
 

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle 

NIKAH (HUWELIJKS)FORMULIER 
AHMADIYYA MUSLIM JAMAAT BELGIUM 

RISHTA NATA DEPARTEMENT 

 

I) IN TE VULLEN DOOR DE VOOGD (WALIYY) VAN DE BRUID...................................................................                                                            
 

Huwelijk van mevrouw…………………………………………….dochter van……………………………………………………… 

Geboortedatum……………………………Adres……………………………………………………………………………………………. 

Wordt voorgesteld met dhr……………………………………..Zoon van………………………………………………………….. 

Geboortedatum……………………………Adres……………………………………………………………………………………………. 

Met bruidsschatgeld van……………………………………………De toestemming van de bruid werd verkregen. 

Zij is   ᴏ Nooit getrouwd   ᴏ Weduwe, en haar wachttijd is verstreken   ᴏ Gescheiden, en haar 

wachttijd is verstreken 

Ik bevestig dat ik de wettelijke voogd (Waliyy) van de bruid ben en aan haar verwant ben als 

………………………………………………………… 

Er wordt gevraagd dat de aankondiging van Nikah kan worden gedaan. 

Van de totale voorgestelde bruidsschatgeld/ (Mahr)………………………….. zijn ontvangen in de vorm van 

contant geld/ sieraden, waarvan de details als volgt zijn …………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Naam van de voogd (Walyy)………………………………………Zoon van……………………………………………………….. 

Volledig adres……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Handtekening…………………………………………………………….Datum………………………………………………………….. 

In geval van een Talaq of echtscheiding (scheiding door de man) of Khula (scheiding door de vrouw) 

moeten de documenten van scheiding worden toegevoegd aan het Nikah formilier. 

 

II) IN TE VULLEN DOOR DE VOOGD (WALIYY) DIE DE NIKAH-CEREMONIE NIET PERSOONLIJK KAN 
BIJWONEN                                                            
 

Aangezien ik de Nikah-ceremonie niet persoonlijk kan bijwonen, benoem ik hierbij de volgende 

persoon om de Nikah uit te voeren als mijn vertegenwoordiger (Wakil): 
 

Naam ……………………………….………………………………………Zoon van……………………………………………………….. 

Adres…………..……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Handtekening van de voogd/ (Waliyy)……………………………………….…………Datum……………………………….. 

 

Getuige I Naam…………..….………………………………………Zoon van…………………………………………………………. 

Adres…………..……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Handtekening……….……………………………………….…………Datum……………………………………………………………. 



 

Getuige II Naam…………..….………………………………………Zoon van………………………………………………………… 

Adres…………..……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Handtekening……….……………………………………….…………Datum……………………………………………………………. 

 

Ik ga hierbij akkoord om op te treden als vertegenwoordiger (Wakil) van Dhr…………………………........ 

………………………………Zoon van………………………………………………........ ter gelegenheid van de nikah van 

Mevrouw……………………………………………………….Dochter van………………………………………………………………. 

Handtekening van de vertegenwoordiger (Wakil)………………………………………Datum………………………….. 

 

III) IN TE VULLEN DOOR DE BRUID;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;………………;; 
A) In overeenstemming met de voorwaarden zoals overeengekomen door mijn hierboven 

genoemde voogd (Waliyy), ga ik hierbij akkoord met mijn Nikah met Dhr…………………………………… 
…………..…………….Lidnummer…………………..………….Zoon van……………………….………………………………. 

Met bruidsschatgeld (Mahr) van…………………………………………..………………………………………… 

B) Van het totaal voorgestelde bruidsschatsgeld……………………………………………….werd het volgende 
ontvangen in de vorm van contant geld/ sierraden. 

C) Deze Nikah-formulier vormt ons huwelijksakte. 
 
Handtekening van de bruid…………………………………………………………Datum…………………………………….. 

 

GETUIGEN: Wij getuigen hierbij dat de bovenstaande formulier naar behoren is ingevuld in onze 

aanwezigheid, door de wettelijke voogd (Waliyy) van de bruid en dat zij haar instemming heeft 

gegeven met deze Nikah in onze aanwezigheid en het formulier ook in onze aanwezigheid heeft 

ondertekend. 

 

Getuige I Naam…………..….………………………………………Zoon van…………………………………………………………. 

Adres…………..……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Handtekening……….……………………………………….…………Datum……………………………………………………………. 

 

Getuige II Naam…………..….………………………………………Zoon van………………………………………………………… 

Adres…………..……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Handtekening……….……………………………………….…………Datum……………………………………………………………. 

 

IV) VERIFICATIE DOOR DE PRESIDENT VAN DE JAMA'AT:       ALLEEN VOOR OFFICIËLE DOELEINDEN 
 
A. Mevrouw……………………………………….Lidnummer……………………Dochter van………………………………….. 

B. (1) ᴏ Is van geboorte Ahmadi            (2) ᴏ Is Ahmadi sinds ……….…jaren. 

C. Dhr…………………………………………………Zoon van……………………………………………..is de bonafide-voogd 

(Waliyy) volgens de Islamitische Wet. 

D. De getuigen hebben in mijn aanwezigheid getuigd dat de voorgestelde bruid deze formulier met 

haar eigen vrije wil heeft ondertekend. 

E. In geval van een Talaq of Khula, worden de scheidingsdocumenten toegevoegd aan het Nikah-

formulier. 

 

 

 



Handtekening v/d plaatselijke president………………….. Handtekening v/d Nationale Amir………………….. 
 
  
 

 
 
 
Datum………………………………………                           Datum……………………………………….. 

 

V) IN TE VULLEN DOOR DE BRUIDEGOM;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;………………;; 

Ik…………………………………………………Lidnummer………………….Zoon van…………………………………….. 
Geboortedatum…………………………Adres…………………………………………………………………………………. 
bevestig plechtig dat ik akkoord ga met mijn Nikah met Mevrouw……………………………………….. 
…………………………………………….Dochter van…………………………………………………………………………….. 
Met bruidsschatgeld (Mahr) van…………………………………………..………………………………………….…… 
(A) …………………………….. zijn betaald aan haar in de vorm van geld / juwelen, waarvan de 

details als volgt zijn:………………………………………………………………………………………................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(B) Er is nog niets betaald en ik zal het betalen. 
(C)  

Dit is mijn eerste Nikah  De voormalige vrouw is gestorven  
Dit is mijn tweede Nikah  Ik ben gescheiden (Talaq gegeven) 

van mijn voormalige vrouw 
 

De eerste vrouw is 
aanwezig 

 Mijn voormalige vrouw heeft Khula 
verkregen 

 

 
(D) Deze Nikah-formulier vormt ons huwelijksakte. 

 
Handtekening van de bruidegom………………………………………………………Datum…………………………………….. 

 

GETUIGEN: 

Getuige I Naam…………..….………………………………………Zoon van…………………………………………………………. 

Adres…………..……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Handtekening……….……………………………………….…………Datum……………………………………………………………. 

 

Getuige II Naam…………..….………………………………………Zoon van………………………………………………………… 

Adres…………..……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Handtekening……….……………………………………….…………Datum……………………………………………………………. 

 

In geval van een tweede huwelijk moeten de documenten die betrekking hebben op de 

toestemming van de eerste echtgenote / Talaq / Khula aan het Nikah-formulier worden 

toegevoegd. 

 

VI) VERIFICATIE DOOR DE PRESIDENT/AMIR V/D JAMA'AT:  ALLEEN VOOR OFFICIËLE DOELEINDEN 
 
A. Dhr………………………………………….Lidnummer……………………Zoon van……………………………………………... 
B. (1) ᴏ Is van geboorte Ahmadi            (2) ᴏ Is Ahmadi sinds ……….…jaren. 



C. ᴏ Dit is zijn eerste huwelijk. 

D. ᴏ Dit is zijn tweede huwelijk. De eerste vrouw:    (1) ᴏ heeft toestemming verleend voor                       

                                                                                                        het tweede huwelijk   
                                                                                              (2) ᴏ is gestoreven               
                                                                                              (3) ᴏ is gescheiden (Talaq) 
                                                                                              (4) ᴏ heeft Khula verkregen. 

In geval van een tweede huwelijk moeten de documenten die betrekking hebben op de 
toestemming van de eerste echtgenote / Talaq / Khula aan het Nikah-formulier worden 
toegevoegd. 

 

Handtekening v/d plaatselijke president………………….. Handtekening v/d Nationale Amir………………….. 
 
  
 

 
 
 
Datum………………………………………                           Datum……………………………………….. 

 

VII) IN TE VULLEN WANNEER DE BRUIDEGOM DE NIKAH-CEREMONIE NIET IN PERSOON KAN 
BIJWONEN: 
Aangezien ik de Nikah-ceremonie niet persoonlijk kan bijwonen, benoem ik hierbij de volgende 

persoon om de Nikah uit te voeren als mijn vertegenwoordiger (Wakil): 
 

Naam ……………………………….………………………………………Zoon van……………………………………………………….. 

Adres…………..……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Handtekening van de bruidegom………..…………………………………….…………Datum……………………………….. 

 

GETUIGEN: 

Getuige I Naam…………..….………………………………………Zoon van…………………………………………………………. 

Adres…………..……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Handtekening……….……………………………………….…………Datum……………………………………………………………. 
 

Getuige II Naam…………..….………………………………………Zoon van………………………………………………………… 

Adres…………..……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Handtekening……….……………………………………….…………Datum……………………………………………………………. 

 

Ik ga hierbij akkoord om op te treden als vertegenwoordiger (Wakil) van Dhr…………………………........ 

………………………………Zoon van………………………………………………........ ter gelegenheid van zijn nikah. 

Handtekening van de vertegenwoordiger (Wakil)………………………………………Datum………………………….. 
 

ALLEEN VOOR OFFICIËLE DOELEINDEN 
VIII) CERTIFICERING VAN DE CENTRALE / NATIONALE HUWELIJKS DEPARTEMENT: 
A. De getuigen hebben in mijn aanwezigheid getuigd dat de voorgestelde bruid deze formulier met 

haar eigen vrije wil heeft ondertekend. 
B. Ik heb de bovenstaande formulier grondig onderzocht. Het is volledig in overeenstemming met 

de voorschriften. 
 



Handtekening v/d verantwoordelijke v/d huwelijksdepartement………………………………..Datum…………. 
 
Handtekening: Nazir Islah-o-Irshad………………………………………………………………………………Datum…………. 
 
IX) IN TE VULLEN TIJDENS DE AANKONDIGING VAN DE NIKAH: 

 
Plaats van de aankondiging v/d Nikah:………………………………………………………………………………….. 
Datum van de aankondiging v/d Nikah:…………………………………………………………………………………. 
 
Persoon die de Nikah uitvoert: 
 

Naam ……………………………….………………………………………Zoon van……………………………………………………….. 

Adres…………..……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Handtekening …………..……..…………………………………….…………Datum……………………………………………..….. 

 

X) Getuigen van de Nikah-aankondiging: 
 

Getuige I Naam…………..….………………………………………Zoon van…………………………………………………………. 

Adres…………..……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Handtekening……….……………………………………….…………Datum……………………………………………………………. 
 

Getuige II Naam…………..….………………………………………Zoon van………………………………………………………… 

Adres…………..……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Handtekening……….……………………………………….…………Datum……………………………………………………………. 

 

Verificatie door de Nationale Departement van Rishta Nata 
De Counseling sessie voor de huwelijk werd bijgewoon door: 

 

ᴏ Bruid en haar ouders/voogd 
ᴏ Bruidegom en zijn ouders/voogd 
ᴏ Het certificaat is toegevoegd 
 
Naam: ……………………………………………………………………………………………… 
 

Handtekening: ………………………………………….. Datum: ……………………… 
 

Dit huwelijk is geregistreerd 
In…………………………………. Registratie certificaat Nummer………………………………………… 
 

Handtekening: ………………………………………………. Datum: ………………………………………….. 
 
 

 


