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Na kennisneming van de memorie van antwoord en de nota van
wijziging zijn in de vaste Commissie voor Justitie' nog verschillende
vragen gesteld en opmerkingen gemaakt. Onder het voorbehoud dat de
regering deze vragen tijdig zal hebben beantwoord, acht de commissie
de openbare beraadslaging over dit wetsvoorstel voldoende voorbereid.

I. ALGEMEEN

1 Samenstelling:
Leden: Stoffelen (PvdA), V. A M. van der
Burg (CDA), Vacature VVD, Schutte (GPV),
Krajenbrink (CDA), Korthals (VVD),
Wiebenga (WD), Laning-Boersema (CDA),
Vermeend (PvdA), Brouwer (GroenLinks),
Kohnstamm (D66), Wolffensperger (D66),
ondervoorzitter, Swildens Rozendaal (PvdA),
voorzitter, Van Traa (PvdA), De
Hoop-Scheffer (CDA), Soutendijk-van
Appeldoorn (CDA), Van de Camp (CDA),
Biesheuvel (CDA), Jurgens (PvdA),
Koffeman (CDA), Kalsbeek-Jasperse (PvdA),
Zijlstra (PvdA) en M M van der Burg
(PvdA).
Plv. leden: Apostolou (PvdA), Vacature CDA,
Rempt-Halmmans de Jongh (VVD), J. T. van
den Berg (SGP), Koetje (CDA), Dijkstal
(VVD), Te Veldhuis (VVD), Van der Heijden
(CDA), Schoots (PvdA), Sipkes (GroenLinks),
Scheltema-de Nie (D66), Groenman (D66),
Van der Vaart (PvdA), Middel (PvdA),
Tegelaar-Boonacker (CDA),
Bijleveld-Schouten (CDA), Doelman-Pel
(CDA), Hillen (CDA), Stemerdink (PvdA),
Vreugdenhil (CDA), Leerling (RPF), Van
Nieuwenhoven (PvdA) en Van Heemst
(PvdA)

1. Inleiding

De leden van de CDA-fractie hadden met instemming kennisgenomen
van de memorie van antwoord. Misbruik van het instituut huwelijk enkel
en alleen in verband met recht op verblijf in Nederland moet naar hun
mening op alle mogelijke manieren worden tegengegaan. Een gezamen–
lijke inspanning van overheidsinstanties is daarbij naar hun mening zeer
noodzakelijk.

De leden van de PvdA-fractie hadden met belangstelling kennisge–
nomen van de memorie van antwoord en de nota van wijziging en
bedankten de regering voor de beantwoording van de door hen gestelde
vragen.

Deze leden waren van oordeel dat het in het algemeen van groot
belang is dat zoveel mogelijk wordt voorkomen dat oneigenlijk gebruik
wordt gemaakt van regelingen en dat dit uitgangspunt uiteraard ook
geldt voor het oneigenlijke gebruik van het huwelijk teneinde een
verblijfstitel te verkrijgen. Hoewel de leden van de PvdA-fractie nog
steeds van mening waren dat het huwelijksrecht in beginsel ongeschikt is
voor handhaving van het vreemdelingenrecht, is het ook onaanvaardbaar
dat de overheid, in dit geval de ambtenaar van de burgerlijke stand,
lijdelijk zou moeten toezien dat het instituut huwelijk enkel wordt
gebruikt voor het verkrijgen van een verblijfstitel. De structurele samen–
werking tussen de vreemdelingendienst en de burgerlijke stand dient
preventief te werken en de opsporing te vereenvoudigen. Gezien de
zware eisen die terecht, aan de bewijsvoering van het bestaan van een
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schijnhuwelijk moeten worden gesteld, zal het ook na inwerkingtreding
van onderhavig wetsvoorstel niet eenvoudig zijn schijnhuwelijken op te
sporen. De leden van de PvdA-fractie hadden geen hoge verwachtingen
en zagen als voordeel van dit wetsvoorstel, dat het, in samenhang met
het wetsvoorstel tot strafbaarstelling van bemiddeling bij schijnhuwe–
lijken, een belangrijke drempel opwerpt bij het aangaan van een schijn–
huwelijk en dat dit wetsvoorstel derhalve moet worden gezien in het
kader van een ontmoedigingsbeleid. Daarnaast leek het invoeren van een
machtiging tot voorlopig verblijf deze leden ook een mogelijkheid het
verschijnsel schijnhuwelijk terug te dringen.

De leden van de fracties van VVD, D66 en GroenLinks dankten de
regering voor haar antwoorden.

2. De aard en ernst van het probleem

Teneinde te kunnen beoordelen of de voorgestelde maatregelen
effectief zullen zijn is het van belang dat behalve inzicht in de omvang
van het fenomeen «schijnhuwelijk» ook inzicht bestaat in de aard van het
fenomeen. De leden van de Pvda-fractie hadden de indruk gekregen dat
het fenomeen «schijnhuwelijk» zich in belangrijke mate voordoet bij
buitenlandse vrouwen die hun in levensonderhoud voorzien door in de
prostitutie te werken. Deze leden verzochten de regering een schatting te
geven van het aantal schijnhuwelijken dat wordt aangegaan teneinde in
de prostitutie werkzaam te zijn. Bij de plenaire behandeling van het
wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 250, 250bis en 250ter van het
Wetboek van Strafrecht (Opheffing bordeelverbod) hebben de leden van
de PvdA-fractie aandacht gevraagd voor een toevlucht naar het «schijn–
huwelijk» door vrouwen afkomstig uit de niet-EG landen naar aanleiding
van het handhaven van het bordeelverbod, indien dit geschiedt ten
aanzien van personen voor wier arbeid hier te lande een tewerkstellings–
vergunning als bedoeld in de Wet arbeid buitenlandse werknemers is
vereist. Deze leden waren bevreesd dat in het bijzonder in deze categorie
van de schijnhuwelijken wegen zullen worden bewandeld ter ontduiking
van de aangescherpte regelgeving waarvan uiteindelijk de vrouwen, door
de afhankelijke positie waarin zij zich bevinden, de dupe zullen worden.
Deze leden vroegen derhalve de regering aan te geven op welke wijze
met de belangen van de vrouwen die hiervan de dupe worden, rekening
kan worden gehouden.

De leden van de PvdA-fractie hadden in het voorlopig verslag om meer
informatie over de situatie ten aanzien van «schijnhuwelijken» in de ons
omringende landen gevraagd. Zoals meegedeeld bij memorie van
antwoord is door het Ministerie van Justitie een vergelijkend onderzoek
gedaan naar de regelgeving en de praktijk in een aantal Europese landen,
welk rechtsvergelijkend onderzoek medebepalend is geweest om voor te
stellen in het Nederlandse burgerlijk recht mogelijkheden te scheppen
zowel in het preventieve als in het repressieve vlak. Met name Duitsland
heeft daarbij als voorbeeld gediend. In het verslag namens de Commissie
rechten van de vrouw over discriminatie van vrouwen in immigratievoor–
schriften van het Europese Parlement (Zittingsdocument 1987-88
A2-133/87) wordt bijzonder negatief gerapporteerd over de praktijk in
Duitsland ter zake van «schijnhuwelijken», die als zeer discriminerend
wordt ervaren voor vrouwen die met een buitenlander huwen. Deze leden
vroegen derhalve de regering meer informatie te geven over de praktijk
in de ons omringende landen, met name die in Duitsland en nader te
motiveren waarom deze praktijk aanleiding is geweest voor onderhavig
wetsvoorstel.
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De leden van de VVD-fractie vroegen de regering nog nader in te gaan
op hun vraag naar de eventuele vervalsing van papieren, zoals geboorte–
akten en andere documenten. Deze leden vonden dat het antwoord op
hun vraag naar het aanpakken van de Antillenroute op het terrein van de
schijnhuwelijken tekortschoot. Daarom vroegen deze leden de regering
wanneer het genoemde overleg met de autoriteiten van deze Rijksdelen
naar verwachting is afgerond en op welke resultaten het overleg is
gericht.

Het had de leden van de Groenünks-fractie verbaasd dat, ondanks dat
de regering zelf geen betrouwbare schatting kan maken, er toch zonder
slag of stoot van wordt uitgegaan dat «misbruik van het instituut huwelijk
zich op zodanige schaal voordoet en zodanige gevolgen heeft dat
maatregelen beslist noodzakelijk zijn». Het Nederlands Centrum Buiten–
landers (NCB) schrijft in zijn commentaar op dit wetsvoorstel grote
twijfels te hebben over de wijze waarop de schattingen over het aantal
schijnhuwelijken in Nederland tot stand zijn gekomen. «Dit is zodanig
onwetenschappelijk geschied», aldus het NCB, «dat het meer op een
bewuste verdachtmaking en stigmatisering van buitenlanders lijkt». De
leden van de Groen Links-fractie deelden de zienswijze van het NCB dat
«van de regering een degelijkere onderbouwing van dit ingrijpende
voorstel verwacht mag worden».

Opvallend is dat informatie die het NCB in het buitenland heeft
ingewonnen, tot volledig andere conclusies leiden dan die van de
regering. Deze leden wilden in het bijzonder de aandacht vestigen op het
verslag van mevrouw B. Heinrich van het Europese Parlement, dat tot
een aantal resoluties in het Europese Parlement heeft geleid, waarin aan
de lidstaten gevraagd wordt om de uitvoeringsmaatregelen die nu door
de Nederlandse regering voorgesteld zijn, te staken. Is de regering bereid
een degelijk en objectief onderzoek te laten doen naar de ervaringen in
het ons omringende buitenland, en in afwachting van de resultaten de
voorgenomen wetgeving nog even te laten rusten?

3. De omschrijving van het begrip «schijnhuwelijk»

De leden van de Groenünks-fractie hadden er moeite mee dat de
regering onderkent dat sommige andere schijnmotieven om een huwelijk
te sluiten afkeurenswaardig kunnen zijn. Om dan in één adem door te
gaan dat de wettelijke maatregelen zich tot deze «ernstige vorm van
misbruik» dienen te beperken. Hiermee spreekt zij een waardeoordeel uit.
Andere schijnmotieven om een huwelijk te sluiten, worden buiten
beschouwing gelaten. Zodra echter sprake is van een niet EG-partner,
wordt een moreel oordeel geveld over het motief om in het huwelijk te
treden. Deze leden konden dat niet anders zien dan een vorm van
ongelijke behandeling. Acht de regering het dan niet uitgesloten dat
fundamentele mensenrechten zoals het recht om te huwen, het recht op
gezinsleven en het recht op privacy doormiddel van dit wetsvoorstel
worden geschonden? De leden van de GroenLinks-fractie meenden dat
de in de memorie van antwoord aangehaalde jurisprudentie die vraag
niet echt beantwoordt.

5. Verenigbaarheid van de voorgestelde maatregelen met de
verdragen inzake de rechten van de mens en alternatieven in de
sfeer van het vreemdelingenrecht

De leden van de GroenLinks-fractie vroegen of, indien er al vanuit
wordt gegaan dat van de mogelijkheid tot ingrijpen niet op grote schaal
gebruik zal kunnen worden gemaakt, het wetsvoorstel vooral bedoeld is
als symbool. Verdient het dan niet het predicaat «schijn»wetgeving?
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6. Bewijsproblemen en nadere beschouwingen over de effecti–
viteit van de voorgestelde maatregelen

De leden van de CDA-fractie ondersteunden de door de regering bij
nota van wijziging aangekondigde maatregelen. Naar hun inzicht is het
namelijk ook van belang dat de ambtenaar van de burgerlijke stand al
voor de huwelijksaangifte alle wettelijk vereiste stukken laat overleggen.
Voorts steunden zij de verkorting van de termijn waarin het huwelijk
moet worden gesloten en de inschakeling van de politie bij het niet
kunnen opmaken van een akte. Ook de toevoeging van een regeling met
betrekking tot een schijnhuwelijk in het buitenland gesloten kon hun
instemming krijgen.

Hiernaast hadden deze leden nog een tweetal vragen. Zou bij in het
buitenland gevestigde echtgenoten niet van een verplichtstelling van
bewijsmiddelen moeten worden gesproken? Voorts vroegen zij de
regering om een aantal stukken te overleggen aan de Tweede Kamer: de
indicatielijst, het Besluit Burgerlijke Stand en de instructies voor de
Vreemdelingendienst (p.12 MvA).

De leden van de PvdA-fractie waren van mening dat, evenals in het
kader van de uitvoering van de Algemene Bijstandswet, controle en
onderzoek ter zake van de vraag of partijen metterdaad samenwonen,
aanzienlijke bewijsproblemen met zich meebrengen. In het rapport «Een
echt paar?» wordt aan de uitvoeringsproblemen van een onderzoek naar
de vraag of partijen werkelijk samenwonen geen aandacht besteed. Deze
leden vroegen derhalve de regering op welke wijze dergelijk onderzoek
zal worden verricht. Ook onder de huidige Vreemdelingenwet is de
vreemdelingendienst belast met dergelijke onderzoeken. Naar aanleiding
van de opmerkingen in bovenvermeld rapport over de grote werkdruk en
het ontbreken van bevoegdheden van de vreemdelingendienst, vroegen
deze leden de regering of zij hierin aanleiding ziet maatregelen te treffen.
Voorts vroegen deze leden aan welke bevoegdheden het de vreemdelin–
gendienst ontbreekt.

In het rapport «Een echt paar?» wordt een aantal aanbevelingen
gedaan, onder meer voorstellen tot maatregelen in de preventieve sfeer,
zoals het wederom invoeren van de machtiging tot voorlopig verblijf in
het kader van de Vreemdelingenwet, een onderzoek naar blanco
paspoorten en de mogelijkheden van het gebruik maken van vingeraf–
drukken. De regering heeft bij memorie van antwoord meegedeeld de
gedane aanbevelingen verder te onderzoeken. De leden van de
PvdA-fractie vroegen de regering de voor– en nadelen van voornoemde
maatregelen, waarbij zij in bijzonder aandacht vroegen voor het voorstel
wederom een machtiging tot voorlopig verblijf in te voeren, te
beschrijven en voorts aan te geven of zij naar aanleiding van voornoemde
aanbevelingen inmiddels voornemens is maatregelen te treffen en zo ja,
op welke termijn. Deze leden waren van mening dat de regeling ter
bestrijding van schijnhuwelijken staat of valt met de mogelijkheid die
gevallen waar op grond van bijvoorbeeld de omstandigheden genoemd in
de indicatielijst van het rapport «Een echt paar?» een vermoeden bestaat
dat sprake is van een schijnhuwelijk, werkelijk nader te kunnen onder–
zoeken. Immers, wegens het in het geding zijnde grondrecht van
bescherming van het familieleven, moeten hoge eisen worden gesteld
aan de bewijsvoering.

Op de vraag van de leden van de VVD-fractie naar de kans dat illegale
vreemdelingen van een schijnhuwelijk afzien, in de overweging dat bij
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huwelijk hun illegale status zou worden ontdekt, antwoordt de regering
onder meer dat een aantal illegalen het risico van ontdekking neemt,
omdat het de overheid niet steeds bekend zal zijn hoelang de vreem–
deling zich al in Nederland ophoudt. De leden van de VVD-fractie
vroegen de regering in dit verband of zij het met hen eens is dat deze
overweging toch moet worden aangemerkt als een bewijs van onver–
mogen om de maatschappelijk gewenste adequate koppeling van
gegevensbestanden tot stand te brengen. Deze leden toonden zich
vervolgens verheugd over het antwoord van de regering dat de wet
duidelijke instructies dient te geven om aldus te komen tot een gezamen–
lijke inspanning ter beteugeling van illegale immigratie door middel van
schijnhuwelijken, schijnerkenningen en mensenhandel. In aansluiting
daarop vroegen deze leden de regering op welke wijze zij die samen–
werking wil bevorderen.

De leden van de D66-fractie hadden twijfels over het wetsvoorstel,
gelet op de onzekerheid over de omvang van het werkelijke probleem, in
combinatie met de vraag naar de effectiviteit van de voorgestelde instru–
menten. Dit laatste houdt verband met de hoge eisen die aan de bewijs–
voering zullen moeten worden gesteld. Ook de regering geeft hier blijk
van, waar in de memorie van antwoord valt te lezen dat van de
mogelijkheid tot ingrijpen niet op grote schaal gebruik zal kunnen worden
gemaakt. Deze leden vroegen, of een meer doelmatige uitvoering van het
algemene instrumentarium bij het tegengaan van schijnhuwelijken en
schijnrelaties niet de voorkeur verdient. Zijdelings wordt in de memorie
van antwoord aangestipt, dat de machtiging tot voorlopig verblijf alleen
in het land van herkomst zou mogen worden aangevraagd, althans zo
hadden zij de passage hierover op bladzijde 11 verstaan. Deze leden
kregen hierop graag een nadere toelichting. Zij zouden hier overigens
een voorstander van zijn.

De leden van de GroenLinks-fractie hadden geen duidelijk antwoord
gekregen op hun vraag hoe voorkomen wordt dat de bevoegdheid van de
burgelijke-stand tot willekeur zou leiden. Al was het alleen maar omdat
ambtenaren van verschillende gemeenten niet steeds in soortgelijke
gevallen hetzelfde oordeel zullen hebben. In hoeverre staat de
mogelijkheid open om een «second opinion» te vragen?

Tenslotte vroegen zij de regering een reactie op het commentaar van
het NCB met betrekking tot de vraag of een goede uitvoering van de
thans bestaande regelgeving niet voldoende is om misbruik tegen te
gaan zoals noemde de vereisten voor gezinsvorming, te weten de
inkomenseis, werkloosheid en passende huisvesting. Genoemd zijn
tevens het vereiste van drie jaar huwelijk voor het ontstaan van een
zelfstandig verblijfsrecht en het samenwoningsvereiste. Deze leden
hadden nog het antwoord gemist op hun vraag naar de geldigheid van
het samenwoningsvereiste in verband met de vrijheid van echtgenoten
om elkaar van die plicht te ontslaan.

7. De niet-erkenning van in het buitenland aangegane
huwelijken en de erkenning in het buitenland van de in
Nederland uitgesproken nietigverklaring van een schijnhuwelijk

De leden van de PvdA-fractie zagen eveneens in dat het bemoeilijken
van de totstandkoming van schijnhuwelijken in Nederland het risico
meebrengt dat men gaat proberen een schijnhuwelijk in het buitenland te
sluiten en dit huwelijk te doen inschrijven in het bevolkingsregister of
(indien één partij de Nederlandse nationaliteit heeft) in de registers van
de burgerlijke stand te 's Gravenhage. Op de wijze waarop de ambtenaar
van het bevolkingsregister, dan wel de ambtenaar van de burgerlijke
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stand een gefundeerde beslissing kan nemen over de vraag of zij/hij een
in het buitenland voltrokken huwelijk waarbij een vreemdeling is
betrokken, al dan niet zal inschrijven wordt volgens de regering overleg
gevoerd met diverse organisaties. Deze leden vernamen graag de resul–
taten van dit overleg.

9. Samenhang met het misbruik van andere duurzame samenle–
vingsvormen dan het huwelijk

De leden van de D66-fractie konden enige teleurstelling bij het lezen
van de memorie van antwoord niet onderdrukken, nu in hun ogen slechts
zeer beperkt wordt ingegaan op de door hen bepleite samenhangende
benadering van de problematiek van schijnhuwelijken en niet-huwelijkse
schijnrelaties. Deze leden hadden weliswaar van de regering begrepen,
dat momenteel de mogelijkheden worden onderzocht om de toelatings–
vereisten voor gehuwden en voor ongehuwden zo veel mogelijk met
elkaar in evenwicht te brengen, maar kennelijk trekt zij hieruit niet de
consequentie dat voor beide duurzame relaties de feitelijke situatie het
uitgangspunt zou moeten zijn, wat betreft het recht tot verblijf van de tot
Nederland toelating verzoekende - of reeds toegelaten -
(huwelijks)partner. Dat betekent dat ook achteraf in alle gevallen aan een
reeds toegekend verblijfsrecht een einde kan worden gemaakt, zoals ook
thans gebeurt. Kan de regering overigens wat meer inzicht geven in de
jurisprudentie met betrekking tot dit repressieve toezicht?

Dat in alle situaties tevens eisen worden gesteld die waarborgen dat
de persoon aan wie een verblijfsrecht wordt toegekend niet (verwijtbaar)
ten laste komt van de staat, achtten deze leden overigens juist.

Ook in verband met de discussie over het rapport «Leefvormen» van
de commissie-Kortman, waarover recentelijk een kabinetsstandpunt
verschenen is, kwam het deze leden voor dat de regeling van de verblijfs–
rechtelijke gevolgen die aan huwelijkse en niet-huwelijkse relaties
(geregistreerd of niet) worden verbonden, als zodanig bestudering
verdient. Deze leden vroegen overigens naar de betekenis van dit
wetsvoorstel - dan wel naar vergelijkbare voorzieningen - voor de thans
voorgestelde registratie van leefvormen.

Kortom, deze leden waren eerder van mening dat niet de juridische
vormgeving, maar de feitelijke situatie de grondslag zou moeten vormen
voor een recht op verblijf, evenals dat nu het geval is bij niet-huwelijkse
relaties.

10. Het wetsvoorstel tot strafbaarstelling van bemiddeling bij
schijnhuwelijken

De leden van de VVD-fractie vroegen de regering of de in de memorie
van toelichting in het vooruitzicht gestelde wijziging van het Wetboek
van Strafrecht teneinde daarin een bepaling op te nemen tot strafbaar–
stelling bij schijnhuwelijken, een verbijzondering van de bepaling inzake
mensenhandel inhoudt en wanneer de Tweede Kamer dat wetsvoorstel
kan verwachten.

11. ARTIKELEN

Artikel al IV B onder 3.j.

De leden van de PvdA-fractie vroegen de regering een nadere
toelichting te geven op de verklaring die door het hoofd van de plaatse–
lijke politie in de zin van de Vreemdelingenwet aan de ambtenaar van de
burgerlijke stand moet worden afgegeven ten behoeve van de
aanstaande echtgenoot die voornemens is niet in Nederland te verblijven.
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Wat zijn de gevolgen indien partijen na het sluiten van het huwelijk
alsnog besluiten in Nederland te verblijven? Deze leden waren van
oordeel dat partijen die verklaren niet in Nederland te zullen verblijven
geen «schijnhuwelijk» kunnen aangaan in de zin van dit wetsvoorstel,
aangezien het oogmerk van het huwelijk niet gericht is op toelating tot
Nederland. Indien partijen alsnog besluiten een aanvraag te doen tot
verblijf in Nederland dient op grond van de Vreemdelingenwet alsnog te
worden onderzocht of sprake is van een schijnhuwelijk. In ieder geval kan
de verklaring dat partijen niet voornemens zijn in Nederland, te
verblijven, afgelegd bij het aangaan van het huwelijk, niet worden tegen–
geworpen indien partijen alsnog een verzoek tot verblijf in Nederland
indienen. Deelt de regering deze visie?

Artikel 58

Ten aanzien van artikel 58, eerste lid, vroegen de leden van de
VVD-fractie waarom de regering heeft gekozen voor een periode van
twee maanden tussen het tijdstip van afgifte van de verklaring in de zin
van artikel 44, eerste lid en het tijdstip van de huwelijksvoltrekking.

Artikel 71 a

De leden van de D66-fractie hadden tenslotte de volgende vragen en
opmerkingen over het voorliggende wetsvoorstel.

Moet de bevoegdheid van het OM om ook na ontbinding van het
(schijn)huwelijk de nietigverklaring te vorderen, niet aan een termijn
worden gebonden?

Is het mogelijk nietigverklaring te vorderen indien de oorspronkelijke
niet-Nederlandse partner inmiddels de Nederlandse nationaliteit heeft en
zo ja, vervalt aan die naturalisatie dan de rechtsgrond?

Hoe in geval er kinderen uit het huwelijk geboren zijn? Welke (familie–
rechtelijke) gevolgen zou nietigverklaring van het huwelijk voor hen
hebben? Dit wordt nog ingewikkelder als het huwelijk al ontbonden is in
verband met getroffen gezagsvoorzieningen.

Deze leden meenden dat de gevolgen van een en ander niet goed zijn
te overzien.

De voorzitter van de commissie,
Swildens-Rozendaal,

De griffier van de commissie,
De Gier
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