
Vraag van mevrouw Nahima Lanjri aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van 

Justitie, over "de aanpak van schijnhuwelijken en schijnsamenwoonst" (nr. 9164) – 

08/02/2012 

35.01 Nahima Lanjri (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de staatssecretaris, ik heb 

een vraag over schijnhuwelijken en schijnsamenwoonst met het oog op het bekomen van 

verblijfsrechterlijk voordeel. Zowel in 2006 als in 2007 hebben wij wetten gestemd die 

schijnhuwelijken strafbaar stellen. In de praktijk blijkt dat die wetten weinig gekend zijn. We 

zagen het onlangs in de krant. Meisjes worden uitgehuwelijkt en ondernemen 

zelfmoordpogingen. Dat komt omdat de weg naar hulp en preventie en eventueel 

sanctionering, het afschrikkend effect van de wet, niet gekend is. 

(1) Hoe is de samenwerking tussen Justitie en DVZ op het vlak van schijnhuwelijken 

totnogtoe geweest? Hoe was die samenwerking tussen de gemeentebesturen en DVZ? 

(2) DVZ speelt een rol in het begeleiden en het tegemoetkomen van de gemeentebesturen 

als die vragen hebben over hoe ze de problematiek moeten aanpakken. 

(3) Welke initiatieven werden er ontwikkeld ter ondersteuning van die gemeenten vanuit 

DVZ of andere? 

(4) Hoeveel aanvragen waren er in 2010 en 2011 vanuit de gemeenten om informatie op te 

vragen bij DVZ bij twijfels omtrent een bepaalde kandidaat en bij vermoedens van een 

schijnhuwelijk?  

(5)  Hoe vaak werd dat gedaan in 2010 en 2011? In hoeveel procent van de gevallen was 

er een negatief advies van DVZ aan de gemeente? 

(6) Ten slotte, werd DVZ ook bevraagd indien het ging om een schijnsamenwoonst? Ik 

weet dat dit natuurlijk een moeilijker geval is, ook qua definiëring en qua 

uitgangspunt. Welke rol ziet u hierin voor DVZ? 

35.02 Staatssecretaris Maggie De Block: Mevrouw Lanjri, de aanpak van schijnhuwelijken, 

maar nog meer die van schijnsamenwoonsten is inderdaad een groot probleem. 

 De samenwerking tussen DVZ en Justitie, meer bepaald de parketten, verloopt meestal vlot 

wat de strijd tegen schijnhuwelijken betreft. Er is een dagelijkse uitwisseling van informatie 

tussen het parket en DVZ inzake nietigverklaring van huwelijken, verdachte voorgenomen 

huwelijken in België, afgesloten huwelijken in het buitenland waarbij de erkenning van het 

afgesloten huwelijk wordt gevraagd, onderzoeken in het kader van visumaanvragen, 

gezinshereniging nadat een huwelijk werd afgesloten in het buitenland, klikbrieven inzake 

schijnhuwelijken, die dan soms van familie of vrienden komen, en naturalisatieaanvragen 

waarbij de betrokkene destijds verblijf heeft verkregen op basis van een huwelijk, waarbij 

“elementen van schijn”, zoals dat heet, aanwezig waren. 

 Een ander voorbeeld van samenwerking is de oprichting van de werkgroep tussen 2008 en 

2009 met als partners Justitie, Binnenlandse Zaken, de federale politie, de parketten, de 

burgerlijke stand, Buitenlandse Zaken en het College van procureurs-generaal. Het resultaat 

hiervan was dat beruchte nationaal draaiboek. 

 Ook de samenwerking tussen DVZ en de meeste gemeentebesturen verloopt vlot. De 

samenwerking bestaat al enkele jaren en omvat reeds duizenden dossiers inzake informatie-

uitwisseling. 



 Volgende initiatieven werden aangereikt ter ondersteuning van de gemeenten: de 

omzendbrief van 13/09/2005 betreffende de uitwisseling van informatie tussen de ambtenaren 

van de burgerlijke stand in samenwerking met DVZ ter gelegenheid van een 

huwelijksaangifte waarbij een vreemdeling betrokken is, het nationale draaiboek en de 

organisatie van vormingen, workshops en studiedagen door DVZ waarbij alle partners die 

meehelpen in de strijd tegen schijnhuwelijken uitgenodigd worden. Ik verwijs naar mensen 

van de parketten, van de politie en van de burgerlijke stand. Het is de bedoeling dat iedereen 

op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen inzake het fenomeen schijnhuwelijken. 

 Ik geef het aantal aanvragen vanuit de gemeenten aan DVZ om informatie op te vragen 

wanneer er twijfels zijn omtrent een bepaalde kandidaat of er een vermoeden is van 

schijnhuwelijk. In 2010 waren dat 4 964 aanvragen. In 2011 waren dat er 5 909. Er dient te 

worden opgemerkt dat de Dienst Vreemdelingenzaken geen positieve of negatieve adviezen 

geeft aan de gemeenten. Zij geven louter de gevraagde informatie. DVZ stelt de 

verblijfshistoriek van de vreemdeling op en maakt deze over aan de gemeente. De ambtenaar 

van de burgerlijke stand heeft als enige de verantwoordelijkheid om te beslissen of het 

huwelijk al dan niet mag worden afgesloten. Indien frappante elementen aanwezig zijn die 

wijzen in de richting van een schijnhuwelijk, kan DVZ wel aan de gemeente adviseren om 

zeker het advies van het parket in te winnen. 

 Slechts een kleine minderheid van de gemeenten bevraagt DVZ in geval van wettelijke 

samenwoning. In 2010 werd voor 236 dossiers een informatieaanvraag aangemaakt. In 2011 

was dat slechts voor 367 dossiers het geval. U ziet hier het verschil tussen 

informatieaanvragen in geval van huwelijk of samenwoning. 

 Deze cijfers geven geen reëel beeld van de werkelijke aanvragen betreffende gevallen van 

wettelijke samenwoning. Daarvoor zou het begrip schijnsamenwoning naast het 

schijnhuwelijk moeten worden opgenomen in het Burgerlijk Wetboek. Dit zou ertoe leiden 

dat de juridische erkenning van het fenomeen schijnsamenwoning ook op dezelfde manier zou 

kunnen worden bestreden.  

 35.03 Nahima Lanjri (CD&V): Mevrouw de staatssecretaris, ik heb net uw voogdijminister 

mevrouw Turtelboom daarover ondervraagd. Zij plant een evaluatie van de wetgeving, 

waarop ik ook heb aangedrongen. Daar zal uiteraard ook DVZ bij worden betrokken.  

 In het licht van de afspraken uit het regeerakkoord moeten we zorgen voor een databank van 

mensen die pogingen tot schijnhuwelijk hebben gedaan, of zich schuldig hebben gemaakt aan 

schijnhuwelijk of aan schijnsamenwoning met een verblijfsrechtelijk voordeel. Het gaat niet 

over samenwoning van twee Belgische broers of zussen, die worden niet geviseerd. Het gaat 

over misbruik van de mogelijkheid tot wettelijk samenwonen met het oog op het bekomen 

van papieren: dat moet men viseren.  

 In het regeerakkoord hebben wij daarover afgesproken dat dit zoveel mogelijk op dezelfde 

leest wordt geschoeid als de schijnhuwelijken. DVZ zou daar meer in kunnen onderzoeken. 

Als er nu zo weinig aanvragen daarvoor zijn van de gemeentebesturen, komt dat mogelijk 

doordat men niet weet dat men ook voor die groep gegevens kan opvragen.  

 Ik zal dit verder blijven opvolgen en u hierover te gepasten tijde interpelleren. 

  


