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De gids voor uw bruiloft en huwelijk in de Seychellen 
 
 
De enorme diversiteit van de Seychellen biedt een idyllisch decor voor een tropisch huwelijk, in een 
omgeving van adembenemende natuurlijke schoonheid, met de gastvrije glimlach van de vriendelijke 
bevolking van de Seychellen, en een romantische sfeer waarvan de herinnering voor altijd in je 
geheugen gegrift zal blijven. En wat meer is... de geloften van de Seychellen zijn eenvoudig en 
moeiteloos! 
  

Met de hulp van het Bureau voor de Burgerlijke Stand hebben we het volgende document opgesteld 

als een nuttige leidraad om echtparen te helpen alle vereisten te vervullen die nodig zijn om een 

burgerlijk huwelijk te organiseren.  

  

Het bevat een lijst van de door het ambtenarenapparaat vereiste documenten en de contactgegevens 

van sommige autoriteiten.  

  

We hopen dat de informatie in dit document u zal helpen om uw speciale dag op de Seychellen voor 

te bereiden en te organiseren.  

  

  
  
Hoewel alles in het werk is gesteld om de juistheid van de informatie in dit document te waarborgen, 
aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of omissies. De informatie kan 
zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en u dient de betrokken autoriteiten om 
bevestiging te vragen. 
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Wettelijke bepalingen - Huwelijken op de Seychellen  
  

1. Een kerkelijk huwelijk zonder burgerlijk huwelijk wordt niet als rechtsgeldig erkend de 
betrokken partijen moeten dus een burgerlijk huwelijk voltrekken voor de kerkelijke 
plechtigheid.  

  
 

2. Personen die hun eigen huwelijk willen organiseren, moeten een burgerlijk huwelijk 
aanvragen bij het Seychelles Civil Status Office in Victoria op het eiland Mahé en een kerkelijk 
huwelijk bij het desbetreffende kerkelijke instituut.  

  
 

3. Het wordt aanbevolen om het huwelijk ten minste twee maanden van tevoren te plannen om 
de verwerking van de documenten mogelijk te maken.  

  
 

4. Koppels moeten het Bureau voor de Burgerlijke Stand ten minste elf kalenderdagen van 
tevoren in kennis stellen van hun het onderwijshuwelijk. Van deze termijn van elf dagen kan 
echter worden afgezien door een speciale licentie aan te vragen, die normaal gesproken 
binnen twee dagen na de datum van de aanvraag tegen betaling wordt verleend.  

  
 

5. Het paar moet ten minste 2 dagen voor het burgerlijk huwelijk op de Seychellen aanwezig zijn.  
  
 

6. Burgerlijke huwelijken kunnen op het terrein van het hotel worden gesloten met toestemming 
van het hotel en de ambtenaar van de burgerlijke stand. Huwelijken buiten het terrein van het 
hotel kunnen alleen worden uitgevoerd op privé- en officieel erkende plaatsen. Toestemming 
moet worden verkregen van de ambtenaar van de burgerlijke stand.  

  
 

7. Huwelijken kunnen ook worden gesloten op dinsdag, woensdag en donderdag, tussen 9.00 en 
11.00 uur, in aanwezigheid van twee getuigen, die door de partijen zelf moeten worden 
aangewezen op het Bureau van de Burgerlijke Stand.  
 
 

8. Koppels die buiten het kantoor van de burgerlijke stand willen trouwen, moeten een 
vergoeding betalen aan Betalen. Dit bedrag is van toepassing op ceremonies die op elke dag 
van de week op Mahé worden gehouden. of een van de binnenste eilanden. De 
binneneilanden omvatten de eilanden: Anonymous, Bird, Cerf, Cousin, Denis, Frégate, La 
Digue, Moyenne, North, Praslin, Round, Ste. Anne en Silhouette. Het Bureau voor de 
Burgerlijke Stand heeft echter ook ambtenaren op de eilanden Praslin en La Digue.  
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9. Koppels die willen trouwen op de buitenste eilanden, waaronder Alphonse of Desroches, 
zullen een andere vergoeding moeten betalen, en de kosten van het vervoer van de 
ambtenaar van de burgerlijke stand naar deze eilanden.  

  
 

10. Voor ceremonies die na 17.00 uur op een doordeweekse dag of op een zaterdag of zondag 
worden gehouden, wordt een vergoeding in rekening gebracht.  

  
 

11. Huwelijken die op de Seychellen legaal zijn gesloten, worden erkend volgens het Europese 
recht.  

  
 

12. Er zijn geen nationaliteitsvereisten waaraan moet worden voldaan.  
 
 
Een speciale stempel (apostille) is vereist voor alle nationaliteiten, met uitzondering van Britten, om 
de huwelijksakte die na het burgerlijk huwelijk is verkregen te valideren. Deze stempel is hier 
beschikbaar.  

  
 
13. Het koppel moet de volgende documenten voorleggen:  

  

 geboorteakte of een gewaarmerkt afschrift daarvan  
  

 Indien een van de partijen is gescheiden, moet de echtscheidingsakte worden overgelegd.  
  

 Indien een van de partijen een weduwe of weduwnaar is, moet de overlijdensakte van de 
voormalige echtgenoot worden overgelegd  

 

 Wettelijk geldig bewijs in geval van een naamsverandering  
  

 Kopieën van de eerste twee pagina's van de geldige paspoorten van beide partijen  
  

 een document waaruit blijkt dat er geen belemmeringen zijn voor het voorgenomen 
huwelijk (indien dit niet kan worden verkregen, moet op de Seychellen een verklaring 
onder ede worden ondertekend nadat een plechtige verklaring in die zin is afgelegd)  

  
 

14. Alle bovengenoemde documenten moeten vóór het vertrek uit het land van herkomst hetzij 
in het origineel, hetzij in een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift worden ingediend en in 
het Engels of het Frans worden vertaald, indien de vertaling nog niet is verricht.  

  
 

https://offshore.sc/nl/shop/haager-apostille/
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15. Voor details over de verschillende genoemde tarieven kunt u rechtstreeks contact opnemen 
met het Seychelles Civil Status Office.  

  
 

16. Het Franse recht verplicht Fransen die in het buitenland willen trouwen, bepaalde 
maatregelen te nemen. Voor informatie hierover kunt u contact opnemen met uw lokale 
overheid of met het Seychelles Civil Status Office of de Franse ambassade op de Seychellen.  

  
 

Seychellen Bureau voor de burgerlijke stand  
Postbus 430, Victoria, Mahé  
Tel: +248 4 29 36 13 / 4 29 36 04  
Fax: +248 4 32 10 46  
e-mail: info@civilstatus.gov.sc 
  
Openingstijden:  
Maandag - vrijdag 8:00 tot 11:30 & 13:00 tot 15:00 uur.  
Gesloten in het weekend en op feestdagen  


