tunesië te huwen. 
2. Ik wens te huwen in België met een Tunesiër of Tunesische die in Tunesië woont. 

3. Ik heb de Luxemburgse nationaliteit en wens te huwen in Tunesië met een Tunesiër of Tunesische. 
4. Ik wens te huwen in Luxemburg met een Tunesiër of Tunesische die in Tunesië woont. 

 

 
1.1 Procedure 

 
STAP 1 : U bereidt een dossier voor om een document aan te vragen in de Ambassade van België te Tunis, 
namelijk het “attest van geen-huwelijksbeletsel”. 

 
Dit document wordt vereist door de Tunesische autoriteiten voor elke vreemdeling die in Tunesië wenst te huwen (artikel 38 

van het Tunesische Wetboek van het Persoonlijk Statuut). De Belgische Ambassade levert dit attest af op voorwaarde dat 
voldaan is aan alle grondvoorwaarden om te huwen volgens de Belgische wetgeving (meerderjarigheid, toestemming, 
ongehuwd). 

 
Voor de aanvraag van een attest moet u volgende documenten voorleggen: 

 een eensluidend afschrift van uw geboorteakte1 
 een volledig uittreksel uit de bevolkingsregisters van uw woonplaats in België, met vermelding van uw burgerlijke 

stand, nationaliteit en adres 

U krijgt deze documenten op het gemeentebestuur. De documenten blijven 6 maanden geldig. Er wordt niet gevraagd om dit 
document te vertalen of te legaliseren voor uw aanvraag op de Ambassade. 

                                       
1 Een eensluidend afschrift is een volledige kopie van de oorspronkelijke akte waarop alle gegevens vermeld worden. Dit is niet 

hetzelfde als een uittreksel uit de geboorteakte. Een uittreksel is een document dat enkel de voornaamste gegevens vermeld van uw 

geboorteakte. 

Ambassade van België 
te Tunis 

 
47, rue du 1er juin 

1002  TUNIS-BELVEDERE 
 
Fax: (00.216) 71 781 493 

E-mail: tunis@diplobel.fed.be 
Website: https://tunisia.diplomatie.belgium.be/nl/  

 

 

Alle telefonische oproepen betreffende vragen over het 
huwelijk van een Belgische onderdaan met een 

Tunesische onderdaan in Tunesië worden enkel 
beantwoord tussen 11uur en 12uur, van maandag tot 

donderdag, op het volgende telefoonnummer:  
+216 98 307 167. 
 

1. Ik ben Belg en wens in Tunesië te huwen 

mailto:tunis@diplobel.fed.be
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De Tunesische partner brengt zijn identiteitskaart, een geboorteakte in het Frans mee en een reispas indien hij deze reeds 

bezit. Zodra u deze documenten hebt verzameld, dient u contact op te nemen met de Ambassade van België te Tunis om een 
afspraak te maken samen met uw partner. Het telefoonnummer voor het maken van een afspraak op de Ambassade zijn 

vermeld op de website (https://tunisia.diplomatie.belgium.be/nl/) en bovenaan deze nota. 
 

De Belg die in het buitenland woont, kiest een woonplaats in België, hetzij bij familie, vrienden, kennissen, advocaat, 
notaris,… De keuze van de woonplaats moet schriftelijk gebeuren. De gekozen woonplaats veronderstelt geen verblijf. Ze is 
speciaal en beperkt tot de rechtshandelingen in verband met deze aanvraag. Op dat adres komen alle briefwisselingen en 

betekeningen toe. Ze is tijdelijk en verdwijnt na afhandeling van de procedure. 
 

De volledige procedure voor het verkrijgen van het attest duurt maximum 5 maanden en duurt gemiddeld 3 maanden. 
 
STAP2 : Behandeling van het dossier. 

 
Het dossier wordt doorgestuurd naar het parket van de Procureur des Konings van de woonplaats van de betrokkene 

teneinde zijn advies te kunnen ontvangen. Op basis van het dossier enerzijds en het advies van het Parket van de Procureur 
des Konings anderzijds wordt de beslissing genomen. U wordt over deze beslissing geïnformeerd enkel per aangetekende 
zending aan uw woonplaats in België. U dient binnen de 6 maanden te huwen. 

 
Het consulair recht voor dit document bedraagt 20€, te betalen in dinars (raadpleeg de tabel van consulaire taksen om het 

exacte bedrag in dinars te kennen). Het attest kan enkel persoonlijk door de Belgische partner afgehaald worden. 

Wij vragen u contact op te nemen met onze diensten om af te spreken wanneer u het document wenst af te halen en 

rekening te houden met de volgende procedure: 

 

1. Eerst de datum van uw huwelijk bepalen; 

2. Vervolgens beslissen op welke dag u het attest komt afhalen; 

3. De ambassade verwittigen 10 dagen voor u het attest komt halen en er rekening mee houden dat dit attest 20 dagen 

geldig blijft voor de Tunesische gemeente.  

 
 
 

 
 

 

https://tunisia.diplomatie.belgium.be/nl/
https://tunisia.diplomatie.belgium.be/nl/consulaire-diensten/consulaire-tarieven
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STAP 3 : Na de beslissing over het attest dient u zich persoonlijk te informeren over de documenten voor een 

huwelijk in de Tunesische gemeente waar het huwelijk zal plaats vinden  
 

In Tunesië kan men huwen voor het Tunesische gemeentebestuur of voor twee notarissen. In het laatste geval dient de 
notaris, binnen de termijn van één maand na de huwelijksafsluiting, het huwelijk aan te geven aan de Dienst Burgerlijke 

Stand van het Tunesische gemeentebestuur. Een huwelijk op de Belgische Ambassade te Tunis tussen een Belg(ische) en 
een Tunesiër (Tunesische) is wettelijk onmogelijk.   
 

2.1 Huwelijksvermogensstelsel 
 

Indien u een huwelijkscontract wenst op te maken volgens Belgisch recht, dient u met een Belgische notaris contact op te 
nemen, die u kan informeren over de verschillende huwelijksvermogensstelsels.  

Het tekenen van een huwelijkscontract op de Belgische Ambassade te Tunis is enkel mogelijk indien beide partners hun 
woonplaats hebben in Tunesië. De Tunesische partner kan een volmacht met het oog op het tekenen van een 

huwelijkscontract in België op de Ambassade tekenen. Hiervoor vraagt u aan de Belgische notaris om ontwerp van een 
dergelijke volmacht naar het volgende adres te versturen: notaribox@diplobel.fed.be van de dienst Notariaat van de FOD 

Buitenlandse Zaken.  

 
3.1 Na het huwelijk 

 
 Visum familiehereniging 
Indien u de bedoeling heeft om na het huwelijk samen in België te gaan wonen, dient uw echtgenoot na het huwelijk een 

visum voor familiehereniging aan te vragen. Het is belangrijk om te weten dat u voor dit visum zal moeten bewijzen dat u 
over stabiele, regelmatige en toereikende bestaansmiddelen beschikt. Inkomsten verkregen uit aanvullende 

bijstandstelsels (leefloon en aanvullende kinderbijslag), de financiële maatschappelijke dienstverlening (OCMW), 
gezinsbijslagen, wachtuitkeringen en overbruggingsuitkeringen, worden niet in aanmerking genomen.  
 

U vindt de informatie hiervoor op de website van de Ambassade: https://tunisia.diplomatie.belgium.be/nl/  
 

 Andere formaliteiten 
De Ambassade raadt u aan om het huwelijk te laten overschrijven in de registers van de burgerlijke stand van een Belgische 
gemeente. Een dergelijke overschrijving heeft het voordeel dat u recht hebt op een Belgisch huwelijksboekje. U kunt ook 

steeds een afschrift van deze huwelijksakte aanvragen. 

mailto:notaribox@diplobel.fed.be
https://tunisia.diplomatie.belgium.be/nl/
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De overschrijving dient te gebeuren in de registers van de burgerlijke stand van de Belgische gemeente, waar u uw woon- of 
verblijfplaats heeft. Als u geen woon- of verblijfplaats in België heeft, kan de overschrijving gebeuren in de registers van de 

burgerlijke stand van: 
 de gemeente van de laatste woonplaats in België van betrokkene of van een van zijn ascendenten, ofwel 

 de gemeente van zijn geboorteplaats, of bij gebreke hiervan,  
 Brussel. 

Gelieve voor meer inlichtingen contact te nemen met de gemeente in kwestie. 

 
 

4.1 Nuttig om weten  
 
 Belgische man niet-moslim: bekering tot de Islam is niet meer verplicht 

Indien u een Belgische man bent en niet-moslim en u wenst te huwen met een Tunesische, is het belangrijk te weten 
dat de Tunesische wet dit enkel onder bepaalde voorwaarden toelaat. Vroeger was de bekering tot de Islam verplicht. 

De bekering kan gebeuren bij de Mufti, de bevoegde religieuze autoriteit in Tunesië. Gelieve u bij deze instantie te 
informeren over de te volgen procedure of bij de Ambassade van Tunesië in Brussel. 

 

 Kinderen uit een gemengd huwelijk 
Volgens artikel 6 van het Tunesische Wetboek Nationaliteit, verwerft elk kind met een Tunesische vader, geboren 

gelijk waar in de wereld, automatisch de Tunesische nationaliteit. Daarnaast heeft elk kind, geboren in Tunesië, 
met een Tunesische moeder en een vader met een andere nationaliteit, eveneens de Tunesische nationaliteit. 

 

Kinderen die de dubbele nationaliteit hebben (Belgische en Tunesische) worden als Tunesisch beschouwd door de 
Tunesische autoriteiten, zelfs indien de nodige stappen hiertoe niet werden ondernomen bij de bevoegde Tunesische 

autoriteiten bij de geboorte van het kind. 
 
Indien gereisd wordt met het kind, is het daarom mogelijk dat een toestemming van de vader en een Tunesisch 

paspoort vereist worden door de lokale autoriteiten bij het verlaten van Tunesië. Normalerwijze is het dus niet mogelijk 
om Tunesië te verlaten zonder toelating van de vader, tenzij hierover een uitspraak door een Tunesische rechtbank 

bestaat. De echtscheidingsuitspraken door een Belgische rechtbank of de uitspraken over het hoederecht van een 
Belgische rechtbank zijn niet automatisch erkend in Tunesië. 

 

 Het verschil van geloofsovertuiging en de gevolgen voor de erfenis 
Door de restrictieve interpretatie van de wetten over de successierechten gebeurt het in Tunesië dat echtgenotes met een 

vreemde nationaliteit, waarvan men aanneemt dat ze niet-moslim zijn, uitgesloten worden van de wettelijke erfenis 
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van de Tunesische echtgenoot voor de goederen in Tunesië. Een arrest van het Hof van Cassatie van 2009 

verwerpt de verwijzing naar de religie voor de toekenning van het wettelijk deel die aan de weduwe toekomt. Voor meer 
informatie over het erfrecht in Tunesië raadt de Ambassade u aan om contact op te nemen met een Tunesische notaris. 

 
 

 
 

 
 Eerste Stap  

 
Alvorens u wenst te huwen, dienen volgens de Belgische wet de beide toekomstige echtgenoten het huwelijk aan te 

geven op de gemeente. 
 

In de meeste gevallen zal de niet-Belgische partij niet aanwezig kunnen zijn bij deze aangifte. Hij/zij kan wel volmacht 
geven aan de Belgische partij om de huwelijksaangifte in zijn/haar plaats te doen. Het volmachtformulier kan u op uw 
Belgisch gemeentebestuur verkrijgen of op de Ambassade van België te Tunis. 

 
De handtekening van de volmachtgever dient gelegaliseerd te worden op de Belgische Ambassade te Tunis (zie 

informatienota legalisatie op onze website) 
.  

 Tweede stap 

 
De toekomstige Tunesische echtgenoot dient een aanvraag in “visum met het oog op een huwelijk”. Deze aanvraag wordt 

voor beslissing naar de Dienst Vreemdelingenzaken te Brussel gestuurd (www.dofi.fgov.be). 
 
U vindt de informatie over deze visumprocedure op de website van de Ambassade.  

Als de dienst Vreemdelingenzaken zijn toestemming heeft gegeven voor dit visum, kan de toekomstige echtgenoot naar 
België om te huwen. Dit huwelijk dient te gebeuren binnen de drie maanden na aankomst in België. 

2. Ik wens te huwen in België met een Tunesiër (Tunesische) die in Tunesië woont 

http://www.dofi.fgov.be/
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Het attest van geen-huwelijksbeletsel (ook attest van gewoonterecht) wordt gevraagd bij het Luxemburgs Ministerie van 
Justitie (www.mj.public.lu). 

 
Een Luxemburgse onderdaan moet ook de huwelijksaankondiging doen bij de gemeente waar hij ingeschreven is in het 

Groot-Hertogdom Luxemburg. Om het huwelijk in de registers over te schrijven vraagt de Luxemburgse gemeente een 
gelegaliseerde huwelijksakte. 
 

 

 

De toekomstige tunesische echtgenoot dient een aanvraag in te dienen voor “een visum met het oog op een huwelijk”. Deze 
aanvraag wordt voor de behandeling naar het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Luxemburg gestuurd (www.mae.lu). 

 
Alle informatie over deze procedure is beschikbaar op de website van de Ambassade, 
https://tunisia.diplomatie.belgium.be/nl/, raadpleeg “onze diensten” → rubriek visum → huwelijk in Luxemburg. 

 
Indien het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Luxemburg zijn akkoord geeft voor de aflevering van het visum kan de 

toekomstige echtgeno(o)t(e) zich naar Luxemburg begeven voor het huwelijk. 
 

 
actualisatie : 16/01/2019 

3. Ik heb de Luxemburgse nationaliteit en wens te huwen in Tunesië met een Tunesiër of Tunesische  

4. Ik wens te huwen in Luxemburg met een Tunesiër of Tunesische die in Tunesië woont  

http://www.mj.public.lu/
http://www.mae.lu/
https://tunisia.diplomatie.belgium.be/nl/

