
Mmevrouw Nahima Lanjri aan de minister van Justitie over "de strijd tegen 

schijnhuwelijken" (nr. 9636) – 28/02/2012 

09.01  Nahima Lanjri (CD&V): Mevrouw de voorzitter, mevrouw de minister, enkele 

weken geleden heb ik u al een vraag gesteld in verband met schijnhuwelijken. Vandaag wil ik 

daarop verder gaan en vraag ik naar een aantal verduidelijkingen. Ik heb over dit onderwerp 

namelijk ook een vraag gesteld aan staatssecretaris De Block. Uit haar antwoord bleek dat er 

maandelijks overleg plaatsvindt tussen de Dienst Vreemdelingenzaken en het parket en zij 

zegt dat dit overleg vrij goed verloopt. 

Mevrouw de minister, over dat overleg had ik graag nog een aantal verduidelijkingen 

gekregen. 

Hoeveel klachten aangaande schijnhuwelijken zijn er ingediend bij het parket in de jaren 

2010-2011? 

Hoeveel dossiers werden er in die jaren onderzocht door het parket? 

Hoeveel huwelijken werden er uiteindelijk nietig verklaard door het gerecht in 2010-2011 

omdat het om schijnhuwelijken ging? 

09.02 Minister Annemie Turtelboom: Mevrouw de voorzitter, er kunnen op dit ogenblik 

door het College van procureurs-generaal vooralsnog geen gevalideerde statistische cijfers 

worden verstrekt. Ik kan u echter op basis van een vlugge rondvraag in het kader van deze 

mondelinge vraag volgende informatie meedelen.  

Volgende cijfers met betrekking tot het aantal processen-verbaal voor poging tot en afsluiten 

van schijnhuwelijken werden door de federale politie gepubliceerd: 1 703 in 2008, 2 359 in 

2009 en 2 376 in 2010. Bij deze cijfers moet worden opgemerkt dat indien er een verhoging 

van de processen-verbaal is, deze zowel te wijten kan zijn aan een stijging van het aantal 

schijnhuwelijken als aan de verhoogde aandacht voor deze problematiek door de bevoegde 

autoriteiten.  

De DVZ deelt bovendien mee dat het bureau Opsporingen in 2010 informatie met 

verschillende parketten heeft uitgewisseld in het kader van 726 onderzoeken die tot de 

nietigverklaring van het huwelijk kunnen leiden. Het bureau Gezinshereniging-Visa heeft 

voor 1 132 dossiers inzake voltrokken huwelijken informatie met de parketten uitgewisseld. 

In 2011 heeft het bureau Opsporingen informatie uitgewisseld met verschillende parketten in 

het kader van 831 dossiers die kunnen leiden tot de nietigverklaring van het huwelijk. Het 

bureau Gezinshereniging-Visa heeft voor 743 dossiers informatie met de parketten 

uitgewisseld. 

De DVZ beschikt niet over een exact cijfer van de nietigverklaring van huwelijken, enerzijds 

omdat het cijfer afhangt van de beslissingen genomen door de rechtbanken van eerste aanleg 

en de hoven van beroep en anderzijds omdat er nu geen systematische uitwisseling van 

informatie is tussen alle parketten en de DVZ inzake de definitieve nietigverklaring van 

huwelijken. 

Evenwel deelt een aantal parketten de beslissingen mee van de nietigverklaring van 

huwelijken die in kracht van gewijsde zijn gegaan. Deze beslissingen zijn dus binnen de DVZ 



genoteerd. Zodoende heeft de DVZ ingevolge van een belangrijke uitwisseling van informatie 

met de parketten in het kader van onderzoeken, gericht op een eventuele nietigverklaring van 

een huwelijk, 202 nietigverklaringen van huwelijken door het parket geteld. Dit cijfer is 

waarschijnlijk niet volledig en omvat alleen de nietigverklaring van huwelijken waarover het 

parket heeft gecommuniceerd ten gevolg van voorafgaande informatie-uitwisseling. 

Ten gevolge van problemen betreffende de codering kunnen op dit moment de gegevens van 

het College van procureurs-generaal, die betrekking hebben op een aantal lopende dossiers, 

niet worden aangeleverd. 

Nochtans wens ik dat er op een termijn een oplossing kan worden gevonden. Daarom zal de 

richtlijn van 2009 inzake schijnhuwelijken het onderwerp van evaluatie zijn. De werkgroep 

die deze richtlijn heeft ontwikkeld, zal binnenkort de evaluatiemethodologie valideren. Deze 

bevat zowel een kwalitatief als een kwantitatief deel. Het is ook de bedoeling dat alle actoren, 

betrokken bij de controle en het sanctioneren van schijnhuwelijken, bij de evaluatie zullen 

worden bevraagd. 

Ik hoop op die manier meer informatie te verkrijgen betreffende de praktijk van de actoren op 

het terrein en inzake eigen vaststellingen. Tegelijkertijd zullen het College van procureurs-

generaal en hun analisten hun werkzaamheden voortzetten om de problemen met betrekking 

tot de gegevensbank op te lossen. 

09.03  Nahima Lanjri (CD&V): Het stelt me teleur dat er ook vandaag weer een groot 

gebrek aan gegevens en cijfers is. Gisteren heb ik aan mevrouw De Block een vraag gesteld 

over de cijfers van de DVZ. Ook bij de DVZ zijn er problemen. Men doet daar pas sinds vorig 

jaar aan gegevensverzameling. Hoewel de wet op de schijnhuwelijken er al sinds 2006 en 

2007 is, stel ik vast dat het bij de parketten nog altijd mank loopt en dat er geen gegevens 

verzameld worden. 

Ik zou op zijn minst verwachten dat de parketten elke nietigverklaring doorgeven aan de 

DVZ, zodat de DVZ daar verder mee aan de slag kan gaan en elk vernietigd huwelijk kan 

bekijken. Normaal gezien volgt daarop de intrekking van de verblijfsvergunning. Als die 

gegevens er niet zijn, dan houd ik mijn hart vast. Die gegevens worden waarschijnlijk dus ook 

niet systematisch aan de DVZ doorgegeven. De wet die wij goedgekeurd hebben, blijft voor 

een groot stuk een lege doos, als die in de praktijk door de parketten niet ernstig wordt 

genomen en als er geen informatiedoorstroming naar de DVZ is. 

 Mevrouw de minister, ik hoop dat u werk wilt maken van een goede gegevensopvolging. Ik 

zal er bij u op blijven aandringen. De gegevens moeten ook aan de DVZ worden 

doorgegeven. Ik heb het dan nog niet over de lopende dossiers, maar kunt u mij al een 

overzicht geven van de dossiers van 2010 en 2011? Ik kan begrijpen dat u nog geen uitsluitsel 

kunt geven over de nu nog lopende dossiers, maar er zijn helemaal geen gegevens. Het loopt 

mank sinds 2006. De gegevensverzameling verloopt slecht. U zegt dat er 202 

nietigverklaringen zijn, maar u hebt er niet bij gezegd over welk jaar het gaat. Gaat het over 

een bepaald jaar of over het geheel? Die verduidelijking wil ik nog krijgen. 

 Ik dring erop aan dat die gegevens worden geconsolideerd. Misschien kunt u opzoeken met 

welk jaar die 202 nietigverklaringen overeenkomen?  



 Wij moeten de parketten wijzen op hun verantwoordelijkheid ter zake. Het is niet genoeg dat 

de heer Liégeois in zijn septemberverklaring grote woorden gebruikt over alles wat fout loopt. 

Ook Justitie en de parketten moeten hier hun verantwoordelijkheid nemen. 

 09.04 Minister Annemie Turtelboom: Ik heb nog geen idee over de timing. Ik moet eerst 

zien hoe snel alle actoren vorderen. Mijn intentie is om dat zo snel mogelijk te doen, maar ik 

durf mij niet engageren tot een heel concrete timing. 

 


