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VOORWOORD 

SWOKA, instituut voor strategisch consumentenonderzoek uit Leiden heeft een onderzoek 
verricht naar de Wet Voorkoming Schijnhuwelijken (ANS) welke sinds 1 november 1 994 van 
kracht is. Het onderzoek, dat in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en 
Documentatiecentrum van het ministerie van Justitie is uitgevoerd, geeft inzicht in de effecten 
van de wet en de wijze waarop de wet in de praktijk wordt uitgevoerd. Deze evaluatie voorziet 
in de, bij de behandeling van de wet gedane, toezegging van de minister van Justitie aan de 
Tweede Kamer om na verloop van tijd de VVVS te evalueren. 

Het onderzoek is in vier delen uitgevoerd: een oriënterend deel, een kwalitatief en een 
kwantitatief deel en een desk research. In de oriënterende fase zijn gesprekken gevoerd met 
uitvoerenden om zodoende een eerste inzicht te krijgen in de effecten en uitvoering van de 
VVVS. Tevens zijn gesprekken gevoerd met personen werkzaam bij instanties die weliswaar 
geen direct uitvoerenden van de wet zijn, maar door hun deskundigheid wel inzicht in de 
materie hebben. In de kwalitatieve fase zijn in vijf arrondissementen face-to-face interviews 
gehouden met ambtenaren Burgerlijke Stand en ambtenaren Gemeentelijke Basisadministratie, 
medewerkers van de Vreemdelingendienst, medewerkers van het Openbaar Ministerie en 
leden van de zittende magistratuur. Een desk research heeft inzicht gegeven in de reeds 
verschenen publicaties over de VVVS. Eveneens is relevante jurisprudentie bestudeerd. Tot slot 
van dit deel van het onderzoek zijn CBS-gegevens met betrekking tot huwelijken nader 
geanalyseerd. Tenslotte is een kwantitatieve fase uitgevoerd: aan alle gemeenten en 
(onderdelen van) Vreemdelingendiensten die niet in een eerdere fase hadden meegewerkt aan 
het onderzoek, is een schriftelijke vragenlijst gestuurd met betrekking tot de effecten en de 
uitvoering van de VVVS. 
In het onderhavige rapport worden de aldus verkregen en geanalyseerde gegevens 
gepresenteerd. 

Het onderzoek is uitgevoerd door dr. G. Fonk, drs. W. van der Meer en mr. U.H. Oelen, onder 
projectbegeleiding van mevr. drs. H.M.L. van Dijk. Dr. M.E. Homan, directeur van SWOKA, 
heeft bij het onderzoek opgetreden als supervisor. 

Het onderzoek is begeleid door een door het ministerie van Justitie ingestelde 
begeleidingscommissie. Deze commissie bestond uit de volgende personen: 
) De heer mr. W. Bos, Officier van Justitie, arrondissementsparket Amsterdam (voorzitter); 

62 Mevrouw drs. E. Bleeker, ministerie van Justitie, Directie Vreemdelingenbeleid; 
• De heer mr. C.A. Herstel, ministerie van Binnenlandse Zaken, GBA-Beheerorganisatie; 

Mevrouw mr. D. van lterson, ministerie van Justitie, Directie Wetgeving; 

• De heer J.C. Jansen Verplanke, Gemeente Den Haag; 
• Mevrouw drs. E.M. Naborn, ministerie van Justitie, WODC, Extern Wetenschappelijke 

Betrekkingen; 
• De heer J.N.E. Plasschaert, Gemeente Amsterdam. 

Het onderzoeksteam is de leden van de begeleidingscommissie zeer erkentelijk voor hun inzet 
en de constructieve wijze waarop zij een bijdrage aan het onderzoek hebben geleverd. 
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Het rapport had niet tot stand kunnen komen zonder de bereidwillige medewerking van vele 
personen, werkzaam bij vele organisaties. Op deze plaats wil het onderzoeksteam al de 
respondenten dan ook hartelijk danken voor de geïnvesteerde tijd en moeite. 

Dr. M.E. Homan, 	 Mevrouw drs. H.M.L. van Dijk 
directeur SWOKA 	 projectleider SWOKA 

Leiden, 29 mei 1998 
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MANAGEMENTSAMENVATTING 

Inleiding 

Dit rapport bevat het verslag en de uitkomsten van het evaluatie-onderzoek naar de Wet 
Voorkoming Schijnhuwelijken. Deze wet is op 1 november 1994 van kracht geworden en 
heeft tot doel om het verschijnsel 'schijnhuwelijk' te voorkomen. In de parlementaire 
behandeling van het wetsontwerp is een evaluatie-onderzoek door de toenmalige minister in 
het vooruitzicht gesteld. 

De wet omschrijft een schijnhuwelijk als een '(...) het huwelijk waarbij het oogmerk van de 
echtgenoten, of één hunner, niet was gericht op de vervulling van de door de wet aan de 
huwelijkse staat verbonden plichten, doch op het verkrijgen van toelating tot Nederland'. Een 
dergelijk huwelijk wordt als schijnhandeling in strijd geacht met de Nederlandse openbare 
orde. Om dit fenomeen tegen te gaan, heeft de wet de volgende bevoegdheden verleend aan 
een aantal uitvoerenden: 
• Ambtenaren Burgerlijke Stand (ABS): zij kunnen het opmaken van een huwelijksakte 

weigeren als zij een vermoeden hebben dat het om een schijnhuwelijk gaat. 
• Ambtenaren Gemeentelijke Basisadministratie (GBA): zij kunnen de inschrijving van een in 

het buitenland voltrokken huwelijk in de GBA weigeren, als zij het vermoeden hebben dat 
het om een schijnhuwelijk gaat. 

• De Haagse Ambtenaar van de burgerlijke stand: in het buitenland gesloten huwelijken 
kunnen ook ter registratie worden aangeboden aan de Haagse Ambtenaar van de 
burgerlijke stand. Ook deze ambtenaar heeft de bevoegdheid een huwelijk te weigeren. 

• De Korpschef van politie (i.c. de Vreemdelingendiensten - VD): hij ondersteunt de 
ambtenaren BS en GBA in hun beslissing een huwelijk al of niet te weigeren. De VD-en 
leggen hun advies neer in een D79-verklaring. 

• Het Openbaar Ministerie (OM): het OM kan een huwelijk stuiten of nietig laten verklaren, 
als het OM het vermoeden heeft dat het om een schijnhuwelijk gaat. 

Het advies dat de VD aan de ambtenaren BS/GBA heeft gegeven wordt geregistreerd in het 
VAS. Tevens meldt de ambtenaar door middel van een terugmeldformulier aan de VD of en zo 
ja, wanneer het huwelijk is voltrokken. 

Doel en vraagstelling van het evaluatie-onderzoek 

Het onderzoek had de volgende doelstelling: Het leveren van een beschrijving zodanig dat inzicht 
ontstaat in enerzijds de effecten van de wet (bedoelde, onbedoelde, doelmatigheid) en anderzijds de 
uitvoeringspraktijk. 

De volgende vragen worden in dit onderzoek beantwoord: 
• welke bedoelde effecten heeft de wet? 
• welke onbedoelde effecten heeft de wet? 
• hoe doelmatig is de wet? 
• hoe verloopt de uitvoering van de wet in praktijk, met name voor wat betreft de 

samenwerking tussen uitvoerende diensten, de motieven van ambtenaren van de 
burgerlijke stand, de jurisprudentie, bestuurslast, termijnen, ervaringen met huwelijken in 
het buitenland gesloten en nationaliteiten. 

.„ 

(Z:( 

CX.1, 



Managementssamenvatting 	 ii 

Het onderzoek bestaat uit vier delen: 
1. een oriëntatiefase waarin direct en indirect betrokkenen bij de uitvoering van de wet zijn 

geïnterviewd; 
2. een kwalitatieve fase waarin binnen vijf arrondissementen alle uitvoerenden van de wet van 

een aantal gemeenten, VD-en, rechtbanken en het OM zijn geïnterviewd; 
3. een kwantitatieve fase waarin alle gemeenten en VD-en met een schriftelijke vragenlijst zijn 

benaderd; 
4. desk research: doel van dit onderzoek was de (beperkte) schriftelijke informatie die reeds 

bestond over de werking en de uitvoering van de VVVS te verwerken. Daarnaast zijn CBS-
cijfers geraadpleegd en is de bestaande jurisprudentie verzameld en bestudeerd. 

De bereidheid van ambtenaren BS/GBA en medewerkers van de Vreemdelingendiensten om 
aan het onderzoek deel te nemen is heel groot gebleken. Dit bleek zowel tijdens de 
kwalitatieve fase, als in de kwantitatieve fase. De respons op de schriftelijke vragenlijst is groot, 
namelijk 61 procent bij de gemeenten en 49 procent bij de VD-en. Ook de respondenten bij 
OM en rechterlijke macht waren in meerderheid bereid medewerking aan het onderzoek te 
verlenen, evenals de respondenten die indirect bij de uitvoering van de wet zijn betrokken. 

De belangrijkste uitkomsten van het evaluatie-onderzoek 

De effecten van de WVS cijfermatig bezien 
Het kwantitatieve deel van het onderzoek heeft de meeste cijfermatige gegevens opgeleverd. 
Maar deze cijfers moeten met de nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd worden. In vele 
gevallen gaat het om schattingen doordat een goede registratie van gevallen ontbreekt. 

Aangiften huwelijk 
Uit de gegevens blijkt allereerst dat ambtenaren BS/GBA en VD-en het aantal aangiften 
huwelijken waarbij een buitenlander betrokken is, over de jaren heen licht zien toenemen 
(voornamelijk schattingen). Gemeenten schatten dat in 10% van het aantal 
huwelijksaangiften, waarbij een D79-verklaring noodzakelijk is, het om een schijnhuwelijk gaat. 
VD-en vermoeden dat dit in 7 â 8 procent van de aangiften het geval is. Duidelijke verschillen 
over de jaren heen zijn op basis van de verstrekte gegevens niet te constateren. 
Het aantal negatieve adviezen dat gemeenten van de VD-en ontvangen, is heel klein. Het 
aantal negatieve adviezen neemt (weinig) toe, net als het aantal positieve adviezen. 
Uiteindelijk worden er minder aangiften huwelijk geweigerd dan dat er vermoedens van een 
schijnhuwelijken bestaan. De meeste gemeenten (circa 90 procent) weigeren het opmaken 
van een huwelijksakte nooit. Als er wel wordt geweigerd, gaan de meeste betrokkenen hier 
tegen in beroep. 
Bij een huwelijk waar bij het opmaken van de huwelijksakte het vermoeden bestaat dat het om 
een schijnhuwelijk gaat, komen enkele nationaliteiten van de niet-verblijfsgerechtigde partner 
opvallend vaak voor. Het gaat veelal om mensen van Marokkaanse, Turkse of Surinaamse 
afkomst. De persoon die wel gerechtigd is om in Nederland te verblijven heeft in de meeste 
gevallen de Nederlandse nationaliteit. 

Inschrijvingen van in het buitenland gesloten huwelijken 
Zowel gemeenten als VD-en constateren net als bij de aangiften een toename in het aantal 
inschrijvingen. Het aantal vermoede schijnhuwelijken (voornamelijk schattingen!) is volgens 
gemeenten en VD-en ten opzichte van het totaal aantal inschrijvingen klein (5 procent). Uit 
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het kwalitatieve deel van het onderzoek blijkt dat in de grote steden dit percentage door de 
gemeente-ambtenaren iets groter wordt ingeschat (15 - 20 procent van de gevallen). 
Een meerderheid van de gemeenten krijgt nooit een negatief advies over een in te schrijven 
huwelijk. De meeste gemeenten (circa 95 procent) weigeren een inschrijving van een huwelijk 
ook bijna nooit. Omdat het aantal weigeringen voor een inschrijving van een (schijn)huwelijk 
heel klein is, is ook het aantal rechtszaken heel klein. 
Ook bij inschrijvingen is de nationaliteit van de niet-verblijfsgerechtigde persoon het 
opvallende kenmerk bij een vermoed schijnhuwelijk. De Turkse, de Marokkaanse en de 
Surinaamse nationaliteit worden het meest genoemd. De persoon die wel gerechtigd is om in 
Nederland te verblijven, heeft in iets meer dan de helft van het aantal gevallen (52%) de 
Nederlandse nationaliteit. 

Beoordeling effecten van de Wet Voorkoming Schijnhuwelijken 
Uit het kwantitatieve onderzoek blijkt dat grote groepen gemeenten en VD-en geen grote 
veranderingen zien in het aantal vermoede schijnhuwelijken ten gevolge van de invoering van 
de VVVS. Deze conclusie komt overeen met uitspraken die vertegenwoordigers van gemeenten 
en VD-en in de interviews naar voren hebben gebracht. In die uitspraken klonk vooral een 
frustratie door over de geringe effectiviteit van de wet, gezien de inspanningen die voor de 
uitvoering moeten worden geleverd. Daarnaast wordt in twee van de grote steden door de 
VD-en gesignaleerd dat het aantal schijnrelaties het aantal schijnhuwelijken overtreft. 
Het (kleine) aantal gemeenten en VD-en die de afname van het aantal schijnhuwelijken 
toeschrijven aan de werking van de VVVS, zegt dat vooral het VD-onderzoek een 
afschrikwekkende functie heeft. 

Uitvoering van de INVS 

D79-procedure 
De D79-procedure wordt door het merendeel (89 procent) van de gemeenten altijd 
doorlopen. Slechts een enkele gemeente sluit bij voorbaat groepen uit van de procedure 
(bijvoorbeeld indien beide partners reeds een Verblijfsvergunning hebben). Het advies van de 
VD is voor iets minder dan de helft van de gemeenten altijd bruikbaar. De VD-en zijn wisselend 
te spreken over het D79-formulier. 

Gebruik indicatielijst 
Bij het opstellen van het advies hanteert de helft van de VD-en de indicatielijst. De anderen 
hanteren eigen indicatielijsten. De indicatielijst wordt door meer dan de helft van de VD-en als 
onvoldoende beoordeeld (te weinig mogelijkheden inzicht te krijgen in de motieven van een 
huwelijk, lijst heeft statisch karakter en is overal al bekend). De VD-en stellen niet in alle 
gevallen nader onderzoek in. De belangrijkste reden om een schijnhuwelijk te vermoeden zijn 
de dreigende uitzetting van de buitenlandse partner, het niet spreken van elkaars taal, niet 
samenwonen en een groot leeftijdsverschil. Maar ook andere indicaties doen de alarmbel 
rinkelen. 

Adviestermijnen 
De VD heeft (bij voorkeur) twee weken om het advies op te stellen. Deze periode wordt door 
driekwart van de VD-en als voldoende ervaren. Het advies is vervolgens twee maanden geldig: 
volgens bijna de helft van de gemeenten is deze periode te kort. 
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VD-advies en beslissing 

Aangiften huwelijk 
Bij een negatief advies van de VD bij een aangifte zegt bijna tweederde van de gemeenten het 
advies (bijna) altijd op te volgen. De belangrijkste reden om een huwelijk te voltrekken 
ondanks het negatieve advies is de bewijsbaarheid van een schijnhuwelijk. Een klein deel van 
de gemeenten neemt het negatief advies zonder meer over en weigert het huwelijk te sluiten. 
Een meerderheid van de gemeenten stelt een eigen onderzoek in. Onderdelen van dit 
onderzoek kunnen zijn: betrokkenen worden opgeroepen, VD wordt verzocht een huisbezoek 
te verrichten, er wordt contact opgenomen met het OM voor advies. 

Bij Inschrijving huwelijk 
Bij een negatief advies over het inschrijven van een in het buitenland gesloten huwelijk wordt 
door eenderde van de gemeenten nader onderzoek ingesteld. Dat zo weinig gemeenten dit 
doen is te verklaren uit het feit dat zij geen helder beeld kunnen krijgen van de relatie als één 
van de partners in het buitenland zit. Niet alleen de ambtenaren BS/GBA vinden het 
noodzakelijk de betrokkenen te horen om goed te kunnen beoordelen of er sprake is van een 
schijnhuwelijk, ook in de jurisprudentie wordt dit als voorwaarde gesteld. Dit gegeven 
verklaart mede het geringe aantal weigeringen een in het buitenland gesloten huwelijk in te 
schrijven in de GBA: de ambtenaar heeft geen enkel houvast en schrijft (ondanks eventuele 
vermoedens) het huwelijk in. 

Bewijsbaarheid 
Het belangrijkste knelpunt bij de uitvoering van de VVVS is de bewijsbaarheid van een 
vermeend schijnhuwelijk. De indicatielijst biedt slechts ten dele aanknopingspunten. De 
indicaties kunnen doorgaans op verschillende manieren worden uitgelegd waardoor geen 
'hard' bewijs geleverd kan worden. Uit de jurisprudentie blijkt ook dat de rechterlijke macht 
niet snel aanneemt dat er sprake is van een schijnhuwelijk. Ook als er aanwijzingen zijn komt 
het voor dat de betrokkenen het voordeel van de twijfel wordt gegund. Beter bewijs wordt 
gegenereerd indien de VD op huisbezoek gaat. Een VD-rapport kan volgens de rechters een 
goede bijdrage leveren aan de oordeelsvorming. 

Werklast 
De werklast is voor 19 procent van de gemeenten toegenomen (bij 3%: capaciteitsproblemen) 
als gevolg van de invoering van de VVVS. Naast de pure werklast treedt er bij sommige 
ambtenaren BS/GBA ook een emotionele last op: men vindt het gênant om intieme vragen te 
stellen of een adviesprocedure op te starten bij mensen die al lang getrouwd zijn. De werklast 
is bij 94 procent van de VD-en toegenomen (bij 19 procent: capaciteitsproblemen). Ook 
rechters ervaren dat de invoering van de VVVS een toename van de werklast ten gevolge heeft 
gehad. 

Samenwerking 
De samenwerking tussen de ambtenaren BS/GBA en de VD wordt doorgaans door beide 
partijen als positief ervaren. Het oordeel van de ambtenaar BS/GBA over het OM is deels 
positief: contacten met en adviezen van het OM worden gewaardeerd. Een ander deel is wat 
minder enthousiast: men is van oordeel dat het OM te weinig prioriteit geeft aan de materie. 
Voor zover er door de ambtenaar GBA advies wordt ingewonnen bij de Haagse ambtenaar, 
wordt dit positief beoordeeld. Met het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn geen contacten 
over de VVVS (bijvoorbeeld een verzoek om een in het buitenland verblijvende partner te 
horen). 
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Beoordeling WVS 
Iets meer dan de helft van de ambtenaren BS/GBA is te spreken over de wet; 11 procent 
oordeelt negatief terwijl 33 procent neutraal oordeelt. Als positief wordt ervaren dat de wet 
drempelverhogend werkt. De overduidelijke gevallen van schijnhuwelijken komen in ieder 
geval niet meer voor. Een negatief element dat onder andere is genoemd betreft de 
onbruikbaarheid van de wet als instrument schijnhuwelijken tegen te gaan. Dit vanwege de 
moeilijkheid een schijnhuwelijk te bewijzen. Een ander negatief element is de reikwijdte: de 
'goeden' moeten onder de 'kwaden' leiden. 

De respondenten werkzaam bij de VD oordelen negatiever dan de ambtenaren BS/GBA: 37 
procent vindt de wet 'goed' of 'voldoende'; 38 procent beoordeelt de wet als 'onvoldoende' 
of 'slecht'. Belangrijkste bezwaren tegen de wet zijn onder andere: a) de wet is achterhaald, b) 
er kan niet beoordeeld worden of een in het buitenland gesloten huwelijk een schijnhuwelijk is 
en c) de wet is in bepaalde gevallen overbodig. 

Het merendeel van de leden van de rechterlijke macht (zowel OM als zittende magistratuur) 
beoordeelt de VVVS positief. Het wordt een zinvolle aanvulling gevonden op hetgeen in de 
Vreemdelingenwet is gesteld. De WVS werkt drempelverhogend. Als kritisch punt is onder 
andere de bewijsbaarheid genoemd. De rechters zijn dan ook van oordeel dat bijvoorbeeld de 
VD huisbezoek moet verrichten. Bij voorkeur niet alleen voor de weigering, maar ook vlak voor 
de zitting. De rechter kan dan op basis van de meest recente informatie een beslissing nemen. 

Aan de 1NVS gerelateerde punten 

Positie van de vrouw 
De positie van de vrouw is niet veranderd door de invoering van de VVVS. De VVVS lijkt ook 
geen extra wapen te zijn in de strijd tegen de vrouwenhandel: er zijn gemakkelijkere 
procedures (bijvoorbeeld via een toeristenvisum) dan het schijnhuwelijk om een vrouw aan 
een verblijfstitel te helpen en haar vervolgens in de prostitutie te laten werken. 

Machtiging tot voorlopig verblijf (MVV) 
De herinvoering van de verplichte MVV (aan te vragen in het land van herkomst) zal naar alle 
waarschijnlijkheid ten gevolge hebben dat het aantal 'verdachte' huwelijksaangiften in 
Nederland daalt. Aan de andere kant wordt ook verwacht dat er meer huwelijken in het 
buitenland gesloten gaan worden. Gezien het feit dat de buitenlandse partner niet gehoord 
kan worden en de huidige praktijk dit soort huwelijken in te schrijven in de GBA, lijkt dit niet 
gunstig voor de effectiviteit van de VVVS. 

Schijnrelaties 
Door respondenten wordt aangegeven dat er in toenemende mate schijnrelaties worden 
aangegaan (in plaats van schijnhuwelijken) om een verblijfstitel te krijgen. Afgezien van het 
hogere middelenvereiste is een schijnrelatie makkelijker te realiseren dan een schijnhuwelijk 
vanwege het ontbreken van de rompslomp (alimentatieverplichting, zeggenschap over 
kinderen) als na drie jaar gescheiden wordt. 

Echtscheidingen en erkenningen 
Op andere familierechtelijke terreinen dan alleen bij de artikel 1:18b BW-procedure wordt 
door respondenten geconstateerd dat er schijnhuwelijken zijn gesloten. Bijvoorbeeld: bij 
echtscheidingen en erkenningen van kinderen (of juist het ontkennen van het vaderschap). 
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Aanbevelingen 

In samenspraak met de begeleidingscommissie van het onderzoek zijn een aantal 
aanbevelingen geformuleerd. Deze zijn onderverdeeld in algemene aanbevelingen, 
aanbevelingen met betrekking tot de uitvoeringspraktijk en een aantal nieuwe elementen. 

Algemeen 
1. De VVVS dient periodiek geëvalueerd te worden door de Projectgroep Schijnrelaties. Dit 

enerzijds in verband met mogelijke wijzigingen van de WVS op basis van onderstaande 
aanbevelingen en anderzijds met het oog op mogelijke toekomstige gevolgen van met 
name de invoering van een MVV-verplichting en de opheffing van het bordeelverbod. 

Verbetering bestaande uitvoeringspraktijk 
2. Het VAS bevat een standaard D79-formulier dat door de VD wordt ingevuld. Het ingevulde 

formulier wordt echter niet in het VAS bewaard maar overschreven wanneer een volgend 
formulier wordt ingevuld. Dit heeft twee nadelige gevolgen. Het is nu zo dat als een D79 is 
verlopen omdat het paar niet binnen twee maanden na afgifte is getrouwd, opnieuw het 
formulier moet worden ingevuld. Dit brengt onnodig extra werk met zich mee. Indien het 
D79-formulier gedurende een bepaalde tijd in het VAS wordt bewaard scheelt dit 
overbodig werk en wordt voorkomen dat een vreemdeling na een weigering van een 
huwelijksaangifte het ergens anders nog eens probeert. Een vreemdeling kan immers bij 
een eventuele weigering in een andere gemeente en politieregio een nieuwe poging 
wagen om een schijnhuwelijk te sluiten. In het VAS is niet te achterhalen dat een eerdere 
poging is ondernomen. 

3. Het VD-advies is twee maanden geldig. Dit blijkt bij een deel van de gevallen problemen 
op te leveren. Redenen hiervan zijn de vaak langdurige legalisatie-procedures en de wens 
van paren om het huwelijk reeds langere tijd van te voren te regelen. Er dient overwogen 
te worden de geldigheidsduur van het VD-advies te verlengen. Daarbij kan aansluiting 
gezocht worden bij de geldigheidsduur van de verklaring huwelijksbevoegdheid (half jaar). 
Deze verklaring hebben partners met de Nederlandse nationaliteit nodig die in het 
buitenland wonen en aldaar willen trouwen. 

4. Bij het onderzoek is gebleken dat het D79-formulier niet altijd volledig en duidelijk door de 
VD wordt ingevuld. Daarnaast ontbreekt regelmatig een duidelijk advies: positief of 
negatief. Voor de ABS is het daardoor moeilijker om mede op basis van het D79-formulier 
tot een beslissing te kunnen komen. De VD-en dient hierop gewezen te worden. Het 
ministerie van Justitie zou een circulaire kunnen opstellen met een werkinstructie op dit 
punt. 

5. Door zowel de VD-en als door de ambtenaren BS/GBA is kritiek geleverd op het beperkte 
en statische karakter van de indicatielijst. Op basis van de opgenomen indicaties is het niet 
mogelijk om tot een gefundeerd besluit te komen. Daarnaast bestaat het vermoeden dat 
indicatielijst in veel gevallen reeds vooraf bekend is bij paren die een schijnhuwelijk willen 
sluiten. De VD-en dienen gewezen te worden op het niet-limitatieve karakter van de 
indicatielijst. Het is toegestaan en zelfs aan te bevelen indicaties toe te voegen en de 
uiteindelijk gebruikte indicatielijst regelmatig te wijzigen. Een mogelijk te gebruiken extra 
indicatie is bijvoorbeeld dat een of beide partners vlak voor de aangifte van het huwelijk is 
(of zijn) verhuisd naar een andere gemeente. Dit kan erop duiden dat men een als 'streng' 
bekend staande gemeente probeert te ontlopen. 



5. Bij het evaluatieonderzoek is gebleken dat veel gemeenten geen cijfers hebben 
bijgehouden met betrekking tot het aantal verwerkte D79-formulieren, het aantal 
negatieve VD-adviezen en het aantal weigeringen. In verband met een eventuele volgende 
evaluatie moet de gemeenten worden verzocht over te gaan tot het registreren van de 
D79-formulieren. Daarbij moet duidelijk aangegeven worden welke gegevens bijgehouden 
dienen te worden. 

6. Het verdient aanbeveling de reikwijdte van de wet te beperken. Daarbij kan overwogen 
worden de volgende gevallen uit te sluiten: 

• buitenlandse huwelijken die reeds zijn ontbonden. 
• huwelijken (aangifte of inschrijving) waarbij beide partners reeds over een 

verblijfsvergunning beschikken. 
• 'oude' buitenlandse huwelijken. Daarbij kan de grens getrokken worden bij 

bijvoorbeeld huwelijken die langer 5 jaar geleden of voor invoering van de VVVS zijn 
gesloten. 

• huwelijken waarbij de buitenlandse partner EU-ingezetene is. 

10. Het is mogelijk dat er door een strenger optreden van de gemeentelijke ambtenaren GBA 
een verschuiving plaatsvindt van inschrijvingen van buitenlandse huwelijken bij de 
gemeente naar inschrijving bij de Haagse ambtenaar. Aan deze mogelijkheid en de 
consequenties daarvan dient in de toekomst aandacht besteed te worden. 

Nieuwe elementen 
11. Bij de invoering van de wet is overwogen een strafrechtelijke maatregel op te nemen om 

vervolging in geval van een (vermoed) schijnhuwelijk mogelijk te maken. Deze maatregel 
is tot op dit moment echter niet ingevoerd. Door het OM is gezocht naar manieren om 
vervolging in geval van een schijnhuwelijk toch mogelijk te maken. Dit blijkt in de praktijk 
echter moeizaam te verlopen. Het is te overwegen om alsnog een strafrechtelijke bepaling 
in de wet op te nemen. Ook bemiddeling bij schijnhuwelijken kan daarbij strafbaar gesteld 
worden. Hierbij is het wenselijk dat het OM meer aandacht aan dit soort zaken gaat 
besteden. 
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6. Het is gebleken dat het ministerie van Buitenlandse Zaken niet (of zeer zelden) door de 
gemeenten wordt ingeschakeld inzake een onderzoek naar de inschrijving van een 
huwelijk. Er zijn signalen dat een van de mogelijke redenen hiervoor ligt in de kosten die 
het ministerie hiervoor in rekening brengt. Het kan overwogen worden deze kosten te  

	

laten betalen door het echtpaar. Dit is nu al het geval bij de legalisatie-procedure. 	 r. 
Daarnaast kan de relatie tussen de ambtenaar GBA en het ministerie worden verbeterd, net 
als indertijd de relatie tussen de ambtenaar BS en de VD is verbeterd. 

rr ,  

7. Een deel van de huwelijken waar bij de VD en de ABS het vermoeden van schijn bestaat 
Z A wordt alsnog voltrokken. Reden hiervoor is vaak dat de schijnmotieven niet te bewijzen 

vallen. Na de voltrekking van het huwelijk is het echter nog mogelijk het huwelijk nietig te 
verklaren of de afhankelijke verblijfsvergunning in te trekken als aangetoond kan worden 
dat er sprake is van schijn. Dit kan gebeuren bij de verlenging van de afhankelijk 
verblijfsvergunning of bij een tussentijdse controle. De D79-procedure kan daarbij dienen 
als vooronderzoek. Door middel van de D79-procedure worden verdachte 
huwelijksaangiften gesignaleerd en kan gerichte controle en onderzoek plaatsvinden na de 
voltrekking. Structureel gebruik van deze mogelijkheid dient overwogen te worden. 
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12. Uit het onderzoek is gebleken dat er een preventieve werking van de wet uit gaat. Deze 
preventieve werking kan worden versterkt door het opnemen van een strafrechtelijke 
maatregel en door het beperken van de reikwijdte van de wet (zie eerdere aanbevelingen). 
Door dit laatste punt komt er mogelijk meer ruimte voor een zorgvuldiger en uitgebreider 
onderzoek door de VD. 

13. Bij het onderzoek is gebleken dat de relatie tussen schijnhuwelijken en prostitutie beperkt 
is. Daarbij dient echter aangetekend te worden dat dit in de toekomst mogelijk verandert 
door de aanpassing van het gedoogbeleid. Opheffing van het bordeelverbod zal er toe 
leiden dat het voor vrouwen zonder verblijfsvergunning moeilijker zal worden in de 
prostitutie te werken. Een verblijfsvergunning wordt daardoor aantrekkelijker. Dit kan het 
misbruik van het huwelijk in de prostitutie doen toenemen. Hieraan dient in de toekomst 
aandacht geschonken te worden. 

14. Daar gebleken is dat het aantal schijnrelaties (hierbij gaat het om niet-geregistreerde 
relaties) het aantal schijnhuwelijken zeer waarschijnlijk ruim overtreft dient gezocht te 
worden naar een aanpak van schijnrelaties. In geval van de aanvraag van een afhankelijk 
verblijfsvergunning op basis van verblijf bij partner zou door de VD een zelfde type 
onderzoek als onder de WV5 uitgevoerd kunnen worden. 

15. De controle bij de inschrijving van een huwelijk kan in de toekomst verplaatst worden naar 
het moment van aanvraag van een MW. Deze zal vanaf medio 1 998 zeer waarschijnlijk 
door de buitenlandse partner in het land van herkomst moeten worden ingediend. Te 
overwegen valt dat het ministerie van Buitenlandse Zaken haar diplomatieke posten 
instrueert een D79-verklaring op te stellen als er een MVV wordt aangevraagd in verband 
met een voorgenomen huwelijk. 

() 
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1 	INLEIDING 

1.1 	Aanleiding tot het onderzoek 

1.1.1 	Inleiding 

In 1 988 verschenen geruchten in de media dat circa eenderde van alle huwelijken waarbij 
buitenlanders in Nederland betrokken zijn, konden worden aangemerkt als een schijnhuwelijk. 
Het zou hierbij gaan om circa 10.000 huwelijken, wat zo'n 5 tot 10 procent is van alle 
huwelijken die in een jaar worden gesloten. Ook vanuit de kring van de burgerlijke stand 
werden regelmatig signalen ontvangen die erop wezen dat deze vorm van fraude regelmatig 
voorkwam (Iterson, van, 1995). Tijdens de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel tot 
herziening van Titel 4 van Boek 1 Burgerlijk Wetboek en wijziging van enige andere 
bepalingen werd aangedrongen op maatregelen) De beslissing om wetgeving tot stand te 
brengen werd in 1991 genomen. 

Onder leiding van mevrouw mr. M. Koers-van der Linden heeft vervolgens een brede 
werkgroep (waarin alle betrokken uitvoerende instanties vertegenwoordigd waren) een advies 
over de materie uitgebracht. De conclusies, neergelegd in het rapport 'Een echt paar!' 
(Projectgroep Schijnrelaties, 1992), hebben een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming 
van de nieuwe wettelijke maatregelen, die we thans kennen onder de naam 'Wet Voorkoming 
Schijnhuwelijken'. 

1.1.2 	De Wet Voorkoming Schijnhuwelijken 

De Wet Voorkoming Schijnhuwelijken (WVS), of beter gezegd, de Wet van 2 juni 1994 tot 
wijziging van de Titels 4 en 5 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van de Wet 
gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2  is op 1 november 1994 in werking 
getreden. Het schijnhuwelijk wordt in de wet omschreven als "het huwelijk waarbij het 
oogmerk van de echtgenoten, of één hunner, niet was gericht op de vervulling van de door de 
wet aan de huwelijkse staat verbonden plichten, doch op het verkrijgen van toelating tot 
Nederland". 3  Een dergelijk huwelijk wordt als schijnhandeling in strijd geacht met de 
Nederlandse openbare orde. 

Om het fenomeen schijnhuwelijk tegen te kunnen gaan voorziet de VVVS in een aantal 
bevoegdheden voor de diverse uitvoerenden. Kort samengevat komen de bevoegdheden op 
het volgende neer. 

1  TK 1990- 1991, 21 847, nr. 6. 
2  TK 1991-1992, 22 488, Stb. 1994, 405 
3  Vergelijk cie artikelen 1:50 en 1:71a BW. 
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In artikel 1:18b lid 2 BW wordt bepaald dat de ambtenaar burgerlijke stand (ambtenaar BS) 
weigert een akte op te maken indien hij' van oordeel is dat de Nederlandse openbare orde 
zich hiertegen verzet. Uit de bepalingen van boek 1 Titel 5 BW volgt dat een schijnhuwelijk, als 
schijnhandeling strijdig met de openbare orde, een weigeringsbevoegdheid oplevert voor de 
ambtenaar BS. Een weigering op basis van art. 1:18b lid 2 moet wel goed onderbouwd 
worden. Als hulpmiddel hierbij heeft hij daarbij de verklaring van de korpschef (i.c. de 
Vreemdelingendienst, de VD). Artikel 1: 44 lid 1 onder k noemt, naast andere vereiste 
bescheiden die moeten worden overlegd om een huwelijk aan te gaan, de verklaring van de 
korpschef waaruit de verblijfsrechtelijke status van de niet-Nederlandse partner blijkt. 2  Deze 
verklaring is opgenomen in de Vreemdelingencirculaire onder de naam D79-verklaring. 

De D79-verklaring bestaat uit drie onderdelen. Het eerste is de D79-1 verklaring: de verklaring 
ex. artikel 44-1 onder k Boek 1 BW. Deze is opgesplitst in de delen A-C. Deel A wordt door de 
ambtenaar BS aan betrokkenen overhandigd en moet door hen zelf worden ingevuld. Het 
betreft de personalia van de aanvragers. Met dit deel A gaat de buitenlandse partner naar de 
VD 3  die in het Vreemdelingen Administratie Systeem (VAS) controleert of de gegevens 
kloppen. Indien de persoon onbekend was bij de VD, worden zijn gegevens opgenomen in het 
VAS. Deel B van de D79-1 verklaring wordt door de VD ingevuld en betreft de 
verblijfsrechtelijke status van de buitenlandse partner. Indien de VD vermoedens heeft dat het 
voorgenomen huwelijk een schijnhuwelijk zou kunnen zijn, dient hij dit in de verklaring onder 
deel C te vermelden. Het tweede onderdeel van de D79-verklaring is de vragenlijst die bij een 
vermoeden van een schijnhuwelijk ingevuld moet worden. Onderverdeeld in twee groepen 
efeiten die uit het VAS blijken' en 'waarnemingen') is een (niet-limitatieve) lijst van 
aanwijzingen opgenomen 4  met behulp waarvan de VD zo objectief mogelijk feiten en 
omstandigheden moet noemen waaruit blijkt dat een voorgenomen huwelijk uit 
schijnmotieven is aangevraagd. Het derde deel, het 079-formulier, is een terugmeldformulier 
dat door de ambtenaar BS/GBA aan de VD gestuurd wordt indien de procedure afgerond is. 

De VD stuurt bij voorkeur binnen twee weken de D79-verklaring aan de ambtenaar BS. De 
verklaring is twee maanden geldig. Is binnen die termijn het huwelijk niet gesloten, dan dient 
een nieuwe verklaring aan de korpschef te worden gevraagd. 5  De verklaring is overigens voor 
de ambtenaar BS niets meer of minder dan een hulpmiddel: de ambtenaar BS behoudt zijn 
zelfstandige bevoegdheid om te beslissen of het huwelijk al dan niet voltrokken wordt, ook 
indien dit contrair het advies van de VD gaat. 

De verklaring van de korpschef is eveneens vereist in het geval aan de ambtenaar 
gemeentelijke basisadministratie (GBA) wordt gevraagd een in het buitenland gesloten 
huwelijk in de GBA te registreren en bij dat huwelijk een buitenlandse partner betrokken is. 
Indien de ambtenaar GBA ervan overtuigd is dat een in het buitenland voltrokken huwelijk een 
schijnhuwelijk is, weigert hij op basis van art. 37 lid 2 GBA-wet inschrijving in de GBA. 

1  Waar in dit rapport de mannelijke vorm wordt gehanteerd, kan in voorkomende gevallen eveneens de vrouwelijke 
vorm worden gelezen. 

2  De verklaring is niet vereist indien beide partners in het buitenland wonen dan wel aannemelijk weten te maken dat 
ze na het huwelijk naar het buitenland vertrekken. 

3  Indien de buitenlandse partner in het buitenland verblijft, kan de Nederlandse partner de verklaring aanvragen bij 
de VD. 

4  Aanwijzingen zijn bijvoorbeeld: de uitzetting van de vreemdeling is gelast, er is een groot leeftijdsverschil, de 
Nederlander heeft meerdere kortdurende huwelijken met vreemdelingen gehad, de partners leggen tegenstrijdige 
verklaringen af. 

5  Vergelijk in dit verband ook Klip, A. (1997). Hij beschrijft een zaak waarbij een aanstaand echtpaar er ernstig 
bezwaar tegen heeft voor de tweede keer een verklaring bij de VD te halen omdat de termijn van de eerste 
verklaring voor het sluiten van het huwelijk verlopen is. 
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Niet alleen in de GBA kunnen in het buitenland gesloten huwelijken worden geregistreerd, ook 
kan, wanneer tenminste één partij de Nederlandse nationaliteit bezit, een dergelijke akte 
worden aangeboden aan de Haagse ambtenaar van de burgerlijke stand. Deze heeft op basis 
van art. 1:18b lid 2 de bevoegdheid te weigeren het huwelijk op te nemen in het register. 

Tegen de weigering van de ambtenaar BS of de Haagse ambtenaar van de burgerlijke stand 
staat beroep open voor de burger op basis van Afdeling 12, Titel 4, Boek 1 BW (met name art. 
1:27 BW). Tegen de weigering van de ambtenaar GBA kan de burger in beroep gaan bij de 
rechter op basis van art. 86 Wet GBA. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een concluderende 
rol in de beroepsprocedure. 

Naast de mogelijkheid in een beroepsprocedure te concluderen, heeft het OM in art. 1:71a 
BW de bevoegdheid gekregen te vorderen dat een huwelijk nietig wordt verklaard indien het 
gesloten is met het enige oogmerk een verblijfstitel voor de buitenlandse partner te 
verkrijgen.' De vordering kan ook worden ingediend indien het huwelijk is ontbonden. Het 
OM kan op basis van art. 1:53 lid 3 een voorgenomen huwelijk stuiten indien er vermoedens 
zijn dat het een schijnhuwelijk betreft. 

Het advies dat de VD aan de ambtenaar BS/GBA heeft gegeven wordt geregistreerd in het 
VAS. Tevens meldt de ambtenaar middels een terugmeldformulier aan de VD of en zo ja, 
wanneer het huwelijk is voltrokken dan wel geregistreerd. Door een en ander te registreren 
kan worden voorkomen dat een aanstaand echtpaar na weigering in de ene gemeente het in 
een andere gemeente probeert. 

1.1.3 	Evaluatie van de WVS 

Tijdens de parlementaire behandeling is door de minister van Justitie toegezegd dat de 
effecten en de uitvoering van de WVS na verloop van tijd zouden worden geëvalueerd. 2 3  De 
verschillende uitvoerenden zijn daarom tijdens voorlichtingsbijeenkomsten verzocht gegevens 
te registreren die van belang kunnen zijn voor de evaluatie. Het betreft hier met name het 
aantal keren dat er van de bevoegdheden gebruik wordt gemaakt. Overigens heeft niet alleen 
het ministerie van Justitie de uitvoerenden opgeroepen gegevens te registeren. Ook een 
organisatie als het Nederlands Centrum Buitenlanders (NCB, thans opgegaan in Forum) heeft 
rechtshulpverleners verzocht eventuele knelpunten uit de praktijk aan het NCB te melden 
(Jordens-Cotran, 1995). 

Om de toezegging van de minister van Justitie aan de Kamer na te kunnen komen, heeft het 
Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum van het ministerie van Justitie het 
onderzoeksinstituut SWOKA verzocht deze evaluatie uit te voeren. Dit rapport bevat de 
resultaten van het onderzoek. 

1  Bij een in het buitenland gesloten huwelijk dat is ingeschreven in de GBA kan het OM vorderen de rechtbank voor 
recht te laten verklaren dat het huwelijk niet in Nederland kan worden erkend waarna doorhaling van de registratie 
kan worden gelast. 

2  Ti< handeling 12-780 
3  Sinds de inwerkingtreding van de VVVS wordt door de werkgroep VVVS, bestaande uit vertegenwoordigers van 

betrokken instanties, reeds in enige mate gevolgd hoe de wet in de praktijk functioneert. Enige indicaties hierover 
bestaan derhalve al. 
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1.2 	Doel- en vraagstelling van het onderzoek 

Het beoogde effect van de VVVS is het voorkomen van schijnhuwelijken. Een evaluatie-
onderzoek zou derhalve antwoord moeten geven op de vraag in hoeverre het aantal 
schijnhuwelijken gedaald is en ook in hoeverre mensen afzien van een voorgenomen 
schijnhuwelijk als gevolg van de wet. Een voorwaarde hiervoor is echter dat gegevens 
hieromtrent ook adequaat worden geregistreerd en verwerkt. Dit blijkt niet het geval te zijn: 
noch van de periode voor de wetswijziging noch van de periode daarna zijn betrouwbare en 
volledige cijfers voorhanden.' Op dergelijke vragen kunnen hoogstens indicatieve antwoorden 
worden verkregen. Door middel van het verwerken van schattingen wordt toch getracht een 
beeld te krijgen. Daarnaast richt het evaluatie-onderzoek zich op zaken die wel adequaat 
bekeken kunnen worden. 

De Directie Vreemdelingenbeleid heeft in samenwerking met de Werkgroep VVVS enkele 
beleidsvragen geformuleerd. Kort samengevat betreft dit de volgende vragen: 
• welke bedoelde effecten heeft de wet? 
• welke onbedoelde effecten heeft de wet? 
• hoe doelmatig is de wet? 
• hoe verloopt de uitvoering van de wet in praktijk, met name voor wat betreft de 

samenwerking tussen uitvoerende diensten, de motieven van ambtenaren van de 
burgerlijke stand, de jurisprudentie, bestuurslast, termijnen, ervaringen met huwelijken in 
het buitenland gesloten en nationaliteiten. 

Als afgeleide van deze beleidsvragen is de volgende doelstelling voor het onderzoek 
geformuleerd: 

Het leveren van een beschrijving zodanig dat inzicht ontstaat in enerzijds de effecten van de wet 
(bedoelde, onbedoelde, doelmatigheid) en anderzijds de uitvoeringspraktijk 

Deze doelstelling is nader gespecificeerd in enkele onderzoeksvraagstellingen, die te 
onderscheiden zijn in hoofd- en subvragen: 

1. Welke effecten heeft de wet? 
a. Hoe vaak lijken schijnhuwelijken voorkomen te worden door de wet? 

• Hoe vaak wordt gebruik gemaakt van de bevoegdheden van de wet? 
• hoe vaak wordt een negatieve verklaring door de VD afgegeven? 
. hoe vaak komt een weigeringsbeschikking voor? 
• hoe vaak gebeurt dit naar aanleiding van een negatief advies van de VD en hoe 

vaak op eigen initiatief? 
. hoe vaak wordt bezwaar aangetekend en in beroep gegaan? 
. hoe vaak wordt een voorgenomen huwelijk gestuit of een reeds gesloten 

huwelijk vernietigd? 
• hoe vaak verliest de Staat bij de rechter? 

• Welke kenmerken (bijv. verblijfspositie, leeftijd, nationaliteit) vertonen personen bij wie 
sprake is van een (eventueel) schijnhuwelijk? 

• Welke kenmerken (groot, klein, grensgemeente, et cetera) vertonen gemeenten waar 
(vermeende) schijnhuwelijken worden gesloten? 

Dit is gebleken uit gegevens die de werkgroep VVVS heeft verzameld sinds de totstandkoming van de wet. 

1-4 
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• Zijn er andere factoren/maatregelen in het toelatingsbeleid die van invloed zijn op het 
voor een vreemdeling al dan niet aantrekkelijk zijn van een schijnhuwelijk? 

• Wat is het effect van de wet op de positie van vrouwen en in het bijzonder: is deze 
verbeterd door de wet? 

b. Heeft de wet nog andere effecten dan de primair beoogde? 
• Is het aantal inschrijvingen van huwelijken in het buitenland gesloten gestegen ten 

opzichte van het aantal huwelijken in Nederland gesloten? 
• probeert men een huwelijk te sluiten in een andere gemeente wanneer de 

huwelijksvoltrekking wordt geweigerd in de ene gemeente? 

c. Is de wet doelmatig? 
• Is de eis van een D79-verklaring alle door de wet voorgeschreven gevallen zinvol? 

2. Is de wet in de praktijk goed uitvoerbaar? 
a. Hoe vindt de uitvoering in de praktijk plaats? Dit betreft met name de volgende 

aandachtsgebieden: 

b. Zijn er aanwijzingen dat er bij de uitvoering knelpunten zijn? 
• vormen de termijnen een knelpunt: 

• is de termijn waarbinnen een verklaring moet worden afgegeven afdoende? 
• is de geldigheidstermijn van een verklaring afdoende voor betrokken partijen? 

• vormt de bewijsbaarheid een knelpunt ? 
• voldoet de indicatielijst of moet deze worden aangepast? 
. hoe komt de ambtenaar tot zijn beslissing een huwelijkssluiting te weigeren? 
. bieden de verklaringen van de VD voldoende handvatten om tot een 
gemotiveerde weigering van een huwelijk te komen? 
• waarom wordt een negatief advies van de VD door een ambtenaar van de 

burgerlijke stand niet gevolgd? 
• hoe bouwt men een sterke zaak op? 
. hoe verhoudt zich de jurisprudentie tot bijvoorbeeld de indicatielijst? 
• welke ervaringen zijn er met onderzoek naar in het buitenland voltrokken 

huwelijken? 
• vormt de samenwerking tussen verschillende betrokken partijen een knelpunt? 

• hoe verloopt de samenwerking tussen de ambtenaren burgerlijke stand en 
GBA enerzijds en de VD-en anderzijds? 

• hoe verloopt de samenwerking tussen de ambtenaren burgerlijke stand en GBA 
en het OM enerzijds en de diplomatieke posten anderzijds? 

• welke invloed heeft de koppeling VAS/GBA? 

c. Wat zijn de werklasteffecten? 
• wat is de werklast en wat was deze voor betrokken partijen? Wat zou die zijn bij een 

grondige aanpak? 
• welke gevolgen heeft de uitvoering van de VVVS voor de werklast van de VD-en? 
• welke gevolgen heeft de uitvoering van de VVVS voor de werklast van de afdeling 

burgerzaken (incl. GBA) voor gemeenten? 
• welke gevolgen heeft de uitvoering van de VVVS voor de werklast van het OM? 
• welke gevolgen heeft de uitvoering van de VVVS voor de werklast van het Ministerie van 

Buitenlandse Zaken? 
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In de volgende paragraaf wordt omschreven op welke wijze deze vragen in het onderzoek zijn 
beantwoord. 	 f--••• 

1.3 	Verantwoording 

1.3.1 	Inleiding 

Om zo adequaat als mogelijk te kunnen beoordelen welke effecten de VVVS heeft en op welke 
wijze de VVVS wordt uitgevoerd, is het onderzoek in vier delen uitgevoerd: 
• een oriënterende fase; 
• een kwalitatieve fase; 
• een desk research; 	 • 
• een kwantitatieve fase. 

In de onderstaande subparagrafen worden de fasen afzonderlijk behandeld: ingegaan wordt 
op het beoogde doel van de betreffende fase, de verrichte werkzaamheden, (indien van 
toepassing) de selectie van respondenten, de gehanteerde onderzoeksinstrumenten en (indien 
van toepassing) de respons. 

1.3.2 	De oriënterende fase 

Het primaire doel van de oriënterende fase was tweeledig. Enerzijds kon door middel van 
expert-interviews een eerste beeld ontstaan van de wijze waarop aan de VVVS uitvoering wordt 
gegeven. Anderzijds is er met vertegenwoordigers van organisaties gesproken die zijdelings 
met de wet te maken hebben dan wel vanuit hun achtergrond een oordeel over de wet 
kunnen vormen. Er zijn in deze fase gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van de 
volgende elf organisaties (genoemd in een willekeurige volgorde): 

• Gemeente Den Haag, Bureau SEBA 
• Regiopolitie Haaglanden, Vreemdelingendienst 
• Gemeente Rotterdam, Dienst Burgerzaken 
• Gemeente Amsterdam, Bureau Burgerzaken/Unit Adviesbureau 
• Regiopolitie Amsterdam-Amstelland, Zedenpolitie 
• VNG 
• Ministerie van Buitenlandse Zaken, afdeling DPC/CJ 
• Forum, instituut voor multiculturele ontwikkeling (voorheen onder andere het NCB) 
• Everaerts lmmigration Lawyers (advocatenkantoor gespecialiseerd in vreemdelingenzaken) 
• Clara Wichmann instituut (instituut voor vrouw en recht) 
• Stichting Lawine (instituut voor de behartiging van de belangen van Nederlandse vrouwen 

met een buitenlandse man) 

De gesprekken zijn aan de hand van checklists gevoerd. Een checklist is een uitgebreide lijst 
met aandachtspunten die minimaal tijdens de interviews aan de orde zouden moeten komen. 
De wijze waarop de vragen precies zijn gesteld en de volgorde waarin dit gebeurde is door de 
interviewer ter plekke bepaald. 

1-4 
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De gespreksduur van de interviews varieerde tussen circa een half uur en twee uur, afhankelijk 
van de betrokkenheid van de respondent met de materie. Van de interviews zijn verslagen 
gemaakt die voor een groot deel ter accordering aan de respondenten zijn voorgelegd. 

Naast bovenstaande interviews zijn in deze fase werkzaamheden verricht die noodzakelijk 
waren voor een goede uitvoering van de andere fasen. Dit betrof het verzamelen van namen 
en adressen van respondenten en het versturen van verzoeken om medewerking. 

1.3.3 	De kwalitatieve fase 

Een belangrijk gedeelte van de onderzoeksvragen is in het kwalitatieve deel van het onderzoek 
beantwoord. Er is voor gekozen de gegevens in deze fase door middel van face-to-face 
interviews te verzamelen. Voor deze methode is gekozen aangezien harde cijfers doorgaans 
ontbreken en de te verzamelen gegevens met name op de uitvoeringspraktijk betrekking 
hadden. Dit soort kwalitatieve inzichten kunnen het beste door middel van interviews 
verkregen worden. 

In vijf arrondissementen zijn verschillende medewerkers van bij de uitvoering betrokken 
organisaties geïnterviewd. Zo is een goed beeld ontstaan van de wijze waarop aan de 
uitvoering van de VVVS gestalte wordt gegeven. Aan de orde is gekomen hoe vaak men met de 
wet te maken heeft gehad, op welke wijze dit is gebeurd, welke knelpunten hierbij zijn 
gesignaleerd, welke suggesties ter verbetering de respondenten hebben, et cetera. Kortom: de 
VVVS in heel zijn omvang is besproken. 

Zoals gezegd zijn de gesprekken uitgevoerd in vijf arrondissementen. De reden waarom ervoor 
gekozen is het arrondissement als selectiecriterium te hanteren, is gelegen in het volgende. 
Niet alleen de wijze waarop de ambtenaar BS/GBA met de materie omgaat, maar ook de wijze 
waarop het OM van haar bevoegdheden gebruik maakt en de eventuele beoordeling van de 
rechter zijn doorslaggevend voor de beoordeling van de effecten en uitvoering van de wet. 
Om een logisch verband tussen ambtenaar BS/GBA, VD, OM en rechtbank te kunnen krijgen 
(alleen hierdoor kan een evenwichtig beeld ontstaan: bijvoorbeeld de wijze waarop VD 
adviseert of de rechtbank oordeelt kan de beslissing van de ambtenaar BS/GBA beïnvloeden) is 
het arrondissement als selectiecriterium gehanteerd. 

Binnen de vijf arrondissementen zijn de rechtbank, het OM, drie gemeenten' en de VD 2  
benaderd. In de arrondissementen waarin één politiekorps is gelegen is met twee 
vertegenwoordigers van de VD gesproken. Beoogd werd om in totaal 35 gesprekken in deze 
fase van het onderzoek te houden. De volgende vijf arrondissementen zijn in het onderzoek 
betrokken: 
• Amsterdam 
• Rotterdam 
• 's-Gravenhage 
• Almelo 
• 's-Hertogenbosch 

1  Zowel een grotere als kleinere gemeenten gelegen in het arrondissement zijn benaderd. 
2  In drie van de geselecteerde arrondissementen zijn twee regiokorpsen gelegen; dientengevolge zijn beide VD'en 

benaderd. 
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In deze selectie zijn enerzijds de meeste grote steden en anderzijds enkele grensregio's 
vertegenwoordigd. De verwachting was dat de problematiek rondom de schijnhuwelijken zich 
met name daar zou afspelen. 

Bij de benadering van de verschillende organisaties bleek evenwel dat deze veronderstelling 
niet volledig opging. Twee rechtbanken berichtten namelijk dat er dermate weinig zaken 
getraceerd konden worden (twee zaken respectievelijk één zaak) dat het zinloos werd geacht 
een gesprek aan te gaan over de wijze waarop de rechtbank oordeelde over weigeringen van 
de ambtenaar BS/GBA. Eén arrondissementsparket berichtte dat er geen enkele praktische 
ervaring met de VVVS was opgedaan. Er heeft daar dus ook geen gesprek plaatsgevonden. Eén 
arrondissementsparket kon telefonisch bevraagd worden over de enkele zaak die in 
behandeling is geweest over de VVVS. Eén parket tenslotte meldde dat wegens tijdgebrek er 
geen gesprek kon plaatsvinden maar dat enige informatie telefonisch kon worden opgevraagd 
bij een parketsecretaris. 

De VD-en en de gemeenten die in deze kwalitatieve fase zijn benaderd, wilden op een enkele 
uitzondering na meewerken aan het onderzoek. Slechts een enkele gemeente wilde wegens 
tijdgebrek en capaciteitsproblemen niet meewerken. Hiervoor zijn andere gemeenten 
benaderd. 

Al met al hebben in de kwalitatieve fase 32 gesprekken plaatsgevonden, waarvan twee 
telefonisch. De overige gesprekken zijn face-to-face gevoerd. De basis werd gevormd door een 
checklist. Van de gesprekken zijn verslagen geschreven die voor een groot deel ter accordering 
aan de respondenten zijn voorgelegd. 

1.3.4 	De desk research 

De desk research heeft zich gedurende het gehele onderzoek uitgestrekt. Doel van de desk 
research was de (overigens beperkte) informatie (schriftelijke bronnen) die reeds bestond over 
de werking en uitvoering van de VVVS te verzamelen, bestuderen en verwerken. 

Een ander onderdeel van de desk research was het bestuderen van relevante jurisprudentie. 
Enerzijds is jurisprudentie verkregen van de respondenten bij de rechtbanken (in één geval alle 
uitspraken, in een ander geval twee voorbeelden van uitspraken, die overigens in de lijn lagen 
van de wijze van vonnissen door de betreffende rechtbank). Anderzijds hebben ook andere 
respondenten uitspraken aan het onderzoeksteam verstrekt. 

Een laatste onderdeel van de desk research was het nader analyseren van CBS-gegevens met 
betrekking tot het aantal gesloten huwelijken in de afgelopen jaren. 

1.3.5 	De kwantitatieve fase 

In de kwantitatieve fase zijn alle gemeenten en (onderdelen van) VD-en benaderd met een 
schriftelijke vragenlijst. De gemeenten en VD-en die in een eerdere fase van het onderzoek 
reeds hun medewerking hadden verleend zijn niet meer benaderd. 
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Gemeenten 
Van de gemeenten zijn de hoofden van de afdeling burgerzaken aangeschreven met het 
verzoek de vragenlijst in te laten vullen door een uitvoerende van de VVVS. Al met al zijn 532 
gemeenten in de kwantitatieve fase benaderd. Hiervan hebben 326 gemeenten de vragenlijst 
terug gestuurd. Dit komt neer op een responspercentage van 61 procent. Op basis van de 
telefonische reacties die naar aanleiding van de vragenlijst en de reminder zijn binnengekomen 
zijn drie redenen aan te geven waarom gemeenten de vragenlijst niet hebben geretourneerd. 
Allereerst blijkt het voor het grootste deel van de gemeenten niet mogelijk exacte cijfers over 
het aantal verwerkte D79-formulieren te produceren. Aan het opgeven van schattingen wilden 
meerdere gemeenten zich niet wagen. Aan de gemeenten die met dit probleem telefonisch 
contact met SWOKA hebben opgenomen is gevraagd om ieder geval de overige vragen in te 
vullen. Een tweede punt is dat een deel van de gemeenten nauwelijks ervaring heeft met de 
VVVS en de uitvoering hiervan. De motivatie van gemeenten die slechts één of twee D79- 
formulieren per jaar te verwerken hebben om een lange vragenlijst over de VVVS in te vullen 
blijkt gering. Tenslotte is door meerdere gemeenten aangegeven dat men door de naderende 
landelijke verkiezingen (de deadline voor het insturen van de vragenlijsten lag op 27 april) 
geen tijd had om aan het onderzoek mee te werken. 

In de vragenlijst is de gemeenten gevraagd het aantal inwoners op te geven. In tabel 1.1 is de 
spreiding naar inwonertal weergegeven. Ter vergelijking is de indeling in klasse van het totaal 
aantal gemeenten gegeven. Daarbij dient opgemerkt dat uit de groep gemeenten met meer 
dan 50.000 inwoners relatief veel gemeenten zijn benaderd in het kader van het kwalitatieve 
onderzoek. Deze hebben bij het kwantitatieve onderzoek geen vragenlijst ontvangen. 

Tabel 1.1 	Respons gemeenten naar inwonertal 

Inwonertal 	 Wo respons 	 Wo Nederland* 

tot 20.000 inwoners 	 63 	 64 

25.000 tot 50.000 inwoners 	 27 	 29 

meer dan 50.000 	 6 	 6 

weet niet / geen antwoord 	 1 

Totaal aantal  gemeenten 	 326 	 572 

*bron: cijfers gebaseerd op CBS 1997 

VD 
De organisatie van de VD verschilt per regiokorps. Het ene korps heeft één centrale VD, bij het 
andere korps is de VD districtelijk georganiseerd. Vooraf is met behulp van de Politie-almanak 
(1998) en door middel van telefonische navraag geïnventariseerd hoe de VD per regiokorps 
georganiseerd is. In totaal zijn er uiteindelijk 74 onderdelen van de verschillende VD-en 
benaderd. 36 vragenlijsten zijn ingevuld teruggekomen. Uitgaande van deze cijfers is een 
respons van 49 procent bereikt. Ondanks het feit dat vooraf is geïnventariseerd op welke 
manier de VD-en georganiseerd zijn, hebben zich echter toch problemen voorgedaan. Het is 
gebleken dat in minimaal twee regio's vragenlijsten vanaf het districtsniveau naar het 
regioniveau zijn doorgestuurd en daar ingevuld. Een aantal van de binnengekomen 
vragenlijsten is dus ingevuld voor meerdere respondenten. Er valt echter niet te achterhalen in 
hoeveel gevallen dit gebeurd is. De eerder genoemde 49 procent respons geldt als ondergrens 
waarvan sprake is in het meest negatieve geval dat geen der respondenten meerdere 
vragenlijsten heeft ontvangen. 
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Tabel 1.2 	Respons VD-en naar aantal gemeenten dat men adviseert 

Aantal gemeenten 	 aantal VD-en 

tot en met 5 gemeenten 	 20 
6 tot en met 10 gemeenten 	 10 
17 gemeenten 	 1 
22 gemeenten 	 1 
weet niet / geen antwoord 	 4 
Totaal aantal VD-en 	 36 

Het spreekt voor zich dat aan de gemeenten en de VD-en een aparte vragenlijst is 
toegezonden. Op hoofdlijnen kwamen de lijsten overigens wel overeen. In het eerste deel van 
de vragenlijst is gevraagd naar feiten: cijfermateriaal met betrekking tot de uitvoering van de 
VVVS. Het tweede deel stond in het teken van de effecten van de VVVS. In deel 3 van de 
vragenlijst zijn de respondenten gevraagd naar ervaringen met de uitvoering van de VVVS en 
de samenwerking met andere betrokkenen. Het laatste deel van de vragenlijst bevatte een 
aantal algemene vragen. 

Na twee weken is een reminder verstuurd: de gemeenten en VD-en die nog niet hadden 
gereageerd zijn nogmaals benaderd en verzocht de vragenlijst alsnog in te zenden. 

1.4 	Leeswijzer 

Het rapport is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 worden de effecten van de VVVS aan de 
orde gesteld. Mede op basis van cijfermatige gegevens wordt ingegaan op de vraag welke 
effecten de VVVS heeft. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de uitvoering van de wet: per actor 
wordt beschreven hoe men omgaat met de VVVS en hoe er wordt geoordeeld over de VVVS. 
Hoofdstuk 4 bevat de belangrijkste conclusies van het onderzoek. Eveneens worden 
aanbevelingen geformuleerd. 
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2 	EFFECTEN VAN DE INVS CIJFERMATIG BEZIEN 

2.1 	Inleiding 

Dit hoofdstuk presenteert zoveel mogelijk cijfermatige gegevens over het aantal huwelijken 
waarvoor een D79-verklaring noodzakelijk is. Het gaat dan enerzijds om het aantal aangiften 
van huwelijken in Nederlandse gemeenten waarbij een van de toekomstige partners een 
vreemdeling is. In het andere geval gaat het om het aantal in Nederland ingeschreven 
huwelijken dat in het buitenland is gesloten en waarbij één van de partners niet de 
Nederlandse nationaliteit bezit. Daarnaast zijn er cijfers verzameld over het aantal huwelijken 
waarbij de ambtenaren BS/GBA of de VD-en vermoedens van een schijnhuwelijk bestaan 
(ongeacht of men de schijnrelatie kan bewijzen). 
De cijfers die in dit hoofdstuk worden gepresenteerd, zijn in de meeste gevallen geen 
statistische gegevens. De meeste gemeenten en VD-en hebben het aantal aangiften, 
inschrijvingen en het aantal D79-adviezen sinds de VVVS in werking is getreden niet 
systematisch bijgehouden. Het gaat daarom veelal om schattingen die ambtenaren van de 
Burgerlijke Stand of personeelsleden van de VD-en hebben gemaakt. De cijfers zijn afkomstig 
uit het kwantitatieve en het kwalitatieve deel van het evaluatie-onderzoek. 
Uiteindelijk leveren deze cijfers een indicatie op over de omvang van de problematiek, over de 
werklast van de direct betrokkenen en de effectiviteit van de maatregelen om de problemen 
op te lossen. 

Om eerst enig idee te krijgen van het aantal huwelijkssluitingen en inschrijvingen van in het 
buitenland voltrokken huwelijken, geeft de volgende paragraaf enige statistische gegevens 
gebaseerd op CBS-cijfers. Vervolgens worden de cijfers uit het kwalitatieve deel en het 
kwantitatieve deel van het onderzoek weergegeven. 

2.2 	Enkele algemene achtergrondgegevens: aangiften en 
inschrijvingen huwelijken 

2.2.1 	Aangiften huwelijk in Nederland 

In Nederland werden er in 1996 in totaal zo'n 85.100 (CBS, 1998) huwelijken gesloten. In 
1996 bedroeg het aantal huwelijken waarbij een of beide partners van buitenlandse afkomst 
was 13.700; dit levert een percentage op van 16% (cijfers gebaseerd op CBS, 1998). In 
onderstaande tabel staat het aantal gesloten huwelijken in de afgelopen jaren. 

Tabel 2.1 	Aantal huwelijken: totaal en naar diverse nationaliteiten 

Totaal aantal huwelijken 

Huwelijken waarbij een of beide partners niet de 

Nederlandse nationaliteit bezitten 

Huwelijken waarbij beide partners Nederlander zijn 

Bron: cijfers gebaseerd op gegevens van het CBS (1998) 
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eenheid 1985 1990 1994 1995 1996 

1000 	82,7 	95,6 	83,0 	81,5 	85,1 
1000 	5,8 	11,1 	8,7 	11,3 	13,7 

1000 	76,9 	84,5 	74,3 	70,2 	71,4 
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In het jaar 1 990 is het totaal aantal huwelijken duidelijk groter dan in de andere jaren. De 
sterke afname die na dit jaar is ingezet heeft o.a. te maken met een afname in de 
huwelijksgeneigdheid van mensen en veranderingen in de registratie van de huwelijken.' Sinds 
1995 neemt de huwelijksgeneigdheid weer enigszins toe. 

2.2.2 	De inschrijving van de in het buitenland voltrokken 
huwelijken 

Het CBS houdt landelijke gegevens bij over het aantal inschrijvingen van huwelijken dat in het 
buitenland is gesloten. Uit onderstaande tabel kan worden afgeleid dan het aantal 
inschrijvingen van in het buitenland gesloten huwelijken, waarbij een van de partners in 
Nederland staat ingeschreven, sinds 1994 is toegenomen. Voor een deel heeft deze toename 
te maken met een andere wijze van registreren, voor een ander deel met een daadwerkelijke 
toename van dit soort huwelijken. In deze tabel zijn niet die huwelijken opgenomen waarbij 
beide partners vreemdeling zijn die hun huwelijk in Nederland geregistreerd willen zien. 

Tabel 2.2 	In het buitenland gesloten huwelijken die in Nederland geregistreerd zijn 

	

Totaal 	 Woonplaats van de huwenden 

Jaar 	 Nederland 	 Buitenland 

1992 	4 045 	 2.705 	 1.340 
1993 	3 592 	 2.480 	 1.112 
1994 	2 151 	 1.547 	 604 
1995 	5 719 	 4.085 	 1.634 
1996 	6 959 	 4.467 	 2.493 

Bron: cijfers gebaseerd op gegevens van het CBS (1998) 

2.3 	Cijfermatige gegevens uit het kwalitatieve deel van het 
onderzoek 

In het kwalitatieve deel van het onderzoek is de respondenten in de interviews gevraagd om 
gegevens over het aantal aangiften en inschrijvingen huwelijken te overleggen. De meeste 
gemeenten en VD-en hebben deze gegevens echter niet bijgehouden en hebben een 
inschatting gemaakt over deze aantallen. 
In deze paragraaf staan de gegevens centraal die in de interviews van gemeenten en VD-en 
zijn vergaard. Waar het bij deze gegevens gaat om schattingen wordt dit aangegeven door 
een 's', waar het om exacte cijfers gaat wordt dit aangegeven met een 'e'. In de presentatie 
van de gegevens is een keuze gemaakt om de gegevens van de interviews die in drie grote 
steden zijn gehouden apart van de gegevens van de andere gemeenten te houden. Deze 

1  De cijfers van de in Nederland gesloten huwelijken over de periode tot en met september 1994 hebben betrekking 
op alle in Nederland gesloten huwelijken. Het maakte daarbij niet uit of de partners tot de Nederlandse bevolking 
behoorde. Vanaf 1995 worden alle huwelijken geteld waarvan ten minste één van de huwelijkspartners als 
ingezetene in de basisadministratie van een Nederlandse gemeente is opgenomen, ongeacht het land waar het 
huwelijk is gesloten. 
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Aangiften 	inschrijvingen 	Vermoeden 	Weige- 	Rechtszaken 	Weigering 

	

huwelijken2 	van in het 	van een 	ringen 	(sinds 1994) 	door rechter/ 

	

buitenland 	schijnhuwelijk 	 hof 

	

gesloten 	 bekrachtigd 

_ 	 huwelijken 	 (sinds 1994)  
Amsterdam 	 4 (2 bij het 	 1 keer 
1997 	 400 (s) 1 	300 (s) 1 	Bij aangiften: 	 3 	Hof; 1 zaak 

- in 15% van de 	Andere 	ingetrokken) 
gevallen. 	 jaren 
Bij inschrijvingen: 	niet 
- onbekend, 	precies 

bekend. 
Den Haag 3 	 Rechter 	Hof 	Rechter 	Hof 
1994 	 70 (e) 	 6 (e) 	 11 	0 	0 	0 	0 
1995 	 342 (e) 	451 (e) 	 7 	1 	0 	1 	0 
1996 	 443 (e) 	 790 (e) 	 5 	4 	1 	2 	0 
1997 	 562(e) 	 942(e) 	 7 	7 	2 	4 	1 
1998 	 169 (e) 	 179 (e) 	 5 	- 	- 	- 	0 

Rotterdam 	 1000-1200 per 	Bij aangiften: 	10(s) 
1993 	 664 (e) 	 jaar (s) 	- in 25% van de 	sinds 
1994 	 462(e) 	 gevallen 	 1994 
1995 	 214(e) 
1996 	 300 (s) 	 Bij inschrijvingen: 

- onbekend. 

2 

a 

Effecten van de VVVS cijfermatig bezien 

2.3.1 	Cijfers uit drie grote steden 

In onderstaande tabel zijn enige gegevens uit de interviews met ambtenaren van de gemeente 
Amsterdam, Den Haag en Rotterdam bij elkaar gezet. 
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keuze is ingegeven door de verwachting dat de problematiek van schijnhuwelijken en -relaties 
in grote gemeenten meer zal spelen dan in kleinere gemeenten. 

Tabel 2.3 	Aantal huwelijken in 3 grote gemeenten, waarvoor een D79 
adviesaanvraag noodzakelijk is (volgens gemeenten) 

Gegevens alleen van stadsdeel Amsterdam-Centrum. Het interview met een vertegenwoordiger van het 

stadsdeel Amsterdam Zuidoost heeft geen cijfermatige uitkomsten opgeleverd. 

e = exacte gegevens; s = schattingen. 

Inschrijvingen huwelijksakten bij BS van Gv en inschrijving huwelijk in GBA van Cv en combinaties van deze twee 

zijn bij elkaar genomen. Bij kolommen over rechtszaken: niet meegeteld zijn de zaken die aangehouden zijn 

en/of waarvan de beslissing nog niet bekend is. 

De schattingen van deze drie grote gemeenten zijn in onderstaande tabel aangevuld met 
schattingen van de VD-en van de regio waarbinnen deze grote gemeenten vallen. 

(.7) 

1^-0- 



Politieregio 	 Aantal D79-formulieren 	Vermoeden van 	Negatieve 

	

(per jaar) 	 een 	 adviezen 

	

schijnhuwelijk 	 (per jaar) 
(per jaar)  

Amsterdam-Amstelland 	 Aantal 	 25 
1996 	 2653 (e) 	schijnhuwelijken 
1997 	 2865 (e) 	niet groot! 

Haaglanden 	 Bij aangiften: in 
1994 1 	 76 (e) 	50% van de 	 22 (e) 
1995 	 793 (e) 	 gevallen. 	 19 (e) 
1996 	 1233 (e) 	Bij inschrijvingen: 	 41(e) 
1997 	 1504 (e) 	niet aan te geven 	 56 (e) 
19982 	 348 (e) 	 22 (e) 

Rotterdam-Rijnmond 	 1000-en per jaar (geen cijfers 	In 50% van de 	1-2 keer per jaar 

	

op regionaal niveau bekend) 	 gevallen 	(eerste jaar na 

	

(ruwe schatting!!) 	 invoering VVVS: 10 
per jaar) 

Effecten van de VVVS cijfermatig bezien 

Tabel 2.4 	Aantal behandelde D79-formulieren door VD-en binnen drie grote steden 
volgens de VD) 

1  Cijfers vanaf 1 november en alleen voor de gemeente Den Haag 

2  Cijfers tot en met 25 maart en alleen voor de gemeente Den Haag 
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Uit bovenstaande tabellen blijkt ten eerste dat in de grote steden de verschillen in 
nauwkeurigheid van de registratie groot zijn. In Den Haag registreert men het meest 
nauwkeurig. Dit zal ongetwijfeld te maken hebben met het feit dat daar het bureau 
Schijnhuwelijken, Echtscheidingen, Bijzondere Huwelijksaangiften en Archief (SEBA) is 
gevestigd. 

Over de aantallen aangiften en inschrijvingen huwelijken en de verschuivingen daarin 
De cijfers van de gemeente Den Haag en de gemeente Rotterdam (vanaf 1995) geven aan dat 
het aantal aangiften van huwelijken waarbij één van de partners vreemdeling is, toeneemt. Uit 
de gegevens van Rotterdam is echter ook af te lezen dat het aantal aangiften huwelijk in 1994 
en 1 995 ten opzichte van 1993 daalde. Volgens één van de geïnterviewde personen van de 
gemeente Rotterdam heeft deze daling te maken met de invoering van de VVVS. Na 1 995 is er 
echter een stijging in het aantal aangiften te constateren. De cijfers van de gemeente Den 
Haag geven ten eerste aan dat het aantal aangiften huwelijk aan het toenemen is. Daarnaast 
laten ook de cijfers over het aantal inschrijvingen zien dat ook in deze gemeente er sprake is 
van een toename. De gegevens van de gemeente Amsterdam zijn summier. Alleen de cijfers 
van de VD in de regio Amsterdam-Amstelland geven aan dat het aantal D79-adviesaanvragen 
toeneemt. Daarbij is geen onderscheid gemaakt naar aangiften of inschrijvingen. 
Kortom: in de grote steden neemt het aantal aangiften en inschrijvingen van huwelijken 
waarvoor de D79-procedure van toepassing is, toe. 

Het aantal vermoede schijnhuwelijken 
De schattingen over het aantal vermoede schijnhuwelijken lopen uiteen. Daarbij maken de 
respondenten een onderscheid naar aangiften en inschrijvingen. Bij inschrijvingen van in het 
buitenland gesloten huwelijken is het volgens de respondenten bijna onmogelijk om een 
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schijnhuwelijk te vermoeden. Vandaar dat de aantallen vermoede schijnhuwelijken 
voornamelijk betrekking hebben op de aangiften. 
In Rotterdam denkt men bij de gemeente dat bij één op de vier aangiften van huwelijken (25 
procent) waarbij een van de partners vreemdeling is, het om een schijnhuwelijk gaat. Bij de VD 
van de regio Rotterdam-Rijnmond denkt men dat het bij de helft van alle gevallen om een 
schijnhuwelijk gaat. Toch geeft de VD in deze regio nu heel weinig (één tot twee keer per jaar) 
een negatief advies. 
In de gemeente Amsterdam schat men het percentage vermoede schijnhuwelijken in op 10 
25 procent van de aangiften. De VD aldaar spreekt geen vermoeden uit, maar weet wel dat er 
jaarlijks bij ongeveer 25 gevallen van een aangifte van een huwelijk een nader onderzoek 
wordt gedaan naar de motieven van het huwelijk. Ook hier kan bij een adviesaanvraag waar 
het gaat om de inschrijving van een huwelijk, de VD er niet achter komen wat de 
achterliggende motieven zijn geweest en geeft automatisch een positief advies. De VD in Den 
Haag tot slot schat dat het bij de helft van het aantal aangiften gaat om een schijnhuwelijk. 
Ook hier is bij de huwelijken die in het buitenland voltrokken zijn, de 'schijn' van de relatie niet 
in te schatten. Er kunnen dus geen vermoedens over een schijnhuwelijk worden uitgesproken. 

De VD in de regio Amsterdam-Amstelland geeft aan dat het verschijnsel schijnhuwelijken in 
Amsterdam veel minder vaak voorkomt dan 'schijnrelaties'. Het aantal schijnhuwelijken is in 
hun ogen nooit groot geweest. Zij zien in de praktijk dat schijnrelaties veel lucratiever worden 
geacht om een verblijfstitel te verkrijgen ('vergunning voor verblijf bij partner') en er worden 
ook forse bedragen voor neergeteld om ze aan te kunnen gaan. Schijnrelaties leveren namelijk 
uiteindelijk minder problemen op dan schijnhuwelijken. Ontbinding van een huwelijk gaat 
immers gepaard met boedelscheiding en (mogelijk) alimentatie. Ook in een van de 
politiedistricten van de regio Rotterdam-Rijnmond signaleert men dat het aantal schijnrelaties 
veel groter is dan het aantal schijnhuwelijken. Krijgt echter de buitenlandse partner op grond 
van een relatie geen 'vergunning voor verblijf bij partner', dan wordt alsnog besloten te gaan 
trouwen om een 'verblijfsvergunning bij echtgenoot' te kunnen krijgen (zie ook paragraaf 
3.6.5). 

Aantal negatieve adviezen van de VD, weigeringen en rechtszaken 
Het aantal weigeringen voor een aangifte huwelijk of inschrijving van een in het buitenland 
gesloten huwelijk is sinds de invoering van de VVVS in de drie grote steden klein, gezien het 
aantal vermoede schijnhuwelijken. Ook het aantal negatieve adviezen dat de VD aan de 
ambtenaar BS/GBA afgeeft, ligt lager dan het aantal vermoede schijnhuwelijken. Het aantal 
rechtszaken is kleiner dan het aantal weigeringen, wat er op duidt dat niet alle betrokkenen bij 
een geweigerd huwelijk in beroep gaan. 
In de gemeente Den Haag zijn er sinds 1994 van de in totaal 160 negatieve adviezen van de 
VD, 35 huwelijken geweigerd. Daarvan zijn twaalf zaken voor de rechter gekomen en drie voor 
het Hof. Tegen een weigering gaan de meeste partners in de afgelopen jaren steeds vaker in 
beroep. De verwachting is ook dat gezien het aantal weigeringen het aantal beroepszaken nog 
zal toenemen. Tot nu toe hebben zeven zaken voor de rechter standgehouden; daarvan zijn er 
drie voor het Hof gebracht. Eén van deze drie zaken heeft voor het Hof standgehouden. 
Voor de gemeente Amsterdam als geheel is het onbekend hoeveel aangiften huwelijk zijn 
geweigerd. Wel is bekend dat de ambtenaren BS/GBA (van alle stadsdeelkantoren) ongeveer 
25 negatieve adviezen per jaar van de VD binnen krijgen. In het stadsdeel Centrum werd in 
het eerste jaar na de invoering van de VVVS en in 1997 één keer een huwelijk geweigerd. Voor 
heel Amsterdam zijn er sinds de wet van kracht werd vier rechtszaken geweest, waarbij in twee 
gevallen de zaak aan het Hof is voorgelegd. Eén keer is de weigering door het Hof 
bekrachtigd; de andere zaak is ingetrokken. 
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De ambtenaar BS/GBA in Rotterdam krijgt, volgens een schatting van een VD-medewerker, 
jaarlijks één tot twee negatieve adviezen van de VD. In het eerste jaar na de invoering van de 
wet is dit aantal groter geweest. Dat heeft sinds 1994 volgens een medewerker van de 
gemeente Rotterdam geleid tot ongeveer 10 weigeringen van een huwelijk (inschrijving + 
aangiften) in totaal. Het totaal aantal zaken dat voor de rechter is voorgekomen is onbekend; 
twee zaken zijn bekend waarbij één zaak het tot het Hof heeft gebracht. In deze zaak heeft de 
ambtenaar GBA de beschikking tot weigering van de inschrijving moeten intrekken. 

Tot slot 
In de grote steden neemt het aantal huwelijken waarvoor een D79-verklaring noodzakelijk is 
toe. Daarbij overstijgt in het algemeen het aantal vermoede schijnhuwelijken het aantal 
negatieve adviezen van de VD-en en de weigeringen van de ambtenaren BS/GBA. Het aantal 
rechtszaken is, gezien het aantal weigeringen, beperkt. In veel gevallen bekrachtigt de rechter 
of het Hof de weigering van de ambtenaar BS/GBA niet. 

2.3.2 	De resultaten in twaalf gemeenten in Nederland 

Voor een aantal andere gemeenten, waar in het kwalitatieve deel interviews zijn gehouden, 
geeft onderstaande tabel het volgende beeld over de aangiften huwelijk. In tabel 2.5 zijn de 
meeste cijfers ruwe schattingen. 



Gemeente 	 Aantal 	 Aantal 	Aantal 	Weige- 	Zaken 	Weigering 

	

aangiften 	inschrijvingen 	vermoede 	ringen voor de 	 door 

	

huwelijken 	van in het 	schijnhuwe- 	(sinds 	rechter 	rechter/hof 

	

(per jaar) 	buitenland 	lijken 	invoering 	 bekrachtigd 

	

voltrokken 	(per jaar) 	VVVS) 	 (sinds invoering 

	

huwelijken 	 VVVS) 
(per jaar)  

Hengelo 	 100 - 150 	 24-36 1 	10-15 	0 	- 	 - 

Almelo 	1995: 23(e) 	 100 	 2-3 	geen 	- 	 - 
1996: 41 (e) 
1997: 39 (e) 

Enschede 	 120- 140 	Niet bekend. 	 26 	4-5 	? 	 0 
Minder dan 

aangiften  
Helmond 	 80 	onbekend 	 10 	1 	1 	 0 
Eindhoven 	 250 	onbekend 
- 1997 (over 	 > 25 	totaal 25: 	6 	 0 
andere jaren 	 van 19 
geen 	 niets meer 
gegevens) 	 vernomen 
Den Bosch 	 50-60 	Onbekend. 	2 - 3 	1 - na 	- 	 - 

	

Minder dan 	 weigering 

	

aangiften 	 niets meer 
v. h. paar 

vernomen  
Zoetermeer-2 	 12-15 keer 	1 	- 	 - 

per jaar 
Delft 	 60 á 70 	150-200 	onbekend 	2 	- 	 - 

Leiden 	1995: 65 (e) 	 onbekend 	3 	1 	(nog geen 

	

1996: 68 (e) 	1996: 110 (e) 	 uitspraak) 
1997: 	75(e) 	1997: 113 (e)  

Hilversum 	 40 	 80 	 2 	0 	- 	 - 
Vlaardingen 	Voor 1994: 	onbekend 	5-8 keer per 	2 (in 	1 	 1 

	

70. 	 jaar 	1997): 
Daarna geen 

totalen 
bekend 

Maassluis 	 5 	 45 	heel weinig 	 1 	 0 

Effecten van de VVVS cijfermatig bezien 

Tabel 2.5 
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Aantal aangiften en inschrijvingen huwelijken jaarlijks in een aantal gemeenten. 
(Let op!!! Het gaat hier om RUWE schattingen van de respondenten tenzij 
anders aangeven.) 

Het gaat hier om het aantal huwelijken van Duitsers en Turken die hun gezin willen herenigen. 

2 	jaarlijks wordt in Zoetermeer voor circa 300 huwelijken een D79-advies aangevraagd (aangiften + inschrijvingen) 

(75 



Politieregio of district 	Aantal D79- 	Aangiften 	Inschrij- 	Vermoeden 	Negatieve 

	

formulieren 	(per jaar) 	vingen 	schijnhuwelijk 	adviezen 

	

(per jaar) 	 (per jaar) 	(per jaar) 	(per jaar)  

District Midden.Twente 
1 994-1 995 	 129 (e) 	 11(e) 	1 (e) 

1996 	 126(e) 	 5 (e) 

1997 	 133(e) 	 5 (e) 	1 (e) 

1998 	 24(e) 

District Zuid-Twente 	 300 - 315 	10% van 	90% van 	 - 	 Bij 

	

het totaal 	het totaal 	 aangiften: 

10% 

Bij 
inschrijvin-

gen: geen 

District Brabant-Zuid-Oost 	300 - 350 	 - 	 - 	Bij aanvragen: 20 	10 -15 

á 25% 
Bij inschrijvingen: 

15 keer per jaar 

Regio Brabant-Noord l 	 - 	130 	 - 	Aangiften: 10 á- 

20% v.d. 

gevallen 

Inschrijvingen: ? 

District Leiden-Voorschoten 	 250 	150 	100 	Onbekend 	Geen 

Regio Gooi- en Vechtstreek 	 40% 	60% 	 15 	 4 

1997 	 256 

Andere jaren 

onbekend 
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Net als in de vorige paragrafen kunnen deze gegevens worden aangevuld met cijfers die de 
VD-en geven over de regio waarbinnen deze gemeenten vallen. In tabel 2.6 zijn de 
politieregio's (en districten) in een volgorde neergezet die correspondeert met de volgorde 
van de gemeenten in tabel 2.5. Zo vallen de gemeente Hengelo en Almelo binnen het District 
Midden- Twente, Enschede binnen het district Zuid-Twente <beide districten vallen binnen de 
regio Twente) et cetera. Alleen de gemeenten Vlaardingen en Maassluis vallen niet binnen één 
van de in de tabel 2.6 genoemde regio's of districten, maar binnen de regio Rotterdam-
Rijnmond. 

Tabel 2.6 	Aantal behandelde D79-formulieren door enkele VD-en 
(Ruwe schattingen tenzij anders vermeld!!) 

1 	Het totaal aantal D-79 adviezen sinds de invoering van de VVV5 bedraagt: 1334. Daarvan voorgenomen 

huwelijken: 408 en inschrijvingen buitenlandse huwelijken: 925. 

f:7) 

Cr? 
1-4  

1-4 



Effecten van de VVVS cijfermatig bezien 	 27 

Aantal aangiften en inschrijvingen huwelijk waarvoor een D79-advies noodzakelijk is 
Van de twaalf geïnterviewde gemeenten zijn er twee die de gegevens over een aantal jaren 
exact hebben bijgehouden. Uit de cijfers van de gemeente Leiden is op te maken dat het 
aantal huwelijken waarvoor een D79-advies noodzakelijk is, licht toeneemt. Voor Almelo gaat 
dat niet op. Bij de andere gemeenten worden grove schattingen gemaakt over het aantal 
adviesaanvragen, zonder in getallen te kunnen aangeven of dit aantal toe- of afneemt. 
Opmerkelijk is het dat in sommige gemeenten het aantal aangiften hoger ligt dan het aantal 
inschrijvingen, terwijl dat in andere gemeenten precies andersom is. 
Er zijn vier gemeenten die met de VD afspraken hebben gemaakt om bepaalde categorieën 
huwelijken van de D79-adviesprocedure uit te sluiten. Het gaat dan om huwelijken waarbij 
men kan aannemen dat de voltrekking of inschrijving ervan niet tot doel heeft om voor de 
buitenlandse partner een verblijfstitel te verkrijgen, zoals bijvoorbeeld een huwelijk waarbij de 
buitenlandse partner reeds een verblijfsvergunning heeft. Het aantal uit te brengen D79- 
adviezen zal dus kleiner zijn dan in gemeenten waar voor alle in aanmerking komende 
huwelijken een D79-advies wordt aangevraagd. 

Aantal vermoede schijnhuwelijken 
Ook bij deze gemeenten is het beeld hetzelfde als bij de drie grote gemeenten: het aantal 
huwelijken waarvan men het vermoeden heeft dat het om een schijnhuwelijk gaat, is over het 
algemeen groter dan het aantal daadwerkelijke weigeringen. Het grote verschil met de grote 
gemeenten is de geringere omvang van het aantal huwelijken waarvoor een D79-advies 
noodzakelijk is. 
Over het algemeen spreken VD-en vaker een vermoeden uit dat het om een schijnhuwelijk 
gaat dan gemeenten. In lijn daarmee liggen de cijfers over het aantal negatieve adviezen van 
de VD-en hoger dan het aantal weigeringen die de ambtenaar BS/GBA uitvaardigt. 

Negatieve adviezen, weigeringen en rechtszaken 
Zoals gezegd worden negatieve adviezen die de VD geeft in de meeste gevallen niet door de 
gemeenten overgenomen. Dit ligt in lijn met de eigen verantwoordelijkheid die gemeenten 
hebben: alleen zij beslissen of een huwelijk wordt voltrokken of ingeschreven. Het geeft ook 
aan hoe moeilijk het voor de ambtenaar BS of GBA is om een huwelijk op goede gronden te 
weigeren. Alleen in de gemeente Eindhoven was het tot voor kort (in het jaar 1997) de 
praktijk dat een negatief advies van de VD automatisch door een weigering van de ambtenaar 
BS/GBA werd gevolgd. Van deze praktijk is men per 1 januari 1998 afgestapt. Nu wordt in 
negen van de tien gevallen waar een vermoeden van een schijnhuwelijk bestaat, geen 
weigering meer uitgesproken. 

Het aantal rechtszaken in de geïnterviewde gemeenten is op de gemeente Eindhoven na op 
één hand te tellen. In deze gemeente zijn van de 25 weigeringen er 6 voor de rechter 
gekomen. In deze zes gevallen heeft de rechter de huwelijkspartners in het gelijk gesteld. Van 
de andere negentien huwelijkspartners is niets meer vernomen. In de andere geïnterviewde 
gemeenten gaat het veelal niet meer dan om één zaak die voor de rechter is geweest. 
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2.3.3 Kenmerken van huwelijken waar het vermoeden bestaat 
dat het om een schijnhuwelijk gaat. 

De respondenten is gevraagd een aantal karakteristieken te noemen van de partners van die 
huwelijken, waarvan men het vermoeden had dat het om een schijnhuwelijk ging. 

In drie grote steden 
In Amsterdam gaat het bij huwelijken waarover een vermoeden bestaat dat het om een 
schijnhuwelijk gaat, in veel gevallen om Nederlandse vrouwen van Surinaamse afkomst met 
mannen uit Marokko en Egypte (in circa 80 procent van de gevallen). De vrouw is meestal veel 
jonger of juist veel ouder dan de man. Veel van deze vrouwen trouwen na drie jaar opnieuw, 
nadat de man een zelfstandige verblijfstitel heeft gekregen. 
Ook in Rotterdam gaat het in veel gevallen om vrouwen van Surinaamse afkomst die trouwen 
men mannen uit Marokko, India of Pakistan. Maar in deze gemeente komt het ook veel voor 
dat juist de man de Nederlandse nationaliteit bezit. In Den Haag tenslotte is ook de groep 
Nederlanders van Surinaamse afkomst oververtegenwoordigd in het totaal aantal vermoede 
schijnhuwelijken. 
In alle grote steden signaleert men dat de Surinaamse bevolkingsgroep in Nederland (met de 
Nederlandse nationaliteit) soms een heel eigen 'procedure' volgt om in Suriname wonende 
familieleden of kennissen een Nederlandse verblijfsvergunning te verschaffen. Deze 
'procedure' komt er op neer dat een huwelijkspaar in Suriname en in Nederland scheiden. De 
partners in Suriname vragen daarna een visum voor Nederland aan en gaan, in Nederland 
aangekomen, met een van de gescheiden partners in Nederland ('kruisbestuiving') een relatie 
aan. Na een paar maanden kunnen de uit Suriname afkomstige partners, indien ze voor 1 975 
zijn geboren (en dus ex-Nederlanders zijn), reeds de Nederlandse nationaliteit verkrijgen. Na 
deze 'procedure' kunnen de oorspronkelijke huwelijkspartners weer met elkaar trouwen. 

In de andere 12 steden 
De bevolkingsgroepen die bij deze gemeenten het meest worden genoemd zijn de Turken en 
Marokkanen. In veel gevallen gaat het om een buitenlandse man, die met een vrouw met de 
Nederlandse nationaliteit wil trouwen. Soms ziet men gevallen waarbij de Nederlandse vrouw 
een sociaal zwakke positie heeft. Niet in alle gemeenten zijn al deze karakteristieken zo 
duidelijk of overheersend. Andere groepen die worden genoemd zijn: Somaliërs, Braziliaanse 
en Oost-Europese vrouwen, Iraanse mannen, Ghanezen, Syriërs, Colombianen, mensen uit 
Jordanië, Vietnamezen, Mauritaniërs en Surinamers (mannen en vrouwen). In sommige 
gevallen gaat het om uitgeprocedeerde asielzoekers, vooral in die gemeenten waar 
asielzoekerscentra staan. 

2.3.4 Effecten van de WVS 

Grote steden 
In Amsterdam signaleert men dat de wet vooral in de eerste periode na inwerkingtreding het 
aantal duidelijke schijnhuwelijken heeft doen afnemen. De meningen verschillen of dit direct 
met de werking van de VVVS te maken had of met de in 1 994 ingevoerde (en later ook weer 
afgeschafte) verplichting van een Machtiging Voorlopig Verblijf (MVV). Door de verplichting 
kwam in ieder geval geen enkele buitenlander zonder MVV in aanmerking voor een 
verblijfsvergunning. Het had in die situatie geen zin om te trouwen. 
Het bovengenoemde effect is nu weg en het aantal huwelijken waarover een vermoeden 
bestaat dat het een schijnhuwelijk is, is weer toegenomen. Men heeft ook het vermoeden dat 
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de partners steeds vaker naar het buitenland gaan om daar te huwen, en het huwelijk dan in 
Nederland te laten inschrijven. Het bewijs dat een dergelijk huwelijk met oneigenlijke 
motieven is gesloten, is nog moeilijker te leveren dan dat voor een aangifte van een huwelijk 
in Nederland. Omdat het zo moeilijk is heeft dit tot een beleid geleid dat alle verzoeken tot 
inschrijving van een in het buitenland gesloten huwelijk zonder meer worden ingeschreven. 
In Rotterdam signaleert men eveneens dat kort nadat de wet in werking was getreden, het 
aantal aangiften huwelijk afnam en daarmee ook het aantal vermoede schijnhuwelijken. Het 
aantal aangiften en inschrijvingen neemt nu echter weer toe. Het leveren van het bewijs dat 
het om een schijnhuwelijk gaat, blijkt heel moeilijk. Zeker indien een zaak voor de rechter of 
het Hof komt, blijkt men als gemeente veelal niet over voldoende argumenten te beschikken 
die de rechter of het Hof kan overtuigen. 
In Den Haag is het beeld niet heel anders dan in beide andere steden. Het aantal vermoede 
schijnhuwelijken (en relaties) is nog steeds groot, maar men kan er eigenlijk niet effectief tegen 
optreden omdat ze heel moeilijk te bewijzen zijn. 

De andere 12 steden 
Vertegenwoordigers van gemeenten en van VD-en binnen de regio's denken dat de wet in 
meer of mindere mate een preventieve werking heeft gehad. Bewijzen kunnen ze het geen van 
allen. Vele respondenten zien dat vooral in het eerste jaar na de invoering van de wet het 
aantal evidente schijnhuwelijken is afgenomen. Dit effect is echter voor een deel weer 
verdwenen. De evidente gevallen zijn er nu echter nauwelijks meer. Men heeft geleerd van de 
(werking van) de wet. Of, zoals een van de ambtenaren BS dat zegt, men wordt nu 'veel 
geraffineerder belazerd'. 
Wat volgens sommige respondenten vooral preventief werkt is de gang naar de VD: deze 
schrikt de partners van een schijnhuwelijk soms af. Maar ook het strengere legalisatie- en 
verificatiebeleid ten aanzien van de documenten houdt duidelijke schijnhuwelijken tegen. 
Het effect van de VVVS op het aantal inschrijvingen van buitenlandse huwelijken is voor de 
meeste respondenten onduidelijk. De meeste zien geen verandering in de aantallen ten 
gevolge van de WVS. Daarbij geven sommigen aan dat een huwelijk dat in het buitenland 
wordt voltrokken, en dat in Nederland ingeschreven zou moeten worden, onder hetzelfde 
regime valt als de aangiften van een huwelijk. Volgens hen heeft de wet daar dezelfde 
preventieve werking als voor de aangiften. 

Een ander effect van de wet zou kunnen zijn dat de aangifte van een (schijn) huwelijk, die in 
de ene gemeente is geweigerd, in een andere (minder strenge) gemeente wel wordt 
geaccepteerd. Of dit effect zich inderdaad voordoet kan door de respondenten niet goed 
beoordeeld worden. Het ligt buiten het blikveld van de meeste respondenten. Overigens 
vrezen sommigen dit effect wel, maar weten het niet zeker. Veelal wordt aangegeven dat de 
grotere gemeenten een vraagbaakfunctie hebben voor de kleinere randgemeenten. Door dit 
raadplegen vallen de afgewezen huwelijkspartners gelijk door de mand. Dit gaat overigens niet 
op indien de 'huwelijkspartners' naar een ander deel van het land gaan (bijvoorbeeld naar een 
andere politieregio) om het daar als nog te proberen. Gemeenten kunnen ook het GBA 
raadplegen om te kijken of een huwelijksaangifte of verzoek tot inschrijving reeds eerder is 
onderzocht. 

, 
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2.4 	Uitkomsten Kwantitatieve onderzoek 

2.4.1 	Aantallen huwelijken waarvoor een D79-verklaring 
noodzakelijk is 

In het kwantitatieve onderzoek zijn gemeenten en VD-en in Nederland gegevens gevraagd 
over het aantal aangiften huwelijk, het aantal huwelijken waarvoor een D79-verklaring 
noodzakelijk is en het aantal huwelijken waarvan men een vermoeden heeft dat het om een 
schijnhuwelijk gaat (ongeacht of men dat uiteindelijk kan bewijzen). Vele gemeenten en VD-en 
hebben deze getallen moeten schatten omdat deze gegevens niet worden bijgehouden. Er zijn 
ook gemeenten en VD-en die bepaalde gegevens niet hebben kunnen invullen, omdat ook 
een schatting niet mogelijk bleek. In de presentatie van de gegevens zal daarom zoveel 
mogelijk worden aangegeven hoeveel gemeenten of VD-en cijfers hebben verstrekt, en hoe 
groot de groep is geweest die deze cijfers heeft geschat. 
Om de cijfers met elkaar vergelijkbaar te maken, worden soms gemiddelde waarden 
gepresenteerd. 
Er is gevraagd om cijfers te geven voor de laatste twee maanden van 1994, voor 1995, 1996, 
1997 en voor de eerste maanden van 1998. Bij het beantwoorden van de vragen over 1 994 
blijkt niet voor elke gemeente of VD duidelijk geweest te zijn dat het hier slechts de laatste 2 
maanden betrof. De gegevens variëren daarom dermate dat ze verder buiten beschouwing 
zijn gebleven. Ook in 1998 is in enkele gevallen spraken van een schatting op jaarbasis. 
Omdat dit naar verwachting minder vaak voorkomt dan in 1994 worden de gegevens van 
1998 ter indicatie wel weergegeven. 

Aangiften huwelijk 
Uit tabel 2.7 blijkt dat het gemiddeld aantal huwelijken in de gemeenten die een vragenlijst 
hebben teruggestuurd, de afgelopen jaren nagenoeg gelijk is gebleven. In de tweede kolom 
staat het percentage gemeenten dat deze gegevens heeft geschat. 

Tabel 2.7 	Totaal aantal aangiften huwelijk (N = circa 300) 

Gemiddeld aantal Percentage gemeenten 

	

huwelijken per gemeente 	 dat schat 

1995 	 112 	 37 
1996 	 110 	 29 
1997 	 111 	 25 
1998 	 68 	 50 

Tabel 2.8 geeft het aantal (al dan niet geschatte) aangiften huwelijk weer, waarbij één van de 
partners een buitenlander is en dus een D-79 verklaring nodig is. Ook is het aantal vermoede 
schijnhuwelijken weergegeven (zonder dat men die nog kan bewijzen). Tevens is bij deze 
gemiddelden aangegeven hoeveel gemeenten dit geschat hebben. 

1,11 
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Tabel 2.8 	Aantal aangiften huwelijk waarvoor een D79-verklaring noodzakelijk is 
(volgens gemeenten) 

	

Gemiddeld 	Vo gemeenten 	 Gemiddeld 	 oio 

	

aantal 	dat schat 	aantal vermoede 	gemeenten 

	

aangiften 	 schijnhuwelijken 	 dat schat 

	

D79 	 D79 

1995 	 9,6 	 57 	 0,7 	 44  

1996 	 9,5 	 52 	 0,8 	 38 	 eo 
1 

' 1997 	 9,8 	 48 	 1,0 	 36 

1998 	 6,2 	 55 	 0,4 	 39 
jan-maart  

Volgens de gemeenten neemt het aantal huwelijken waarvoor een D79-verklaring vereist is, 
gemiddeld iets toe. Door ongeveer de helft worden deze aantallen ingeschat. Het aantal 
vermoede schijnhuwelijken is ten opzichte van het aantal aangiften heel klein. Een groot 
aantal gemeenten geeft ook aan dat men nooit een vermoeden heeft dat het om een 
schijnhuwelijk gaat. Uit aanvullende gegevens (niet in de tabel) blijkt dat bijvoorbeeld in 1995 
75% van de gemeenten nooit een schijnhuwelijk heeft vermoed. 

Volgens de VD-en 
De gegevens die de VD-en hebben verstrekt laten een zelfde beeld zien. Hierbij mot worden 
aangetekend dat van de VD-en die de vragenlijst hebben teruggestuurd, een groot aantal deze 
vragen niet heeft beantwoord. De gegevens moeten dus met de nodige voorzichtigheid 
worden gehanteerd. 

Tabel 2.9 	Aantal aangiften huwelijk waarvoor een D79-advies noodzakelijk is (volgens de 
VD-en) 

	

Gemiddeld 	°h VD-en 	 Gemiddeld 	 Wo VD-en 

	

aantal aangiften 	dat schat 	aantal vermoede 	 dat schat 

	

D79 	 schijnhuwelijken D79  

1995 	 97 	 76 	 10 	 67 

1996 	 128 	 71 	 8,5 	 71 

1997 	 146 	 54 	 8,2 	 61 

1998 	 46 	 68 	 2,7 	 57 
jan-maart  

Ook bij de VD-en is in de jaren 1995 tot en met 1997 een toename te zien in het gemiddelde 
aantal aangiften van huwelijken waarvoor een D79-advies noodzakelijk is. Het aantal 
huwelijken waarover een vermoeden bestaat dat het om een schijnhuwelijk gaat, daalt in de 
periode 1 995 - 1997. Uit de cijfers over de schatting blijkt dat steeds een meerderheid van de 
VD-en geen exacte cijfers heeft. 
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Uit een vergelijking van de cijfers van de gemeenten en VD-en blijkt dat beide instanties een 
toename zien in het aantal aangiften huwelijk waarvoor een D79-verklaring noodzakelijk is. 
Beide instanties zien nauwelijks een verandering in het aantal vermoede schijnhuwelijken. 

Inschrijvingen van een in het buitenland gesloten huwelijk 
Uit tabel 2.10 blijkt dat het gemiddeld aantal inschrijvingen waarvoor een D79-procedure 
noodzakelijk is, toeneemt. Slechts een klein deel van de gemeenten krijgt nooit een verzoek 
tot inschrijving. Het gemiddeld aantal huwelijken waar een vermoeden van schijn bestaat is 
klein en neemt toe, hoewel heel weinig. Bij deze uitkomsten moet worden aangetekend dat 
grote groepen gemeenten nooit een vermoeden van een schijnhuwelijk bij een inschrijving 
hebben (bijvoorbeeld in 1995 88 procent van de gemeenten). 

Tabel 2.10 Aantal inschrijvingen huwelijk waarvoor een D79-advies 
noodzakelijk is (volgens gemeenten) 

	

Gem. aantal 	Wo gemeenten 	Gem. aantal vermoede 	 Wo 

	

inschrijvingen 	 dat schat 	schijnhuwelijken bij 	gemeenten 

	

Inschrijving 	dat schat 

1995 	 14,7 	 79 	 0.53 	 48 

1996 	 15,1 	 76 	 0.62 	 47 

1997 	 16,1 	 74 	 0.71 	 48 

1998 	 10,8 	 70 	 0.43 	 50 
jan-maart  

In tabel 2.11 staan het aantal inschrijvingen volgens de VD-en. Hieruit blijkt dat enkele VD-en 
ten opzichte van 1 995 in 1996 een groei in de (voor het grootste deel geschatte) aantallen 
inschrijvingen zien. Die groei zet zich volgens de VDen echter niet door in 1997. 
In het aantal vermoede schijnhuwelijken is over de jaren heen geen grote verandering te 
constateren; er is slechts sprake van een kleine toename. Alle VD-en moeten hier schattingen 
maken. Dat betekent dat (ook) hier de gegevens niet erg betrouwbaar zijn, maar louter 
indicaties opleveren. 

C.) 
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Tabel 2.11 	Aantal inschrijvingen huwelijk waarvoor een D79-advies 
noodzakelijk is (volgens de VD-en) 

	

Gemiddeld 	 °k 	Gemiddeld aantal 	 % 

	

aantal 	VD-en dat 	 vermoede 	 VD _en 

	

inschrijvingen 	 schat schijnhuwelijken bij 	 dat 

	

D79 	 inschrijvingen' 	 schat 

1995 	 61 	 90 	 3,2 	 100 

1996 	 88 	 85 	 4,6 	 100 

1997 	 96,6 	 76 	 4,8 	 100 

1998 	 27,2 	 76 	 2,5 	 100 

jan-maart  

Iets minder dan de helft van de VD-en heeft deze vraag niet ingevuld. 

Worden de uitkomsten van de gemeenten en VD-en naar de veranderingen in de aantallen 
vergeleken, dan is te zien dat het aantal vermoede schijnhuwelijken heel laag wordt ingeschat 
en weinig toeneemt, terwijl volgens de gemeenten het aantal in te schrijven huwelijken 
gemiddeld wel toeneemt. 

2.4.2 	Het aantal positieve en negatieve adviezen en weigeringen 

Volgens de gemeenten 
Op grond van een VD advies kan de ambtenaar BS een aangifte van een huwelijk, na eigen 
onderzoek, al of niet weigeren. In onderstaande tabel 2.12 is af te lezen hoe vaak een 
gemeente gemiddeld een negatief, een positief of een onduidelijk advies van de VD krijgt. Ook 
is te zien hoe vaak gemeenten een aangiften van huwelijk weigeren. 

Tabel 2.12 Aantal adviezen en weigeringen bij aangiften huwelijk volgens gemeenten 

Aantal 
adviezen 

Aantal weigeringen 

	

Neg. 	Positieve 	Geen 	Absoluut 	Gemiddeld % gemeente 

	

Adviezen 	adviezen 	(positief/ 	aantal 	aantal 	dat geen 

	

Gem. 	 Gem. 	negatief) 	 enkele keer 

aantal 	 aantal 	advies 	 heeft 

Gem. 	 geweigerd 

aantal 

1995 	 0,16 	 7,2 	1,28 	15x 	0,08 	 97 

1996 	 0,21 	 7,7 	1,19 	16x 	0,14 	 92 

1997 	 0,38 	 8,1 	1,21 	25x 	0.14 	 91 

1998 	 0,16 	 4,9 	0.36 	13x 	0.07 	 96 

Uit deze tabel valt op te maken dat het gemiddeld aantal negatieve adviezen die gemeenten 
krijgen, heel klein is. Dat dit gemiddeld aantal zo klein is, heeft als oorzaak dat een grote 
meerderheid van de gemeenten (rond de 90 procent) nooit een negatief advies krijgt. Het 
(geringe) aantal negatieve adviezen dat bij gemeenten binnenkomt, neemt jaarlijks wel iets 
toe. Bij deze cijfers moet worden opgemerkt dat ongeveer een vijfde deel van de gemeenten 

ir 
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deze cijfers schat. Verder is uit de tabel op te maken dat het aantal positieve adviezen in de 
jaren enigszins toeneemt. Ook is er jaarlijks sprake van onduidelijke adviezen: ze zijn noch 
negatief, noch positief. 
Geweigerd wordt er bijna nooit. Een grote meerderheid van de gemeenten geeft dit aan. Sinds 
1995 is er 69 keer geweigerd. Uit dit geringe aantal weigeringen is geen conclusie te trekken 
over verschuivingen in deze aantallen. Vergeleken met de gegevens van tabel 2.10 is te 
concluderen dat het aantal vermoede schijnhuwelijken een stuk groter is dan het aantal 
weigeringen. 

Bij de inschrijvingen van een huwelijk ligt het aantal adviezen iets hoger dan bij de aangiften 
(zie tabel 2.13). Ook hier zien we hetzelfde beeld: negatieve adviezen komen volgens de 
grootste groep gemeenten niet binnen en dus is het gemiddeld aantal heel klein. Ook een 
aantal weigeringen is erg klein. Het deel van de gemeenten dat nooit weigert is daarmee heel 
groot. 

Tabel 2.13 	Aantal adviezen en weigeringen bij inschrijving huwelijk 

Aantal 

adviezen 

Aantal weigeringen 

Neg. 	Positieve 	Geen Absoluut 	Gemiddeld % gemeente 

Adviezen 	adviezen 	(positief/ 	aantal 	aantal 	dat geen 

Gem. 	 Gem. 	negatief) 	 enkele keer 

aantal 	 aantal 	advies 	 heeft 
Gem. 	 geweigerd 
aantal 

1995 	 0,1 	 10,1 	3,5 	 9 	0,06 	 98 

1996 	 0,1 	 10,9 	3,7 	10 	0,06 	 96 

1997 	 0,19 	 12,0 	3,9 	21 	0,13 	 93 

1998 	 0,07 	 7,2 	1,2 	4 	0,03 	 99 

Beroep bil rechter en/of het Hof 
De gemeenten zijn gevraagd om aan te geven hoe vaak betrokkenen in beroep zijn gegaan 
tegen een weigering een huwelijksakte op te maken of een huwelijk in het GBA in te schrijven. 
Het aantal rechtszaken is heel klein: in 99 procent van de gemeenten komt dit eigenlijk nooit 
voor (niet alle gemeenten (N is ongeveer 115) hebben deze vraag beantwoord). Gemiddeld 
schommelt het aantal rechtszaken door de jaren heen rond de 0,1 per jaar. In absolute 
getallen ziet het aantal beroepszaken er als volgt uit (zie tabel 2.14) 

Tabel 2.14 	Beroepszaken bij aangiften en Inschrijvingen 

	

Beroepszaken bij de rechter - 	 Beroepszaken bij de rechter - 

	

weigering huwelijksakte 	 inschrijving huwelijk 

	

aantal zaken 	aantal 	succesvol 	aantal zaken 	aantal 	succesvol beroep 

	

gemeenten 	beroep 	 gemeenten 

1995 	 14 	 5 	3 	 6 	 2 	 - 

1996 	 18 	 9 	10 	 8 	 4 	 3 

1997 	 13 	 10 	16 	 8 	 4 	 2 
1998 	 6 	 5 	3 	 4 	 2 	 6 

k J1 

101 
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Ten eerste kan worden geconcludeerd dat het aantal gemeenten waar beroepszaken tegen 
zijn begonnen, erg klein is. In het aantal beroepszaken zit niet een bepaalde stijgende of 
dalende tendens. Het aantal voor betrokkene succesvolle beroepszaken, is in de eerste jaren 
nog laag, maar neemt in de loop der jaren toe. In sommige jaren is het aantal succesvolle 
beroepszaken zelfs groter dan de in dat jaar binnengekomen beroepszaken. Dit zal als oorzaak 
hebben dat het om uitspraken gaat over zaken die in de jaren ervoor zijn ingediend. 
Ook het aantal beroepszaken bij het Hof is op een hand te tellen. Van de 100 gemeenten die 
deze vraag hebben beantwoord, geven vier gemeenten aan dat er in de afgelopen vier jaren 
één keer een zaak bij het Hof is geweest (alleen bij aangiften). Het is onduidelijk hoe deze 
zaken zijn afgelopen. 

Volgens de VD-en 
Onderstaande tabel geeft aan hoe vaak gemiddeld een VD een bepaald soort advies heeft 
gegeven. Daarbij is weer aangegeven welk deel (in procenten) van de VD-en een schatting 
heeft gemaakt. Het hoge aantal schattingen geeft aan dat de conclusies met enige 
voorzichtigheid geïnterpreteerd moeten worden. 

Tabel 2.15 VD-adviezen bij aangiften 

Negatieve 	Positieve adviezen 	 Geen (positief/ 
adviezen 	 negatief) advies  

Aantal 	Schatting 	Aantal 	Schatting 	Aantal 	Schatting 

	

(in%) 	 (in %) 	 (in %) 

1994 	 0,8 	60 	 50 	 93 	 9,2 	 63 

1995 	 1,3 	67 	102 	 93 	 12 	 63 

1996 	 2,3 	71 	111 	 94 	 12,6 	 63 

1997 	 2,5 	47 	117 	 71 	 12,6 	 63 

1998 	 1,2 	47 	 31 	 65 	 8,1 	 63 

Uit deze tabel is af te lezen dat het gemiddeld aantal negatieve adviezen bij de aangiften van 
een huwelijk beduidend lager ligt dan het aantal positieve adviezen. Ook geven VD-en aan dat 
het in sommige gevallen onmogelijk is om een duidelijk positief dan wel negatief advies te 
geven. Daarnaast is een stijging te zien in het aantal adviezen. Dat komt overeen met een 
toename in het aantal aangiften van huwelijken waarvoor een D79-verklaring noodzakelijk is. 

Onderstaande tabel 2.16 geeft eenzelfde beeld over de VD-adviezen bij inschrijvingen. 

Tabel 2.16 VD-adviezen bij inschrijvingen 

	

Negatieve adviezen 	Positieve adviezen 	 Geen (positief/ 
negatief) advies 

	

Aantal 	Schatting 	Aantal 	Schatting 	Aantal 	Schatting 

	

(gemiddeld) 	(in %) 	(gemiddeld) 	(in %) 	•(gemiddeld) 	(in %) 

1994 	 0,2 	70 	23 	100 	 1,2 	 67 

1995 	 0,8 	73 	 37 	92 	 4,3 	 67 

1996 	 1,3 	75 	52 	92 	 9,3 	 67 

1997 	 1,3 	75 	60 	85 	 5,8 1 	 67 

1998 	 0,5 	82 	 13 	71 	 8,6 	 67 

Dit cijfer ligt lager dan in de andere jaren doordat een groter aantal VD-en dit cijfer niet hebben 

ingevuld. 

Cr) 
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Ook hier nemen bijna alle adviezen gemiddeld in aantal toe. En ook uit deze cijfers ontstaat 
het beeld dat het aantal negatieve adviezen ten opzichte van het aantal positieve gering is. De 
cijfers zijn door het grootste deel van de VD-en weer geschat. 

Exacte cijfers gemeenten 
Zoals eerder aangegeven beschikten veel gemeenten niet over exact cijfers over het aantal 
D79-procedures en het aantal weigeringen. Op de vragenlijst is de gemeenten daarom de 
mogelijkheid geboden aan te geven of het door hen opgegeven cijfer exact of een schatting 
was. In tabellen 2.17 en 2.18 worden de cijfers gegeven van die gemeenten die hebben 
aangegeven over exacte cijfers te beschikken. Daarbij dient een kanttekening gemaakt te 
worden. Te verwachten is dat met name de kleinere gemeenten over exacte cijfers beschikken, 
met name met betrekking tot het aantal weigeringen. Er zijn minder ambtenaren werkzaam en 
dus is men beter op de hoogte van wat er op de afdeling speelt. Daarnaast is het nazoeken en 
tellen van D79-formulieren minder tijdrovend dan in grotere gemeenten waar men vaker 
hiermee geconfronteerd wordt. Bovendien zal men in geval er geen weigeringen zijn geweest 
dit in de meeste gevallen wel weten. De tabellen geven echter een beeld van de ontwikkeling 
door de jaren heen. 

Tabel 2.17 	Gemiddeld aantal aangiften, D79s, negatieve adviezen en weigeringen 
(volgens gemeenten met exacte cijfers) 

1995 	 1996 	 1997  

	

D79s 	aantal 	D79s 	aantal 	D79s 	aantal 

	

gemeenten 	 gemeenten 	 gemeenten 
aangiften 	 107,2 	179 	105,2 	 200 	 105 	 212 

D79s 	 7,7 	108 	6,2 	 120 	 5,4 	 136 

negatieve 	 0,1 	 104 	0,1 	 112 	 0,2 	 121 

adviezen 
weigeringen 	 0,02 	108 	0,2 	113 	 0,1 	 116 

Tabel 2.18 Gemiddeld aantal D79s, negatieve adviezen en weigeringen (volgens 
gemeenten met exacte cijfers) 

1995 	 1996 	 1997  

	

D79s 	aantal 	D79s 	aantal 	D79s 	aantal 

	

gemeenten 	 gemeenten 	 gemeenten 

D79s 	 4,5 	 44 	 4,6 	 50 	 5,8 	 56 

negatieve 	 0,01 	 79 	0,00 	 77 	0,095 	 84 

adviezen 
weigeringen 	 0,00 	 78 	0,03 	 78 	0,08 	 84 

2.4.3 	Karakteristieken van de vermoede schijnhuwelijken 

Naar geslacht 
Gevraagd naar het geslacht van de buitenlandse partner van het vermoede schijnhuwelijk 
geeft 34 procent van de gemeente-ambtenaren bij de aangiften huwelijk aan (bij N=145) dat 
het meestal om een man ging, in 34 procent van de gemeenten ging het meestal om een 
vrouw. In 32 procent van de gemeenten was de buitenlandse partner even vaak man dan wel 

i 
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vrouw (zie onderstaande tabel 2.19). Bij de inschrijvingen zeggen 37 procent van de 
gemeenten dat de buitenlandse partner in gelijke mate een mand dan wel een vrouw is. 
De VD-en geven een iets andere verdeling aan. De meeste VD-en zien vaker dan de 
gemeenten dat de buitenlandse partner even vaak een man dan wel een vrouw is. Bij de 
huwelijksaangiften is de vrouw vaker uit het buitenland afkomstig, bij de inschrijvingen de 
man. 

Tabel 2.19 	Geslacht buitenlandse partner van het vermoede schijnhuwelijk  
.14. 

Gemeenten 	 Vreemdelingendiensten 	 .i.,., 

(in Vo) 	 (in %)  

	

Aangiften 	Inschrijvingen 	Aangiften 	Inschrijvingen 

	

(N=145) 	 (N=63) 	(N=25) 	(N=16) 
WOUW 	 35 	 29 	20 	 13 
man 	 34 	 35 	16 	 38 

1 in gelijke mate man en vrouw 	32 	 37 	64 	 50 

Totaal 	 100 	 100 	100 	 100 

Karakteristieken naar nationaliteit 
De respondenten is gevraagd aan te geven welke nationaliteit de niet-verblijfsgerechtigde en 
de verblijfsgerechtigde partner had van die huwelijken waarvan in 1997 het vermoeden 
bestond dat het om een schijnhuwelijk ging. 

Volgens de gemeenten 
De nationaliteit die door gemeenten het meest wordt genoemd voor de niet-
verblijfsgerechtigde buitenlander bij een aangifte van een vermoed huwelijk, is de 
Marokkaanse (16 procent bij N=168), gevolgd door de Turkse (14 procent). Andere landen die 
worden genoemd zijn de Oostblok landen (10 procent), de landen van Zuidoost Azië en de 
Voormalige Sovjet Unie (8 procent). De nationaliteit van de partner die wel gerechtigd is in 
Nederland te verblijven is in 71 procent van de gevallen een persoon met de Nederlandse 
nationaliteit. In 8 procent van de gevallen gaat het om een persoon met de Turkse 
nationaliteit. Alle andere mogelijke nationaliteiten worden heel weinig genoemd (minder dan 
3 procent van de gevallen). 

Bij inschrijvingen van vermoede schijnhuwelijken wordt de Turkse nationaliteit het meest 
genoemd als van de persoon die niet-verblijfsgerechtigd is, gevolgd door de Marokkaanse (14 
procent) en de Surinaamse nationaliteit (10 procent). Ook hier is de nationaliteit van de 
partner die wel gerechtigd is om in Nederland te verblijven in de meeste gevallen (62 procent) 
de Nederlandse. De Marokkaans en Turkse nationaliteit wordt door 6 procent van de 
gemeenten genoemd. De andere nationaliteiten worden minder vaak genoemd. 

Volgens de VD-en 
Bij de aangiften van huwelijken waar in 1997 een vermoeden van schijn voor bestond, 
noemen de meeste VD-en (18 procent) Suriname als de nationaliteit van de niet-
verblijfsgerechtigde buitenlander. Van de elf VD-en die deze nationaliteit noemen geven in 
totaal acht VD-en aan hoe vaak dit in 1997 het geval is geweest: Vijf hiervan zeggen dat dit 
één keer is voorgekomen; de andere drie noemen grotere aantallen. Andere nationaliteiten die 
zijn genoemd zijn: Marokko (16 procent), Turkije (13 procent), Egypte (11 procent) en 
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'andere Oostblok landen' (11 procent). Deze worden door minder dan 10 procent van de VD-
en genoemd. 
De nationaliteit van de partner die wel gerechtigd is om in Nederland te verblijven, heeft 
volgens de meeste VD-en (56 procent) de Nederlandse nationaliteit, gevolgd door de 
Marokkaanse (16 procent) en Surinaamse en Turkse (8 procent). 

Bij de inschrijvingen wordt door de meeste VD-en de Turkse nationaliteit genoemd voor de 
niet-verblijfsgerechtigde buitenlandse partner. De Marokkaanse nationaliteit wordt door 18 
procent van de VD-en genoemd, de Surinaamse door 13 procent en de andere 
Oostbloklanden door 11 procent. Andere nationaliteiten worden door minder dan 10 procent 
van de VD-en genoemd. 
De nationaliteit van de partner die wel gerechtigd is om in Nederland te verblijven, heeft volgens 
de meeste VD-en (52 procent) de Nederlandse nationaliteit. De Surinaamse en Turkse 
nationaliteit wordt door 16 procent van de VD-en genoemd. Andere nationaliteiten worden 
door minder dan 10 procent genoemd. 

VD-en geven aan dat de nationaliteit van de niet-verblijfsgerechtigde persoon bij 
huwelijksaangiften veel vaker de Surinaamse is dan de gegevens van de gemeenten. Die 
noemen vooral de Turkse en Marokkaanse nationaliteit. De andere uitkomsten sporen goed 
met elkaar en laten zien dat de nationaliteit van de wel verblijfsgerechtigde persoon meestal 
de Nederlandse is. Bij inschrijvingen is de nationaliteit van de niet-verblijfsgerechtigde persoon 
meestal de Turkse of de Marokkaanse. 

2.4.4 Effecten van de 1NVS 

De vragen over de effecten van de wet hadden vooral betrekking op de gesignaleerde 
veranderingen in het aantal huwelijken waarvan het vermoeden bestond dat het om 
schijnhuwelijken ging. 

Volgens de Gemeenten 
Het grootste deel van de gemeenten (76 procent bij N=282) geeft aan dat sinds de VVVS is 
ingevoerd, het aantal schijnhuwelijken onder de aangiften niet is veranderd. Een vierde (23 
procent) van de gemeenten denkt dat dit aantal is afgenomen. Slechts 2 procent van de 
gemeenten denkt dat het aantal is toegenomen. 
Als oorzaken voor het geringe effect van de VVVS worden genoemd: 
• voor de invoering VVVS bestonden schijnhuwelijken al niet; 
• het is moeilijk een schijnhuwelijk te bewijzen; 
• de kwaliteit van het onderzoek of het advies van de VD is onvoldoende; 
• de rechter stelt de ambtenaar in het ongelijk. 

De invoering van de VVVS heeft volgens een grote meerderheid (89 procent bij N=285) niet 
tot een verandering van het aantal inschrijvingen geleid. Een kleine groep van gemeenten (8 
procent) denkt dat dit aantal is afgenomen. 
De gemeenten die menen dat er geen verandering in het aantal inschrijvingen van 
schijnhuwelijken is opgetreden, geven naast de oorzaken die ook bij de aangiften reeds zijn 
genoemd nog de volgende oorzaken aan: 
• toename aantal buitenlanders in de gemeente; 
• de rechter stelt de ambtenaar GBA in het ongelijk; 
• de procedure voor legalisatie/verificatie is reeds drempel. 
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Van de gemeenten die aangeven dat het aantal aangiften schijnhuwelijken is afgenomen, 
denkt 88 procent (bij N=64) dat dit toe te schrijven is aan de VVVS. Bij de inschrijvingen denkt 
70 procent dit (bij N=27). Als meest genoemde oorzaken worden genoemd: 
• het bezoek aan de VD schrikt af en vormt een drempel; 
• (onderzoek in het kader van) de VVVS schrikt af; 
• de VD is beter dan de ABS toegerust een oordeel over een huwelijk te vellen. 

Volgens de VD-en 
Een meerderheid van de VD-en (55 procent bij N = 31) kan niet beoordelen of het aantal 
aangiften huwelijken waarvan het vermoeden bestaat dat het om een schijnhuwelijk gaat, 
sinds de invoering van de VVVS is veranderd. Bijna eenzelfde meerderheid geeft aan (59 
procent bij N = 32) dat men niet kan beoordelen of het aantal inschrijvingen van een in het 
buitenland gesloten huwelijk is veranderd. Geen van de VD-en denkt dat het aantal aangiften 
of inschrijvingen is toegenomen. 
Bij de aangiften denkt 29 procent dat het aantal gelijk gebleven is; bij de inschrijvingen denkt 
38 procent dit. Een minderheid (16 procent) denkt dat na de invoering van de VVVS het 
aantal aangiften is afgenomen; bij de inschrijvingen denkt 3 procent van de VD-en dit. 

De VD-en die aangeven dat het aantal aangiften schijnhuwelijken is afgenomen (N = 6), geven 
er vier aan dat dit aan de VVVS is toe te schrijven. De VVVS werpt volgens deze VD-en een 
drempel op (1x), er treedt een verschuiving op naar de 'aanvraag van een vergunning bij 
partner'(2x) en er zou onder de aanvragers angst bestaan voor een onderzoek in het kader van 
de WVS (1x). Er is één VD die denkt dat door de VVVS het aantal inschrijvingen is afgenomen. 
Deze VD geeft aan dat men zich bewust is geworden van de gevolgen van het aangaan van 
een schijnhuwelijk. 

De VD-en die aangeven dat sinds de invoering van de VVVS het aantal vermoede 
schijnhuwelijken niet is veranderd, geven hiervoor de volgende oorzaken aan: 
• een schijnhuwelijk is moeilijk te bewijzen (5x); 
• de partners bereiden zich goed voor(1x) 
• de ambtenaar BS/GBA heeft angst om de procedure op te starten (1x); 
• er treedt een verschuiving op van aanvraag 'vergunning bij echtgenoot' naar 'vergunning 

bij partner'. Bij aanvraag 'vergunning bij partner' komt de VVVS niet ter sprake (1x). 
• geen sancties. 
Deze oorzaken zijn voor aangiften en inschrijvingen voor het grootste deel gelijk. 

Gemeenten en VD-en die het kunnen beoordelen zien geen grote veranderingen in het aantal 
vermoede schijnhuwelijken ten gevolge van de invoering van de VVVS. De VD-en zeggen vaker 
dan gemeenten dat men het niet kan beoordelen. Degene die wel een effect zien, benoemen 
in de meeste gevallen het onderzoek van de VD als een belangrijke drempel voor het aangaan 
van een schijnhuwelijk. 
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3 	DE WVS IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK 

3.1 	Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de VVVS in de praktijk wordt uitgevoerd en hoe de 
verschillende partijen die betrokken zijn bij de uitvoering oordelen over de VVVS. Het hoofdstuk 
is voor een deel gebaseerd op de gesprekken die in de voorbereidende en kwalitatieve fases 
van het onderzoek met respondenten van de verschillende groepen zijn gevoerd. Daarnaast is 
gebruik gemaakt van de informatie die is verzameld door middel van de vragenlijsten die bij 
de kwantitatieve fase van het onderzoek zijn gestuurd naar gemeenten en VD-en. Tenslotte is 
gebruik gemaakt van aanvullende informatie die is verkregen uit telefonische reacties van 
gemeenten en VD-en. 

3.2 	Uitvoering en beoordeling van de 1NVS door de ambtenaar 
BS/GBA 

3.2.1 	Uitvoering 
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Aanmelding voor aangifte of inschrijving van een huwelijk 
Volgens de VVVS moet iedereen die niet de Nederlandse nationaliteit bezit en in Nederland wil 
trouwen of een buitenlands huwelijk in Nederland wil laten inschrijven een verklaring van de 
korpschef, het D79-formulier, overleggen. In de wet worden daarbij geen uitzonderingen 
gemaakt. 

Het merendeel van de gemeenten (89 procent) geeft aan in alle gevallen waarbij dit door de 
wet wordt voorgeschreven een D79-procedure op te starten. 11 procent sluit echter bepaalde 
gevallen uit van de procedure. Daarbij gaat het met name om buitenlandse huwelijken die 
reeds meerdere jaren hebben stand gehouden (6 procent van het totaal aantal gemeenten). 
Bij de interviews is gebleken dat daarbij termijnen van drie en vijf jaar worden gehanteerd. 
Andere gemeenten sluiten huwelijken uit die voor de invoering van de wet zijn gesloten. EU-
buitenlanders, huwelijken waarbij de buitenlandse partner reeds een verblijfsvergunning heeft 
en huwelijken die reeds zijn ontbonden worden door een klein aantal gemeenten uitgesloten. 

In meer dan de helft van de gevallen (57 procent) waarbij vreemdelingen worden uitgesloten 
van de D79-procedure zijn hierover geen afspraken gemaakt met de VD. In zeker één 
politieregio die is benaderd bij de kwalitatieve fase, zijn afspraken tussen de gemeenten en de 
VD op papier gezet waarin aangegeven wordt in welke gevallen wel en in welke gevallen geen 
D79-procedure opgestart wordt. Bij de genoemde afspraken worden de volgende gevallen 
uitgesloten: 
• personen die aan het huwelijk geen verblijfsvergunning zullen ontlenen. 
• buitenlandse huwelijken die langer dan vijf jaar geleden zijn gesloten. 
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Uit de interviews blijkt dat door de gemeenten verschillende procedures worden gevolgd op 
het moment dat een paar, waarvan een van de partners buitenlander is, zich meldt voor een 
huwelijksaangifte.  
• Een aantal gemeenten geeft het D79-1 formulier mee aan de vreemdeling. Deze vult thuis 

het D79-1 deel a in en gaat hiermee naar de VD. De VD stuurt het ingevulde formulier 
terug naar de gemeente. 

• In andere gevallen wordt het D79-1 deel a samen met de vreemdeling door de ambtenaar 
ingevuld. Het formulier wordt vervolgens voor advies naar de VD gestuurd die een afspraak 
met de vreemdeling maakt. 

• De meeste gemeenten sturen de vreemdeling zonder D79-formulier naar de VD. In 
sommige gevallen wordt daarbij wel een 'verwijsbrief' meegegeven. 

Het VD-advies (inhoud en bruikbaarheid) 
Het D79-1 formulier dient in alle gevallen ingevuld te worden. Uit tabel 3.1 blijkt dat het 
merendeel van de ambtenaren, 83 procent, positief of neutraal oordeelt over de D79-1 
formulieren. 17 procent) is (zeer) ontevreden over het werken met de formulieren. Uit de door 
deze respondenten gegeven toelichting blijkt dit negatieve oordeel in meerdere gevallen 
echter gebaseerd op de VVVS zelf of de manier waarop het formulier door de VD wordt 
ingevuld (slordig, onvolledig). Punten van kritiek op het formulier zelf hebben met name 
betrekking op het feit dat het gaat om een opsomming van feiten en dat een conclusie of 
eenduidig advies ontbreekt. De ambtenaar moet met andere woorden de gegevens zelf 
interpreteren. 

Tabel 3.1 	Mate van tevredenheid ambtenaren BS/GBA over het werken met D79-1 
(N=311) 

mate van tevredenheid  

zeer tevreden 	 4 

tevreden 	 38 

neutraal 	 41 

ontevreden 	 15 

zeer ontevreden 	 2 

Hiermee wordt gedoeld op de vreemdeling die voor bijvoorbeeld werk of stage naar Nederland komt, een huwelijk 
laat registreren maar waarbij de partner niet naar Nederland komt. 
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• buitenlandse huwelijken die reeds zijn ontbonden. Ook deze huwelijken worden in de GBA 
ingeschreven en moeten volgens de VVVS de D79-procedure doorlopen. 

• buitenlandse huwelijk waarbij de alleenstaande vreemdeling zich met een ander doel dan 
gezinshereniging in Nederland vestigt.' 

• buitenlands huwelijk waarbij beide partners een verblijfsvergunning bezitten. 

In de schriftelijke vragenlijst die is voorgelegd aan de gemeenten is gevraagd naar de mening 
over de reikwijdte van de VVVS: vindt men het in alle gevallen zinvol dat de procedure 
doorlopen moet worden? 55 procent van de gemeenten blijkt dit niet in alle gevallen zinvol te 
vinden. 35 procent is van mening dat de procedure niet zinvol is in geval van inschrijving van 
buitenlandse huwelijken die reeds meerdere jaren hebben stand gehouden. 33 procent heeft 
moeite met het feit dat de regeling ook voor EU-buitenlanders geldt. 22 procent noemt de 
D79-procedure niet zinvol voor buitenlanders die reeds een verblijfsvergunning hebben of die 
zonder problemen kunnen krijgen. 
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De VD dient op basis van controle van de verblijfsrechtelijke gegevens en eventueel nader 
onderzoek een advies aan de ambtenaar BS/GBA uit te brengen. 68 procent van hen zegt 
echter in het advies van de VD geen resultaten van nader onderzoek terug te zien. Voor een 
deel zal het hierbij gaan om gemeenten waarbij de VD geen nader onderzoek heeft ingesteld, 
dit achterwege latend omdat er geen reden voor twijfel is of vanwege prioriteitstelling. Het 
lijkt echter waarschijnlijk dat meerdere VD-en resultaten van nader onderzoek niet in het 
advies opnemen. 
In die gevallen dat de resultaten wel in het advies zijn opgenomen gebeurt dat vooral door 
middel van het D79-2 formulier (79 procent van de gemeenten geeft aan hiermee te maken te 
krijgen). Andere methoden die worden genoemd zijn: mondelinge toelichting (16 procent), 
het meesturen van een procesverbaal (14 procent) en toelichting in de vorm van een brief (9 
procent). 

Het advies van de VD dient een belangrijke rol te spelen bij de beslissing van de ambtenaar 
BS/GBA een huwelijk al dan niet te weigeren. De ambtenaren is gevraagd of ze op grond van 
het advies voldoende inzicht krijgen om tot een beslissing te kunnen komen. Bijna de helft 
geeft aan door het VD-advies inderdaad voldoende inzicht te krijgen (zie tabel 3.2). 40 
procent krijgt (niet altijd) voldoende inzicht. Aan deze ambtenaren is gevraagd hun antwoord 
toe te lichten. Het geven van een 'niet negatief' advies of geen advies maar slechts een 
opsomming van feiten door de VD blijkt de belangrijkste reden te zijn dat het advies niet 
voldoet. Dit wordt door 53 procent van de respondenten die onvoldoende inzicht krijgen 
genoemd. Het niet ingaan op de indicaties (genoemd door 21 procent) en het feit dat de 
buitenlander onbekend is bij de VD (10 procent) worden daarnaast regelmatig genoemd. 
Andere punten zijn onder andere het ontbreken van toelichting op het advies en onvoldoende 
onderzoek door de VD. 

Tabel 3.2 	Mate waarin ambtenaren BS/GBA op basis van VD-advies inzicht krijgen voor 
het nemen van een beslissing (N=301) 

mate van inzicht  

Voldoende inzicht 	 42 

neutraal 	 21 

onvoldoende inzicht 	 19 

weet niet / geen oordeel 	 18 

Aanleiding tot het vermoeden van een schijnhuwelijk 
De ambtenaren BS/GBA is gevraagd op basis waarvan bij hen het vermoeden ontstaat dat er 
sprake is van een schijnhuwelijk. Bijna alle respondenten hebben hierop meerdere antwoorden 
gegeven, gemiddeld 5,9 per persoon. In tabel 3.3 wordt voor de verschillende redenen 
aangegeven door hoeveel van de respondenten zij zijn genoemd. Vier redenen voor twijfel 
worden door meer dan de helft van de respondenten genoemd: een negatief advies van de 
VD, dreiging van uitzetting van de buitenlandse partner, partners die elkaars taal niet verstaan 
en een Nederlandse partner die reeds meermalen met een buitenlander is getrouwd. Uit de 
interviews blijkt dat in het laatste geval met name gaat om oudere vrouwen van Nederlandse 
afkomst die getrouwd zijn geweest met jonge buitenlanders. Deze huwelijken zijn na drie jaar 
ontbonden. Vaak gaat het daarbij om vrouwen die leven van een uitkering. Uit de vragenlijst 
komt verder naar voren dat 94 procent van de ambtenaren BS/GBA het aan de VD doorgeeft 
als er bij hen het vermoeden bestaat van een schijnhuwelijk. 
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Tabel 3.3 	Percentage respondenten (ambtenaren BS/GBA) dat reden voor het 
vermoeden van een schijnhuwelijk noemt (N=297) 

43 

reden vermoeden  

de VD heeft een negatief advies afgegeven 	 67 
de buitenlandse partner dreigt uitgezet te worden 	 67 
de NL-partner is reeds vaker met een buitenlander getrouwd 	 62 
men spreekt elkaars taal niet 	 60 
men legt op essentiële punten tegenstrijdige verklaringen af 	 52 
men heeft veel haast met huwelijkssluiting 	 49 
verzoek tot verblijfsvergunning voor buitenlandse partner is afgewezen 	 48 
de buitenlander heeft geen verblijfsvergunning 	 44 
er is een groot leeftijdsverschil tussen de partners 	 42 
er zijn door of ten behoeve van de buitenlander onjuiste gegevens verstrekt 	 39 
men woont niet samen 	 37 
een of beide partners veranderen veel van adres 	 11 
overig 	 12 

Onderzoek bij aangifte van een huwelijk 
In de vragenlijst is de gemeenten gevraagd naar de handelwijze in het geval de VD bij de 
aangifte van een huwelijk negatief adviseert, of zou adviseren in het geval men nog geen 
negatief advies heeft ontvangen. 22 procent van de gemeenten geeft aan dat men het 
negatieve advies van de VD altijd of in een deel van de gevallen zonder meer overneemt. Bij 
de interviews en uit aanvullende informatie' is gebleken dat verschillende gemeenten die deze 
strategie volgden hier op zijn terug gekomen, met name naar aanleiding van een of meer 
verloren rechtszaken . 2  

67 procent stelt naar aanleiding van het negatieve advies in alle of een deel van de gevallen 
een eigen onderzoek in maar laat het advies van de VD wel meewegen bij de uiteindelijke 
beslissing het huwelijk al dan niet te weigeren. Een beslissing alleen op basis van het eigen 
onderzoek wordt slechts door 2 procent van de respondenten genomen. Verder geeft 17 
procent van de gemeenten aan in voorkomende gevallen contact met het OM op te nemen 
voor overleg of advies. Het contact met het OM kan ertoe leiden dat men ondanks twijfel toch 

nalaat te weigeren. 

Gemeenten hanteren verschillende methoden voor het eigen onderzoek. Hieronder worden de 
handelwijzen die bij de interviews naar voren zijn gekomen weergegeven. 

• Men nodigt het paar uit voor een gesprek. Dit gesprek wordt gevoerd door twee 
ambtenaren met beide partners gezamenlijk. Door middel van dit gesprek probeert men 
zich een beeld van het paar en de relatie te vormen. Na afloop van het gesprek let men op 
hoe het paar het gemeentehuis verlaat. 

• Men nodigt het paar uit voor een gesprek. Met beide partners wordt afzonderlijk 
gesproken. Door middel van vooraf opgestelde vragen probeert men de partners op 
tegenstrijdige verklaringen te betrappen. Bij dit gesprek worden ook vragen gesteld die aan 
de orde komen in de indicatielijst van het D79-formulier. 

1  Naar aanleiding van de vragenlijst is door meerdere gemeenten telefonisch contact met het onderzoeksbureau 
opgenomen voor het leveren van aanvullende informatie en opmerkingen. Deze zijn indien relevant meegenomen 
in het rapport. 
2  Uitspraken van de rechtbank wijzen immers op het belang van een zelfstandig onderzoek door de gemeente (zie 
ook 3.5.2). 
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• Indien na de gesprekken met het paar nog steeds twijfel bestaat worden huisbezoeken 
uitgevoerd. Omdat een ambtenaar BS zelf hiertoe niet bevoegd is wordt dit gedaan door 
bevolkingscontroleurs in het kader van de GBA of in samenwerking met de VD. 

Genoemde vormen van onderzoek worden enerzijds gebruikt om duidelijkheid over de 
motieven van een huwelijk te verkrijgen en anderzijds om bewijzen te verzamelen die een 
eventuele weigering kunnen ondersteunen. Om deze reden worden gesprekken met het paar 
altijd gevoerd door twee ambtenaren. Op deze manier wordt een verklaring altijd 
ondersteund. 

Onderzoek bij inschrijving van een buitenlands huwelijk 
16 procent van de gemeenten geeft aan een negatief advies van de VD in geval van 
inschrijving van een buitenlands huwelijk zonder meer over te nemen. Voor de aangifte van 
huwelijken ligt dit percentage hoger (22 procent). 
35 procent van de gemeenten (tegenover 67 procent ingeval van aangiften) stelt altijd een 
eigen onderzoek in maar laat het advies van de VD meewegen bij de uiteindelijke beslissing. 
Het aantal gemeenten dat het advies van de VD niet laat meewegen is verwaarloosbaar (1 
procent). Er is echter weinig ervaring met onderzoek naar in het buitenland gesloten 
huwelijken. De respondenten geven aan dat het zeer moeilijk is zich een duidelijk beeld van 
het huwelijk te vormen als men beide partners niet samen voor zich ziet. 
De problemen met het instellen van een eigen onderzoek en het feit dat het moeilijk is een 
helder beeld te krijgen van de relatie leidt er toe dat buitenlandse huwelijken in de regel 
zonder meer worden ingeschreven. 
Er wordt in de regel in verband met de VVVS geen gebruik gemaakt van de diensten van het 
ministerie van Buitenlandse Zaken. Eén van de mogelijke redenen is dat het ministerie hiervoor 
de gemeenten geld in rekening brengt. Het beeld dat er geen gemeenten zijn die gebruik 
maken van de diensten van het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt bevestigd door het 
ministerie zelf, waar geen verzoeken om medewerking bekend zijn. 

Overleg 
De ambtenaar BS/GBA is degene die de uiteindelijke beslissing neemt een huwelijk al dan niet 
te weigeren. Zeker bij de grotere gemeenten waar veel ambtenaren werkzaam zijn is het 
mogelijk dat ambtenaren op basis van dezelfde informatie toch tot verschillende beslissingen 
komen. Gemeenten proberen te voorkomen dat de handelwijzen van de verschillende 
ambtenaren teveel uit elkaar lopen. Dit gebeurt in verschillende gevallen door de ambtenaren 
gezamenlijk te laten beslissen over het al dan niet weigeren bij een duidelijk twijfelgeval. 
Andere gemeenten hebben een coördinator aangesteld die de uiteindelijke beslissing te 
weigeren in overleg met de ambtenaar neemt. In zeker één gemeente is daarbij gekozen voor 
een medewerker met een juridische achtergrond. 

Reden voor het niet-opvolgen van een negatief advies 
De gemeenten is in de vragenlijst gevraagd hoe vaak een negatief advies van de VD 
uiteindelijk wordt opgevolgd, al dan niet na eigen onderzoek. Bij deze vraag is geen 
onderscheid gemaakt tussen aangiften en inschrijvingen. 64 procent van de gemeenten geeft 
aan dat het een negatief advies van de VD altijd of bijna altijd opvolgt; 18 procent doet dit 
soms wel, soms niet en 7 procent zegt dit meestal niet of nooit te doen. 
Zowel bij de interviews als in de vragenlijsten is gevraagd naar de redenen voor het niet-
opvolgen van het negatieve advies. Hierbij zijn de onderstaande punten naar voren gekomen. 
De percentages zijn afkomstig van het kwantitatieve, de overige punten uit het kwalitatieve 
onderzoek. 
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• Het probleem van de bewijsbaarheid is de belangrijkste reden. Dit punt wordt door 76 
procent van de respondenten in de kwantitatieve fase genoemd als reden een vermoed 
schijnhuwelijk niet te weigeren. Zelfs in die gevallen dat men zelf overtuigd is van de schijn 
van een huwelijk ziet men vaak geen mogelijkheid te weigeren. Men kan niet op basis van 
objectieve criteria hard maken dat het inderdaad een schijnhuwelijk betreft. 

• Samenhangend met de bewijsbaarheid noemt 44 procent van de gemeenten als reden dat 
een weigering voor de rechter toch geen stand houdt. De wijze waarop in sommige 
gevallen de rechter heeft geoordeeld en de punten waarop dat oordeel werd gebaseerd, 
heeft in die gevallen zeer demotiverend op de ambtenaren gewerkt. 

• 8 procent noemt het weigeren van een huwelijk niet de taak van een ambtenaar BS/GBA. 
Zoals een van de respondenten het verwoordde: 'Ik ben een huwelijksvoltrekker, geen 
huwelijksweigeraar'. 

• In de interviews is verder naar voren gekomen dat men van mening is dat een paar het 
voordeel van de twijfel moet krijgen. 

• De VD baseert een deel van zijn negatieve adviezen op de verblijfsrechtelijke status van de 
vreemdeling. Indien de vreemdeling met het huwelijk een verblijfsvergunning kan krijgen is 
dat voldoende om tot een negatief advies op te komen. De ambtenaar BS of GBA redeneert 
echter dat dit het bestaan van een daadwerkelijke relatie niet uitsluit. 

• Er zijn door de VD negatieve adviezen afgegeven op basis van het feit dat de buitenlandse 
vrouw in de prostitutie werkzaam is. Ook dit sluit naar de mening van de gemeente-
ambtenaar een echte relatie niet uit. 

• De hoeveelheid tijd en inspanning die als gevolg van een rechtszaak kan volgen op het 
weigeren van een huwelijk speelt een rol. Daarbij wordt ook gewezen op de emotionele 
last die een rechtszaak met zich brengt. 

• Mogelijke financiële consequenties spelen volgens de respondenten van het kwalitatieve 
onderzoek geen rol. Verschillende gemeenten zijn hier voor verzekerd. 

• Een aantal respondenten heeft bij de interviews gewezen op het EVRM waarin het recht op 
'family life' is vastgelegd. Men meent dat dit een reden is om extra terughoudend te zijn 
met weigeringen. 

Bij de interviews is naar voren gekomen dat zeker één gemeente regelmatig kiest voor een 
oplossing tussen weigeren en voltrekken. In die gevallen dat men twijfelt aan het huwelijk 
maar meent dat een weigering voor de rechter geen stand zal houden stelt men het huwelijk 
uit. Men zegt het paar na een periode van bijvoorbeeld een half jaar terug te komen in het 
geval de relatie stand heeft gehouden. Indien het paar zich weer meldt wordt het huwelijk 
voltrokken. 
In die gevallen waarbij men twijfelt aan de huwelijksmotieven van de buitenlandse partner 
maar waarbij er van de Nederlandse kant geen sprake is van schijn proberen veel gemeenten 
de Nederlandse partner te overreden niet te trouwen. Dit is regelmatig het geval bij sociaal 
zwakken of zwak begaafden die door de buitenlandse partner misleid worden. Respondenten 
wijzen er op dat dergelijke zaken zeer gevoelig liggen. 

De geldigheidsduur van het VD-advies 
Het door de VD afgegeven advies is twee maanden geldig. Binnen deze periode moet het 
huwelijk gesloten zijn. 45 procent van de gemeenten noemt deze termijn echter te kort. In de 
interviews is ingegaan op de redenen hiervoor. Allereerst plannen veel echtparen een huwelijk 
ruim van tevoren. De periode tussen ondertrouw en uiteindelijk huwelijk is daarbij regelmatig 
langer dan twee maanden. Door verschillende respondenten wordt er op gewezen dat in 
tegenstelling tot het VD-advies de ondertrouw één jaar geldig is. 
De tweede reden dat de termijn te kort kan zijn is gelegen in de legalisatie- en verificatie- 
procedure. Het paar moet bij de ondertrouw verschillende documenten overleggen die door 
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de ambtenaar op echtheid moeten worden gecontroleerd. Het kan de buitenlandse partner 
veel tijd en moeite kosten om de juiste papieren te krijgen en deze op echtheid te laten 
controleren. 

Er worden door de gemeenten verschillende methoden gehanteerd om problemen met de 
geldigheidsduur van het VD-advies te voorkomen. Paren wordt aangeraden pas een VD-advies 
aan te vragen op het moment dat de datum van het huwelijk vast staat en binnen twee 
maanden valt. Indien alle overige papieren in orde zijn stelt de ambtenaar BS het huwelijk 
gewoon vast maar wacht met het afronden van de huwelijksaangifte. 
Veel gemeenten zijn er toe over gegaan om een paar pas naar de VD te sturen als alle overige 
papieren in orde zijn bevonden. Dit voorkomt problemen door het uitblijven van documenten 
uit het buitenland. 

Als het VD-advies verlopen is handelen gemeenten verschillend. Bij de interviews is gebleken 
dat in de meeste gevallen het paar naar de VD wordt gestuurd om een nieuw D79-formulier 
aan te vragen. Dit wordt bijna altijd zonder verder onderzoek door de VD gedaan. Op dit punt 
wordt door de VD overigens kritiek geuit op het VAS: het afgegeven formulier wordt niet in 
het systeem bewaard en het is dus niet mogelijk om snel een nieuw formulier uit te draaien. 
Daarnaast wordt door zowel gemeenten als VD-en aangegeven dat het verlengen van de 
adviezen extra werk oplevert zonder dat daar iets mee bereikt wordt. Men wijst er hierbij op 
dat het onwaarschijnlijk is dat wanneer er bij de ondertrouw geen bezwaar tegen het huwelijk 
bestaat dit enige maanden later bij het huwelijk zelf wel het geval is. Zeker één verlengt het 
D79-formulier door middel van een akkoordverklaring en een datumstempel. 
Sommige gemeenten gaan in geval van een verlopen VD-advies telefonisch bij de VD na of 
sinds het afgeven van het advies bezwaren zijn gerezen tegen het huwelijk. Indien dat niet het 
geval is verlengt de gemeente zelf het D79-formulier. 

Terugmeld-formulier 
Het terugmeld-formulier wordt door 71 procent van de gemeenten altijd terug gestuurd. 30 
procent doet dit niet altijd. Uit de interviews bleek dat voor een deel nalatigheid hier de 
oorzaak van is. In zeker één regio is tussen de gemeenten en de VD de onderlinge afspraak 
gemaakt het terugmeld-formulier alleen op te sturen bij weigeringen of indien een negatief 
advies niet wordt opgevolgd. Hiermee wil men de administratieve last terugdringen. 
De VD-en is gevraagd of men van de ambtenaar BS/GBA een terugmeld-formulier ontvangt. 
Dit blijkt bij de meeste VD-en (kwantitatieve onderzoek: 78 procent) het geval te zijn. 

3.2.2 	Werklast 

De gemeenten is gevraagd of de VVVS heeft geleid tot een toename van de werklast. Uit tabel 
3.4 blijkt dat het merendeel van de gemeenten in de vragenlijst aangeeft dat dit niet het geval 
is. Bij die gemeenten waar wel sprake is van een vergroting van de werklast heeft dit in de 
meeste gevallen niet geleid tot capaciteitsproblemen. 

Tabel 3.4 	Gevolg VVVS voor werklast (N=312) 

Gevolg WVS 	 % 

Vergroting werklast met capaciteitsproblemen tot gevolg 	 3 
Vergroting werklast maar geen capaciteitsproblemen 	 19 

Geen vergroting werklast 	 78 
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Uit de interviews komt naar voren dat de toename van de administratieve werklast relatief 
gezien beperkt is. Met name met de legalisatie-procedure is veel tijd gemoeid en in die zin is 
het D79-formulier slechts een van de documenten die vereist zijn. De tijd die gemoeid is met 
de uitvoering van de VVVS neemt echter sterk toe in die gevallen dat men overweegt te 
weigeren en zeker in het geval van een rechtszaak. 
Verschillende respondenten wijzen er echter op dat de werklast niet alleen in administratieve 
zin is toegenomen. Het voeren van gesprekken met paren waarbij een schijnhuwelijk vermoed 
wordt, ervaart men als belastend. Onder andere door de noodzaak van het stellen van intieme 
vragen worden deze gesprekken als zeer gênant ervaren. Ook wijzen respondenten er op dat 
het in geval van inschrijving van een buitenlands huwelijk moeilijk kan zijn het paar uit te 
leggen waarom men een 079-formulier nodig heeft. Bijvoorbeeld in geval van een buitenlands 
huwelijk waarbij al sprake is van kinderen en zelfs kleinkinderen kan dit leiden tot veel 
onbegrip en pijnlijke situaties: 'Ik begrijp dat u al 25 jaar getrouwd bent maar toch moet de 
VD eerst controleren of het misschien een schijnhuwelijk is.' 
Op basis van de interviews is het beeld ontstaan dat het merendeel van de gemeenten niet 
vanwege de werklast nalaat nader onderzoek te doen of het huwelijk te weigeren. In die 
gemeenten die bepaalde gevallen uitsluiten van de D79-procedure is dit slechts ten dele 
ingegeven door de vermindering van de werklast. Men geeft daar aan dat de selectie ook 
gemaakt wordt om de werklast bij de VD te verminderen. 

3.2.3 	Samenwerking met andere partijen 

VD 
De ambtenaren BS/GBA zijn in meerderheid goed te spreken over de samenwerking met de 
VD. Uit tabel 3.5 blijkt dat 71 procent zegt (zeer) tevreden te zijn tegenover 7 procent (zeer) 
ontevreden. 

Tabel 3.5 	Tevredenheid over samenwerking met de VD (N=316) 

tevredenheid 	 °A) 

zeer tevreden 	 15 
tevreden 	 56 
neutraal 	 23 
ontevreden 	 6 
zeer ontevreden 	 1 

Ook uit de interviews komt naar voren dat men in het algemeen goed te spreken is over de 
samenwerking. In de beginperiode verliep de samenwerking tussen de ambtenaar BS/GBA en 
de VD soms echter moeizaam. Belangrijkste reden hiervoor is het verschil in uitgangspunt. De 
VD kijkt vanuit verblijfsrechtelijk oogpunt naar de zaak. Zeker in de aanloopperiode volgde 
vaak een negatief advies wanneer de vreemdeling op basis van het huwelijk een 
verblijfsvergunning kon verkrijgen. Voor de ambtenaar is dit niet voldoende grond een 
huwelijk te weigeren. Het verkrijgen van een verblijfstitel sluit een echte relatie immers niet uit. 
In een aantal gevallen is een negatief advies afgegeven op grond van het feit dat de 
buitenlandse vrouw in de prostitutie werkte. Ook hier werden de adviezen niet door de 
ambtenaren opgevolgd. 
Een tweede reden voor de moeizame samenwerking ligt in het feit dat niet alle adviezen 
duidelijk zijn. Dit kan twee vormen aannemen: 
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• de VD beschrijf de verblijfsrechtelijke situatie, eventueel met aanvullende waarnemingen, 
maar verbindt daar geen oordeel aan. De ambtenaar moet zelf interpreteren of de VD wel 
of geen bezwaar tegen het huwelijk heeft. 

• het is niet duidelijk waarop het advies van de VD is gebaseerd. lndicatielijsten worden niet 
mee gestuurd en aanvullende opmerkingen ontbreken. De ambtenaar krijgt hierdoor 
onvoldoende gegevens om een besluit op te baseren. 

In de meeste gevallen is in de aanloopperiode een aantal malen met de VD overleg geweest 
om zaken op elkaar af te stemmen. De respondenten geven aan dat veel kleine problemen 
door dit overleg opgelost zijn. 
Veel respondenten hebben regelmatig telefonisch contact met de VD. Dit contact wordt 
gezocht in die gevallen dat er vragen zijn over het advies van de VD of dat men overweegt te 
weigeren. Een respondent geeft aan dat medewerker van de VD nooit al zijn indrukken en 
meningen op papier zal zetten maar dat deze wel van waarde kunnen zijn voor het besluit van 
de ambtenaar BS/GBA. 
In verschillende regio's is de samenwerking met de VD onder druk komen te staan door de 
reorganisaties bij de politie. Gemeentelijke afdelingen van de VD zijn daar samengevoegd tot 
een regionale VD. Daar waar voorheen de VD bij wijze van spreken het kantoor op dezelfde 
gang van het gemeentehuis had is men nu aangewezen op samenwerking met een in een 
andere plaats gelegen hoofdbureau. Dit heeft met name gevolgen voor het informele overleg 
en de afstemming van bepaalde zaken. Ook had een respondent de indruk dat de VD buiten 
de eigen vestigingsplaats minder snel tot huisbezoeken over gaat. 
Zowel uit de interviews als uit de vragenlijsten blijkt dat verschillende gemeenten van mening 
zijn dat de plaatselijke VD, door tijdgebrek en prioriteitstelling, niet voldoende aandacht geeft 
aan de D79-procedure. Er wordt niet of nauwelijks onderzoek gedaan waardoor het advies 
geen waarde heeft. Deze gemeenten ervaren de adviesaanvraag bij de VD als een 
administratieve last die weinig toevoegt. 

Haagse ambtenaar 
De Haagse ambtenaar van de burgerlijke stand kan ambtenaren GBA in den lande adviseren 
over concrete zaken waarin overwogen wordt te weigeren een huwelijk in te schrijven in de 
GBA. Uit de interviews komt het beeld naar voren dat de meeste gemeenten geen contact 
hebben gehad met de Haagse ambtenaar. Die gemeenten die dat wel hebben gehad zijn 
daarover positief. Vaak is er eerst telefonisch contact waarna al dan niet schriftelijk advies 
wordt ingewonnen over een specifieke zaak. Bij dit advies gaat het in een deel van de gevallen 
om een bevestiging van de eigen mening. Dit wordt door de ambtenaar BS/GBA als waardevol 
gezien. In andere gevallen gaat het om gemeenten die niet weten wat te doen met een 
bepaalde zaak. 

Het ministerie van Buitenlandse Zaken 
Er zijn geen gevallen bekend waarbij een ambtenaar GBA het ministerie van Buitenlandse 
Zaken heeft ingeschakeld bij een onderzoek in geval van de inschrijving van een buitenlands 
huwelijk. Het blijkt dat deze mogelijkheid bij de gemeenten ook slecht bekend is. Overigens 
ziet men niet in op welke wijze het ministerie van Buitenlandse Zaken een belangrijke bijdrage 
kan leveren aan de uitvoering van de VVVS. 

Het Openbaar Ministerie 
Bij de interviews is gebleken dat in de eerste periode na invoering van de VVV5 door veel 
gemeenten een aantal malen informatief contact met het OM is geweest. Daarbij zocht men 
bijvoorbeeld algemene informatie over de benodigde aanwijzingen om over te kunnen gaan 
tot weigeren en over de mogelijke juridische gevolgen van een weigering. In specifieke 
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gevallen wint een deel van de gemeenten bij vermoede schijnhuwelijken advies in bij het OM 
alvorens over te gaan tot weigeren. 
Over het contact met het OM wordt door de respondenten wisselend geoordeeld. Een deel 
van de respondenten is positief en zegt waardevolle adviezen te krijgen. Andere respondenten 
zijn van mening dat het OM weinig prioriteit geeft aan de uitvoering van de WV5. Een 
respondent geeft aan dat hij in september 1997 een huwelijk voor nietigverklaring heeft 
voorgedragen maar daar ten tijde van het interview (eind maart 1998) nog niets van gehoord 
heeft. De respondent noemt dit weinig motiverend. 
In de vragenlijst is gevraagd of men op de hoogte is van de mogelijkheden van het OM een 
huwelijk te stuiten of nietig te laten verklaren. Bij 67 procent van de respondenten blijken één 
of beide mogelijkheden bekend. Een klein aantal gemeenten is ook op de hoogte van een 
specifiek geval waarbij het OM van haar mogelijkheden gebruik heeft gemaakt: 6 procent van 
een (poging tot) nietig verklaring en 7 procent van stuiting van een huwelijk. 

3.2.4 Mening ambtenaar BS/GBA over de WVS 

Algemeen oordeel 
Zowel in de vragenlijst als in de interviews is de ambtenaren gevraagd naar hun mening over 
de VVVS. Uit tabel 3.6 blijkt dat iets meer dan de helft (56 procent) de wet als goed of 
voldoende beoordeelt. 11 procent heeft een negatief oordeel over de wet. 

Tabel 3.6 	Algemene oordeel van de gemeenten over de VVVS (N=310) 

Oordeel 	 0/0 

Goed 	 19 

Voldoende 	 34 

Neutraal 	 35 

Onvoldoende 	 10 

Slecht 	 2 

Naast een algemeen oordeel over de VVVS is de ambtenaren gevraagd naar hun mening over 
de rolverdeling tussen VD en ambtenaar BS/GBA. In tabel 3.7 zijn de resultaten hiervan 
weergegeven. De helft van de ambtenaren oordeelt positief over de rolverdeling, 10 procent 
oordeelt negatief. 

Tabel 3.7 	Oordeel ambtenaren BS/GBA over rolverdeling tussen VD en 
gemeenteambtenaar (N=310) 

oordeel over rolverdeling  

rolverdeling is goed 	 50 

neutraal: de rolverdeling is goed noch slecht 	29 

rolverdeling is slecht 	 7 

weet niet / geen mening 	 14 

In de interviews en de vragenlijsten is de respondenten gevraagd hun oordeel over de VVVS toe 
te lichten. Onderstaand worden de meest voorkomende en relevante opmerkingen 
weergegeven, uitgesplitst naar positieve en negatieve elementen en suggesties. 
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Positieve elementen: 
• Een groot deel van de respondenten uit zowel het kwalitatieve als het kwantitatieve 

onderzoek is van mening dat de wet een afschrikwekkend effect heeft. De wet wordt 'een 
extra drempel' genoemd en heeft zodoende een preventieve werking. Zeker de gang naar 
de VD schrikt illegale vreemdelingen af. Een deel van de respondenten signaleert overigens 
wel dat dit effect in de loop van de tijd is afgenomen of zelfs verdwenen. Dit wordt 
geweten aan het feit dat intussen bekend is dat het moeilijk is voor een ambtenaar een 
schijnhuwelijk aan te tonen en dat daarnaast weigeringen in veel gevallen voor de rechter 
niet stand houden. 
In de vragenlijst en bij de interviews is gevraagd of het afschrik-effect zich ook manifesteert 
in de vorm van paren die niet meer terug komen nadat ze aan de balie van het 
gemeentehuis te horen hebben gekregen dat ze naar de VD moeten. De meeste 
respondenten geven aan dat ze daar weinig zicht op hebben. Wel vermoeden ze dat dit af 
en toe voorkomt. Veel zal het volgens hen niet gebeuren omdat die mensen die van plan 
zijn een schijnhuwelijk te sluiten meestal al van te voren op de hoogte zijn van de regels en 
voorwaarden. 

• Het oordeel van de VD wordt door een deel van de ambtenaren op prijs gesteld. Er wordt 
op gewezen dat de VD beter dan de ambtenaar BS/GBA in staat is een oordeel over 
vreemdeling technische zaken te vellen. Anderen zien het advies als een welkome 'second 
opinion'. 

• Uit de interviews is naar voren gekomen dat overduidelijke gevallen van schijnhuwelijken 
veel minder voorkomen dan voor de invoering van de VVVS. Men maakt bij wijze van 
spreken zelden meer gevallen mee waarbij men ziet hoe bruid en bruidegom voor het 
stadhuis met elkaar kennis maken. 

Negatieve elementen: 
• De wet wordt in het algemeen door de ambtenaren BS/GBA niet gezien als een instrument 

dat gebruikt kan worden om schijnhuwelijken tegen te houden. De ervaring, onder andere 
met rechtszaken, heeft geleerd dat een vermoed schijnhuwelijk moeilijk te bewijzen is. 

• Meermalen wordt aangegeven dat men het moeilijk vindt om op basis van objectieve 
criteria tot een oordeel te komen. Vermoedens zijn te vaak op gevoel gebaseerd. 

• Een respondent is van mening dat de wet als 'mosterd na de maaltijd' komt. De grote 
hausse in schijnhuwelijken was reeds achter de rug, met name door wijzigingen in de 
vreemdelingenwet. 

• Verschillende respondenten zijn van mening dat de uitvoering van de wet een taak is die 
niet bij de ambtenaar BS/GBA thuis hoort. Van oudsher dient deze slechts te registreren en 
het stellen van vragen omtrent de motieven van bruidsparen is niet zijn taak. Men ziet zich 
niet als onderzoeksambtenaar en is ook niet opgeleid om bijvoorbeeld gesprekken met de 
partners afzonderlijk te voeren om ze op onwaarheden te betrappen. 

• Men wijst op twee negatieve elementen van de reikwijdte van de wet. 1  Allereerst brengt dit 
veel extra werk met zich mee waarvan men het nut niet inziet. Daarnaast heeft men moeite 
met het feit dat de 'goeden' onder de 'kwaden' moeten leiden. Paren waarbij het 
overduidelijk niet om een schijnhuwelijk gaat worden toch met de D79-procedure belast. In 
verband hiermee noemt een aantal respondenten de wet 'ongastvrij'. 

• Er wordt aangegeven dat de wet niet efficiënt is: er is veel extra werk mee gemoeid en het 
resultaat is beperkt. 

1  Hiermee wordt gedoeld op het feit dat alle buitenlanders onder de VVVS vallen. 
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• Verschillende respondenten geven aan het idee te hebben dat de VD te weinig prioriteit 
aan de wet geeft. De kwaliteit van het onderzoek en het advies van de VD laten te wensen 
over. Indien de VD zaken grondiger onderzoekt en meer materiaal levert zouden volgens 
enkele respondenten meer huwelijken geweigerd kunnen worden. 

Suggesties 
• Een aantal respondenten pleit voor een regeling waarbij de D79-procedure alleen in die 

gevallen wordt ingezet waarbij twijfel bestaat. Op deze manier wordt volgens hen het 
drempel-effect behouden maar de administratieve last verminderd. 

• Er wordt door verschillende respondenten voor gepleit de koppeling tussen huwelijken en 
verblijfstitel los te laten. Voor huwelijken moet een regeling als die voor geregistreerd 
partnerschap in het leven geroepen worden. 

3.3 	Uitvoering en beoordeling van de WVS door de VD 

3.3.1 	Uitvoering 

Gebruik van het D79-formulier 
Bij de adviesaanvraag wordt door de VD een D79-formulier opgemaakt. Deel D79-1 A betreft 
personalia en verblijfsgegevens. Dit deel wordt veelal door de VD in bijzijn van de vreemdeling 
op basis van gegevens uit het VAS ingevuld. Deel D79-1 B wordt ingevuld door de korpschef 
en betreft gegevens omtrent de verblijfsrechtelijke positie en opmerkingen. 25 procent van de 
respondenten geeft aan tevreden te zijn met het D79-1 formulier tegenover 25 procent (zeer) 
ontevreden. De helft van de VD-en oordeelt neutraal. 

Het D79-2 formulier bestaat uit een indicatielijst (of vragenlijst) die voor een deel gebaseerd is 
op gegevens uit het VAS en voor een deel op waarnemingen. Niet iedere VD blijkt deze lijst te 
gebruiken. Het kwantitatieve onderzoek geeft aan dat 50 procent van de VD-en de 
indicatielijst gebruikt. Bij 13 procent is de lijst onbekend. 
Uit de interviews en de schriftelijke vragenlijsten blijkt dat de VD-en die aangeven de lijst niet 
te gebruiken veelal eigen indicatielijsten hanteren. Daar worden twee redenen voor gegeven. 
Vaste lijsten die niet regelmatig gewijzigd worden zijn snel bekend bij hen die een 
schijnhuwelijk willen sluiten. Daarnaast vindt men de indicatielijst te summier om een 
zorgvuldig oordeel op te baseren. In de eigen, uitgebreidere indicatielijst, zijn in de meeste 
gevallen overigens wel de punten van de D79-lijst opgenomen. 
Het merendeel van de VD-en (55 procent) geeft aan dat men met de indicatielijst 
onvoldoende inzicht krijgt in de motieven van een huwelijk. 20 procent oordeelt neutraal, 25 
procent positief. Dit beeld wordt bevestigd door de informatie die verkregen is uit de 
interviews. 
Gevraagd naar het oordeel over het D79-2 formulier in zijn geheel zegt 26 procent tevreden, 
43 procent neutraal en 30 procent (zeer) ontevreden te zijn. Het beeld dat een deel van de 
VD-en negatief oordeelt over de indicatielijst komt ook naar voren uit de interviews. De 
respondenten uit de kwantitatieve en de kwalitatieve fase is gevraagd naar een toelichting van 
hun oordeel. De kritiek richt zich allereerst op het statische karakter van de lijst. De 
opgenomen punten zijn snel bekend bij hen die schijnhuwelijken willen sluiten of daarbij 
bemiddelen. Een wisselende lijst maakt anticipatie door het paar minder makkelijk. Daarnaast 
noemt men de lijst te beperkt. Meerdere VD-en zijn van mening dat meer punten opgenomen 
moeten worden om een goed inzicht te kunnen krijgen in de motieven van een huwelijk. 
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Aanleiding tot het vermoeden van een schijnhuwelijk 
In de vragenlijst is een vraag opgenomen naar de redenen van het vermoeden van een 
schijnhuwelijk. Hieronder worden puntsgewijs de door de VD-en genoemde redenen 
weergegeven. Tussen haakjes staat het percentage VD-en die de betreffende reden hebben 
genoemd. 
• De buitenlandse partner dreigt uitgezet te worden (genoemd door 77 procent van de VD-

en). 
• De partners spreken elkaars taal niet (73 procent). 
• Men woont niet samen (67 procent). 
• De beide partners leggen op essentiële punten tegenstrijdige verklaringen af (67 procent). 
• Er is sprake van een groot leeftijdsverschil tussen de partners (63 procent). 
• De buitenlandse partner heeft geen verblijfsvergunning (60 procent). 
• De Nederlandse partner is eerder getrouwd geweest met een buitenlander zonder 

verblijfsvergunning (60 procent). 
• Er is eerder een verzoek om een verblijfsvergunning afgewezen (43 procent). 
• Er zijn door of ten behoeve van de buitenlandse partner onjuiste gegevens verstrekt (30 

procent). 
• De beide partners zijn ongewoon vaak verhuisd (27 procent). 
• Het paar heeft veel haast met de huwelijkssluiting (27 procent). 

Onderzoek 
De mate waarin door de VD-en onderzoek wordt gedaan en de methoden die daarbij ingezet 
worden verschillen. Uit de interviews is gebleken dat verschillende VD-en door de werkdruk en 
door de lage prioriteit die aan de uitvoering van de VVVS wordt gegeven slechts sporadisch tot 
nader onderzoek komen. Door zevenentwintig VD-en is in de vragenlijst aangegeven hoe vaak 
zij overgaan tot nader onderzoek naar een vermoed schijnhuwelijk. Dit blijkt gemiddeld 
veertien keer per jaar te gebeuren. Negentien van de zevenentwintig VD-en gaat niet vaker 
dan tien keer per jaar tot nader onderzoek over. 
Uit de interviews blijkt dat in de meeste gevallen het paar gezamenlijk door de VD voor een 
gesprek wordt uitgenodigd. Daarbij worden allereerst de verblijfsrechtelijke status en 
geschiedenis van de vreemdeling gecontroleerd. Indien de vreemdeling geen voordeel bij het 
huwelijk heeft wordt een positief advies gegeven. Als dit voordeel wel aanwezig is en tijdens 
het gesprek twijfels ontstaan over de 'echtheid' van het huwelijk volgt vaak een gesprek met 
de beide partners afzonderlijk. Daarbij wordt in de regel een vooraf opgestelde vragenlijst 
gebruikt. 
Indien de gesprekken met de partners de twijfel bevestigen volgt bij een deel van de VD-en 
een negatief advies. Andere VD-en doen verder onderzoek door middel van huisbezoeken. Op 
wisselende tijden en dagen controleert men of beide partners op het opgegeven adres 
samenwonen. Het feit dat huisbezoeken niet door alle VD-en worden ingezet is te wijten aan 
tijdgebrek, te hoge werkdruk en de lage prioriteit die aan de VVVS wordt gegeven. 

Geen negatief advies 
Bij zowel het kwalitatieve als het kwantitatieve onderzoek is gebleken dat een groot deel van 
de VD-en niet in alle gevallen waarbij zij een schijnhuwelijk vermoeden een negatief advies 
geeft. 1  In de vragenlijst is gevraagd waarom dit niet het geval is. Het meest gegeven antwoord 
is daarbij dat het moeilijk is een vermoeden te bewijzen en dat de ambtenaar zonder bewijzen 

1  Ter indicatie: 77% van de respondenten van het kwantitatieve onderzoek geeft niet altijd een negatief advies 
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een huwelijk niet kan weigeren. Gebrek aan tijd en middelen leiden er bovendien toe dat een 
goed onderzoek dat de benodigde bewijzen kan opleveren niet mogelijk is. 

De termijn van twee weken 
Volgens de regeling moet de VD binnen twee weken na aanvraag een advies afgeven. Dit 
levert in de meeste gevallen geen problemen op (75 procent van de VD-en vindt de termijn 
goed, 3 procent te lang). De vreemdeling komt aan het loket en tijdens het daarop volgende 
gesprek wordt een D79-formulier uitgedraaid dat dezelfde dag naar de gemeente wordt 
opgestuurd. Bij de interviews is echter naar voren gekomen dat in die gevallen waarbij twijfel 
bestaat twee weken te kort is voor een onderbouwd advies. Verder onderzoek, zeker indien 
wordt overgegaan tot huisbezoek, vergt meer tijd. 
Uit de interviews blijkt dat VD-en verschillend met dit probleem omgaan. Een deel van de VD-
en stemt hun onderzoek af op de termijn van twee weken. Men geeft aan dat het onderzoek 
beperkt blijft omdat men slechts twee weken de tijd heeft. Andere VD-en voeren een 
onderzoek uit en overschrijden daarmee de termijn van twee weken. Dit wordt in dergelijke 
gevallen telefonisch doorgegeven aan de desbetreffende ambtenaar. 

Rol VD bij rechterlijke procedures 
Het paar heeft de mogelijkheid beroep aan te tekenen tegen een weigering een huwelijk te 
sluiten of in te schrijven. Uit de interviews en uit de vragenlijsten is gebleken dat bij de meeste 
beroepszaken geen medewerker van de VD ter zitting verschijnt. Dit ondanks het feit dat uit 
de gesprekken met leden van de zittende magistratuur naar voren is gekomen dat het wordt 
gewaardeerd indien de VD op de zitting aanwezig is (zie paragraaf 3.5.2). 
Verder wordt in de meeste gevallen l  door de VD geen nader onderzoek gedaan in de periode 
tussen weigering en zitting. Door de rechterlijke macht wordt aangegeven dat dit wel 
wenselijk wordt geacht gezien het feit dat men anders op basis van 'verouderde' informatie 
moet oordelen (zie paragraaf 3.5.2). Eén van de respondenten noemt onderzoek in de 
aanloop naar een beroepszaak echter weinig zinvol. Het paar weet inmiddels dat er door de 
VD gecontroleerd kan worden en neemt daartegen voorzorgsmaatregelen. 

Uit het kwantitatieve onderzoek blijkt dat 78 procent van de VD-en op de hoogte is van de 
mogelijkheden van het OM een huwelijk te stuiten of nietig te laten verklaren. Een kleiner 
aantal VD-en (17 procent in geval van nietig verklaren; 38 procent in geval van stuiten) is 
bekend met specifieke gevallen waarbij het OM dit daadwerkelijk heeft geprobeerd. In die 
gevallen dat men bekend is met specifieke zaken oordeelt men overwegend positief (56 
procent noemt het werk van het OM voldoende, 33 procent noemt het matig, 11 procent 
onvoldoende) over de wijze waarop het OM de zaak heeft afgehandeld. 
Bij de interviews heeft het merendeel van de respondenten aangegeven niet op de hoogte te 
zijn van specifieke zaken waarbij het OM geprobeerd heeft een huwelijk te laten stuiten of 
nietig te laten verklaren. De VD Amsterdam is betrokken geweest bij de nietigverklaring van 
een huwelijk. Bij controle in verband met de verlenging van een verblijfsvergunning bleek er 
overduidelijk sprake te zijn van een schijnhuwelijk. Op aanwijzing van de VD heeft het OM 
toen het huwelijk nietig laten verklaren. Een tweede nietig verklaring is in voorbereiding. 
Verder stuit het OM op het moment van schrijven (mei 1998) een huwelijk op aanwijzing van 
de VD. 

Ter indicatie: 77% van de respondenten van het kwantitatieve onderzoek zegt geen nader onderzoek te doen. 
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Verschillende respondenten noemen het nietig verklaren van een huwelijk een nodeloos 
ingrijpende strategie. Men wijst op de relatief eenvoudiger mogelijkheid de verblijfsvergunning 
die op basis van het huwelijk is verleend in te trekken. 

Op basis van de interviews bestaat de indruk dat de VD-en in de regel slecht op de hoogte zijn 
van het voorkomen van rechterlijke procedures omtrent schijnhuwelijken en de afloop hiervan. 
In hoeverre het 'afloopbericht' (niet te verwarren met het 'terugmeld-formulier'), dat 
onderdeel uitmaakt van het standaard D79-formulier, wordt gebruikt is onbekend. Op dit 
formulier kan de afloop van een mogelijke rechterlijke procedure omtrent schijnhuwelijken 
worden gemeld aan de VD. 

3.3.2 	Werklast 

Uit het kwantitatieve onderdeel van het onderzoek komt naar voren dat bij 94 procent van de 
VD-en de uitvoering van de VVVS heeft geleid tot een vergroting van de werklast. Bij 19 
procent heeft deze vergroting ook geleid tot capaciteitsproblemen. Deze percentages liggen 
hoger dan bij de ambtenaren BS/GBA waar bij 19 procent sprake is van een vergroting van de 
werklast en bij 3 procent van capaciteitsproblemen. 
Ook uit de interviews komt het beeld naar voren dat de uitvoering van de VVVS extra werk met 
zich mee brengt maar dat dit in de meeste gevallen niet tot problemen leidt. Sommige 
respondenten zien de D79-procedure als onderdeel van de aanvraag van een 
verblijfsvergunning. 

In het algemeen is de werkdruk bij de VD-en hoog. Dit heeft tot gevolg dat bij verschillende 
VD-en het onderzoek in het kader van deze wet beperkt blijft. De D79-procedure is hier een 
louter administratieve handeling. Men geeft hier aan dat men de prioriteiten elders legt omdat 
men weinig resultaat van de VVVS ziet. De uitvoering van de VVVS wordt als belastend ervaren 
juist vanwege het idee dat het extra werk geen resultaat oplevert. 

3.3.3 	Samenwerking met andere partijen 

Gemeente 
De samenwerking tussen VD en ambtenaren BS/GBA bestaat naast het geven van het 
schriftelijke advies uit het desgevraagd geven van telefonisch toelichting op dit advies. 
Daarnaast is in de beginperiode in de meeste regio's een aantal malen overleg geweest over 
de afstemming van de uitvoering van de wet. Bij het onderzoek is verder naar voren gekomen 
dat de verschillende VD-en op verzoek medewerking verlenen aan huisbezoeken door 
ambtenaren BS. Een ambtenaar BS is immers niet bevoegd tot het doen van huisbezoeken. 

Het algemene beeld dat uit de interviews naar voren komt is dat de samenwerking tussen VD 
en de ambtenaren BS en GBA goed verloopt. Dit wordt bevestigd door de cijfers van het 
schriftelijke onderzoek. 75 procent geeft aan (zeer) tevreden te zijn over de samenwerking met 
de ambtenaar BS/GBA. 9 procent zegt hierover ontevreden te zijn. 
In het kwantitatieve onderzoek is door 32 procent van de respondenten aangegeven dat de 
ambtenaar BS/GBA nooit of meestal niet een negatief advies opvolgt en door 44 procent dat 
negatieve adviezen even vaak wel als niet worden opgevolgd. In de eerste periode na 
invoering van de wet bestond bij verschillende VD-en hierover onvrede: men was van mening 
dat door de gemeente in te weinig gevallen gevolg werd gegeven aan een negatief advies. 

...„. 
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Inmiddels bestaat daarvoor meer begrip, onder andere ten gevolge van overleg. Men is tot het 
inzicht gekomen dat het voor een ambtenaar moeilijk is een schijnhuwelijk te bewijzen. 
Rechtszaken die door ambtenaren zijn verloren hebben bijgedragen aan dit inzicht. 
Bij het kwantitatieve onderzoek is door een respondent gemeld dat de terugkoppeling van de 
kant van de gemeente naar de VD-en te wensen overlaat. Bij de interviews en uit de 
vragenlijsten is gebleken dat VD-en in de regel niet op de hoogte zijn van beroepsprocedures 
en de afloop hiervan. 

OM 
Er is in het algemeen weinig contact tussen de VD en het OM in verband met de VVVS. In 
geval van weigeringen loopt in de meeste gevallen alles via de gemeente. Slechts de VD 
Amsterdam geeft aan meermalen contact gehad te hebben met het OM omtrent stuiting en 
nietigverklaring van huwelijken. 

Het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Haagse ambtenaar 
Er zijn in verband met de VVVS geen contacten tussen VD en-het ministerie van Buitenlandse 
Zaken of de Haagse ambtenaar bekend. 

3.3.4 Mening VD over WVS 

In de vragenlijst is de VD-en gevraagd een algemeen oordeel te geven over de VVVS. Dit wordt 
weergegeven in tabel 3.8. De VD-en lijken negatiever te oordelen over de VVVS dan de 
ambtenaren BS/GBA (zie tabel 3.6). Van de laatsten geeft 11 procent 'onvoldoende' of 'slecht' 
als oordeel tegenover 38 procent van de VD-en; 56 procent van de ambtenaren BS/GBA 
noemt de VVVS 'goed' of 'voldoende', tegenover 37 procent van de VD-en. 

Tabel 3.8 	Algemeen oordeel VD-en over de VVVS (N=32) 

Oordeel  

Goed 	 3 
Voldoende 	 34 
Matig 	 25 
Onvoldoende 	 19 
Slecht 	 19 

Onderstaand worden puntsgewijs de belangrijkste inhoudelijke opmerkingen die door de VD-
en op de vragenlijsten dan wel bij de interviews zijn weergegeven: 

Positieve elementen 
• De VVVS werkt drempelverhogend. Zoals ook door de ambtenaren BS/GBA wordt 

gesignaleerd is men van mening dat met name de gang naar de VD mensen afschrikt. 
• Duidelijke gevallen van schijnhuwelijken komen zelden meer voor. Zij die een 

schijnhuwelijk willen afsluiten worden gedwongen moeite te doen de schijn te verhullen. 
• Er wordt door de wet een signaal afgegeven dat misbruik van het huwelijk om een 

verblijfsvergunning te verkrijgen wordt aangepakt. 
• Er vindt controle plaats voor het huwelijk wordt voltrokken. Voorheen gebeurde dit pas 

nadat het huwelijk gesloten was. 
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Negatieve elementen: 
• Verschillende respondenten vinden dat de wet achter de feiten aan loopt. Men meent dat 

het probleem te laat is onderkend en dat op het moment dat de wet werd ingevoerd 
schijnhuwelijken om andere redenen' al minder aantrekkelijk waren geworden. 

• Een respondent noemt de wet 'onvoldoende en inefficiënt'. De uiteindelijke resultaten 
vindt hij niet tegen de hoeveelheid werk opwegen. De mening dat de wet veel werk met 
weinig resultaat met zich mee brengt wordt door meerdere respondenten gedeeld. 

• Verscheidene respondenten geven aan dat men niet kan oordelen over in het buitenland 
gesloten huwelijken. Daarbij spelen culturele en praktische problemen een rol. 

• Culturele problemen spelen vaker een rol bij de beoordeling van een relatie. Zo wijst men 
op het feit dat in verschillende culturen samen wonen voor het huwelijk niet de gewoonte 
is. Ook is het niet ongebruikelijk dat het gaat om door ouders gearrangeerde huwelijken 
waarbij beide partners elkaar voor het huwelijk nauwelijks kennen. 

• Het bewijzen van de schijn van een huwelijk is te moeilijk. 
• De mogelijkheden een gedegen onderzoek in te stellen ontbreken. Daardoor sorteert de 

wet niet het effect dat mogelijk is. 
• 75 procent van de VD-en (van het kwantitatieve onderzoek) is van mening dat het niet in 

alle gevallen zinvol is de D79-procedure te doorlopen. Daarbij worden de volgende 
huwelijken genoemd: 
• buitenlandse huwelijken die reeds meerdere jaren hebben stand gehouden (genoemd 

door 69 procent van de respondenten); 
• huwelijken waarbij de vreemdeling reeds een verblijfsvergunning (53 procent) heeft; 
• reeds ontbonden huwelijken (31 procent); 
• huwelijken waarbij de vreemdeling een verblijfstitel in het vooruitzicht heeft (13 

procent); 
• huwelijken waarbij de vreemdeling een EU-onderdaan is (13 procent). 
Bij het kwantitatieve onderzoek wordt door één respondent aangegeven dat er met de 
gemeenten afspraken zijn gemaakt over het uitsluiten van bepaalde groepen buitenlanders. 
Om welke groepen het gaat wordt echter niet aangegeven. Bij de interviews is eveneens 
een geval naar voren gekomen waarbij afspraken bestaan over uitsluiting van de D79- 
procedure. Dit is beschreven in paragraaf 3.2.1. Verder is door één VD bij de interviews 
aangegeven dat men de indruk heeft dat door de gemeenten niet in alle gevallen een D79 
wordt gevraagd. Daarbij gaat het met name om buitenlandse huwelijken die reeds 
meerdere jaren hebben standgehouden. 
Ook uit de interviews komt naar voren dat men het in bepaalde gevallen tijdsverspilling 
vindt dat de D79-procedure wordt doorlopen. Daarbij wijst men op buitenlandse 
huwelijken die reeds jaren hebben stand gehouden en op die buitenlanders die reeds een 
verblijfsvergunning hebben. In die gevallen wordt zonder verder onderzoek een positief 
advies gegeven. Een deel van de respondenten pleit ervoor verschillende groepen uit te 
sluiten. In het algemeen realiseert men zich echter dat dit moeilijk wettelijk te realiseren is. 

• In de vragenlijst is door de respondenten aangegeven of men van mening is dat de 
ambtenaar BS/GBA op basis van het VD-advies voldoende inzicht krijgt of het al dan niet 
om een schijnhuwelijk gaat. De resultaten zijn opgenomen in tabel 3.9. De mening van de 
VD-en over de bruikbaarheid van het VD-advies blijkt niet veel te verschillen van de mening 
van de ambtenaren BS/GBA (zie tabel 3.2). 

1  Hierbij wordt met name gewezen op de 'drie jaar'-regeling: een vreemdeling komt pas na drie jaar huwelijk in 
aanmerking voor een zelfstandige verblijfstitel. 
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Tabel 3.9 	Mate van inzicht in (schijn)huwelijk op basis van het VD-advies (mening VD-en) 

Mate van inzicht 

Ambtenaar BS/GBA krijgt voldoende inzicht 	 50% 
Ambtenaar BS/GBA krijgt voldoende, noch onvoldoende inzicht 	 13% 
Ambtenaar BS/GBA krijgt onvoldoende inzicht 	 22% 
Niet mogelijk dit te beoordelen 	 16% 
Totaal aantal respondenten 	 32 

Suggesties 
• Verschillende respondenten pleiten voor structurele controle van die huwelijken die 

ondanks twijfels toch afgesloten zijn. De wet kan in die zin worden gebruikt om verdachte 
huwelijken te signaleren en bij verlenging / verlening van een verblijfsvergunning op basis 
van een huwelijk gerichter te controleren. De D79-procedure fungeert daarbij als 
vooronderzoek voor het latere onderzoek met als doel intrekking van de 
verblijfsvergunning. Dezelfde situatie kan ontstaan met betrekking tot nietigverklaring van 
een schijnhuwelijk. 
De indruk bestaat echter dat de meeste VD-en geen speciale aandacht besteden aan 
huwelijken die bij de D79-procedure als verdacht zijn beoordeeld. In die gevallen dat dit 
wel het geval is lijkt dit niet structureel te gebeuren. Een respondent bij een VD noemt dit 
een gemiste kans. 

3.4 	Uitvoering en beoordeling van de WVS door het OM 

3.4.1 	Inleiding 

Uit de voorgaande hoofdstukken is het beeld ontstaan dat het OM slechts een geringe 
bemoeienis heeft met de uitvoering van de VVVS. Immers, in de verantwoording van de 
kwalitatieve fase in paragraaf 1.3.3 werd al opgemerkt dat bij slechts twee van de vijf 
parketten een face-to-face gesprek heeft plaatsgehad. Het derde parket had, volgens de 
officier van justitie die contactpersoon is voor de VVVS, geen praktische ervaring met de 
uitvoering van de wet. Overigens zijn er wel twee weigeringen door de ambtenaar BS door de 
rechtbank in datzelfde arrondissement behandeld. Het vierde parket had geen tijd om mee te 
werken aan het onderzoek; telefonisch kon enige informatie worden opgevraagd bij een 
parketsecretaris. De ervaring leert dat indien er veel waarde aan een onderwerp wordt gehecht 
er wel de tijd wordt gevonden om aan een onderzoek over dat onderwerp mee te werken. Bij 
het laatste parket kon telefonisch informatie over één concrete zaak worden opgevraagd. Meer 
had zich daar ook niet voorgedaan. 

Niet alleen de eigen ervaringen wijzen erop dat niet alle parketten even enthousiast de 
uitvoering van de VVVS ter hand hebben genomen, ook door sommige respondenten is wel 
aangegeven dat de indruk bestond dat er bij het OM niet altijd even veel belangstelling is voor 
de VVVS. 1  

1  Een respondent bij de rechtbank vertelde bijvoorbeeld de plv. Hoofdofficier van justitie in het betreffende 
arrondissement aangesproken te hebben op de beperkte kwaliteit van de conclusies die waren geschreven door 
parketsecretarissen i.p.v. door (in de gewenste situatie) Officieren van justitie. 

' 	I 
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Een laatste, zij het erg zwakke, indicatie voor de geringe belangstelling van het OM voor de 
uitvoering van de WVS is het aantal verzoeken een (vermeend) schijnhuwelijk nietig te laten 
verklaren en het aantal stuitingen. Het OM kan, los van wat de ambtenaar BS/GBA doet, zelf 
actie ondernemen op het moment dat blijkt (bijvoorbeeld door tips of gedurende een 
opsporingsonderzoek) dat een bepaald huwelijk uit schijnmotieven is of wordt gesloten. Bij 
één parket zijn thans twee zaken in voorbereiding waarbij het OM gaat vorderen de 
huwelijken nietig te verklaren en er is daar één huwelijk gestuit. Bij de andere onderzochte 
parketten is dit alles volgens de ons beschikbare gegevens' niet voorgekomen. 2  

In de onderstaande subparagraaf wordt kort ingegaan op de overige onderzoeksresultaten 
(immers, het bovenstaande geeft al een eerste beeld van de uitvoeringspraktijk). Er zijn 
overigens geen aanwijzingen dat de uitvoeringspraktijk van andere parketten in grote lijnen 
verschilt dan die van de in het onderzoek benaderde parketten. 

3.4.2 	Overige onderzoeksresultaten 

Samenwerking met ambtenaar BS/GBA en VD 
In één arrondissement wordt er, nadat de ambtenaar BS een gesprek heeft gehad met het 
aanstaande echtpaar en overwogen wordt het huwelijk te weigeren, overleg gevoerd met het 
OM. Doorgesproken wordt of de weigering tot stand zou kunnen houden voor de rechtbank: 
gevoelsmatig kan iets een schijnhuwelijk zijn, als de zaken op een rijtje worden gezet blijkt het 
bewijs soms afwezig te zijn. De ambtenaar BS heeft vervolgens nog een gesprek met de 
betrokkenen waarna hij al dan niet het huwelijk weigert. Op het moment dat de conclusie 
door het OM geschreven moet worden wordt er doorgaans wederom contact opgenomen. 
De stukken van de ambtenaar BS bevatten doorgaans te weinig informatie: in de weigering die 
aan de betrokkenen is gestuurd, staan niet altijd de onderbouwingen die geleid hebben tot de 
weigering. Indien het OM informatie nodig heeft van de VD kan die eenvoudig worden 
verkregen. 
De contacten tussen OM en ambtenaar BS/GBA in bovengenoemd arrondissement zijn 
incidenteel: naar aanleiding van een concrete zaak is overleg. Na afloop van een zaak (na 
uitspraak van de rechter) wordt deze niet nog eens doorgesproken. Alleen indien bij een 
nieuwe zaak (bij een volgende weigering) hetzelfde soort omstandigheden zich voordoen 
wordt aan de hand van het verloop van de oude zaak bepaald hoe er in het nieuwe geval 
gehandeld moet worden. 

In een ander arrondissement is overleg met de ambtenaar BS/GBA uitgesloten: het OM neemt 
een conclusie en vertegenwoordigt daarin de Staat; overleg met één van de partijen is dan 
uitgesloten. Op het moment dat het OM een conclusie moet schrijven wordt het dossier 
uitgezocht, de verklaringen gecontroleerd, et cetera om na te gaan of de weigering van de 
ambtenaar BS/GBA terecht was. 

1  Aan de ambtenaren BS/GBA en VD-en in den lande is gevraagd of ze gevallen kenden; dit bleek in beperkte mate 
het 9eval te zijn. 

2  Bij éen parket zijn wel verzoeken binnengekomen om een huwelijk nietig te laten verklaren; aangezien de huwelijken 
voor 1 november 1994 zijn gesloten is nietig verklaring volgens het parket niet mogelijk. 
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In een derde arrondissement zijn de contacten tussen OM en VD. goed; er is regelmatig 
incidenteel en structureel contact. Dit wordt belangrijk gevonden: de organisaties moeten 
weten wat ze aan elkaar hebben om het werk goed te kunnen doen. 
De respondent van het OM wist eigenlijk niet of er contacten waren met de ambtenaar 
BS/GBA; de respondent had met name met de VVVS te maken in het kader van het nietig laten 
verklaren van reeds gesloten huwelijken. In dit arrondissement is het OM druk met de VD aan 
de slag gegaan om schijnrelaties aan te pakken (in het kader van de uitvoering van de 
Vreemdelingenwet). Betrokkenen worden gevraagd een relatieverklaring te ondertekenen; 
door de VD wordt vervolgens gecontroleerd of er inderdaad sprake is van een relatie (door 
middel van één of twee gesprekken op het bureau, al dan niet gevolgd door een huisbezoek). 
Indien er het vermoeden is dat er geen sprake is van een relatie, volgt een lik op stuk beleid: 
de Nederlandse betrokkene krijgt via de fax een dagvaarding om voor de rechter te 
verschijnen wegens valsheid in geschrifte (artikel 225 Sr) of wegens het uit winstbejag iemand 
toegang verschaffen tot Nederland (artikel 197a Sr); de aanvraag van de vreemdeling wordt 
onmiddellijk door de IND afgewezen, de vreemdeling wordt in vreemdelingenbewaring gezet 
en wordt zo snel mogelijk uitgezet) Indien het om een huwelijk gaat wordt tevens gevorderd 
dat het huwelijk nietig wordt verklaard. Ervaring met de VVVS voor wat betreft het weigeren 
van huwelijken door de ambtenaar BS/GBA was nog niet opgedaan door de betreffende 
respondent. Van de zijde van de ambtenaar BS/GBA is overigens gemeld dat er wel informeel 
contact is over een aanstaande weigering: de stukken worden opgestuurd aan het parket, als 
die er niets in ziet dan gaat de weigering niet door. 2  

Het is niet gebleken dat in één van de arrondissementen nadere afspraken over de 
uitvoeringspraktijk (bijvoorbeeld over het uitsluiten van bepaalde groepen van de procedure) 
zijn gemaakt tussen gemeenten/VD enerzijds en OM anderzijds. 

Prioriteit 
In de inleiding bij deze paragraaf is aangeven dat respondenten van gemeenten en VD-en de 
indruk hebben dat er bij het OM niet altijd even veel prioriteit aan dit soort zaken wordt 
gegeven. Aan de respondenten bij het OM is deze vraag ook gesteld. Ook door hen werd 
gezegd dat de VVVS wel als taak van het OM wordt gezien, maar dat er inderdaad aan deze 
taak niet het meeste belang wordt gehecht. Eén respondent zei dat er wel enige aandacht 
voor is, maar dat het niet teveel mag zijn: "zolang de zaken niet met honderden tegelijk 
binnenkomen, pakken we het nog wel op". Eén respondent verklaarde het gebrek aan 
enthousiasme mede uit het feit dat er eigenlijk weinig kennis is bij het OM over de VVVS (en 
overigens ook over de andere 'extra justitiële' zaken). Onbekend maakt onbemind; officieren 
van Justitie hebben weinig zin om een verhaal voor de rechtbank te houden over een 
onderwerp waar ze niet zoveel vanaf weten. Eén respondent vindt het goed dat het OM een 
rol heeft in de materie; dit voorkomt oneigenlijk gebruik van bevoegdheden. 

Beoordeling van de WVS 
De respondenten vinden de VVVS een zinvolle aanvulling op hetgeen in de Vreemdelingenwet 
is bepaald. De wet werpt een drempel op om een schijnhuwelijk aan te gaan. Dit zal, volgens 
één respondent (een ander is daar weer wat sceptischer over) ongetwijfeld wel een aantal 

1  Zie voor een uitgebreide beschrijving van de procedure: Wiersma, J. e.a. (1998). De procedure is aangescherpt na 
de uitspraak van 4 december 1997 door de arrondissementsrechtbank Amsterdam, waarin voorwaarden werden 
genoemd waaraan moet worden voldaan indien de relatieverklaring wordt gebruikt. 

2  In het vierde arrondissement, waar één zaak had gespeeld, is eveneens voor de zitting contact geweest tussen OM 
en ABS. 
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personen ontmoedigen. Echter, er blijven voldoende personen over die ondanks de VVVS 
zullen proberen een (schijn)huwelijk aan te gaan. In die zin is de wet dus niet effectief. Tevens 
wordt opgemerkt dat de wet niet eenvoudig is toe te passen: het is buitengewoon lastig aan 
te tonen dat er sprake is van een schijnhuwelijk. 

De respondenten hebben geen suggesties gedaan de uitvoeringspraktijk van de VVVS te 
verbeteren. Daarvoor is goed beschouwd ook te weinig ervaring met de wet opgedaan. 

3.5 	Beoordeling van de INVS door de rechterlijke macht 

3.5.1 	Inleiding 

Tegen een weigering een huwelijksakte op te maken, dan wel een in het buitenland gesloten 
huwelijk in te schrijven staat op basis van artikel 1:27 BW respectievelijk artikel 86 Wet GBA 
beroep open bij de rechtbank. Uit hoofdstuk 2 blijkt dat dit in circa 97 gevallen beroep is 
ingesteld tegen een weigering een huwelijk te sluiten dan wel een in het buitenland gesloten 
huwelijk in te schrijven. Met nadruk dient vermeld te worden dat deze cijfers alleen gebaseerd 
zijn op de gegevens die verstrekt zijn door de gemeenten die (in de verschillende fasen) aan 
het onderzoek hebben meegewerkt en die deze gegevens hebben verstrekt. Met andere 
woorden: ongetwijfeld zijn er meer zaken ter beoordeling aan de rechter voorgelegd. Uit 
hoofdstuk 2 bleek eveneens dat de rechter over de jaren heen in (volgens de verstrekte 
gegevens) circa 40 gevallen (van de circa 97) de ambtenaar BS/GBA in het gelijk heeft gesteld. 

Tegen de beslissing van de rechtbank is hoger beroep bij het Gerechtshof mogelijk, hetgeen 
(volgens de opgave van de aan het onderzoek meewerkende gemeenten) acht keer voorkwam 
voor de weigering een huwelijk te sluiten of in te schrijven in de GBA. De uitspraken van het 
hof ondersteunden in één geval de weigering van de ambtenaar BS/GBA. Van vier zaken is de 
uitslag onbekend. Er zijn geen zaken bekend die aan de Hoge Raad zijn voorgelegd. 

Het beeld ontstaat dat de rechterlijke macht nogal kritisch is over de wijze waarop de 
ambtenaar BS/GBA omgaat met de bevoegdheden die de VVVS aan hen heeft gegeven. 

In deze paragraaf wordt nader ingegaan op de wijze waarop de rechterlijke macht oordeelt 
over de VVVS. Enerzijds gebeurt dit op basis van de drie gesprekken die hebben 
plaatsgevonden met leden van de rechterlijke macht', anderzijds op basis van de beschikbare 
jurisprudentie. 

3.5.2 	Bewijsvoering 

Inleiding 
Het belangrijkste onderwerp in dit verband is uiteraard het oordeel van de rechterlijke macht 
over de wijze waarop de ambtenaar BS/GBA dient aan te tonen dat een voorgenomen 
huwelijk uit schijnmotieven wordt gesloten. Belangrijk hierbij is de rol van de indicatielijst die 

Voor de volledigheid: twee respondenten waren vice-president in de Handels-unit/sector van de betreffende 
rechtbank; één respondent was vice-president in de Sector Familie- en Jeugdrecht. 
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door VD en ambtenaar BS/GBA wordt gehanteerd. Immers, op basis hiervan wordt in eerste 
instantie vermoed of er sprake is van een schijnhuwelijk. Eventueel vindt er (naar aanleiding 
van de vermoedens) nader onderzoek plaats (bijvoorbeeld doordat de ambtenaar BS/GBA de 
betrokkenen horen). Ook andere factoren, zoals het horen van betrokkenen en het onderzoek 
van de VD, spelen echter een rol. 

De respondenten geven aan dat het buitengewoon lastig is om te kunnen beoordelen of er 
sprake is van een schijnhuwelijk. Ondanks het feit dat er aanwijzingen zijn, kan nooit met 
zekerheid worden gezegd dat een huwelijk alleen wordt gesloten met het oogmerk een 
verblijfstitel te krijgen. Immers, de intenties van de betrokkenen die aangeven in het huwelijk 
te willen treden, blijven onbekend. 

Indicatielijst 
Er wordt door de respondenten wisselend gedacht over de waarde van de indicatielijst. Eén 
respondent is niet op de hoogte van het bestaan van de lijst; in de oordeelsvorming worden 
de factoren die door de ambtenaar BS worden aangedragen ter onderbouwing van de 
weigering niet 'bij elkaar opgeteld' maar afzonderlijk van elkaar beoordeeld. Indien er 
eveneens 'tegenindicaties' zijn (waarbij het met name gaat om de aanwezigheid van 
kinderen), wordt de ambtenaar BS door deze rechter al snel opgedragen alsnog akte van 
voorgenomen huwelijk op te maken. 

Een andere respondent is wel op de hoogte van het bestaan van de indicatielijst, maar is er 
niet bijster enthousiast over. De weigering van de ambtenaar BS/GBA op basis van alleen de 
aanwezigheid van de factoren uit de indicatielijst en een gesprek met de betrokkenen biedt 
eigenlijk te weinig houvast om goed te kunnen beoordelen of er sprake is van een 
schijnhuwelijk. Bij de beoordeling van een zaak laat de respondent zich met name leiden door 
hetgeen naar voren wordt gebracht ter zitting. 

De derde respondent is beter te spreken over de indicatielijst. De indicaties zijn volgens deze 
respondent ontleend aan juiste argumenten die op zichzelf niet zoveel zeggen, maar als alle 
omstandigheden bij elkaar worden opgeteld tot de conclusie leiden dat er sprake is van een 
schijnhuwelijk. Deze respondent merkt overigens ook op dat het niet erg handig is dat er een 
standaardvragenlijst tijdens de verhoren wordt gehanteerd: de respondent heeft een 
exemplaar in de lade liggen, de advocaten van betrokkenen ongetwijfeld ook. Betrokkenen 
gaan oefenen op de vragen die worden gesteld om te voorkomen dat er afwijkende 
verklaringen worden gegeven. Beter zou het zijn de vragen af te wisselen en als er dan toch 
een standaard gehanteerd moet worden, zo nu en dan op de gegeven antwoorden door te 
vragen. 

Uit de jurisprudentie kunnen ook voorzichtige conclusies worden getrokken over de waarde 
van de indicaties. Om te beginnen is duidelijk dat, als er door de ambtenaar BS/GBA wordt 
geweigerd, deze weigering in ieder geval gebaseerd dient te zijn op verschillende (en niet 
slechts één of enkele) indicaties. Zo oordeelde de rechtbank in Amsterdam in haar beschikking 
van 10 juni 1997 (rekestnummer 97.1005 H) onder overweging 5.2 "De rechtbank is van 
oordeel, dat weliswaar geen der afzonderlijke vermelde feiten of omstandigheden' tot de 
conclusie leidt dat er sprake is van een voorgenomen schijnhuwelijk, doch diezelfde feiten en 

1  Indicaties in deze zaak waren onder andere: illegaal verblijf van de buitenlandse partner, groot leeftijdsverschil, niet 
met elkaar kunnen communiceren en het afleggen van tegenstrijdige verklaringen. 
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omstandigheden in onderling verband beschouwd rechtvaardigen wel deze conclusie van de 
ambtenaar burgerlijk stand." Het verzoek van betrokkenen werd dus door de rechtbank 
verworpen. Een ander voorbeeld is te vinden in de beschikking van de rechtbank in 's-
Gravenhage van 14 juli 1997 (rekestnummer 97/913) waarin het verzoek van betrokkenen 
wordt gehonoreerd. De rechtbank overweegt hierbij "dat de omstandigheden dat de man in 
de verblijfsprocedure is uitgeprocedeerd, de uitzettingsprocedure in gang is gezet, en de 
verzoekers gedurende de uitzettingsprocedure te kennen geven spoedig met elkaar in het 
huwelijk te willen treden en op grond daarvan een verblijfsvergunning voor de man aanvragen 
niet zonder meer tot de conclusie kan leiden dat het oogmerk van verzoekers  etc." Het 
enige gegeven dat de man niet op een andere grond dan via het huwelijk aan een titel kan 
komen, is volgens de rechtbank te weinig om het schijnkarakter van een huwelijk aan te 
tonen. 

De aanwezigheid van verschillende indicaties is echter geen voldoende garantie voor de 
ambtenaar BS/GBA dat zijn weigering stand houdt voor de rechter. Indien de jurisprudentie 
wordt bekeken, wordt het beeld uit de interviews bevestigd dat er wisselend wordt gedacht 
over de waarde van de indicaties. Zoals zo vaak bij dit soort onderwerpen kan in zijn 
algemeenheid niet zo veel worden gezegd over de beoordeling door de rechterlijke macht van 
elke afzonderlijke indicatie: de materie is te casuïstisch, oftewel, veel hangt af van de 
omstandigheden van het geval. Er ontstaat hier en daar wel een beeld (bij verschillende 
respondenten, niet zijnde lid van de zittende magistratuur) dat de wijze van beschikken deels 
afhangt van de persoon van de rechter: "als we wisten dat   rechter zou zijn in die zaak, 
hadden we het huwelijk niet geweigerd". 

De jurisprudentie van de rechtbanken biedt dus weinig mogelijkheden een algemene lijn aan 
te geven. Derhalve is ook gekeken naar uitspraken van de Gerechtshoven. Indien de 
jurisprudentie van het hof in 's-Gravenhage l  wordt bekeken ontstaat echter niet echt een 
bemoedigend beeld om op basis van de indicatielijst een huwelijk te weigeren. Het meest 
recente voorbeeld is de beschikking van dit hof van 23 januari 1998 (rekestnummer 425.R.97) 
waarin een weigering van de ambtenaar GBA om een in het buitenland gesloten huwelijk in te 
schrijven ongedaan wordt gemaakt, terwijl er klaarblijkelijk duidelijke indicaties 2  waren dat het 
om een schijnhuwelijk zou gaan. Als bij dit soort zaken de weigering al ongedaan wordt 
gemaakt, lijkt het wel erg lastig te worden het bewijs te leveren voor een schijnhuwelijk. 

De uitspraak ligt echter wel enigszins in de (kritische) lijn van dit hof: zie bijvoorbeeld de 
uitspraak van 5 december 1997 waarin het hof stelde dat "de ABS er niet in is geslaagd ook 
maar het begin van het bewijs (onze cursivering) te leveren   etc" (rekestnummer 
R9700511). 3  lets milder, echter wel de weigering vernietigend is het hof in de beschikking van 
19 september 1997 (rekestnummer 369 H 97) waarin wordt geoordeeld (onder overweging 
7): "De vraag die derhalve thans aan de orde komt is of er hier sprake is van een onmiskenbaar 
schijnhuwelijk. Het hof is van oordeel dat deze vraag ontkennend dient te worden 
beantwoord. Ofschoon de omstandigheden ruimte laten voor een aanmerkelijke mate van 

'Voor zover bekend zijn er vier andere uitspraken geweest van andere dan het Haagse Gerechtshof; het 
onderzoeksteam had hier echter niet de beschikking over. 

2  De gemeente voerde onder aan: de man heeft de vrouw leren kennen via een videoband; de man reisde naar 
Suriname en trouwde daar meteen met de vrouw; de man is zwakbegaafd en overziet de consequenties van een 
huwelijk met een vrouw met vier kinderen niet; de man wist de huwelijksdatum (enige weken nadat het huwelijk 
was gesloten) niet te herinneren; de vrouw woont in Suriname en de man in Nederland en hebben een onduidelijk 
en niet frequent contact. 

3  De weigering was met name gebaseerd op de voorgeschiedenis van de partijen. 
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twijfel (onze cursivering), is het naar het oordeel van het hof niet zonder meer aannemelijk dat 
het oogmerk van partijen   etc." In één beschikking gaf het hof de betrokkenen ongelijk: 
het belangrijkste argument van betrokkenen was dat uit het feit dat de vrouw een IVF-
behandeling onderging moest blijken dat er sprake was van een relatie. Gezien de 
omstandigheden bleek echter dat de (buitenlandse) man weinig van doen had met die 
behandeling. Het hof hield de weigering in stand (beschikking van 14 november 1997, 
rekestnummer 344 H 97). 

Horen van betrokkenen 
Indien de ambtenaar BS/GBA voornemens is te weigeren een voorgenomen huwelijk te sluiten 
dan wel een in het buitenland gesloten huwelijk in te schrijven, doet hij er verstandig aan 
beide partners te horen. De respondenten bij de rechtbanken geven aan dat in zijn 
algemeenheid het belangrijk is dat de partners zijn gehoord. Het is uiteraard mogelijk dat van 
dit uitgangspunt afgeweken wordt, bijvoorbeeld indien één van de partners zegt voor het geld 
te trouwen. Doorgaans liggen de zaken echter niet zo duidelijk en is horen noodzakelijk. De 
betrokkenen moeten, zo is het oordeel, bij voorkeur gelijktijdig, maar in ieder geval in een kort 
tijdsbestek na elkaar gehoord worden. 

Het alleen afgaan op de verklaring van de VD is onvoldoende, zo blijkt ook uit de beschikking 
van de rechtbank te 's-Gravenhage van 7 juli 1997 (rekestnummer 96/8536) waarin werd 
gesteld dat " de rechtbank is van oordeel dat de ambtenaar burgerlijke stand niet is geslaagd 
het bewijs te leveren van zijn stelling dat er sprake is van een huwelijk met als enig doel een 
verblijfsrechtelijke status in Nederland te verkrijgen. De rechtbank overweegt daartoe dat de 
ambtenaar burgerlijke stand zijn besluit enkel heeft gebaseerd op een verklaring van de 
Korpschef, welke verklaring slechts betrekking heeft op de verblijfsstatus van de 
man etc.". Het verzoek van betrokkenen om de weigering van de ambtenaar ongedaan te 
maken werd dus gehonoreerd. 

De respondenten vinden het niet alleen belangrijk dat de ambtenaar BS/GBA de betrokkenen 
heeft gehoord, ook zij zelf willen met de partners spreken. Alleen op uiterlijke omstandigheden 
een zaak beoordelen is onvoldoende; de betrokkenen moeten in de gelegenheid zijn gesteld 
ter zitting hun verhaal te vertellen. In één arrondissement speelde ten tijde van de 
gegevensverzameling een zaak waarbij een huwelijk tussen een Nederlandse vrouw en een 
Marokkaanse man was geweigerd. Betrokkenen zijn in beroep gegaan. Aangezien de man 
inmiddels is uitgewezen en er nog geen inreisvisum is afgegeven zodat hij gehoord kan 
worden door de rechtbank, wordt er (nog) geen uitspraak gedaan. 

In de hierboven reeds aangehaalde beschikking van het Gerechtshof in 's-Gravenhage van 23 
januari 1 998 blijkt ook dat het horen van de betrokkenen belangrijk wordt geacht. In haar 
beschikking oordeelt het hof onder overweging 20 dat "De beslissing van de rechtbank zou 
alleen al daarom niet kunnen worden bekrachtigd, omdat geen althans onvoldoende 
pogingen zijn gedaan om de vrouw te horen. Zij dient in de gelegenheid gesteld te worden 
om, waar het gaat om de vaststelling van haar burgerlijke rechten als bedoeld in artikel 6 
EVRM, in de procedure te worden betrokken." Het hof vervolgt onder overweging 21 dat "het 
hof zal de behandeling van de zaak evenwel niet aanhouden voor een herstel van dit verzuim 
omdat reeds op de hierboven genoemde gronden de beschikking van de rechtbank zal 
worden vernietigd en het verzoek van de man zal worden ingewilligd". 
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Onderzoek VD 
Het onderzoek van de VD is niet zelden een administratief onderzoek, terwijl de ambtenaar BS 
voor een belangrijk deel afhankelijk is van de informatie van de VD. De ambtenaar BS is, aldus 
de rechters, niet geëquipeerd om dit soort onderzoek te verrichten. De VD zou derhalve een 
actievere rol kunnen spelen. Het verzamelen van informatie over de motieven van de 
betrokkenen in het huwelijk te treden kan een extra impuls krijgen indien de VD op huisbezoek 
gaat. 1  Eén respondent zou graag zien dat of de VD of een maatschappelijk werker de 
betrokkenen en eventueel de familieleden bezoeken. Dit gebeurt thans nog niet in dit 
arrondissement. In het arrondissement waar een andere respondent zitting heeft gebeurt dit al 
wel. Het wordt door de rechtbank gewaardeerd indien de VD op de zitting aanwezig is en 
eventueel mondeling het rapport kan toelichten. 

Ook uit jurisprudentie blijkt dat een onderzoek door de VD geen plicht is, maar wel handig 
kan zijn. In haar beschikking van 3 maart 1997 (rekestnummer 965917) oordeelt de 
arrondissementsrechtbank 's-Gravenhage dat 'noch uit de toepasselijke wetsartikelen op de 
onderhavige procedure noch uit de Memorie van Toelichting op de Wet ter voorkoming en 
bestrijding van schijnhuwelijken van 2 juni 1994 (Stb. 405) kan worden opgemaakt dat het de 
bedoeling van de wetgever is geweest dat de aanstaande echtelieden thuis worden bezocht, al 
kan een dergelijk bezoek wel bijdragen aan de oordeelsvorming van de ambtenaar van de 
burgerlijke stand". 

De VD zou, aldus respondenten, ook in de periode tussen de weigering van de ambtenaar BS 
en de daadwerkelijke zitting (hetgeen een periode is die al gauw tot een half jaar kan oplopen) 
nader onderzoek moeten verrichten. Thans dient een zaak beoordeeld te worden op 'oude' 
feiten. Het zou beter zijn indien er ook op basis van meer recente informatie geoordeeld kan 
worden. 

3.5.3 Algemeen oordeel over de INVS 

Aan de respondenten is de vraag voorgelegd wat ze van de VVVS vinden. Eén respondent is 
van oordeel dat de materie in de sfeer van het Vreemdelingenrecht behandeld moet worden. 
Mensen trouwen uit allerlei motieven; de overheid zou zich niet met deze motieven moeten 
bemoeien. 

De andere twee respondenten zijn positiever. Allereerst wordt er een zekere preventieve 
werking aan de wet toegekend. Daarnaast wordt het gewaardeerd dat de ambtenaar BS niet 
meer lijdelijk hoeft toe te zien dat er een huwelijk uit schijnmotieven wordt gesloten. Het is 
ook terecht dat er een toets door de rechtbank aan die weigering is verbonden. Eén 
respondent benadrukt dat de ambtenaar BS met een weigering zijn nek uitsteekt en dat de 
rechtbank daar niet lichtzinnig mee mag omspringen. Het kost veel tijd en moeite voor de 
ambtenaar BS een huwelijk te weigeren. De feiten dienen zorgvuldig door de rechtbank te 
worden afgewogen; als het ware moet het onderzoek van de VD en ambtenaar BS over 
worden gedaan. Deze respondent vindt ook dat er een ongelijke strijd wordt gestreden. De 
betrokkenen worden vertegenwoordigd door een procureur die gepokt en gemazeld is in 
vreemdelingenzaken, terwijl de ambtenaar BS er alleen voorstaat en niets meer kan doen dan 

1  Respondenten werkzaam bij de 'maatschappelijke' organisaties benadrukken overigens dat huisbezoek ook niet alles 
zegt: in sommige andere culturen mogen partners niet voor het huwelijk samenwonen. 
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de aan hem bekende feiten vertellen. De respondent ziet dan ook niet zelf lijdelijk toe wat er 
allemaal wordt aangedragen, maar bemoeit zich actief met hetgeen naar voren wordt 
gebracht. 

Er is een aantal (kritische) punten door de respondenten aangedragen. Allereerst merkt een 
respondent op dat de uitvoering van de wet erg lastig is. Het is, zoals hierboven al gezegd, erg 
lastig een oordeel te vormen over het karakter van het huwelijk. Het zou goed zijn indien er 
een betere voorbereiding zou plaatsvinden, bijvoorbeeld doordat de VD nader onderzoek zou 
verrichten. Daarnaast is de uitvoering van de wet lastig omdat de zaken erg tijdrovend zijn 
aangezien de betrokkenen bij voorkeur apart gehoord moeten worden. 

Doordat er een tijd tussen weigering en zitting zit, zou een nader onderzoek door de VD naar 
de motieven van het aanstaande echtpaar gewenst zijn (dus niet alleen naar de 
verblijfsrechtelijke status). Niet alleen om op de zitting de meest recente informatie 
voorhanden te hebben: één respondent kan zich bijvoorbeeld ook voorstellen dat uit dit 
onderzoek blijkt dat de ambtenaar BS zijn weigering ongedaan kan maken omdat er blijkbaar 
geen sprake is van een schijnhuwelijk en dat de zaak derhalve helemaal niet voor de rechter 
hoeft te komen. 

Aan de respondenten is tenslotte gevraagd wat hun oordeel is over de strafbaarstelling van 
bemiddeling bij schijnhuwelijken. 1  Eén respondent noemde het een kwalijke zaak, maar wist 
niet of het gelijk strafbaar gesteld moest worden. De andere respondenten stonden er niet 
negatief tegenover, maar hadden geen enkel vertrouwen in de handhaving ervan: de ene 
respondent vanwege zijn ervaring met de slechte strafrechtelijke handhaving van andere 
familierechtelijke normen (bijvoorbeeld het verbod een kerkelijk huwelijk voor een burgerlijk 
huwelijk te sluiten); de andere respondent gelooft niet dat in dit soort zaken het bewijs rond 
gekregen kan worden: de betrokkenen zijn eveneens belanghebbenden, indien ze zeggen dat 
er bemiddeld is, zeggen ze in feite dat hun huwelijk uit schijnmotieven is gesloten. 

3.6 	Overige punten gerelateerd aan de WVS 

3.6.1 	Inleiding 

In deze paragraaf wordt ingegaan op een aantal punten die (zijdelings) met de VVVS te maken 
hebben, maar die niet direct als uitvoering of effect van de wet gezien kunnen worden. 
Hieronder wordt ingegaan op de volgende aspecten: de positie van de vrouw, de (wettelijke) 
invoering van de MVV, de koppeling VAS-GBA, schijnrelaties en de waarnemingen van 
respondenten bij andere zaken zoals echtscheidingen die in het kader van het fenomeen 
schijnhuwelijk interessant zijn. 

Interessant in dit verband is een zeer recent arrest van de Hoge Raad. Op 7 april jongstleden heeft de HR een 
uitspraak gedaan waarbij werd bepaald dat het bemiddelen bij schijnhuwelijken onder artikel 197a Sr valt (uit 
winstbejag iemand behulpzaam zijn om toegang tot Nederland te krijgen), ondanks de voornemens van de 
regering dit in een aparte wet te regelen., zie HR, 7 april 1998, nr. 106 619. 
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3.6.2 	Positie van de vrouw 

In het onderzoek is aandacht besteed aan de positie van de vrouw. Deze zou na invoering van 
de VVVS in voorkomende gevallen veranderd kunnen zijn. De belangrijkste informatie over dit 
onderwerp is in de oriënterende fase verkregen bij de Stichting Lawine en het Clara 
Wichmann-instituut. Eveneens is informatie verkregen van de Zedenpolitie in Amsterdam. Aan 
respondenten werkzaam bij gemeenten en VD-en is ook gevraagd of zij veranderingen hebben 
geconstateerd. Zij hadden geen indicaties dat de VVVS tot veranderingen van de positie van de 
vrouw heeft geleid, dan wel konden dit niet beoordelen. De door de Stichting Lawine en het 
Clara Wichmann-insituut gesignaleerde knelpunten met betrekking tot de vrouw zijn de 
volgende. 

Knelpunten positie vrouw 
Ten eerste komt het voor dat als een Nederlandse man getrouwd is met een buitenlandse 
vrouw en ze binnen drie jaar gaan scheiden, hij aangifte doet bij de VD omdat hij zegt erin 
geluisd te zijn: de vrouw zou alleen uit schijnmotieven met hem getrouwd zijn. De man hoopt 
dat de titel van de vrouw wordt afgenomen en ze het land wordt uitgezet. De reden waarom 
de man dit doet is het ontlopen van alimentatieverplichtingen en het kunnen behouden van 
het huis dat vrijwel zeker bij de boedelscheiding aan de vrouw zou worden toegewezen. In de 
tweede helft van 1997 waren twee van deze gevallen bekend. Onbekend is overigens hoe 
deze gevallen afgelopen zijn. Het is immers uiteindelijk de bevoegdheid van het OM, en niet 
van de Nederlandse partner, een verzoek bij de rechtbank in te dienen om het huwelijk nietig 
te laten verklaren. Gezien het feit dat het totaal aantal nietigverklaringen beperkt is en de 
gevallen waarin dit is gebeurd voor zover bekend plaats hadden na een onderzoek van de VD 
in verband met de verlenging van de verblijfstitel, moet de vermeende mogelijkheid van de 
Nederlandse partner om op een dergelijke wijze van de buitenlandse partner af te komen, 
beperkt worden geacht. Overigens is om dit soort misbruik te voorkomen bij de voorbereiding 
van de wet er expliciet voor gekozen de partner geen zelfstandige bevoegdheid te geven het 
huwelijk nietig te laten verklaren, maar deze uitsluitend aan het OM te geven. 
Deze methode zou overigens ook niet uitsluitend ten nadele van de vrouw hoeven te werken; 
ook het omgekeerde komt voor: de Nederlandse vrouw wil van haar buitenlandse man af en 
hoopt dat het huwelijk nietig kan worden verklaard met als argument dat de man voor de titel 
is getrouwd.' 

Het tweede punt dat is aangedragen betreft de indicatielijst. De indicaties die worden 
gehanteerd om een schijnhuwelijk aan te tonen zijn weliswaar neutraal, maar zouden voor de 
(Nederlandse) vrouw eerder nadelig werken dan voor de (Nederlandse) man. Bijvoorbeeld: 
een oudere vrouw die met een jongere man trouwt is minder geaccepteerd dan vice versa. 
De beeldvorming omtrent Nederlandse vrouwen die met een buitenlandse man willen 
trouwen is hoe dan ook negatief. Het komt vaak voor dat een medewerker van de VD (goed 
bedoeld) de vrouw waarschuwt: 'zou u dat wel doen mevrouwtje, hij trouwt misschien alleen 
voor de titel'. Dit wordt als buitengewoon vernederend ervaren. Overigens blijkt uit de 
onderhavige evaluatie niet dat de ambtenaar BS of de VD-medewerker eerder bij een 
Nederlandse vrouw het vermoeden heeft dat het een schijnhuwelijk betreft. In hoofdstuk 2 

1  Zie in dit verband bijvoorbeeld: Rb Breda, 2 november 1993, nr. 111/93. De vrouw deed op basis van artikel 1:71 lid 
2 BW een beroep op dwaling omtrent de betekenis van de door haar afgelegde verklaring (bij het sluiten van een 
huwelijk). De man zou namelijk alleen getrouwd zijn om een verblijfsvergunning te krijgen. De rechtbank en in 
hoger beroep het hof (Hof 's-Hertogenbosch, 13 oktober 1994, rolnr. 222/94/BR) oordeelden echter dat dwaling 
omtrent de betekenis van de door de man afgelegde verklaring voor de vrouw geen grond is het huwelijk nietig te 
laten verklaren. 
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werd geconstateerd dat volgens gemeenten en VD-en er geen duidelijk onderscheid te maken 
is naar het geslacht van de buitenlandse partner en dus ook niet van de Nederlandse partner. 

Vrouwenhandel/prostitutie 
De VVVS zou mede bedoeld zijn vrouwenhandel tegen te gaan. Uit gegevens van de Stichting 
Tegen Vrouwenhandel in Utrecht (S. van de Pas, 199?) blijkt echter dat het maar één keer is 
voorgekomen dat een vrouw naar Nederland werd gehaald (tegen haar wil) op basis van 
verblijf bij partner. De Zedenpolitie in Amsterdam heeft dit soort gevallen wel iets vaker 
geconstateerd. Bij bordeelcontroles is het over de jaren heen een keer of tien gebleken dat een 
Thaise vrouw in Thailand was getrouwd met een Nederlandse man (via een 
huwelijksbemiddelaar), maar in Nederland aangekomen de man nooit meer te zien kreeg en 
gedwongen werd in de prostitutie te werken. Dat het nauwelijks voorkomt dat het 
schijnhuwelijk wordt gebruikt bij de vrouwenhandel is overigens niet verwonderlijk: het is veel 
eenvoudiger om via een toeristen- of artiestenvisum iemand naar Nederland te laten komen. 
Wat wel vaak voorkomt, aldus de respondent bij de Zedenpolitie, is dat prostituees 
identiteitsbewijzen gebruiken die niet aan hen zijn afgegeven. Uit een groot onderzoek uit 
1997 is gebleken dat bij circa 80 tot 100 prostituees identiteitsbewijzen worden aangetroffen 
die zijn afgegeven aan legale Afrikaanse vrouwen die deze doorverkopen of leasen aan illegale 
vrouwen. Deze legale vrouwen zijn bijna allemaal door middel van een (schijn)huwelijk aan 
een verblijfsvergunning gekomen en wonen niet (meer) samen met de echtgenoot die hen 
aan een verblijfsvergunning heeft geholpen. Daarbij gaat het zowel om vrouwen die drie jaar 
'getrouwd' zijn geweest en zo aan een verblijfsvergunning zijn gekomen als om vrouwen die 
pas net zijn getrouwd. In de laatste gevallen wonen die vaak niet samen. Toezicht door de VD 
daarop ontbreekt, aldus de respondent. 

3.6.3 	Machtiging tot Voorlopig Verblijf 

De regelgeving rond de aanvraag van een verblijfsvergunning stelt sinds 7 januari 1994 1  het 
bezit van een Machtiging tot Voorlopig Verblijf (MVV) verplicht. Bij uitspraak van 16 maart 
1995 heeft de Rechtseenheidkamer Vreemdelingenkamer van de arrondissementsrechtbank te 
's-Gravenhage echter de buitenbehandelingstelling van aanvragen om een vergunning tot 
verblijf, in gevallen waarbij een MVV ontbrak, afgewezen. De MVV-eis is dermate zwaar dat de 
rechtbank oordeelde dat de grondslag in een formele wet vastgelegd moet zijn. De 
verwachting is dat in de loop van 1998 de verplichting tot het bezit van een MVV, voorzover 
het bezit hiervan als eis voor toelating geldt, in een formele wet wordt vastgelegd (te weten in 
art. 16a Vreemdelingenwet2). 
Dit zal volgens verschillende respondenten leiden tot een afname van het aantal aangiften van 
huwelijken waarbij schijn wordt vermoed. Illegaal in Nederland verblijvende vreemdelingen 
zullen immers eerst in eigen land een MVV moeten aanvragen voordat op basis van een 
huwelijk een verblijfsvergunning kan worden verkregen. 
De invoering van de verplichte MW zal er volgens een respondent toe leiden dat er meer in 
het buitenland gesloten huwelijken worden aangeboden ter registratie in de GBA terwijl de 
buitenlandse partner nog in het land van herkomst is. Immers, deze heeft een MVV nodig om 
naar Nederland te komen. Deze zal worden aangevraagd wegens verblijf bij huwelijkse 
partner. Dit huwelijk moet dan wel ingeschreven staan in de GBA; de Nederlandse partner zal 

1  Koninklijk Besluit van 30 december 1993, Stb. 1994, 8 waarbij artikel 52a in het Vreemdelingenbesluit is ingevoegd. 
2  TK 1995-1996, 24 544 nr. 2 
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dan ook proberen het huwelijk in te schrijven. Eerder in het rapport werd reeds opgemerkt dat 
ambtenaren GBA niet snel zullen overgaan tot een weigering zonder beide partners gezien te 
hebben, hetgeen in het licht van recente jurisprudentie niet onverstandig is. De herinvoering 
van de verplichte MVV kan er dus toe leiden dat er minder aangiften worden gedaan van 
vermeende schijnhuwelijken, er zouden echter wel eens meer in het buitenland gesloten 
huwelijken kunnen worden aangeboden. 

Op dit moment wordt door het merendeel van de VD-en op het moment dat een vreemdeling 
zonder MW een aanvraag voor een D79 indient gelijk een aanvraag tot een 
verblijfsvergunning opgemaakt. Door de VD Amsterdam werd in de eerste periode na 
invoering van de wet geen advies afgegeven indien de buitenlandse partner illegaal in 
Nederland was. De gemeente leverde echter kritiek op deze handelwijze. Ook bij dergelijke 
gevallen verwachte men een advies van de VD. Inmiddels heeft de VD Amsterdam zijn 
werkwijze aangepast. Andere VD-en hanteren deze praktijk van het niet-geven van een advies 
echter ook: in toenemende mate komt het voor dat in het advies staat dat de VD de aanvraag 
voor een verblijfsvergunning heeft voorgelegd aan de IND. Er wordt, met andere woorden, 
geen uitspraak gedaan of in de ogen van de VD het aanstaande huwelijk een schijnhuwelijk 
zou kunnen zijn. De ambtenaar BS/GBA heeft goed beschouwd helemaal niets aan dit advies. 
Helemaal niet aangezien het schijnt voor te komen dat de IND afwacht wat de ambtenaar 
BS/GBA doet: weigert deze het huwelijk, dan wordt er geen vergunning afgegeven; wordt het 
huwelijk geaccepteerd dan kan de vreemdeling op een verblijfsvergunning rekenen. Deze 
praktijk zal indien de MVV een wettelijke verplichting is niet meer kunnen plaatsvinden. 

3.6.4 	Koppeling VAS -GBA 

In het onderzoek is nagegaan hoe de koppeling tussen het VAS, het Vreemdeling Administratie 
Systeem, en de GBA, de Gemeentelijke Basis Administratie, functioneert. Daartoe zijn de 
ambtenaren BS/GBA en de VD-en in de interviews en de vragenlijsten gevraagd naar hun 
oordeel over de koppeling 
Het raadplegen van het VAS blijkt in de regel geen problemen op te leveren. 9 procent van de 
VD-en meldt wel problemen tegen te komen. Dit betreft met name de gevallen dat 
vreemdelingen niet in het VAS voorkomen of het ontbreken van andere informatie. Eén 
respondent (van de 36) meldt dat de koppeling tussen VAS en GBA niet werkt. Van de 
mogelijkheid om in het VAS na te gaan wat de afloop van een bepaalde zaak is maakt 25 
procent van de VD-en gebruik. 
Het beeld dat de raadpleging van het VAS weinig problemen oplevert wordt bevestigd door 
de ambtenaren BS/GBA. 5 procent van hen heeft de indruk dat de raadpleging van het VAS 
problemen oplevert. Daarbij meldt men vooral incomplete of verouderde gegevens. Vier van 
de 281 respondenten zeggen dat de koppeling tussen VAS en GBA niet goed functioneert. 

3.6.5 	Schijnrelaties 

Een vreemdeling kan behalve door middel van een (schijn)huwelijk ook een verblijfstitel 
verkrijgen door het aangaan van een (schijn)relatie. De vereisten zijn praktisch hetzelfde. Naast 
het feit dat men in geval van een schijnrelatie geen D79-procedure hoeft te doorlopen heeft 
het aangaan van een schijnrelatie een belangrijk voordeel ten opzichte van een schijnhuwelijk. 
Er hoeft geen echtscheidingsprocedure te volgen nadat men na drie jaar een zelfstandige 
verblijfstitel heeft verkregen. Op deze manier ontloopt men de problemen van de 
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boedelscheiding, mogelijke alimentatieclaims en zeggenschapsproblemen in het geval van 
kinderen, al dan niet van een andere partner dan degene waarmee het schijnhuwelijk is 
aangegaan. Bij de interviews is door verschillende respondenten aangegeven dat men de 
indruk heeft dat dergelijke mogelijke consequenties van een schijnhuwelijk over het hoofd 
worden gezien of onderschat. 
Voordeel van een schijnhuwelijk boven een schijnrelatie zijn de lagere inkomenseisen die aan 
de Nederlandse partner worden gesteld. Toch is door meerdere respondenten in de interviews 
aangegeven dat het gebruik van schijnrelaties interessanter is voor het verkrijgen van een 
verblijfstitel dan een schijnhuwelijk. Men zegt dan ook het vermoeden te hebben dat 
schijnrelaties veel vaker voorkomen dan schijnhuwelijken. 1  
In de vragenlijst is aan de VD-en gevraagd of men van mening is dat ook voor een 
schijnrelaties een wet als de VVVS in het leven moet worden geroepen. 47 procent antwoordt 
hier bevestigend op (tegen 38 procent ontkennend en 19 procent geen mening). Als reden 
voor het instellen van een dergelijke maatregel voor schijnrelaties, naast het argument dat ook 
schijnrelaties moeten worden tegengegaan, geeft men aan dat relaties en huwelijken steeds 
vaker gelijk gesteld worden. Dit zou ook het geval moeten zijn bij de VVVS. Een dergelijke 
maatregel zou moeten gelden voor zowel geregistreerde als niet-geregistreerde relaties. 

3.6.6 	Echtscheidingen/erkenningen 

Door respondenten is opgemerkt dat niet alleen bij de uitvoering van de WVS, maar ook op 
andere familierechtelijke terreinen het fenomeen 'schijnhuwelijk' waargenomen kan worden. 
In dit verband kunnen de volgende constateringen worden genoemd. 

Allereerst wordt door respondenten opgemerkt dat het (in toenemende mate) bij 
echtscheidingen voorkomt dat het huwelijk dat ontbonden is, nooit ingeschreven heeft 
gestaan in de GBA. De betrokkenen zijn in het buitenland getrouwd, maar hebben het 
huwelijk nooit in Nederland laten registreren. De scheiding wordt in Nederland uitgesproken 
en in de Haagse registers van de burgerlijke stand ingeschreven. Als gevolg van de verwerking 
van de echtscheiding komen de huwelijksgegevens (alsnog) terecht in de GBA van de 
woonplaats van de betrokkenen. De brondocumenten van de huwelijksvoltrekking ontbreken 
dan echter. De VVVS-procedure is dus ook nooit doorlopen voor deze huwelijken. 
Ook rechters komen in de praktijk tegen dat bij een echtscheiding er wel eens sprake zou 
kunnen zijn geweest van een schijnhuwelijk. Erg vaak komt dit evenwel niet voor: bij een 
schijnhuwelijk wordt de echtscheiding doorgaans op gemeenschappelijk verzoek uitgesproken 
waardoor er geen behandeling ter zitting is. Bij zaken die wel ter zitting verschijnen komt het 
zelfs wel eens voor dat er met zoveel woorden wordt toegegeven dat het een schijnhuwelijk 
betrof: de belangen van betrokkenen zijn in een echtscheidingsprocedure anders, waardoor 
een dergelijke verklaring wordt afgelegd. 

Ten tweede wordt door rechters opgemerkt dat er signalen zijn dat er sprake is van een 
schijnhuwelijk bij zaken waarin het vaderschap wordt ontkend. De moeder wil niet dat de man 
(waarmee ze een schijnhuwelijk heeft gesloten) als wettige vader van het kind wordt gezien. In 
dit soort zaken wordt een bijzonder curator benoemd die de band tussen kind en vader moet 
onderzoeken. Uit het uitgebrachte rapport ontstaat soms de indruk dat er sprake is van een 

1  Vergelijk in dit verband ook het eerder aangehaalde artikel van Wiersma j. e.a. (1998) waarin ook een toename van 
het aantal schijnrelaties ten opzichte van het aantal schijnhuwelijken wordt geconstateerd. 
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schijnhuwelijk. Ook bij erkenningen van kinderen (door de biologische vader, waarbij de 
wettige vader zijn rechten verliest) komt het voor dat in de erkenningsprocedure duidelijk 
wordt dat het betreffende huwelijk een schijnhuwelijk is, bijvoorbeeld doordat na drie 
maanden huwelijk de man het huis heeft verlaten terwijl de scheiding pas na drie jaar wordt 
uitgesproken. Ook komt het volgens een respondent voor dat een buitenlander een 
verzoekschrift indient om een kind erkennen om vervolgens op basis van artikel 8 EVRM 
Cfamily life') een verblijfsvergunning aan te kunnen vragen. Recent is in Amsterdam een zaak 
geweest waarbij de biologische vader zijn kind wilde erkennen. De wettige vader was 
opgeroepen door de rechtbank en hoorde toen voor het eerst van het kind. De vrouw 
verklaarde dat ze tegen de wettige vader had gezegd dat het kind dood was geboren. De 
wettige vader zou zelfs om te voorkomen dat hij alimentatieplichtig zou zijn een procedure tot 
ontkenning van het vaderschap dienen te beginnen. Waarop de advocaat van de vreemdeling 
zei dat hij erover dacht geen procedure te beginnen omdat dit kind een goede grond zou zijn 
om een verblijfsvergunning voor zijn cliënt te krijgen 

Kortom, niet alleen bij de behandeling van de VVVS, ook op andere familierechtelijke terreinen 
wordt door respondenten geconstateerd dat er wel degelijk schijnhuwelijken worden gesloten. 
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In dit hoofdstuk worden puntsgewijs de conclusies van het onderzoek verwoord. De conclusies 
gaan allereerst in op de effecten van de VVVS (paragraaf 4.1.1), vervolgens op de uitvoering 
van de wet (paragraaf 4.1.2). Vervolgens worden in paragraaf 4.1.3. de conclusies ten aanzien 
van de beoordeling van de wet op een rijtje gezet. De conclusies met betrekking tot aan de 
wet gerelateerde punten komen in paragraaf 4.1.4 aan de orde. Tot slot worden enige 
aanbevelingen geformuleerd (paragraaf 4.2). 

4.1 	Conclusies 

4.1.1 	Effecten van de 1NVS cijfermatig bezien 

De in hoofdstuk 2 verzamelde gegevens komen uit drie verschillende bronnen (CBS, 
kwalitatieve en kwantitatieve gegevensverzameling). Het is niet verantwoord om deze zomaar 
te combineren. Voor de algemene conclusies is er voor gekozen om de hoogste prioriteit te 
geven aan de resultaten van de schriftelijke enquête. Daarin zijn de gegevens immers het 
meest toegespitst op de onderzochte materie en zijn ook van een behoorlijk aantal gemeenten 
en VD-en gegevens verzameld. De gegevens zijn in dit onderzoek beperkt tot de drie jaren 
waarvoor het beeld compleet is (1995, 1996 en 1997). De gegevens uit de kwalitatieve fase en 
gegevens van het CBS - voor zover voorradig - worden gebruikt als illustratie. 

Alle hier gepresenteerde cijfers moeten met de nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd 
worden. In vele gevallen gaat het immers om schattingen doordat een goede registratie van 
gevallen ontbreekt. Het is ook om deze reden dat zo weinig mogelijk absolute aantallen zijn 
weergegeven, maar gemiddelden waardoor de cijfers konden worden vergeleken. 

Aangiften 
• Uit de gegevens blijkt allereerst dat het aantal aangiften huwelijken waarbij een 

buitenlander betrokken is over de jaren heen licht toeneemt. Zowel gemeenten als VD-en 
geven deze toename aan. Per gemeente is dit aantal gemiddeld gestegen van circa 9,6 in 
1 995 naar 9,8 in 1997. VD-en constateren een toename van gemiddeld 97 D79-adviezen 
bij aangiften in 1994 naar 146 gemiddeld in 1997. In beide gevallen gaat het voornamelijk 
om schattingen. De toename is overigens ook te constateren in de beschikbare CBS 
gegevens (alleen 1 995 en 1996). Ook de (exacte) gegevens van de grote steden Den Haag 
en Rotterdam in deze periode laten eenzelfde stijgende tendens zien. 

• Gemeenten hebben gemiddeld bij circa één huwelijksaangifte het vermoeden gehad dat 
het een schijnhuwelijk betrof. In 1995 is het gemiddeld aantal vermoede schijnhuwelijken 
0,7, in 1997 1,0. Uitgedrukt als percentage van het totaal aantal huwelijksaangiften 
waarvoor een D79-verklaring vereist is, is dit zo'n 10 procent. De VD-en vermoeden dat er 
van het totaal aantal D79-verklaringen in zo'n acht tot tien gevallen sprake is van een 
schijnhuwelijk. Dat komt neer op een percentage van rond de 7-8 procent. Duidelijke 
verschillen over de jaren heen zijn op basis van deze gegevens niet te constateren. 
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• Het aantal negatieve adviezen dat gemeenten van de VD-en ontvangen, is heel klein. Het 1--- 
aantal negatieve adviezen neemt (weinig) toe, net als het aantal positieve adviezen. 	 r-- 

• Uit de gegevens is tevens op te maken dat het aantal vermoede schijnhuwelijken groter is 	 in 

dan het aantal weigeringen. 

• De meeste gemeenten (circa 90 procent) weigeren het opmaken van een huwelijksakte 
nooit. In de periode van november 1994 tot maart 1998 geven ongeveer 170 gemeenten 
aan dat er 69 keer geweigerd is. Dit geeft aan dat gemeenten moeite hebben om een rr)  
vermoed schijnhuwelijk ook daadwerkelijk te bewijzen. 

• Over het algemeen gaan de meeste betrokkenen tegen een weigering in beroep. Van de 69 
geweigerde huwelijken zijn de betrokkenen 51 keer in beroep gegaan. Een beroepszaak 
wordt door een groot deel van de betrokkenen met succes afgesloten, namelijk 32 keer. 

• Als het gaat om de karakteristieke kenmerken van de vermoede schijnhuwelijken bij het 
opmaken van de huwelijksakte, dan geven gemeenten en VD-en aan dat er geen duidelijk 
onderscheid is te maken naar het geslacht van de buitenlandse partner. Een aantal 
nationaliteiten springt er wel uit. Als het gaat om de niet verblijfsgerechtigde partner, dan 
is dat veelal een persoon van Marokkaanse, Turkse of Surinaamse afkomst. Ook Oost 
Europeanen en mensen uit Zuidoost Azië worden genoemd. De persoon die wel gerechtigd 
is om in Nederland te verblijven heeft in meer dan de helft van de gevallen de 
Nederlandse nationaliteit. De Turkse, de Marokkaanse en de Surinaamse nationaliteit 
worden ook, maar veel minder vaak genoemd. 

Inschrijvingen 
• Zowel gemeenten als VD-en constateren net als bij de aangiften een toename in het aantal 

inschrijvingen. De gemeenten geven een stijging aan van gemiddeld 14,7 in 1 995 naar 
16,1 in 1997, en de VD-en een stijging van gemiddeld 61 D79 adviezen in 1995 naar 97 in 
1997. Het CBS laat eveneens een stijging van 1995 naar 1996 zien, evenals de (exacte) 
cijfers van de gemeente Den Haag. 

• Het aantal vermoede schijnhuwelijken is volgens (voornamelijk schattingen van) 
gemeenten en VD-en ten opzichte van het totaal aantal inschrijvingen klein. Volgens de 
gemeenten stijgt het gemiddeld aantal vermoede schijnhuwelijken van 0,53 in 1995 tot 
0,71 in 1997. Ten opzichte van het totale aantal inschrijvingen is dit een percentage van 
ongeveer 5 procent. Volgens de VD-en stijgt het gemiddeld aantal vermoede 
schijnhuwelijken van 3,2 naar 4,8. Ook volgens de VD-en bestaat bij 5 procent van de in 
het buitenland gesloten huwelijken het vermoeden dat het om een schijnhuwelijk gaat. Uit 
het kwalitatieve deel van het onderzoek blijkt dat in de grote steden dit percentage door de 
gemeente-ambtenaren iets groter wordt ingeschat (15 - 20 procent van de gevallen). 

• Een meerderheid van de gemeenten krijgt nooit een negatief advies over een in te schrijven 
huwelijk. Het aantal negatieve adviezen dat wordt gegeven is ten opzichte van het totaal 
aantal adviezen gering. Deze uitkomsten stroken met de gegevens die de VD-en 
verstrekken: zij geven de ambtenaar gemiddeld ongeveer één keer per jaar een negatief 
advies. 

• De meeste gemeenten weigeren een inschrijving van een huwelijk bijna nooit. In de 
periode van november 1994 tot maart 1998 hebben ongeveer 150 gemeenten in totaal 44 
keer geweigerd. Gemiddeld over alle gemeenten is dat gemiddeld 0,1 keer. 
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• Omdat het aantal weigeringen voor een inschrijving van een (schijn)huwelijk heel klein is, is 
ook het aantal rechtszaken heel klein. Van de geschatte 44 weigeringen zijn er zo'n 26 
rechtszaken geweest. Daarvan zijn er elf voor de betrokken huwelijkspartners succesvol 
afgelopen. 

• Gemeenten en VD-en geven aan dat bij inschrijvingen van een vermoed schijnhuwelijk de 
buitenlandse partner in (bijna) de helft van de gevallen in gelijke mate een man dan wel 
een vrouw is (gemeenten: 40 procent; bij VD-en: 50 procent). Gemeenten schatten iets 
vaker dan VD-en in dat de buitenlandse partner een vrouw is (28 procent versus 13 
procent). Het geslacht van de buitenlandse partner is dus niet echt een opvallend 
onderscheidende eigenschap van een vermoed schijnhuwelijk. 

• De nationaliteiten van de niet-verblijfsgerechtigde persoon die het meest bij een vermoed 
schijnhuwelijk genoemd worden zijn de Turkse, de Marokkaanse en de Surinaamse. De 
persoon die wel gerechtigd is om in Nederland te verblijven, heeft volgens gemeenten en 
VD-en in meer dan de helft van het aantal gevallen de Nederlandse nationaliteit. 

Over de effecten van de Wet Voorkoming Schijnhuwelijken 
• Het grootste deel van de gemeenten (64 procent) geeft aan dat sinds de invoering van de 

VVVS het aantal schijnhuwelijken niet is veranderd. Ongeveer een vijfde deel (19 procent) 
van de gemeenten denkt dat het aantal schijnhuwelijken is afgenomen. 

• Het aantal inschrijvingen van vermoede schijnhuwelijken is volgens een grote meerderheid 
van de gemeenten (89 procent) niet veranderd. Een kleine groep denkt dat dit aantal is 
toegenomen. 

• Meer dan de helft van de VD-en kan niet beoordelen of het aantal aangiften huwelijk 
waarvan het vermoeden bestaat dat het om een schijnhuwelijk gaat, is veranderd. Een 
minderheid (16 procent) denkt dat het aantal aangiften kleiner is geworden; 3 procent 
denkt dat van de inschrijvingen. 

• Grote groepen gemeenten en VD-en zien dus geen effect van de VVVS. Deze conclusie 
komt overeen met uitspraken die vertegenwoordigers van gemeenten en VD-en in de 
interviews naar voren hebben gebracht. In die uitspraken klonk vooral een frustratie door 
over de geringe effectiviteit van de wet, gezien de inspanningen die voor de uitvoering 
moeten worden geleverd. Daarnaast wordt in twee van de grote steden door de VD-en 
gesignaleerd dat het aantal schijnrelaties het aantal schijnhuwelijken overtreft. 

• Het (kleine) aantal gemeenten en VD-en die de afname van het aantal schijnhuwelijken 
toeschrijven aan de werking van de VVVS, zegt dat vooral het VD-onderzoek een 
afschrikwekkende functie heeft. 

N-5 

1,..r1 

t—,  

1.. 

CD 

C:et 



Conclusies en aanbevelingen 	 74 

4.1.2 Uitvoering van de WVS 

• De D79-procedure wordt door het merendeel (89 procent) van de gemeenten altijd 
doorlopen. Slechts een enkele gemeente sluit bij voorbaat groepen uit van de procedure, 
bijvoorbeeld huwelijken die al enkele jaren geleden zijn gesloten. 

• Het advies van de VD is voor iets minder dan de helft (42 procent) van de gemeenten altijd 
bruikbaar. De ambtenaren die aangeven niet altijd tevreden te zijn over het VD-advies zijn 
met name niet te spreken over het zogenaamde 'niet-negatief advies' van de VD, het niet 
ingaan op de indicaties en de opmerking van de VD dat de buitenlander onbekend is. 

• De VD-en zijn niet zo te spreken over het D79-formulier: 25 procent oordeelt positief over 
het D-79-1-formulier, even zo veel is negatief (de helft is neutraal). Bij het opstellen van het 
advies hanteert 50 procent van de VD-en de indicatielijst. De anderen hanteren eigen 
indicatielijsten. De indicatielijst wordt door 55 procent als onvoldoende beoordeeld. Het 
biedt te weinig mogelijkheden inzicht te krijgen in de motieven van een huwelijk. Ander 
probleem is het statisch karakter: de lijst is overal al bekend. Niet in alle gevallen stellen de 
VD-en nader onderzoek in: gemiddeld gebeurt dit tien keer per jaar. Dit nader onderzbek 
bestaat in de meeste gevallen uit het horen van het aanstaande echtpaar. Belangrijkste 
reden een schijnhuwelijk te vermoeden zijn de dreigende uitzetting van de buitenlandse 
partner (genoemd door 77 procent van de VD-en), het niet spreken van elkaars taal (73 
procent), niet samenwonen en een groot leeftijdsverschil (beide 67 procent). Ook de 
andere indicaties doen de alarmbel rinkelen. 

• De VD heeft (bij voorkeur) twee weken om het advies op te stellen. Deze periode wordt 
door 75 procent van de VD-en als voldoende ervaren. Het advies is vervolgens twee 
maanden geldig. Volgens 45 procent van de gemeenten is dit te kort, bijvoorbeeld doordat 
het huwelijk al lange tijd van te voren wordt gepland of doordat er nog papieren 
gelegaliseerd moeten worden. Door gemeenten wordt daarom aan het aanstaand echtpaar 
geadviseerd pas formeel het huwelijk aan te vragen als alles rond is en de datum binnen de 
twee maanden valt. Het komt ook voor dat de gemeente (indien de verklaring is verlopen) 
zelfstandig bij de VD nagaat of het advies nog steeds geldt en het huwelijk doorgang laat 
vinden. 

• Bij een negatief advies van de VD over een te voltrekken huwelijk wordt er verschillend 
gehandeld door de ambtenaren BS/GBA. 64 procent van de gemeenten zegt het advies 
(bijna) altijd op te volgen. De andere gemeenten doen dit soms wel of (bijna) nooit. De 
belangrijkste reden om een huwelijk te voltrekken of in te schrijven ondanks het negatief 
advies is de bewijsbaarheid van een schijnhuwelijk. 

• Een klein deel van de gemeenten neemt het negatief advies zonder meer over en weigert 
het huwelijk te sluiten. Na invoering van de VVVS gebeurde het vaker dan tegenwoordig 
dat het advies klakkeloos werd overgenomen: doordat beroepszaken verloren werden, is 
men zorgvuldiger met de materie gaan omspringen. 67 procent van de gemeenten stelt 
daarom in ieder geval in een deel van de gevallen een eigen onderzoek in. Dit eigen 
onderzoek kan inhouden dat men de betrokkenen oproept voor een gesprek en het paar 
gezamenlijk dan wel afzonderlijk hoort. Ook wordt de VD verzocht om een huisbezoek te 
verrichten. Eveneens worden dit soort onderzoeken in het kader van een GBA-controle 
gedaan. Ook zijn er gemeenten (17 procent) die contact opnemen met het OM om advies 
in te winnen over de houdbaarheid van een eventuele weigering een huwelijk te sluiten. 
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• Bij een negatief advies over het inschrijven van een in het buitenland gesloten huwelijk 
wordt door slechts 35 procent van de gemeenten nader onderzoek ingesteld. Dit (in 
vergelijking tot het aantal gemeenten dat onderzoek instelt voor weigering huwelijk) lage 
percentage is te verklaren uit het feit dat gemeenten geen helder beeld kunnen krijgen van 
de relatie als één van de partners in het buitenland zit. Het gevolg is dat men doorgaans 
maar overgaat tot inschrijving van het huwelijk. 

• Niet alleen de ambtenaren BS/GBA vinden het noodzakelijk de betrokkenen te horen om 
goed te kunnen beoordelen of er sprake is van een schijnhuwelijk, ook in de jurisprudentie 
wordt dit als voorwaarde gesteld. Dit gegeven verklaart mede het geringe aantal 
weigeringen een in het buitenland gesloten huwelijk in te schrijven in de GBA: de 
ambtenaar heeft geen enkel houvast en schrijft (ondanks eventuele vermoedens) het 
huwelijk maar in. 

• Het belangrijkste knelpunt bij de uitvoering van de VVVS is de bewijsbaarheid van een 
vermeend schijnhuwelijk. Ook al zijn er vermoedens, het is buitengewoon lastig om hard te 
maken dat er alleen maar getrouwd wordt om de buitenlander aan een verblijfstitel te 
helpen. De indicatielijst biedt slechts ten dele aanknopingspunten. De indicaties kunnen 
doorgaans op verschillende manieren worden uitgelegd waardoor er geen 'hard' bewijs 
mee geleverd kan worden. Uit de jurisprudentie blijkt ook dat de rechterlijke macht niet 
snel aanneemt dat er sprake is van een schijnhuwelijk. Ook als er aanwijzingen zijn komt 
het voor dat de betrokkenen het voordeel van de twijfel wordt gegund. 
Beter bewijs wordt gegenereerd indien de VD op huisbezoek gaat. Alhoewel dit geen 
vereiste is, zeggen rechters dat een VD-rapport wel een goede bijdrage kan leveren aan de 
oordeelsvorming. 

• De werklast is voor 22 procent van de gemeenten toegenomen (hetgeen bij 3 procent van 
de gemeenten tot capaciteitsproblemen heeft geleid) als gevolg van de invoering van de 
VVVS. Dit betreft dan de administratieve werklast. Ook wordt genoemd dat de werklast op 
een ander punt is toegenomen, namelijk op het emotionele terrein. Het wordt als gênant 
ervaren om intieme vragen te stellen; ook het doorlopen van de procedure bij mensen die 
al lang getrouwd zijn wordt vervelend gevonden. 
De werklast is bij 94 procent van de VD-en toegenomen. Bij 19 procent heeft dit geleid tot 
capaciteitsproblemen. 
Ook rechters ervaren dat de invoering van de VVVS een toename van de werklast ten 
gevolge heeft gehad. De procedures zijn (onder andere doordat bij voorkeur de 
betrokkenen afzonderlijk gehoord moeten worden) tijdrovend. 

• De samenwerking tussen de ambtenaren BS/GBA en de VD wordt doorgaans door beide 
partijen als positief ervaren. Negatief zijn de ambtenaren BS/GBA over de handelwijze van 
de VD die het advies niet onderbouwen of goed beschouwd geen advies geven, maar 
alleen de verblijfsrechtelijke positie van de buitenlander beschrijven. Medewerkers van de 
VD konden het (met name in de beginperiode na invoering van de wet) juist niet 
waarderen dat ambtenaren BS/GBA niet tot een weigering overgingen, ondanks het 
uitgebrachte negatief advies. 
Het oordeel van de ambtenaar BS/GBA over het OM is deels positief: contacten met en 
adviezen van het OM worden gewaardeerd. Een ander deel is wat minder enthousiast: men 
is van oordeel dat het OM te weinig prioriteit geeft aan de materie. 

• Voor zover er door de ambtenaar GBA advies wordt ingewonnen bij de Haagse ambtenaar, 
wordt dit positief beoordeeld. De reden om advies in te winnen is het krijgen van een 
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'second opinion' of omdat de ambtenaar GBA echt niet weet wat hij met een bepaald 
geval moet. Met het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn geen contacten over de VVVS 
(bijvoorbeeld een verzoek om een in het buitenland verblijvende partner te horen). 

4.1.3 	Beoordeling WVS 

• 53 procent van de ambtenaren BS/GBA is te spreken over de wet, tegen 12 procent die 
negatief oordeelt. 35 procent oordeelt neutraal. Als positief wordt ervaren dat de wet 
drempelverhogend werkt. De overduidelijke gevallen van schijnhuwelijken komen in ieder 
geval niet meer voor. Een negatief elementen dat onder andere is genoemd betreft de 
onbruikbaarheid van de wet als instrument om schijnhuwelijken tegen te gaan. Dit 
vanwege de moeilijkheid een schijnhuwelijk te bewijzen. Een ander negatief element is de 
reikwijdte: de 'goeden' moeten onder de 'kwaden' lijden. 

• De respondenten werkzaam bij de VD oordelen negatiever dan de ambtenaren BS/GBA: 37 
procent vindt de wet 'goed' of 'voldoende'. 38 procent beoordeelt de wet als 
'onvoldoende' of 'slecht'. Belangrijkste bezwaren tegen de wet zijn onder andere het 
achterhaalde karakter ervan (probleem is te laat onderkend, er zijn al andere redenen 
waardoor een schijnhuwelijk minder aantrekkelijk is), er kan niet beoordeeld worden of een 
in het buitenland gesloten huwelijk een schijnhuwelijk is en de wet is in bepaalde gevallen 
overbodig: in een aantal gevallen hoeft de procedure niet doorlopen te worden. 

• Het merendeel van de leden van de rechterlijke macht (zowel OM als zittende 
magistratuur) beoordelen de VVVS positief. Het wordt een zinvolle aanvulling gevonden op 
hetgeen in de Vreemdelingenwet is gesteld. De VVVS werkt drempelverhogend. Als kritisch 
punt is onder andere de bewijsbaarheid genoemd: wanneer is er wel en wanneer is er niet 
sprake van een schijnhuwelijk. De rechters zijn dan ook van oordeel dat bijvoorbeeld de VD 
huisbezoek moeten verrichten. Bij voorkeur niet alleen voor de weigering, maar ook vlak 
voor de zitting. De rechter kan dan op basis van de meest recente informatie een beslissing 
nemen. 

4.1.4 Aan de 1NVS gerelateerde punten 

• De positie van de vrouw is niet veranderd door de invoering van de VVVS. Een genoemd 
knelpunt dat de indicatielijst door de beeldvorming eerder ten nadele werkt van de 
Nederlandse vrouw dan van de man, wordt in zijn algemeenheid niet ondersteund door de 
overige gegevens die in deze evaluatie zijn verzameld. 

• De VVVS lijkt geen extra wapen te zijn in de strijd tegen de vrouwenhandel: er zijn 
gemakkelijkere procedures (bijvoorbeeld via een toeristenvisum) dan het schijnhuwelijk om 
een vrouw aan een verblijfstitel te helpen en haar vervolgens in de prostitutie te laten 
werken. 

• De herinvoering van de verplichte MW (aan te vragen in het land van herkomst) zal naar 
alle waarschijnlijkheid ten gevolge hebben dat het aantal 'verdachte' huwelijksaangiften in 
Nederland daalt. Aan de andere kant wordt ook verwacht dat er meer huwelijken in het 
buitenland gesloten gaan worden. Gezien het feit dat de buitenlandse partner niet gehoord 
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kan worden en de huidige praktijk dat dit soort huwelijken dan maar ingeschreven worden 
in de GBA, lijkt dit niet gunstig voor de effectiviteit van de VVVS. 

• Door respondenten wordt aangegeven dat er in toenemende mate schijnrelaties worden 
aangegaan (in plaats van schijnhuwelijken) om een verblijfstitel te krijgen. Afgezien van het 
hogere middelenvereiste is een schijnrelatie makkelijker te realiseren dan een schijnhuwelijk 
vanwege het ontbreken van 	het middelenvereiste en 	de rompslomp 
(alimentatieverplichting, zeggenschap over kinderen) als na drie jaar gescheiden wordt. 

• Op andere familierechtelijke terreinen dan alleen bij de artikel 1:18b BW procedure wordt 
door respondenten geconstateerd dat er schijnhuwelijken zijn gesloten. Bijvoorbeeld bij 
echtscheidingen en erkenningen van kinderen (of juist het ontkennen van het vaderschap) 
constateren onder andere rechters soms dat een huwelijk waarschijnlijk een schijnhuwelijk 
was. Ook komt het in toenemende mate voor dat er echtscheidingen worden uitgesproken 
van huwelijken die nooit in Nederland zijn ingeschreven. 

4.2 	Aanbevelingen 

In samenspraak met de begeleidingscommissie van het onderzoek zijn een aantal 
aanbevelingen geformuleerd. Deze zijn onderverdeeld in algemene aanbevelingen, 
aanbevelingen met betrekking tot de uitvoeringspraktijk en een aantal nieuwe elementen. 

Algemeen 
1. De VVVS dient periodiek geëvalueerd te worden door de Projectgroep Schijnrelaties. Dit 

enerzijds in verband met mogelijke wijzigingen van de VVVS op basis van onderstaande 
aanbevelingen en anderzijds met het oog op mogelijke toekomstige gevolgen van met 
name de invoering van een MVV-verplichting en de opheffing van het bordeelverbod. 

Verbetering bestaande uitvoeringspraktijk 
2. Het VAS bevat een standaard D79-formulier dat door de VD wordt ingevuld. Het ingevulde 

formulier wordt echter niet in het VAS bewaard maar overschreven wanneer een volgend 
formulier wordt ingevuld. Dit heeft twee nadelige gevolgen. Het is nu zo dat als een D79 is 
verlopen omdat het paar niet binnen twee maanden na afgifte is getrouwd, opnieuw het 
formulier moet worden ingevuld. Dit brengt onnodig extra werk met zich mee. Indien het 
D79-formulier gedurende een bepaalde tijd in het VAS wordt bewaard scheelt dit 
overbodig werk en wordt voorkomen dat een vreemdeling na een weigering van een 
huwelijksaangifte het ergens anders nog eens probeert. Een vreemdeling kan immers bij 
een eventuele weigering in een andere gemeente en politieregio een nieuwe poging 
wagen om een schijnhuwelijk te sluiten. In het VAS is niet te achterhalen dat een eerdere 
poging is ondernomen. 

3. Het VD-advies is twee maanden geldig. Dit blijkt bij een deel van de gevallen problemen op 
te leveren. Redenen hiervan zijn de vaak langdurige legalisatie-procedures en de wens van 
paren om het huwelijk reeds langere tijd van te voren te regelen. Er dient overwogen te 
worden de geldigheidsduur van het VD-advies te verlengen. Daarbij kan aansluiting 
gezocht worden bij de geldigheidsduur van de verklaring huwelijksbevoegdheid (half jaar). 
Deze verklaring hebben partners met de Nederlandse nationaliteit nodig die in het 
buitenland wonen en aldaar willen trouwen. 
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4. Bij het onderzoek is gebleken dat het D79-formulier niet altijd volledig en duidelijk door de 
VD wordt ingevuld. Daarnaast ontbreekt regelmatig een duidelijk advies: positief of 
negatief. Voor de ABS is het daardoor moeilijker om mede op basis van het D79-formulier 
tot een beslissing te kunnen komen. De VD-en dient hierop gewezen te worden. Het 
ministerie van Justitie zou een circulaire kunnen opstellen met een werkinstructie op dit 
punt. 

5. Door zowel de VD-en als door de ambtenaren BS/GBA is kritiek geleverd op het beperkte 
en statische karakter van de indicatielijst. Op basis van de opgenomen indicaties is het niet 
mogelijk om tot een gefundeerd besluit te komen. Daarnaast bestaat het vermoeden dat 
indicatielijst in veel gevallen reeds vooraf bekend is bij paren die een schijnhuwelijk willen 
sluiten. De VD-en dienen gewezen te worden op het niet-limitatieve karakter van de 
indicatielijst. Het is toegestaan en zelfs aan te bevelen indicaties toe te voegen en de 
uiteindelijk gebruikte indicatielijst regelmatig te wijzigen. Een mogelijk te gebruiken extra 
indicatie is bijvoorbeeld dat een of beide partners vlak voor de aangifte van het huwelijk is 
(of zijn) verhuisd naar een andere gemeente. Dit kan erop duiden dat men een als 'streng' 
bekend staande gemeente probeert te ontlopen. 

6. Het is gebleken dat het ministerie van Buitenlandse Zaken niet (of zeer zelden) door de 
gemeenten wordt ingeschakeld inzake een onderzoek naar de inschrijving van een 
huwelijk. Er zijn signalen dat een van de mogelijke redenen hiervoor ligt in de kosten die 
het ministerie hiervoor in rekening brengt. Het kan overwogen worden deze kosten te laten 
betalen door het echtpaar. Dit is nu al het geval bij de legalisatie-procedure. Daarnaast kan 
de relatie tussen de ambtenaar GBA en het ministerie worden verbeterd, net als indertijd de 
relatie tussen de ambtenaar BS en de VD is verbeterd. 

7. Een deel van de huwelijken waar bij de VD en de ABS het vermoeden van schijn bestaat 
wordt alsnog voltrokken. Reden hiervoor is vaak dat de schijnmotieven niet te bewijzen 
vallen. Na de voltrekking van het huwelijk is het echter nog mogelijk het huwelijk nietig te 
verklaren of de afhankelijke verblijfsvergunning in te trekken als aangetoond kan worden 
dat er sprake is van schijn. Dit kan gebeuren bij de verlenging van de afhankelijk 
verblijfsvergunning of bij een tussentijdse controle. De D79-procedure kan daarbij dienen 
als vooronderzoek. Door middel van de D79-procedure worden verdachte 
huwelijksaangiften gesignaleerd en kan gerichte controle en onderzoek plaatsvinden na de 
voltrekking. Structureel gebruik van deze mogelijkheid dient overwogen te worden. 

8. Bij het evaluatieonderzoek is gebleken dat veel gemeenten geen cijfers hebben 
bijgehouden met betrekking tot het aantal verwerkte D79-formulieren, het aantal 
negatieve VD-adviezen en het aantal weigeringen. In verband met een eventuele volgende 
evaluatie moet de gemeenten worden verzocht over te gaan tot het registreren van de 
D79-formulieren. Daarbij moet duidelijk aangegeven worden welke gegevens bijgehouden 
dienen te worden. In het licht van een periodieke follow up om de uitvoering van de wet te 
monitoren zou ook de projectgroep VVVS moeten worden voortgezet. 

9. Het verdient aanbeveling de reikwijdte van de wet te beperken. Daarbij kan overwogen 
worden de volgende gevallen uit te sluiten: 
• buitenlandse huwelijken die reeds zijn ontbonden. 
• huwelijken (aangifte of inschrijving) waarbij beide partners reeds over een 

verblijfsvergunning beschikken. 
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• 'oude' buitenlandse huwelijken. Daarbij kan de grens getrokken worden bij 
bijvoorbeeld huwelijken die langer 5 jaar geleden of voor invoering van de VVVS zijn 
gesloten. 

• huwelijken waarbij de buitenlandse partner EU-ingezetene is. 

10.Het is mogelijk dat er door een strenger optreden van de gemeentelijke ambtenaren GBA 
een verschuiving plaatsvindt van inschrijvingen van buitenlandse huwelijken bij de 
gemeente naar inschrijving bij de Haagse ambtenaar. Aan deze mogelijkheid en de 
consequenties daarvan dient in de toekomst aandacht besteed te worden. 

Nieuwe elementen 
11 .Bij de invoering van de wet is overwogen een strafrechtelijke maatregel op te nemen om 

vervolging in geval van een (vermoed) schijnhuwelijk mogelijk te maken. Deze maatregel is 
tot op dit moment echter niet ingevoerd. Door het OM is gezocht naar manieren om 
vervolging in geval van een schijnhuwelijk toch mogelijk te maken. Dit blijkt in de praktijk 
echter moeizaam te verlopen. Het is te overwegen om alsnog een strafrechtelijke bepaling 
in de wet op te nemen. Ook bemiddeling bij schijnhuwelijken kan daarbij strafbaar gesteld 
worden. Hierbij is het wenselijk dat het OM meer aandacht aan dit soort zaken gaat 
besteden. 

12.Uit het onderzoek is gebleken dat er een preventieve werking van de wet uit gaat. Deze 
preventieve werking kan worden versterkt door het opnemen van een strafrechtelijke 
maatregel en door het beperken van de reikwijdte van de wet (zie eerdere aanbevelingen). 
Door dit laatste punt komt er mogelijk meer ruimte voor een zorgvuldiger en uitgebreider 
onderzoek door de VD. 

13.Bij het onderzoek is gebleken dat de relatie tussen schijnhuwelijken en prostitutie beperkt 
is. Daarbij dient echter aangetekend te worden dat dit in de toekomst mogelijk verandert 
door de aanpassing van het gedoogbeleid. Opheffing van het bordeelverbod zal er toe 
leiden dat het voor vrouwen zonder verblijfsvergunning moeilijker zal worden in de 
prostitutie te werken. Een verblijfsvergunning wordt daardoor aantrekkelijker. Dit kan het 
misbruik van het huwelijk in de prostitutie doen toenemen. Hieraan dient in de toekomst 
aandacht geschonken te worden. 

14.Daar gebleken is dat het aantal schijnrelaties (hierbij gaat het om niet-geregistreerde 
relaties) het aantal schijnhuwelijken zeer waarschijnlijk ruim overtreft dient gezocht te 
worden naar een aanpak van schijnrelaties. In geval van de aanvraag van een afhankelijk 
verblijfsvergunning op basis van verblijf bij partner zou door de VD een zelfde type 
onderzoek als onder de VVVS uitgevoerd kunnen worden. 

15.De controle bij de inschrijving van een huwelijk kan in de toekomst verplaatst worden naar 
het moment van aanvraag van een MW. Deze zal vanaf medio 1998 zeer waarschijnlijk 
door de buitenlandse partner in het land van herkomst moeten worden ingediend. Te 
overwegen valt dat het ministerie van Buitenlandse Zaken haar diplomatieke posten 
instrueert een D79-verklaring op te stellen als er een MVV wordt aangevraagd in verband 
met een voorgenomen huwelijk. 
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Hieronder is een overzicht opgenomen van de uitspraken die in het kader van dit onderzoek 
zijn bestudeerd. Een deel van de jurisprudentie gaat terug voor de invoering van de VVVS. 
Immers, de Raad van State (RvS) heeft voor de invoering van de VVVS ook al uitspraken gedaan 
over schijnhuwelijken in het kader van de weigering een verblijfsvergunning af te geven 
aangevraagd voor verblijf bij huwelijkse partner. Eveneens is gekeken naar enkele uitspraken 
van de sector Bestuursrecht, Vreemdelingenkamer van de arrondissementsrechtbank. In deze 
zaken was eveneens beroep ingesteld tegen de weigering een vergunning te verlenen 
vanwege het vermeende schijnkarakter van de relatie. De uitspraken van de RvS en de sector 
Bestuursrecht vormt interessante achtergrondinformatie voor dit onderzoek vanwege de 
beoordeling van het schijnkarakter van de relatie. Eveneens is de uitspraak van de rechtbank 
Amsterdam, strafkamer opgenomen waarin werd geoordeeld over de relatieverklaring. De 
voor dit onderzoek belangrijkste jurisprudentie zijn echter de uitspraken van de rechtbanken 
die door de familiekamer, burgerlijke kamer of handelskamers zijn gedaan en die primair de 
VVVS betreffen (verzoekschrift op basis van art. 1:18b BW). In de hoofdtekst van dit rapport 
zijn ook alleen deze uitspraken opgenomen. 
De jurisprudentie is verkregen van respondenten. Onbekend is of het gepubliceerd is; 
verwijzingen naar de Nj of iets dergelijks zijn derhalve niet opgenomen. 
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