Wettelijk samenwonen
Twee personen die samenwonen en een verklaring van wettelijke samenwoning
afleggen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van hun gemeente, zijn
wettelijk samenwonend. De registratie geeft een zekere juridische bescherming.
Twee personen die in België een woning delen kunnen wettelijk samenwonen. Dat
geldt niet alleen voor heteroseksuele of homoseksuele partners. U kan ook wettelijk
gaan samenwonen met familieleden zoals broers, zussen, ouders of kinderen of met
iemand anders.

Voorwaarden:
U kan alleen een verklaring van wettelijk samenwonen tekenen als u:
• juridisch bekwaam bent om een contract te sluiten
• niet gehuwd bent
• niet wettelijk samenwoont met iemand anders.
• U vooraf kennis heeft genomen van de artikelen 1475 tot 1479 van het B.W.
dat het statuut van de wettelijke samenwoning regelt.
Procedure:
Om wettelijk te kunnen samenwonen moet u een verklaring van wettelijke
samenwoning afleggen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de
gemeenschappelijke woonplaats. U krijgt een ontvangstbewijs en een boekje
wettelijk samenwonen.
De verklaring wettelijk samenwonen bevat:
• datum van de verklaring
• naam, voornamen, geboorteplaats, geboortedatum en handtekening van
beide partijen
• gemeenschappelijke woonplaats
• vermelding van de wil van beide partijen om wettelijk samen te wonen
• vermelding dat beide partijen vooraf kennis hebben genomen van de artikelen
1475 tot 1479 van het Burgerlijk Wetboek dat het statuut van de wettelijke
samenwoning regelt

Wat meebrengen:
• De identiteitskaarten van beide kandidaten.
Bedrag:
Het afleggen van de verklaring van wettelijke samenwoning is gratis.

Einde wettelijk samenwonen
De wettelijke samenwoning houdt op:
•

bij het overlijden van één van de partners

•

door het huwelijk van één van de partners

•

door een verklaring door beide partners bij de ambtenaar van de burgerlijke
stand van de woonplaats van één van de partners

•

door een eenzijdige verklaring. In dit geval moet de partner, die de verklaring
aflegt, wel vooraf de kosten betalen van bekendmaking door de
gerechtsdeurwaarder aan de andere partner.

•

Indien één van beide partners in een andere gemeente woont, moeten de
kosten voor de bekendmaking aan de ambtenaar van de burgerlijke stand
(aangetekend schrijven) worden betaald door de partners.

Meer informatie en contact:
Burgerzaken – algemeen contact: burgerzaken@gemhoegaarden.be
Diensthoofd:
Magda VANHULST

tel: 016 76 87 62

e-mail: magda.vanhulst@gemhoegaarden.be

Annick ARTS

tel: 016 76 87 61

e-mail: annick.arts@gemhoegaarden.be

Lotte CLAESEN

tel: 016 76 87 60

e-mail: lotte.claesen@gemhoegaarden.be

Eddy JANSSENS

tel: 016 76 87 68

e-mail: eddy.janssens@gemhoegaarden.be

Line MICHOTTE

tel: 016 76 87 68

e-mail: line.michotte@gemhoegaarden.be

Medewerkers:

