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OORSPRONKELIJKE TEKST VAN HET VOORSTEL VAN WET EN
VAN DE MEMORIE VAN TOELICHTING ZOALS VOORGELEGD
AAN DE RAAD VAINI STATE EN VOOR ZOVER NADIEN
GEWIJZIGD

I. VOORSTEL VAN WET

Artikel 53, derde lid

3. Het openbaar ministerie is
eveneens bevoegd het huwelijk te
stuiten indien het van oordeel is dat
de Nederlandse openbare orde zich
tegen de voltrekking ervan verzet.

Artikel 71a

Op vordering van het openbaar
ministerie kan een huwelijk worden
nietig verklaard wegens strijd met de
Nederlandse openbare orde.

II. MEMORIEVAN
TOELICHTING

Eerste alinea, vierde, vijfde,
zesde en zevende zin

Het huwelijk met een persoon die
in Nederland een zelfstandige
verblijfstitel heeft, verschaft de
vreemdeling die niet een zodanige
titel heeft, een afhankelijk verblijfs–
recht. Dat recht kan hem gedurende
een periode van drie jaren worden
ontzegd indien wordt vastgesteld dat
er geen sprake is van een reële
huwelijkse samenleving. Na het
verstrijken van deze periode kan
betrokkene in aanmerking komen
voor voortgezet verblijf. Geconsta–

teerd is dat er in gevallen waarin
langs de weg van het schijnhuwelijk
een verblijfsrecht is verkregen,
sprake kan zijn van ten onrechte
genoten sociale ultkeringen en
andere ontoelaatbare praktijken die
grote kosten voor de samenleving in
Nederland meebrengen.

Tweede alinea

De bestrijding van misbruik van
familierechtelijke instituten vergt
maatregelen op verschillende
fronten. Zij vereist in elk geval een
betere coördinatie en samenwerking
van betrokken overheidsinstanties.
De thans te geven beschouwing
beperkt zich tot maatregelen in de
sfeer van de burgerlijke stand en het
familierecht.

Vierde alinea, tweede zin

Daaruit is gebleken dat er in de
meeste lidstaten mogelijkheden
bestaan om het schijnhuwelijk aan te
tasten en om daartegen preventief
op te treden.

Vierde alinea, vijfde zin

Voorgesteld wordt derhalve een
nieuw artikel 71 a Boek 1 B.W., op
grond waarvan een huwelijk op
vordering van het openbaar minis–
terie wegens strijd met de openbare

orde kan worden nietig verklaard.
Na de vijfde zin zijn zes zinnen

ingevoegd.

Vijfde alinea

De betekenis van de voorgestelde
grond voor nietigverklaring kan als
volgt nader worden aangegeven. Het
begrip «openbare orde» is hier niet
gebruikt in de betekenis die daaraan
in het spraakgebruik veelal wordt
gegeven in verband met de
bescherming van het publiek tegen
ongeregeldheden en dergelijke. In de
context van dit wetsvoorstel dient
het begrip in meer algemene zin te
worden opgevat. Beoogd is ermee
tot uitdrukking te brengen dat de
aanleiding tot repressief optreden
tegen het misbruik van het instituut
huwelijk is gelegen in het feit dat
daarmee bepaalde grondslagen van
de rechtsorde gemoeid zijn. Dat dat
het geval is, manifesteert zich in de
gevolgen van het schijnhuwelijk.
Immers, het leidt ertoe dat men ten
onrechte op Nederlands grondgebied
verblijft en toegang verkrijgt tot de
Nederlandse arbeidsmarkt en andere
collectieve voorzieningen.

De zesde alinea is vervangen door
twee nieuwe alinea's.
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Zevende alinea, tweede en
derde zin

Niettemin ben ik ervoor geporteerd
dat deze sanctiemogelijkheid wordt
geboden voor de gevallen waarin
misbruik wèl aantoonbaar is, bijvoor–
beeld wanneer betrokkenen zich
schuldig hebben gemaakt aan
frauduleuze praktijken zoals misbruik
van sociale voorzieningen, of andere
strafbare feiten hebben begaan. In
dit verband zij opgemerkt dat
veelvuldig door vreemdelingen
gebruik wordt gemaakt van vervalste
bescheiden.

Zevende alinea, zesde en
zevende zin

Voorkomen wordt dat na de
uitwijzing van de vreemdeling het
huwelijk met al zijn burgerrechtelijke
gevolgen blijft bestaan. Ook wordt
ermee bereikt dat een eventueel nog
bestaande, aan het huwelijk
ontleende verblijfstitel komt te
vervallen.

Achtste alinea

Toegevoegd is een derde en
laatste zin.

Negende alinea, eerste zin

Verder heeft de invoering van de
mogelijkheid van aantasting van het
huwelijk wegens strijd met de
openbare orde de belangrijke conse–
quentie dat de bepaling van artikel
18ö, tweede lid, van wetsvoorstel nr.
21 847 aldus zal moeten worden
gelezen dat de ambtenaar van de
burgerlijke stand, wanneer hij de
overtuiging heeft dat de Nederlandse
openbare orde zich tegen het
voorgenomen huwelijk verzet, zijn
medewerking aan de totstandkoming
ervan dient te weigeren.

IMegende alinea, zesde zin

Ook andere omstandigheden
kunnen tot de oordeelsvorming
bijdragen, zoals de herkomst van
betrokkenen of het feit dat de in
Nederland gevestigde partner in de
prostitutie werkzaam is.

Negende alinea

Na de zesde zin zijn twee zinnen
ingevoegd.

Negende alinea, negende zin

In overeenstemming met de door
de C.D.A.-leden uitgesproken wens
om de onderzoeksplicht van de
ambtenaar van de burgerlijke stand
uit te breiden, wordt voorgesteld aan
de stukken die op grond van artikel
58 Boek 1 B.W. in verband met het
voorgenomen huwelijk moeten
worden overgelegd, toe te voegen
een door de vreemdelingendienst
met betrekking tot de aanstaande
echtgenoot die niet de Nederlandse
nationaliteit bezit, af te geven
verklaring waaruit blijkt dat deze
over een titel tot verblijf in Nederland
beschikt of om toelating tot
Nederland heeft verzocht, dan wel
niet voornemens Is in Nederland te
verblijven.

Negende alinea, slotzin

Anderzijds wordt ermee bereikt
dat vreemdelingen die zich in
verband met hun huwelijk in
Nederland willen vestigen, voldoen
aan hun wettelijke verplichting om
zich bij de vreemdelingendienst te
melden, en dat ter zake van het
verblijf en het recht op voorzieningen
de nodige controles kunnen worden
verricht.

Na de negende alinea zijn 4
alinea's ingevoegd.

Tiende alinea

De hiervoor genoemde voorstellen
worden gecomplementeerd door een
aan artikel 53 toe te voegen bepaling
op grond waarvan het openbaar
ministerie het huwelijk kan stuiten
indien het van oordeel is dat de
Nederlandse openbare orde zich
tegen de totstandkoming ervan
verzet.

Elfde alinea, slotzin

Over het geheel genomen is te
verwachten dat belangrijke bespa–
ringen op overheidsuitgaven kunnen
worden bereikt doordat niet langer
door betrokken vreemdelingen ten
onrechte gebruik wordt gemaakt van
sociale voorzieningen.
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