
12 Samengevoegde vragen van 

- mevrouw Nahima Lanjri aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en 

Gelijke Kansen over "de databank voor schijnhuwelijken en schijnsamenwoonst" (nr. 16951) 

- mevrouw Rosaline Mouton aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken 

en Gelijke Kansen over "de databank voor schijnhuwelijken en schijnsamenwoonst" 

(nr. 17125) 

  

12.01  Nahima Lanjri (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mijn vraag dateert van weken 

geleden. Door omstandigheden is ze niet eerder aan bod kunnen komen. 

  

Een aantal weken geleden, hebben we in de plenaire vergadering het wetsontwerp 

goedgekeurd inzake een strengere aanpak van schijnhuwelijk en schijnsamenwoonst. Daaraan 

gekoppeld is het belangrijk te zorgen voor een goed en effectief opvolgingssysteem dat door 

alle betrokken diensten, dus de parketten maar ook de dienst Bevolking en de DVZ, goed 

raadpleegbaar is. Dit moet voorkomen dat wie een poging onderneemt tot schijnhuwelijk of 

schijnsamenwoonst, of wie daar zelfs voor veroordeeld is en een nieuwe poging waagt in een 

andere gemeente, dat nog eens kan proberen. Een centraal register of databank waarin alle 

feiten worden opgenomen, zowel pogingen als bestraffingen, is belangrijk. Daarbij denkt de 

regering minder aan een databank, zoals in het regeerakkoord afgesproken, maar meer aan een 

andere vorm, iets als een registratiesysteem dat wordt gekoppeld aan het Rijksregister. 

  

Mevrouw de minister, voor mij is het niet belangrijk of het gaat over een databank of het 

Rijksregister, zo lang er maar registratie gebeurt en het probleem ordelijk wordt aangepakt en 

nieuwe slachtoffers worden vermeden. Hier gaat het over mensen bij wij het in de ene 

gemeente niet lukt en die dan doodleuk naar een andere gemeente trekken om het daar 

opnieuw te proberen. Dit bijvoorbeeld nadat zij geweigerd zijn door een cel schijnhuwelijken 

zoals die in een aantal steden als Antwerpen, Gent of Mechelen bestaat. Daar zit nu het hiaat. 

Men verhuist gewoon en probeert het opnieuw. 

  

Het is heel belangrijk dat het een en-enverhaal wordt, met niet alleen de bestraffing die er 

door de wet is gekomen, maar effectief ook met preventie via dat systeem. 

  

Ik heb de volgende vragen. 

  

Wat is de huidige stand van zaken met betrekking tot de oprichting van dat 

registratiesysteem? Wie zal er toegang hebben tot de databank of het register en wat zal er 

worden geregistreerd? Het is belangrijk om niet alleen de veroordelingen te noteren, namelijk 

wanneer iemand werkelijk veroordeeld is voor een schijnhuwelijk of een schijnwettelijke 

samenwoning, maar evengoed alle nuttige informatie met betrekking tot mogelijke 

schijnhuwelijken of pogingen tot schijnhuwelijk of samenwoning. Het is belangrijk dat ook 

die erin wordt opgenomen, om te vermijden dat men verhuist. 

  

Welke stappen moeten er door u en uw diensten nog worden gezet om ervoor te zorgen dat 

het systeem geïmplementeerd kan worden? Ondervindt u momenteel nog moeilijkheden om 

dat systeem op te zetten? Wanneer zal het systeem uiteindelijk operationeel zijn? Voorziet u 

ook in een proefperiode of begint u onmiddellijk in alle gemeentes? 

  

12.02 Minister Joëlle Milquet: Het gaat hier om een van de prioriteiten uit het 

regeerakkoord. Er is een beslissing van de Ministerraad, van 5 oktober 2012, tot oprichting 

van een gemengde werkgroep belast met het onderzoek of pertinente informatie betreffende 



de schijnhuwelijken en de schijnwettelijke samenwoning door de betrokken overheden in het 

Rijksregister kan worden opgenomen. Op basis van de werkzaamheden van de werkgroep heb 

ik twee dagen geleden een ontwerp van KB ondertekend. Ik heb dat ontwerp van KB 

voorgelegd aan de Commissie ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 

  

Na het advies van de commissie zal ik de twee ontwerpen in de Ministerraad indienen en wij 

zullen een nieuwe reglementering hebben op basis van de betrokkenheid van deze informatie 

in het Rijksregister, maar met bepaalde bepalingen. Dat zal heel doeltreffend zijn voor de 

burgemeester en de schepenen, met een verzameling … 

  

12.03  Nahima Lanjri (CD&V): Ik heb drie vragen gesteld, namelijk welke gegevens 

worden geregistreerd, wie heeft toegang en wanneer wordt dat operationeel. 

  

Welke gegevens worden geregistreerd? 

  

12.04 Minister Joëlle Milquet: Het goede nieuws is dat wij een ontwerp van koninklijk 

besluit hebben, dat binnen maximum twee maanden in werking zal treden. 

  

12.05  Nahima Lanjri (CD&V): Ook pogingen worden genoteerd, en niet alleen 

veroordelingen? 

  

12.06 Minister Joëlle Milquet: De gegevens betreffen de weigering van een gemeente om 

een huwelijk te organiseren. 

  

Ik heb hier het koninklijk besluit en kan u een kopie bezorgen. Het is heel gedetailleerd. 

  

12.07  Nahima Lanjri (CD&V): Ik wil dat bekijken om na te gaan of ook pogingen tot 

schijnhuwelijken daarin opgenomen zijn. 

  

Soms wordt een voornemen tot huwelijk afgebroken omdat men een negatief advies heeft 

gekregen van de cel Schijnhuwelijken. Men zit dan nog niet in de fase van een weigering. Het 

is belangrijk dat men die zaken meeneemt. Ik hoop dat u daarvoor aandacht zult hebben. 

  

Ik dank u om mij een kopie te bezorgen en hoop dat dit over twee maanden operationeel is. 

  

Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 
 


