
1.000ste bruidspaar van 2017 in de bloemen
gezet

Op vrijdag 8 november 2017 vond het 1.000ste huwelijk van dit jaar in Gent plaats.
Het gelukkige echtpaar ontving een boeket. In totaal zullen in 2017 zo'n 1100
koppels hun ja-woord gegeven hebben. Dat zijn er een 40-tal minder dan vorig jaar.

Kleine daling van het aantal huwelijken

Op vrijdag 8 november huwde Schepen van Burgerzaken en Ambtenaar van de
Burgerlijke Stand Sofie Bracke het 1.000ste koppel van dit jaar. Verwacht wordt dat tegen
het einde van dit jaar 1.130 koppels in Gent gehuwd zullen zijn. Dat zijn er iets minder
dan in 2016 toen 1.170 koppels hun 'ja-woord' gaven en ongeveer evenveel als in 2015
(1.110 koppels). Sinds 2004 schommelt het aantal huwelijken in Gent iets boven de
1.100 per jaar.



Van de 1.000 koppels die dit jaar al huwden, gaven 40 holebikoppels hun ja-woord (21
man-man, 19 vrouw-vrouw). In 82% van de koppels die dit jaar al in de trouwkapel
stonden, hadden beide partners de Belgische nationaliteit (151 koppels waarbij één van
de twee partners een niet-Belgische nationaliteit had, 29 koppels waarbij beide partners
een niet-Belgische nationaliteit hadden).

Een 500-tal koppels kozen voor een praalhuwelijk waarbij het baldakijn wordt opgezet, de
blauwe loper uitgerold en de ceremonie met 10 minuten uitgebreid kan worden met eigen
invulling. Ongeveer de helft van de personen die voor een praalhuwelijk kozen, wilden
hun ceremonie ook personaliseren. Vooral streaming blijft populair.

Wettelijk samenwonen blijft populair

Het aantal koppels dat dit jaar wettelijk ging samenwonen staat begin november op
1.004. In dezelfde periode van 2015 stond de teller op 899 en in 2016 op 823.
Omdat het einde van het jaar (ook het einde van het fiscaal jaar) traditiegetrouw nog heel
wat koppels kiezen om wettelijk te gaan samenwonen, wordt verwacht dat hun aantal dit
jaar dus nog zal stijgen.

Echtscheidingen

Begin november scheidden in totaal al 405 koppels uit de echt. Dat zijn er minder dan
vorig jaar. Vorig jaar werden in Gent in totaal 464 echtscheidingen geregistreerd.
Verwacht wordt dat er voor heel 2017 ongeveer evenveel mensen zullen gescheiden zijn.
Daarmee zitten we opnieuw een heel eind onder de piek van tien jaar geleden toen het
aantal echtscheidingen jaarlijks rond de 6 à 700 draaide.

'Het lijkt er op dat 2017 qua huwelijken en echtscheidingen een relatief normaal
jaar wordt. Enkel het aantal wettelijke samenwoonsten zit in de lift. Tussen begin
november en eind december worden meestal nog zo'n 200 documenten
geregistreerd. Dat betekent dat in 2017 zo'n 1.200 wettelijke samenwoonsten
zullen afgesloten zijn, dat zijn er meer dan het aantal huwelijken. Dat gebeurde
enkel nog in 2013 en 2014. Gentenaars blijven dus in de liefde geloven. Dit jaar
mocht ik ook al meer dan 300 koppels in de bloemen zetten die hun 50-, 60- of 70-
jarig jubileum vierden. Koppels die 25 jaar gehuwd zijn, krijgen sinds dit jaar een
felicitatiekaart toegestuurd.'

— Sofie Bracke, schepen van Burgerzaken 

Informatie



OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000
studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.

Eline Creve, kabinet schepen van Burgerzaken Sofie Bracke, botermarkt 1, 09 266 51 84,
e-mail eline.creve@stad.gent
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