
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" (nr. 9635) – 28/02/2012 

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

u twee weken geleden een vraag gesteld over de rol van DVZ in het aanpakken van 

schijnhuwelijken. Toen ik de cijfers die ik van u heb gekregen, nakeek, viel mij iets op.  

 Ik vroeg u hoeveel dossiers er vanuit de gemeenten werden doorgestuurd naar DVZ met de 

vraag om het dossier na te trekken, om te bekijken of de persoon gekend is inzake 

schijnhuwelijk en of er problemen gekend zijn in verband met zijn verblijf, om preventief te 

onderzoeken of er kans is op een schijnhuwelijk. U antwoordde mij toen dat er in 2010 

4 964 keer om advies werd gevraagd.  

 Ik heb dat dan vergeleken met cijfers die ik vroeger had opgevraagd bij de minister van 

Justitie en bij de minister van Binnenlandse Zaken. Ik zag dat de cijfers van de vorige jaren 

steeds rond 9 000 schommelden, op 22 maart kreeg ik hier in het Parlement het antwoord dat 

het in 2010 ging om 9 151. Waar zit dat verschil?  

 U gaf bijna de helft op, iets minder dan 5 000 mensen, terwijl uit een vorige vraag bleek dat 

het ging om 9 000 dossiers waarin er advies werd gevraagd aan DVZ. Zou het kunnen dat een 

deel van de vragen niet via de gemeenten passeert en dat een deel van de vragen via het parket 

bij DVZ komt? Als dat zo is, kunt u mij die cijfers dan eens geven? Wat gaat er via het 

parket? Wat gaat er via de gemeenten? Wat mij vooral interesseert is hoeveel dossiers er in 

totaal zijn onderzocht. 

 Ik had graag ook de cijfers voor 2011 gekregen, als u die ondertussen reeds hebt. Hoeveel 

keer werd DVZ in 2011 om advies gevraagd?  

 In hoeveel gevallen leidde dat onderzoek naar een schijnhuwelijk tot intrekking van de 

verblijfsvergunning in 2010 en 2011? Want daarover gaat het, als er een poging tot 

schijnhuwelijk is of een schijnhuwelijk zelf, dan zou dit moeten leiden tot een, zo staat het in 

de vreemdelingenwet, intrekking van de verblijfsvergunning. Hoe vaak werd dat toegepast in 

2010 en 2011?  

 Hoe gebeurt de opvolging van die dossiers bij DVZ? Met andere woorden, in welke mate 

volgt DVZ op dat de intrekking van de verblijfsvergunning ook daadwerkelijk leidt tot het 

verlaten van het grondgebied, dus dat er niet alleen een bevel is om het grondgebied te 

verlaten?  

 In hoeveel dossiers waarbij de verblijfsvergunning wordt ingetrokken heeft de persoon 

effectief het land verlaten?  

 In hoeveel gevallen werd daarna toch beslist om een regularisatie toe te kennen of om de 

verblijfsvergunning toch niet af te nemen, ondanks het feit dat er van een schijnhuwelijk of 

een poging tot schijnhuwelijk sprake was? 

 In hoeveel gevallen werd een verblijfsvergunning ingetrokken om redenen van 

schijnsamenwoonst? In hoeveel keer van de gevallen leidde dit eveneens tot het 

daadwerkelijk verlaten van het grondgebied? 



 Mevrouw de staatssecretaris, met de wet kunnen misbruiken worden bestraft door de 

verblijfsvergunning in te trekken. Hoe vaak hebben wij dat toegepast in 2010 en 2011? 

 Kunt u ook uitleggen waarom de cijfers die u mij 14 dagen geleden gaf verschillend zijn van 

de andere cijfers? Daar is waarschijnlijk een verklaring voor. Wij kregen de vorige jaren altijd 

een veel hoger cijfer: jaarlijks gingen 7 000, 8 000, tot 9 000 dossiers naar de DVZ. 

 08.02 Staatssecretaris Maggie De Block: Mevrouw Lanjri, naar aanleiding van uw vraag 

vroeg ik de DVZ hoeveel keer men advies heeft moeten geven. Het antwoord verwonderde 

mij. Dat betekent dat er inderdaad nog andere kanalen zullen zijn om adviezen aan de DVZ te 

vragen. Justitie heeft hogere cijfers. Ik zal dat bij de DVZ moeten navragen. 

 08.03  Nahima Lanjri (CD&V): Het is belangrijk te weten hoeveel vragen de DVZ krijgt, 

eventueel kunnen die worden opgesplitst per categorie. 

 08.04 Staatssecretaris Maggie De Block: Men heeft mij een cijfer gegeven van het aantal 

vragen dat door de gemeenten werd geseld. Ik zal navragen van waar die andere vragen 

komen. Bij Justitie heeft men immers een hoger cijfer, net als de vorige minister van 

Binnenlandse Zaken. Dat moet worden uitgeklaard. 

 Ik moet ook meegeven dat verschillende situaties in het kader van de gezinshereniging 

kunnen leiden tot het weigeren van een verblijf en de betekening van een bevel om het 

grondgebied te verlaten. Ook de vernietiging van het huwelijk leidt tot het intrekken van het 

verblijfsrecht. 

 Het aantal intrekkingen van een verblijfsrecht omdat het gaat om een schijnhuwelijk of een 

schijnsamenwoonst, wordt niet als dusdanig apart in de statistieken opgenomen die 

momenteel door de DVZ worden bijgehouden. 

 Ik kan u wel meedelen dat de DVZ in mei 2011 is gestart met een project “Verwijdering van 

de dossiers schijnhuwelijken”. Van mei 2011 tot december 2011 werden er reeds 416 dossiers 

gecontroleerd met het oog op een eventuele verwijdering. 

 Ongeveer 500 dossiers liggen nog klaar om te worden gecontroleerd, waarvan er al 246 

werden doorgegeven aan het bureau Sefor, met het oog op verwijdering van het grondgebied. 

De helft van de dossiers werd reeds door Sefor behandeld. Dit leidde tot 59 effectieve 

repatriëringen. 

 Sefor is een van de projecten die werden opgestart om misbruiken op te sporen en de 

betrokkenen te verwijderen. Er werd reeds een einde gesteld aan het verblijf wanneer er geen 

gezinscel meer is, ongeacht het feit of dit al dan niet te wijten is aan een schijnsituatie. Het is 

trouwens niet altijd gemakkelijk om dit uit te maken. Daarbij komt nog dat, zelfs bij 

schijnsituaties, de diensten bij het intrekken van een verblijfsvergunning rekening moeten 

houden met een aantal gegevens zoals bijvoorbeeld de situatie van personen die het 

slachtoffer zijn van geweld in de familie, aanwezigheid van schoolgaande kinderen, 

enzovoort. 

 Indien de vreemdeling geen beroep indient bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

tegen de beslissing die een einde stelt aan zijn verblijf, zal het dossier bij de dienst Sefor van 

de Dienst Vreemdelingenzaken worden ingediend. Deze dienst zorgt ervoor dat er een 



adrescontrole plaatsvindt om na te gaan of de vreemdeling daadwerkelijk gevolg heeft 

gegeven aan het bevel om het grondgebied te verlaten dat hem werd betekend. Verblijft hij 

nog op het adres of weet men waar hij verblijft, zal er inderdaad worden overgegaan tot een 

gedwongen verwijdering. In geval van beroep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

en wanneer de uitspraak in beroep de intrekking van de verblijfsvergunning bevestigt, zal de 

dienst Sefor terug dezelfde adrescontrole organiseren. 

 Ik zal u de cijfers van 2011 laten bezorgen. 

 08.05  Nahima Lanjri (CD&V): Mevrouw de minister, ik stel helaas vast dat onze diensten 

en administraties zeer slecht scoren op het vlak van statistieken en het bijhouden van 

gegevens. Ik denk dat het weinig nut heeft dat wij een probleem politiek trachten aan te 

pakken via wetten als wij de omvang van het probleem noch de effectiviteit van onze 

maatregelen kunnen meten. Ik vind het echt belangrijk dat er wordt gemeten.  

 Ik ben blij dat er eindelijk sinds mei 2011 iets wordt gemeten. Doch, nog 500 dossiers te 

controleren, 416 al gecontroleerde dossiers en slechts 59 effectieve verwijderingen, zijn een 

heel slecht resultaat. Ik hoop dus dat de cijfers van de dossiers die in onderzoek zijn niet het 

eindpunt vormen, dat er wordt doorgewerkt en dat alle dossiers, die in onderzoek zijn of 

waarin men vaststelde dat er misbruiken waren van de procedure van de gezinshereniging, 

zullen leiden tot een verwijdering, behalve in bepaalde gevallen waarbij de persoon die naar 

hier werd gehaald zelf het slachtoffer is geworden van geweld, want in deze gevallen moet 

humaan worden opgetreden. Alle anderen zouden echter effectief moeten worden uitgewezen 

want dat is de enige effectieve sanctie die men kan nemen. Ik stel immers vast dat de boetes 

weinig opleveren. 

 Men is zelfs bereid om 10 tot 20 keer meer te betalen dan de opgelegde boetes. 

 Mevrouw de staatssecretaris, ik zal dit dossier verder blijven opvolgen. Ik hoop dat het cijfer 

van 59 effectieve verwijderingen binnenkort absoluut omhoog zal gaan. De dossiers zouden, 

na onderzoek, moeten leiden tot bijna 100 % uitwijzingen. Een aantal uitzonderingen is altijd 

mogelijk, maar die moeten gemotiveerd zijn. Veroordeeld worden voor een schijnhuwelijk en 

zomaar hier in het land mogen verblijven, kan niet, want dan kunnen wij net zo goed onze 

wetten in verband met schijnhuwelijken afschaffen. 

 08.06 Staatssecretaris Maggie De Block: Sefor is pas in mei opgestart. Dat wil niet zeggen 

dat ze de eerste dossiers in mei kunnen behandelen. Er is ook nog een opleiding. 

 In vorige antwoorden heb ik ook al gezegd dat die dienst kort op de bal kan spelen en heel 

efficiënt kan werken. Het was een proefproject. Het is ook de bedoeling om die dienst verder 

te laten functioneren binnen DVZ. 

 08.07  Nahima Lanjri (CD&V): Mevrouw de staatssecretaris, het is zeker geen verwijt naar 

u, wel naar de vorige bevoegde ministers. De wet op het schijnhuwelijk bestaat al sinds 2006 

en 2007. We klagen de zaak al sinds 2003 aan. Het is godgeklaagd om te vernemen dat er 

geen opvolging is. Ik zeg niet dat er de voorbije jaren geen mensen zijn uitgewezen. Ik weet 

dat het wel gebeurd is. Maar er zijn geen cijfers. Men kan het niet opvolgen. Slachtoffers van 

schijnhuwelijken stellen vast dat hun partner die hen heeft bedrogen hier nog rondloopt. Die 

slachtoffers voelen zich gebruikt en zien dat hun partner wordt beloond door in België te 

mogen blijven. 



 08.08 Staatssecretaris Maggie De Block: Ik bezorg u nog de cijfers van 2011. De cijfers 

over de uitsparing vraag ik aan.  

 Het incident is gesloten. 

 


