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In het eindverslag zijn door de leden van de Vaste Commissie voor
Justitie nog een aantal vragen gesteld en opmerkingen gemaakt. Daarop
zal hierna worden ingegaan.

I. ALGEMEEN

1. Inleiding

Het verheugt mij te constateren dat de leden van de CDA-fractie en de
PvdA-fractie onderschrijven dat alles in het werk moet worden gesteld
om misbruik van het huwelijk in verband met de verkrijging van een
verblijfsrecht in Nederland te voorkomen. Terecht wezen deze leden in
dit verband op het belang van een structurele samenwerking tussen de
vreemdelingendienst en de burgerlijke stand. Deze dient preventief te
werken en de opsporing te vereenvoudigen. Ook onderschrijf ik dat het in
verband met de aan de bewijsvoering te stellen eisen niet mogelijk zal
zijn alle gevallen van schijnhuwelijk op te sporen, maar dat het
wetsvoorstel, in samenhang met de beoogde strafbaarstelling van de
bemiddeling bij schijnhuwelijken, daartegen een belangrijke drempel
opwerpt.

2. De aard en de ernst van het probleem

De leden van de PvdA-fractie vroegen om nadere informatie over de
aard van het fenomeen «schijnhuwelijk». Zij hadden de indruk gekregen
dat het verschijnsel zich in belangrijke mate voordoet bij buitenlandse
vrouwen die in hun levensonderhoud voorzien door in de prostitutie te
werken.

Ik merk hierover op dat uit de verkregen berichten kan worden
opgemaakt dat er een zeker verband is tussen het verschijnsel schijnhu–
welijk en het verschijnsel prostitutie. Het komt voor dat een buitenlandse
prostituée zich tot een schijnhuwelijk leent om daarmee een sterkere
verblijfsrechtelijke positie te verkrijgen. Er is evenwel geen samenval
tussen de twee verschijnselen. Zo is er onder de in recente jaren
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ontdekte gevallen van vrouwenhandel slechts bij een betrekkelijk gering
percentage sprake van schijnhuwelijken. Naar moet worden aange–
nomen, hebben vrouwenhandelaars er niet steeds belang bij om derge–
lijke huwelijken te arrangeren. Intussen is het uiterst wenselijk dat de
totstandkoming van schijnhuwelijken onder prostituées zo veel mogelijk
wordt voorkomen, mede in verband met chantage waaraan zij bloot
kunnen staan.

De aan het woord zijnde leden verwezen voorts naar de plenaire
behandeling van het wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 250, 250
bis en 250 ter van het Wetboek van Strafrecht (opheffing bordeel–
verbod), tijdens welke zij de vrees hadden uitgesproken dat een
handhaving van het bordeelverbod ten aanzien van personen voor wier
arbeid een tewerkstellingsvergunning vereist is, kan leiden tot een
toevlucht tot het schijnhuwelijk van vrouwen afkomstig uit
niet-EG-landen. Als gevolg van de afhankelijke positie waarin deze
vrouwen zich bevinden zouden zij uiteindelijk de dupe van deze
maatregel worden.

Ik merk naar aanleiding hiervan het volgende op. Het wetsvoorstel
waaraan door deze leden wordt gerefereerd, is gericht op een effectieve
bestrijding van mensenhandel en gedwongen prostitutie, beheersing en
regulering door de overheid van exploitatie van prostitutie en verbetering
van de positie van de prostituée. Bestrijding van mensenhandel en van
gedwongen prostitutie strekt tot de bescherming van personen die
wegens hun kwetsbare positie het risico lopen het slachtoffer te worden
van deze strafbare feiten. Beheersing en regulering van het bordeel–
wezen en de uitoefening van toezicht op de juiste naleving van de
daarvoor geldende voorschriften leveren een bijdrage aan de verbetering
van de situatie van de prostituée. Het beleid van alle betrokken instanties
moet erop gericht zijn de huidige illegale circuits te voorkomen. Ik acht
het van groot belang dat hulpverlenende instanties zo veel mogelijk
prostituées - Nederlandse en buitenlandse - bereiken. Politie, openbaar
ministerie en instanties die belast zijn met het vreemdelingentoezicht,
dragen reeds zorg en zullen in de toekomst blijven zorgdragen voor het
scheppen van voorwaarden waaronder de bereidheid tot het doen van
aangifte door prostituées die onder dwang werkzaam zijn in de prosti–
tutie, en de bereidheid tot het afleggen van een getuigenverklaring
daarover door prostituèes, maximaal kan zijn.

De leden van de PvdA-fractie merkten op dat het door het Ministerie
van Justitie verrichte rechtsvergelijkende onderzoek de basis heeft
gevormd voor het opstellen van het wetsvoorstel en de daarbij
behorende uitvoeringsvoorschriften. Daarbij heeft onder meer de in
Duitsland bestaande praktijk als voorbeeld gediend. Deze leden verwezen
naar een rapport van de Commissie rechten van de vrouw van het
Europese parlement over discriminatie van vrouwen in immigratievoor–
schriften van Europese landen, waarin negatief over de Duitse praktijk
wordt gerapporteerd, en vroegen om nadere informatie.

De directe aanleiding tot het opstellen van het wetsvoorstel was niet
de in het buitenland bestaande praktijk, maar de berichtgeving vanuit de
Nederlandse praktijk. Het rechtsvergelijkende onderzoek heeft bijge–
dragen tot de besluitvorming en de vormgeving van het wetsvoorstel.
Dat onderzoek heeft het volgende beeld opgeleverd. In sommige landen,
waaronder Frankrijk, België, Spanje, Portugal en de Verenigde Staten,
wordt het ontbreken van toestemming, d.w.z. van wilsovereenstemming
van de aanstaande echtgenoten beschouwd als grond voor de weigering
om een schijnhuwelijk te voltrekken. Indien een schijnhuwelijk reeds is
voltrokken, kan op diezelfde grond de nietigverklaring ervan worden
gevorderd.

Uit het verrichte onderzoek is naar voren gekomen dat de effectiviteit
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van wettelijke voorzieningen van het zoëven beschreven type in de strijd
tegen het schijnhuwelijk niet overal gunstig wordt beoordeeld. In een
aantal landen zijn bewijsproblernen gesignaleerd. Recent zijn aan het
Franse parlement nieuwe wettelijke maatregelen voorgelegd waarmee
wordt beoogd de totstandkoming van schijnhuwelijken te voorkomen.

In Zwitserland heeft zich een betrekkelijk doeltreffende preventieve
praktijk ontwikkeld op grond van artikel 2 van het Zwitserse Burgerlijk
Wetboek, dat kennelijk rechtsmisbruik verbiedt. Omstreden is overigens,
of op deze grond repressief kan worden opgetreden.

In de Bondsrepubliek Duitsland is na de Tweede Wereldoorlog een
aantal wetswijzigingen in werking getreden, als gevolg waarvan een
repressief civielrechtelijk optreden tegen fictieve huwelijken thans niet
mogelijk is. Op grond van artikel 13, tweede lid, Ehegesetz, bepalende
dat de verklaringen der aanstaande echtgenoten niet aan voorwaarden of
aan tijdsbepalingen moeten worden onderworpen, heeft zich evenwel
een preventieve praktijk ontwikkeld, die in de daarover in de vakliteratuur
verschenen commentaren in het algemeen als effectief wordt
beschouwd. In een aantal landen zijn richtlijnen gepubliceerd, aan de
hand waarvan de aangifte c.q. de afkondiging van een voorgenomen
schijnhuwelijk kan worden geweigerd.

Wat de fundering voor het toekomstige optreden van Nederlandse
instanties betreft, merk ik het volgende op. In het Nederlandse Burgerlijk
Wetboek komen bepalingen als hierboven geschetst niet voor. In
verband daarmee lag het voor de hand aansluiting te zoeken bij hetgeen
ten aanzien van schijnerkenningen reeds geldt: uit de wetsgeschiedenis
blijkt namelijk dat een schijnerkenning op vordering van het openbaar
ministerie wegens strijd met de openbare orde kan worden nietigver–
klaard indien met de erkenning uitsluitend de verkrijging van het Neder–
landerschap (en daarmee het recht op verblijf) door het niet-Nederlandse
kind was beoogd. Dit heeft geleid tot het voorstel om het openbaar
ministerie de mogelijkheid te bieden om op diezelfde grond repressief op
te treden tegen het schijnhuwelijk. Daarmee is tevens de grond gegeven
voor het preventieve optreden van de ambtenaar van de burgerlijke stand
en van het openbaar ministerie. In zijn advies heeft de Raad van State er
op gewezen dat «strijd met de openbare orde» een te ruime definitie
oplevert voor het doel van het wetsvoorstel. Men laat daarmee teveel
onduidelijkheid bestaan over de vraag welke motieven om een huwelijk
aan te gaan onverenigbaar zijn met de openbare orde en bemoeilijkt
aldus het voeren van procedures. Dit heeft ertoe geleid om in de aan de
Kamer voorgelegde tekst de grond nader te omschrijven en het verblijfs–
rechtelijke oogmerk daarin naar voren te brengen.

Dat bij de nadere uitwerking de Duitse praktijk mede als voorbeeld
heeft gediend, vindt zijn verklaring in het feit dat Duitsland het enige land
is waar tot dusver is getracht op basis van een analyse van de recht
spraak criteria voor het preventieve optreden van de ambtenaar van de
burgerlijke stand te stellen. Enkele van deze criteria zijn in de thans
ontwikkelde vragenlijst terug te vinden, andere zijn daaruit geëcarteerd
omdat ze te subjectief werden gevonden. De te ontwikkelen Nederlandse
procedure wijkt overigens in een zeer belangrijk opzicht af van de Duitse
administratieve praktijk. Van een aanstaande echtgenoot die niet de
Nederlandse nationaliteit bezit, zal worden verlangd dat hij een verklaring
laat opmaken door het hoofd van plaatselijke politie. Aldus wordt de
ambtenaar van de burgerlijke stand een volledig inzicht verschaft in de
verblijfsrechtelijke positie van de betrokken vreemdeling. Deze is niet,
zoals in Duitsland, afhankelijk van een beslissing die door de ambtenaar
van de burgerlijke stand kan worden genomen zonder dat hij daarover
andere instanties raadpleegt. De vreemdelingendienst is, naar het mij
voorkomt, de meest in aanmerking komende instantie om zich een beeld
te vormen van de voornemens van de aanstaande echtelieden. Daarom is
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hij het, en niet de ambtenaar van de burgerlijke stand, die zich in eerste
instantie moet buigen over de vraag of er aanwijzingen zijn voor een
schijnhuwelijk. De gestandaardiseerde vragenlijst is hierbij richtsnoer.
Een uniform beleid wordt aldus gewaarborgd.

Naar aanleiding van de hiervoor genoemde rapportage in het Europese
parlement merk ik op dat mij daaruit niet duidelijk is geworden waarom
het bij de bestrijding van het schijnhuwelijk om maatregelen zou gaan
die vrouwen discrimineren. Het gaat om voorschriften die zullen gelden
ongeacht de vraag of de niet in Nederland verblijfsgerechtigde partner
een man is of een vrouw. Onbegrijpelijk is voor mij dan ook de
opmerking die onderaan het op Nederland betrekking hebbende gedeelte
van het rapport wordt gemaakt, dat de Nederlandse autoriteiten, anders
dan bij huwelijken tussen Nederlanders en buitenlandse vrouwen, bij
huwelijken tussen Nederlandse vrouwen en buitenlandse mannen er al bij
voorbaat van uitgaan dat het om schijnhuwelijken gaat. Een soortgelijke
stelling treft men onder meer aan in het hoofdstuk dat op Duitsland
betrekking heeft. Ik vermoed dat de realiteit van de in een aantal
Europese landen bestaande praktijk juister wordt omschreven door te
zeggen dat daar in alle gevallen van huwelijken waarbij vreemdelingen
betrokken zijn, daadwerkelijk wordt getoetst of er sprake is van een
schijnhuwelijk. Dat er statistisch wellicht een meerderheid van gevallen is
waarbij de man degene is die door het huwelijk met een verblijfsgerech–
tigde vrouw een verblijfstitel verwerft, rechtvaardigt mijns inziens niet
het verwijt dat aldus vrouwen worden gediscrimineerd.

Wat er overigens van deze rapportage zij, voor mij staat vast dat men
zonder systematische toetsing geen greep krijgt op deze vorm van
fraude. Ik wil daarbij onderstrepen dat de oordeelsvorming zoveel
mogelijk dient te worden geobjectiveerd. Ik zie niet in waarom het thans
voor de Nederlandse praktijk ontwikkelde instrumentarium niet tot
aanvaardbare, non-discriminatoire resultaten zou leiden.

De leden van de VVD-fractie vroegen om nadere informatie over de
kwestie van de vervalste papieren. Het probleem van het gebruik van
valse of vervalste stukken heeft sinds geruime tijd de aandacht van het
Ministerie van Justitie. In mei 1992 zijn de ambtenaren van de burger–
lijke stand en de ambtenaren voor de bevolkingsadministratie van richt–
lijnen voorzien voor de legalisatie en de verificatie van buitenlandse
bescheiden betreffende de persoonlijke staat. Legalisatie in het land van
herkomst van de betrokken persoon wordt geëist in alle gevallen waarin
tussen Nederland en het land van herkomst geen verdrag is gesloten dat
in een vrijstelling van legalisatie voorziet. Blijkt ondanks de legalisatie
twijfel te bestaan omtrent de juistheid van de gegevens, dan kan via het
Ministerie van Buitenlandse Zaken een verificatie worden aangevraagd in
het land van herkomst. Inmiddels is eenzelfde rondschrijven ook gericht
aan de vreemdelingendiensten. De thans geldende richtlijnen, die erop
gericht zijn een uniforme beoordeling van buitenlandse stukken te
waarborgen, hebben in het afgelopen jaar reeds geleid tot het consta–
teren van valsheid of vervalsing van een niet onbelangrijk aantal stukken.
Bezien wordt of de terzake ontwikkelde procedure op bepaalde punten
nog kan worden aangescherpt. Het niet overleggen van de vereiste
gelegaliseerde stukken kan leiden tot een weigering om betrokkene tot
Nederland toe te laten. Verder kan de ongenoegzaamheid van stukken
voor de ambtenaar van de burgerlijke stand aanleiding zijn om te
weigeren een huwelijk te voltrekken.

Dezelfde leden wensten nader te worden ingelicht omtrent het overleg
met de Rijksdelen met het oog op het tegengaan van de zogenaamde
Antillenroute.

Hierover kan ik mededelen dat van de zijde van de regering van Aruba
is medegedeeld dat richtlijnen als vervat in de zoëven genoemde circu–
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laire reeds lang in dat Rijksdeel worden toegepast. De indruk bestaat
daar, dat het aangaan van schijnhuwelijken niet frequent gepaard gaat
met het gebruik van valse stukken. Weliswaar doen zich gevallen voor
van schijnhuwelijk met het oog op verblijf op Aruba, maar van een
doorreisroute naar Nederland is, aldus de ontvangen mededelingen, op
dat eiland geen sprake. Uit de berichtgeving blijkt voorts dat de situatie
op Bonaire minder gunstig is, omdat zich daar, na de bouw van een
olieterminal in de jaren zeventig, Dominicaanse prostituèes hebben
gevestigd, die door middel van schijnhuwelijk een betere status
verwierven. Na de wijziging van de nationaliteitswet is meer gebruik
gemaakt van de schijnerkenning Het is inmiddels op Bonaire gebruikelijk
geworden om de inhoud van akten van personen afkomstig uit de
Dominicaanse Republiek in het land van herkomst te laten verifiëren.

In de ontvangen berichten zie ik aanleiding om er bij de beide Rijks–
delen nog eens op aan te dringen dat zij soorgelijke regelgeving tot stand
brengen als thans voor Nederland wordt voorgesteld. Aan het verzoek
van de aan het woord zijnde leden, om over het resultaat van deze
bemoeienis te worden geïnformeerd, zal ik gaarne voldoen.

Het had de leden van de fractie van Groen Links verbaasd dat ervan
wordt uitgegaan dat misbruik van het instituut huwelijk zich op zodanige
schaal voordoet en zodanige gevolgen heeft dat maatregelen beslist
noodzakelijk zijn, zulks terwijl betrouwbare schattingen ontbreken. In dit
verband wezen deze leden erop dat het Nederlands Centrum Buiten–
landers (NCB) had gesproken van een bewuste verdachtmaking en
stigmatisering van buitenlanders.

Ik zou hierop als volgt willen reageren. Het gaat bij het schijnhuwelijk
om een verschijnsel waarvan het Burgerlijk Wetboek momenteel geen
omschrijving bevat. Onder de huidige regelgeving zijn ambtenaren van
de burgerlijke stand derhalve niet gehouden onderzoekingen te doen
naar, of zich vragen te stellen over de voornemens van aanstaande
echtgenoten. Dit is de reden waarom exacte statistische gegevens niet
kunnen worden verzameld. De beslissing om wetgevende maatregelen te
nemen is gebaseerd op de berichtgeving van vreemdelingendiensten,
ambtenaren van de burgerlijke stand en andere instanties, die in een niet
onbelangrijk aantal gevallen zijn geconfronteerd met in het oog sprin–
gende omstandigheden die op een schijnhuwelijk wijzen. Het verschijnsel
heeft zich aanvankelijk vooral in de grote steden gemanifesteerd. Een
verscherpte controle van de in verband met het huwelijk over te leggen
stukken heeft er echter toe geleid dat men naar kleinere plaatsen is
uitgeweken, zodat thans kan worden gesteld dat het verschijnsel zich
overal in Nederland voordoet.

Het verwijt van het NCB dat er sprake is van een bewuste verdacht–
making van buitenlanders, komt mij onjuist voor. In elk geval heb ik geen
enkele reden om aan te nemen dat een wettelijke maatregel overbodig is
of dat daarmee voorlopig nog zou moeten worden gewacht. Na de
invoering van de maatregelen zal het mogelijk zijn een duidelijker beeld
van het verschijnsel te verkrijgen. Daarbij moet men zich overigens reali–
seren dat het ontmoedigende effect van deze maatregelen niet volledig
uit de statistieken af te lezen zal zijn.

In dit verband brachten de leden van de Groen Links-fractie eveneens
ter sprake het rapport van het Europese Parlement, waarin aan de
Lidstaten wordt gevraagd maatregelen van het thans voorgestelde type
te staken. Zij vroegen of de regering bereid is een degelijk en objectief
onderzoek te laten doen naar de ervaringen in het buitenland, en in
afwachting van de resultaten, de voorgenomen wetgeving nog even te
laten rusten.

Hiervoor, bij de beantwoording van vragen van leden van de
PvdA-fractie, ging ik reeds in op de beschouwingen van de Commissie
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rechten van de vrouw van het Europese Parlement. Ik lees daarin niet dat
het verschijnsel schijnhuwelijk verwaarloosbaar zou zijn. Ook spreekt het
argument dat maatregelen tegen het schijnhuwelijk vrouwen discrimi–
neren, mij niet aan. Wat het verzoek om onderzoek naar de ervaringen in
omringende landen betreft, verwijs ik in de eerste plaats naar het
hiervoor weergegeven resultaat van een rechtsvergelijkend onderzoek
dat mede is gebaseerd op de over dit onderwerp verschenen buiten–
landse publikaties. Verder merk ik op dat - op Nederlands initiatief - het
onderwerp «fraude op het gebied van de burgerlijke stand» op de agenda
staat van de Internationale Commissie voor de Burgerlijke Stand. Beoogd
wordt te komen tot een zo volledig mogelijke inventarisatie van wetge–
vende en beleidsinstrumenten in de lidstaten van deze organisatie en
inzicht te verkrijgen in de wijze waarop deze worden gehanteerd. Ik acht
het noch noodzakelijk, noch wenselijk om de uitkomst van dat onderzoek
en eventuele daaruit voortvloeiende aanbevelingen af te wachten
alvorens de behandeling van het wetsvoorstel voortgang te doen vinden.
Dat men elders diezelfde mening is toegedaan, blijkt uit het recent bij het
Franse parlement aanhangig gemaakte wetsvoorstel dat mede strekt tot
de bestrijding van frauduleuze huwelijken.

3. De omschrijving van het begrip «schijnhuwelijk»

De leden van de Groen Links-fractie hadden moeite met het oordeel
van de regering, dat de wettelijke maatregelen zich tot het met een
verblijfsrechtelijk oogmerk aangegane huwelijk moeten beperken,
ofschoon wordt onderkend dat sommige andere motieven om een
huwelijk te sluiten ook afkeurenswaardig kunnen zijn.

Hiervoor, naar aanleiding van vragen van de PvdA-fractie over de
fundering van het wetsvoorstel, bracht ik in herinnering op welke
overwegingen de omschrijving van de rechtsgrond voor het ingrijpen van
Nederlandse instanties berust. Er zijn goede redenen om de wettelijke
maatregelen tot huwelijken met een verblijfsrechtelijk oogmerk te
beperken. Anders dan de aan het woord zijnde leden menen, gaat het er
niet om een moreel oordeel te vellen over een motief om een huwelijk
aan te gaan. Het gaat erom te voorkomen dat personen zich, misbruik
makend van het instituut huwelijk, toegang verschaffen tot Nederland en
daarmee tot voorzieningen op allerlei gebied, waarop zij anders geen
aanspraak zouden hebben. Dat deze vorm van fraude de openbare orde
raakt, is duidelijk.

Het ontgaat mij verder, waarom de aan het woord zijnde leden menen
dat de maatregelen alleen niet-EG-onderdanen treffen. Die beperking
wordt in het wetsvoorstel niet aangelegd. Met betrekking tot de vraag, of
er kans is dat fundamentele mensenrechten door het wetsvoorstel
worden geschonden, verwijs ik in de eerste plaats naar de beschouwing
die in de memorie van antwoord is opgenomen onder punt 5. Intussen
heeft het Belgische Hof van Cassatie zich in een arrest van 19 maart
1992, nr. 9141/1, over een schijnhuwelijk uitgesproken. Het betrof de
nietigverklaring van een schijnhuwelijk wegens het ontbreken van het
voornemen van de echtgenoten, of èén hunner, om samen te leven. Het
Hof van Cassatie was van oordeel dat het arrest van het hof van beroep
geen afbreuk deed aan het recht van eiser om een geldig huwelijk aan te
gaan en zich niet inmengde in het privè– en gezinsleven van eiser, doch
zich beperkte tot de vaststelling van zijn statuut aan de hand van de
regelmatig aan het hof van beroep voorgelegde stukken.

Gelet op deze ontwikkeling in de buitenlandse rechtspraak, die de in de
memorie van antwoord genoemde Nederlandse rechtspraak bevestigt, en
mede in verband met de in vérgaande mate geobjectiveerde wijze van
toetsing waarin het wetsvoorstel voorziet, ben ik van mening dat de
voorgestelde maatregelen geen afbreuk doen aan fundamentele mensen–
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rechten. Ik zou daarbij willen benadrukken dat beoogd is maximale
waarborgen voor een zorgvuldige beoordeling van elk geval in het leven
te roepen De ambtenaar van de burgerlijke stand zal de beslissing over
het al of niet voltrekken van een huwelijk niet alleen kunnen nemen. Hij
zal rekening moeten houden met de door de vreemdelingendienst aange–
dragen informatie, en hij zal ruggespraak kunnen plegen met het
openbaar ministerie. Een beslissing om te weigeren medewerking te
verlenen aan de totstandkoming van een huwelijk zal schriftelijk aan
betrokkenen moeten worden medegedeeld en met redenen moeten zijn
omkleed. Partijen kunnen tegen een zodanige beslissing opkomen door
zich op grond van artikel 61 Boek 1 B.W. tot de rechtbank te wenden.
Naast deze overwegingen legt nog een andere overweging gewicht in de
schaal. In de meeste landen van Europa bestaan mogelijkheden om
schijnhuwelijken tegen te gaan. De toename van het personenverkeer
noopt ertoe dat Nederland dergelijke voorzieningen eveneens treft. Ik
sprak in dit verband reeds van een lacune, waarvan ik meen dat zij ten
spoedigste moet worden opgevuld.

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 Groen Links-fractie vroegen zich af of, indien van de
mogelijkheid tot ingrijpen niet op grote schaal gebruik zal worden
gemaakt, het wetsvoorstel niet vooral bedoeld is als symbool. Bij deze
leden is, naar ik vermoed, een misverstand gerezen over de strekking van
de voorgestelde maatregelen. Het wetsvoorstel voorziet in een systema–
tische toetsing van alle voorgenomen huwelijken waarbij vreemdelingen
betrokken zijn en van zodanige huwelijken die in het buitenland zijn
voltrokken. In het feit dat bij die toetsing zoveel mogelijk objectieve
factoren zullen worden betrokken, is een zekere begrenzing van de
toetsingsmogelijkheden gelegen en zijn beperkingen gelegd ten aanzien
van de mogelijkheden van opsporing. Dit betekent in het geheel niet dat
de maatregelen zinloos zouden zijn. Zoals reeds is opgemerkt, is de kans
niet gering dat daarvan een belangrijk preventief (ontmoedigend) effect
zal uitgaan. Door het ontbreken van wettelijke instrumenten heeft de
Nederlandse overheidsadministratie zich tot dusver passief opgesteld
tegenover deze vorm van fraude. In plaats daarvan zal thans een actief
beleid worden gevoerd en zullen communicatielijnen worden gelegd
tussen betrokken instanties. Het is mijn overtuiging dat hiermee de juiste
benadering is gekozen. Zoals met andere vormen van fraudebestrijding
ook het geval is, is het niet mogelijk een regeling tot stand te brengen
die geheel waterdicht is. Zo zal het, wanneer het vóór het huwelijk
verrichte onderzoek geen indicaties voor een schijnhuwelijk heeft
opgeleverd, niet eenvoudig zijn alsnog voldoende bewijs te vergaren voor
een repressief optreden in de vorm van een vordering tot nietigverklaring
van het huwelijk. Ook dit is echter geen argument om van het treffen van
een regeling af te zien.

6. Bewijsproblemen en nadere beschouwingen over de effecti–
viteit van de voorgestelde maatregelen

Het doet mij genoegen dat de leden van de CDA-fractie konden
instemmen met, onder meer, het voorstel om de overlegging van de voor
het huwelijk vereiste stukken reeds vóór de aangifte te doen plaats–
vinden. Hun verwijzing naar de termijn waarbinnen het huwelijk dient te
worden gesloten heeft, naar ik aanneem, betrekking op het voorstel om
de overlegging van een nieuwe verklaring van het hoofd van plaatselijke
politie verplicht te stellen indien op het tijdstip van het voorgenomen
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huwelijk meer dan twee maanden zullen zijn verstreken sinds de afgifte
van de eerdere verklaring.

Deze leden vroegen vervolgens of bij in het buitenland gevestigde
echtelieden niet van een verplichtstelling van bewijsmiddelen zou moeten
worden gesproken Begrijp ik deze vraag goed, dan betreft zij de situatie
waarin beide echtelieden in het buitenland gevestigd zijn en verzoeken
om inschrijving van hun buitenlandse huwelijksakte in het register van de
burgerlijke stand te 's-Gravenhage. Ten aanzien van deze echtelieden
bepaalt de voorgestelde regeling dat zij aannemelijk moeten kunnen
maken dat zij in het buitenland gevestigd zijn. Dat impliceert uiteraard
dat zij bewijsstukken moeten overleggen waaruit dit op afdoende wijze
blijkt. In de ambtelijke werkgroep die de totstandkoming van het
wetsvoorstel begeleidt, is deze kwestie nader onderzocht. Er is voor
Nederlanders die in het buitenland woonachtig zijn, geen verplichting om
zich bij de Nederlandse vertegenwoordiging in het betreffende ressort te
melden. Wel is het voor hen mogelijk de Nederlandse vertegenwoor–
diging te verzoeken een zogenaamde verklaring van woonplaats op te
maken. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft desgevraagd
medegedeeld dat het doende is terzake een richtlijn voor de diplomatieke
en consulaire posten op te stellen. Overigens kan de Haagse ambtenaar
van de burgerlijke stand zich ook andere bewijsstukken doen vertonen,
zoals bijvoorbeeld een kopie van een arbeidsovereenkomst.

Overeenkomstig de wens van de aan het woord zijnde leden zijn een
concept voor een algemene maatregel van bestuur alsmede een model
van de verklaring van het hoofd van plaatselijke politie ter inzage gelegd
bij de afdeling parlementaire documentatie. Bij deze stukken is gevoegd
een concept voor een instructie voor de instanties die bij de toepassing
van de voorschriften betrokken zullen zijn. Hierin zijn overgenomen
verschillende voorstellen van de hiervoor genoemde ambtelijke
werkgroep, als vervat in haar vervolgrapport, dat de titel draagt «Een
echt paar?», en dat eveneens bij de genoemde afdeling ter inzage wordt
gelegd.

De leden van de PvdA-fractie waren van mening dat het onderzoek
naar de vraag of partijen metterdaad samenwonen, aanzienlijke bewijs–
problemen meebrengt. Het rapport «Een echt paar?» gaat op deze
problematiek niet nader in. Onder de bestaande regelgeving is de vreem–
delingendienst ook reeds belast met dergelijke onderzoeken. Naar
aanleiding van de opmerkingen in voornoemd rapport over de werkdruk
en over het ontbreken van bevoegdheden van de vreemdelingendienst
vroegen deze leden de regering of zij hierin aanleiding ziet maatregelen
te treffen. Voorts vroegen zij aan welke bevoegdheden het de vreemde–
lingendienst ontbreekt.

Het wetsvoorstel is opgesteld op basis van een analyse van bestaande
problemen in de sfeer van het vreemdelingenrecht, in het bijzonder de
moeilijkheid om, nadat een huwelijk is voltrokken, na te gaan of aan de in
de uitvoeringsvoorschriften van de Vreemdelingenwet neergelegde
vereiste van samenwoning is voldaan. De vraag is bezien of het wenselijk
en haalbaar zou zijn deze controle effectiever te maken. De mogelijk–
heden op dit gebied zijn begrensd. De grenzen zijn niet alleen gelegen in
de beschikbare mankracht, maar ook in de bescherming van de persoon–
lijke levenssfeer. Overigens zullen de mogelijkheden tot controle worden
vergroot door vergelijking van de bestanden van betrokken overheidsad–
ministraties, waaronder de bevolkingsadministratie

In het thans voorliggende wetsvoorstel is het accent komen te liggen
op maatregelen in de fase die aan het huwelijk voorafgaat. In die fase
kan het onderzoek zich niet toespitsen op de vraag of de aanstaande
echtgenoten reeds daadwerkelijk samenwonen. Er is daarnaast een groot
aantal andere factoren die in de afweging kunnen worden betrokken. Zo
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kunnen aanwijzingen worden ontleend aan factoren die rechtstreeks
verband houden met de verblijfsrechtelijke positie. Ook legt gewicht in
de schaal de vraag of betrokkene reeds eerder getracht heeft een schijn–
huwelijk aan te gaan. Verder kunnen feitelijke waarnemingen bijdragen
tot de oordeelsvorming. Van belang is bijvoorbeeld of door de betrokken
partners onjuiste of tegenstrijdige gegevens zijn verstrekt. Verwezen zij
naar het zoëven genoemde model voor de verklaring van het hoofd van
plaatselijke politie

Met betrekking tot het ontbreken van bevoegdheden bij de vreemdelin–
gendienst merk ik het volgende op. Zoals in het rapport «Een echt paar?»
is aangegeven, wil de vreemdelingendienst ingeval van vermoeden van
een (voorgenomen) schijnhuwelijk bij voorkeur de partners direct
gescheiden horen en tegelijkertijd de woning aan een onderzoek onder–
werpen. Hiervoor is doorgaans de instemming van de betrokken partijen
vereist. Juist in notoire gevallen, waarin er sterke aanwijzingen zijn dat
sprake is van een (voorgenomen) schijnhuwelijk, ontbreekt de bereidheid
tot medewerking nogal eens, hetgeen het onderzoek bemoeilijkt. Doel
van de eerder aangekondigde strafbaarstelling van (bemiddeling bij)
schijnhuwelijken is onder meer het verkrijgen van strafrechtelijke dwang–
middelen, opdat vreemdelingendiensten in dit soort gevallen adequaat
onderzoek kunnen verrichten.

De leden van de PvdA-fractie wensten voorts te worden ingelicht over
de voorstellen tot begeleidende maatregelen in de preventieve sfeer,
waaronder de aanscherping van de verplichting tot het verkrijgen van een
machtiging tot voorlopig verblijf.

Inderdaad is het de bedoeling over te gaan tot aanscherping van de
zogenaamde «m.v.v.-plicht» ingevolge artikel 7 van het Soeverein Besluit
van 1813. Hierin zal worden voorzien in de derde tranche van de
herziening van de Vreemdelingenwet, die ik reeds aankondigde in de
memorie van antwoord inzake het wetsvoorstel tot wijziging van de
Vreemdelingenwet en van het Wetboek van Strafrecht (kamerstukken II,
1992-1993, 22 735 nr. 5, blz. 3 en 4). Ik verwijs met name naar het daar
gestelde onder punt d. Indien de vreemdeling de machtiging tot
voorlopig verblijf in het buitenland had moeten aanvragen, zal dit hem
aanstonds kunnen worden tegengeworpen als beletsel bij de toegangs–
verschaffing of verdere toegangsverschaffing. De vreemdeling zal aldus,
tenzij zijn aanvraag is gegrond op de omstandigheden genoemd in artikel
15, eerste lid, van de Vreemdelingenwet, onmiddellijk uitzetbaar zijn.

Het in het rapport «Een echt paar?» genoemde onderzoek naar de
praktijk van de zogenaamde blanco paspoorten is nog niet afgesloten.

Het nemen van vingerafdrukken op grotere schaal dan thans het geval
is, is nog steeds onderwerp van studie. Duidelijk is wel dat een dergelijke
maatregel belangrijke financiële en organisatorische inspanningen zou
vergen.

Met de aan het woord zijnde leden ben ik van mening dat het accent
bij de implementatie van de wettelijke regeling moet komen te liggen op
de preventie en dat de vaststelling van het vermoeden van een schijnhu–
welijk aan de hand van de daartoe opgestelde vragenlijst daarbij een
uiterst belangrijke rol speelt.

De leden van de VVD-fractie gingen in op de in de memorie van
antwoord opgenomen mededeling dat sommige illegalen het risico van
ontdekking nemen, omdat het de overheid niet steeds bekend zal zijn
hoe lang de vreemdeling zich al in Nederland ophoudt. Zij stelden dat
deze overweging moet worden aangemerkt als een bewijs van onver–
mogen om een maatschappelijk adequate koppeling van gegevensbe–
standen aan te brengen. Ik merk naar aanleiding hiervan op dat de
omstandigheid dat de overheid niet steeds bekend is met het illegaal
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verblijf van een persoon in Nederland, niet steeds zal zijn te herleiden tot
het ontbreken van een koppeling van administraties. Sommige illegalen
komen in geen enkele overheidsadministratie voor. Ik wil de vraagstellers
echter toegeven dat bestandsvergelijking kan bijdragen tot de ontdekking
van illegaliteit. Een aantal maatregelen in die richting is reeds genomen.
In de toelichting op het wetsvoorstel werd verwezen naar de inmiddels
tot stand gekomen wet invoering sociaal-fiscaal nummer gemeenten
(Stb. 1992, 144). Van groot belang voor de toepassing van de voorge–
stelde wettelijke bepalingen is de koppeling van het VAS (Vreemdelingen
Administratie Systeem) en de GBA. In het VAS zal worden geregistreerd
of een vreemdeling een verklaring als bedoeld in het toekomstige artikel
44 Boek 1 B.W. heeft aangevraagd. Bovendien zal daarin worden geregi–
streerd de eventuele weigering van een ambtenaar van de burgerlijke
stand om een huwelijk te voltrekken. Door dit systeem kan een halt
worden toegeroepen aan de praktijk die hierin bestaat dat een illegaal,
indien hij in een bepaalde gemeente op een weigering stuit, zijn geluk in
een andere gemeente beproeft.

Naar aanleiding van de vraag van de leden van de VVD-fractie, op
welke wijze de samenwerking tussen instanties zal worden bevorderd,
lijkt het mij nuttig nogmaals aan te geven hoe de procedure bij het
aangaan van een huwelijk in zijn werk zal gaan. De aangifte van het
huwelijk zal worden voorafgegaan door het opstellen van de verklaring
van het hoofd van plaatselijke politie. Bij de bestudering van die
verklaring zal de ambtenaar van de burgerlijke stand, indien daarin
indicaties voor een schijnhuwelijk zijn vermeld, behoefte kunnen hebben
aan nader overleg met de vreemdelingendienst. Daarnaast zal hij andere
instanties kunnen raadplegen, zoals het openbaar ministerie, de sociale
dienst, enz. Blijkt na de voltrekking dat van een reëel huwelijk geen
sprake is, dan kan het openbaar ministerie terugvallen op de instanties
die vóór het huwelijk bij het onderzoek betrokken waren. De belangrijkste
verandering ten opzichte van de huidige situatie is de communicatielijn
die wordt gelegd tussen de vreemdelingendienst en de ambtenaar van de
burgerlijke stand. Het spreekt vanzelf dat de nieuwe regelgeving
vergezeld dient te gaan van de nodige instructies. In verband daarmee is
het hiervoor vermelde rondschrijven voorbereid.

De leden van de D'66-fractie hadden twijfels over het wetsvoorstel in
verband met de onzekerheid omtrent de omvang van het probleem. Deze
leden vroegen of een doelmatiger gebruik van het algemene instrumen–
tarium bij het tegengaan van schijnhuwelijken en schijnrelaties niet de
voorkeur verdient.

Naar mijn oordeel is het thans beschikbare instrumentarium ontoe–
reikend, zelfs al zou daarvan een intensiever gebruik worden gemaakt.
Een wettelijke basis om te weigeren een schijnhuwelijk te voltrekken of
een eenmaal aangegaan schijnhuwelijk nietig te verklaren, ontbreekt
momenteel. De enige rechtstreekse mogelijkheid om op te treden is
gelegen in de ontzegging van het verblijfsrecht aan degene van wie
achteraf is gebleken dat hij een schijnhuwelijk is aangegaan, aangezien
niet of niet meer wordt voldaan aan het vereiste van feitelijk behoren tot
het gezin. Zoals hiervoor, naar aanleiding van vragen van de Groen Links–
fractie werd uiteengezet, zijn de mogelijkheden van repressief optreden
in deze fase begrensd. Over de aanscherping van het beleid met
betrekking tot de machtiging tot voorlopig verblijf werd reeds het een en
ander gezegd naar aanleiding van vragen van de PvdA-fractie. Ik stel mij
voor dat het daardoor in elk geval eenvoudiger zal worden in een zo
vroeg mogelijk stadium na te gaan of een vreemdeling zijn identiteit en
zijn persoonlijke staat naar behoren kan aantonen. Zoals bekend, gaat de
praktijk van het schijnhuwelijk in betrekkelijk veel gevallen gepaard met
het gebruik van valse of vervalste papieren. Die maatregel is echter niet
voldoende. Het is daarnaast noodzakelijk dat gerichte vragen worden
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gesteld over factoren die voor de Nederlandse overheid aanwijzingen
opleveren omtrent de bedoelingen waarmee een huwelijk wordt
aangegaan.

De leden van de Groen Links-fractie misten een duidelijk antwoord op
hun vraag hoe voorkomen wordt dat de bevoegdheid van o.a. de
ambtenaar van de burgerlijke stand tot willekeur zou leiden, al is het
alleen maar omdat ambtenaren van verschillende gemeenten niet steeds
in soortgelijke gevallen hetzelfde oordeel zullen hebben.

De vraag, hoe willekeur op dit gebied kan worden voorkomen, heeft
centraal gestaan bij de uitwerking van de voorgestelde wettelijke
voorschriften. In verband daarmee zijn de inlichtingen die in de verklaring
van het hoofd van plaatselijke politie zullen worden opgenomen, in drie
categorieën onderverdeeld. Het eerste gedeelte van de verklaring bevat
de personalia van betrokkene en de leden van zijn gezin. In het tweede
gedeelte wordt door het hoofd van plaatselijke politie een gedetailleerd
overzicht gegeven van de verblijfsrechtelijke positie. Het derde gedeelte
is bestemd voor opmerkingen van het hoofd van plaatselijke politie, die
worden gemaakt op basis van een bij circulaire bekend te maken vragen–
lijst. Deze vragenlijst valt uiteen in twee onderdelen. In het eerste
onderdeel worden elementen van de verblijfsrechtelijke positie genoemd,
die relevant zijn voor de vaststelling dat er een schijnhuwelijk is. Het gaat
derhalve om een selectie van gegevens uit het tweede gedeelte van de
verklaring, die hier worden gegroepeerd ten einde het trekken van
conclusies te vereenvoudigen. Het tweede onderdeel, getiteld «waarne–
mingen», bevat concrete vragen over feiten en omstandigheden die niet,
of niet rechtstreeks verband houden met de verblijfsrechtelijke positie,
maar wel van belang zijn voor de beantwoording van de vraag of er een
schijnhuwelijk is. Het gaat in belangrijke mate om objectief te consta–
teren feiten en omstandigheden. De lijst van waarnemingen is niet
limitatief.

De lijst is voorts zo opgesteld dat de beoordelaar er als het ware toe
gedwongen wordt aan objectief geconstateerde feiten de doorslag te
laten geven. Ik meen dat deze werkwijze maximale garanties biedt voor
een uniform beleid en dat willekeur zal worden voorkomen.

Naar mijn overtuiging is hiermee ook tegemoet gekomen aan de in het
onlangs ontvangen advies van de VNG en de NEVABS uitgesproken
wens om bij de beslissing over de vraag of er sprake is van een schijnhu–
welijk, objectief geconstateerde feiten en omstandigheden de doorslag
te laten geven.

Dezelfde leden vroegen of een «second opinion» kan worden
gevraagd. Ik gaf reeds aan dat het in gevallen met een beleidsaspect
zeer gebruikelijk is om ruggespraak te plegen met het openbaar minis–
terie. De ambtenaar van de burgerlijk stand zal zich, voor het geval de
vreemdeling in rechte opkomt tegen zijn beslissing, van te voren ervan
willen verzekeren dat het openbaar ministerie zijn opvatting deelt.

Naar aanleiding van de vraag van de aan het woord zijnde leden, of
een goede uitvoering van de bestaande regelgeving niet voldoende is,
verwijs ik naar hetgeen hierover in antwoord op vragen van de fractie van
D'66 is medegedeeld. Ten aanzien van de door deze leden genoemde
inkomenseis, het vereiste van een passende werkkring en huisvesting
moge ik erop wijzen dat dit vereiste geldt voor de niet-Nederlandse
echtgenoot die zich het eerst in Nederland vestigt. De andere echtgenoot
die vervolgens om toelating verzoekt, behoeft niet aan deze vereisten te
voldoen. Het bestaan van een reëel huwelijk, zoals blijkend uit het
feitelijk behoren tot het gezin, is voor de toelating doorslaggevend.

Wat het vereiste van samenwoning betreft, wijs ik erop dat de ratio
van de mogelijkheid van toelating van de echtgenoot van een reeds in
Nederland verblijvende vreemdeling nu juist is, dat betrokkenen in de
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gelegenheid moeten worden gesteld het uit het huwelijk voortvloeiende
recht om samen te wonen uit te oefenen. Wensen de echtelieden van dat
recht geen gebruik te maken, dan ontvalt ook de grond voor de
toekenning van een verblijfsrecht van de ene echtgenoot bij de andere.
Ook kan aan een echtgenoot voortgezet verblijf in Nederland worden
geweigerd als blijkt dat van een feitelijke samenwoning geen sprake
meer is en betrokkene ook niet zelfstandig voor verblijf in aanmerking
komt.

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

Tot mijn genoegen zagen de leden van de PvdA-fractie de noodzaak in
om ook bij in het buitenland aangegane huwelijken na te gaan of het een
schijnhuwelijk betreft. Zij vroegen naar de resultaten van het aangekon–
digde overleg over de vraag hoe de ambtenaar voor het bevolkingsre–
gister een gefundeerde beslissing kan nemen over de al of niet
inschrijving van een buitenlands huwelijk.

In de tegelijk met de memorie van antwoord ingediende nota van
wijziging is reeds voorgesteld om van personen die om inschrijving van
een buitenlandse huwelijksakte in de Haagse registers van de burgerlijke
stand verzoeken, ook te verlangen dat zij een verklaring van het hoofd
van plaatselijke politie een verklaring doen overleggen. In de memorie
van antwoord is medegedeeld dat het overleg met de Minister van
Binnenlandse Zaken betrekking heeft op de mogelijkheid om een
dergelijk voorschrift eveneens op te nemen in de regelgeving betreffende
de bevolkingsadministratie. Hierover heeft de VNG tezamen met de
NEVABS advies uitgebracht. De tekst van dat advies is ter inzage gelegd
bij de afdeling parlementaire documentatie. In het advies wordt de
wenselijkheid om de overlegging van een verklaring van het hoofd van
plaatselijke politie verplicht te stellen onderschreven. Men acht het
echter noodzakelijk dat de ambtenaar voor de bevolkingsadministratie,
alvorens hij zijn beslissing neemt, tevens het advies inwint van de
ambtenaar van de burgerlijke stand te 's-Gravenhage. Naar mijn oordeel
verdient deze aanbeveling opvolging, met dien verstande evenwel dat
een advisering slechts dan moet plaatsvinden wanneer uit de verklaring
van het hoofd van plaatselijke politie dan wel anderszins blijkt van feiten
en omstandigheden die op een schijnhuwelijk wijzen. Blijkt niet van
dergelijke omstandigheden, dan is een advisering door de Haagse
ambtenaar van de burgerlijke stand niet geïndiceerd en zal de ambtenaar
voor de bevolkingsadministratie op eigen gezag de beslissing over de
inschrijving kunnen nemen.

In de memorie van antwoord werd er reeds op geattendeerd dat de
Haagse ambtenaar van de burgerlijke stand thans reeds met enige
regelmaat door ambtenaren van de bevolkingsadministratie wordt gecon–
sulteerd over de vraag of buitenlandse akten voor inschrijving in de
bevolkingsadministratie in aanmerking komen. De voorgestelde regeling
betekent dat een optimaal gebruik wordt gemaakt van de bij deze dienst
opgebouwde expertise en tevens, dat de uniformiteit van het beleid ter
zake van buitenlandse schijnhuwelijken wordt gewaarborgd. Bij nota van
wijziging wordt voorgesteld de hier bedoelde voorziening op te nemen in
de toekomstige GBA-wet. Voor het geval het thans aan de orde zijnde
wetsvoorstel eerder dan de GBA-wet in werking mocht treden, zal een
voorziening van gelijke strekking in het Besluit Bevolkingsboekhouding
worden opgenomen.

Daar de weigering om met betrekking tot een vreemdeling een
gegeven op te nemen omdat de Nederlandse openbare orde zich
daartegen verzet veelal consequenties heeft voor het verblijfsrecht van
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betrokkene, is het van belang dat de vreemdelingendienst daarvan in de
ervoor in aanmerking komende gevallen kennis neemt. Voorgesteld
wordt in de toekomstige GBA-wet een bepaling op te nemen, op grond
waarvan bij algemene maatregel van bestuur wordt bepaald in welke
gevallen deze berichtgeving vereist zal zijn.

9. Samenhang met het misbruik van andere duurzame samenle
vingsvormen.

De leden van de D'66-fractie hadden begrepen dat momenteel de
mogelijkheden worden onderzocht om de toelatingsvereisten voor
gehuwden en voor ongehuwden zo veel mogelijk met elkaar in evenwicht
te brengen, maar dat de consequentie hiervan kennelijk niet is dat de
feitelijke situatie voor beide duurzame relaties het uitgangspunt zou
moeten zijn. Uit de hiervoor opgenomen beschouwingen blijkt reeds dat
de aan de feitelijke situatie in geval van schijnhuwelijk juist een zeer
grote betekenis toekomt. Er is echter geen goede reden om daarnaast
geen betekenis toe te kennen aan de juridische aspecten van de onder–
scheiden leefvormen. Zoals in de memorie van antwoord is aangegeven,
roept de wet een aantal rechten en verplichtingen voor de echtelieden in
het leven, waaronder met name financiële verplichtingen, waarin bij
andere leefvormen niet is voorzien. In verband hiermee is op het niveau
van de toelatingsvereisten een onderscheid naar leefvorm gerecht–
vaardigd. De aan het woord zijnde leden onderkennen zelf immers dat
die vereisten van dien aard moeten zijn dat een verblijfsgerechtigde
vreemdeling niet verwijtbaar ten laste komt van de Staat.

Terecht stellen deze leden voorts op dat aan een reeds toegekend
verblijfsrecht een eind moet kunnen worden gemaakt wanneer de relatie
(huwelijk of andere leefvorm) feitelijk niet blijkt te bestaan. Wat betreft
de rechtspraak op dit gebied wijs ik erop dat het vaste jurisprudentie is
dat de weigering van (voortgezet) verblijf op grond van het niet voldoen
aan het vereiste van samenwonen voldoende feitelijk onderbouwd dient
te zijn. Voorbeelden zijn de uitspraken van de Afdeling rechtspraak van
de Raad van State in de zaken R02.90.2243 30-27 en R02.900.345
87-122 van 6 februari en 19 maart 1992.

Dezelfde leden vroegen naar de betekenis van het onderhavige
wetsvoorstel voor de voorgestelde registratie van leefvormen. De
toekomstige regeling van de registratie van leefvormen kan op zodanige
wijze worden ingericht dat wordt voorzien in eenzelfde toetsing als ten
aanzien van huwelijken thans wordt voorgesteld. Daarbij past de aante–
kening dat de hier bedoelde registratie, naar het zich laat aanzien,
beperkt blijft tot partners voor wie een huwelijksbeletsel bestaat (bijvoor–
beeld wegens gelijk geslacht). Zij zal dus een kleine categorie van
personen betreffen. Ter voorkoming van misverstand merk ik nog op dat
zonder uitdrukkelijke wettelijke voorziening de thans voorgestelde
maatregelen niet mede op geregistreerde leefvormen van toepassing
zullen zijn.

10. Het wetsvoorstel tot strafbaarstelling van bemiddeling bij
schijnhuwelijken

Naar aanleiding van de vraag van de VVD-fractie, of de in het vooruit–
zicht gestelde wijziging van het Wetboek van Strafrecht een verbijzon–
dering van de bepaling inzake mensenhandel inhoudt, merk ik op dat in
de verboden gedraging veeleer een variant van de in artikel 236 Sr.
verboden verduistering van staat moet worden gezien. De dader
misbruikt immers het instituut huwelijk ten einde daarmee een wijziging
in zijn verblijfspositie te verkrijgen. Het is de bedoeling het strafrechte–
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lijke wetsvoorstel in te dienen zodra het civielrechtelijke wetsvoorstel
door de Tweede Kamer zal zijn aangenomen.

II. ARTIKELEN

Artikel al IV B onder 3

De leden van de PvdA-fractie vroegen de regering om een nadere
toelichting op de verklaring die door het hoofd van politie wordt
afgegeven ten behoeve van de aanstaande echtgenoot die verklaart niet
voornemens te zijn in Nederland te verblijven.

In het hier bedoelde geval gaat het om een huwelijk tussen een Neder–
lander of een verblijfsgerechtigd, in Nederland verblijvend persoon met
een partner die verklaart niet voornemens te zijn zich bij de ander te
voegen maar in het buitenland gevestigd te blijven. Een verzoek om
toelating voor verblijf bij de andere echtgenoot wordt dan niet ingediend.

Deze verklaring is uiteraard van belang. Zij kan in een vreemd daglicht
komen te staan indien bijvoorbeeld blijkt dat de persoon in kwestie wèl in
het bevolkingsregister is opgenomen of in een andere overheidsadmini–
stratie voorkomt. Ook is de verklaring van belang voor het geval dat
naderhand zou blijken dat betrokkene zich toch - illegaal - in Nederland
ophoudt. Anders dan de aan het woord zijnde leden ben ik derhalve van
mening dat de verklaring van partijen ter zake van hun toekomstige
verblijfplaats in het buitenland relevant is voor de vraag of er sprake is
van een schijnhuwelijk. Slechts indien de verklaring overeenstemt met de
feitelijke omstandigheden kan de ambtenaar van de burgerlijke stand
ervan uitgaan dat er geen sprake is van een schijnhuwelijk. Wordt na het
aangaan van het huwelijk alsnog een verzoek om toelating ingediend,
dan zal bij de beoordeling uiteraard worden betrokken de vraag naar het
bestaan van een schijnhuwelijk. De vóór het huwelijk afgelegde
verklaring zal alsnog aan betrokkenen kunnen worden tegengeworpen
indien uit omstandigheden blijkt dat die verklaring is gedaan om een
schijnhuwelijk te maskeren.

Artikel 58

Naar aanleiding van de vraag van de VVD-fractie, waarom is gekozen
voor een periode van maximaal twee maanden tussen het tijdstip van
afgifte van de verklaring in de zin van artikel 44, eerste lid, onder j, en
het tijdstip van de huwelijksvoltrekking, kan ik mededelen dat deze keuze
berust op het advies van de ambtelijke werkgroep die de handhavings–
aspecten van de voorgestelde regelgeving heeft onderzocht. De
werkgroep was van mening dat op de gegevens van de verklaring niet
meer kan worden afgegaan indien de huwelijksvoltrekking geruime tijd
na de overlegging van deze verklaring plaatsvindt. Met name kan zich
een wijziging in de verblijfsrechtelijke positie van de betrokken persoon
hebben voorgedaan. In verband hiermee kwam het redelijk voor dat een
nieuwe verklaring wordt verlangd indien het huwelijk meer dan twee
maanden na de afgifte van de verklaring plaatsvindt.

Artikel 71a

De leden van de D'66-fractie vroegen of de bevoegdheid van het
openbaar ministerie om ook na de ontbinding van het huwelijk de nietig–
verklaring daarvan te vorderen, niet aan een termijn zou moeten worden
gebonden. De rechtsgrond voor het repressieve optreden van het
openbaar ministerie is gelegen in de openbare orde. Het is niet
ondenkbaar dat zelfs nadat het huwelijk is ontbonden, er voor het
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openbaar ministerie nog aanleiding is de procedure tot nietigverklaring te
entameren. Het komt mij onjuist en ook onnodig voor om in de wet een
tijdslimiet te stellen. Voorts merk ik, naar aanleiding van de desbetref–
fende vraag van deze leden, op dat de bevoegdheid van het openbaar
ministerie niet afhankelijk is van de vraag of de niet-Nederlandse partner
inmiddels de Nederlandse nationaliteit heeft verworven. Overigens
voorziet de huidige Rijkswet op het Nederlanderschap niet in een
mogelijkheid om een naturalisatiebesluit in te trekken op grond dat het
huwelijk is nietigverklaard. Het ligt echter in het voornemen de Rijkswet
in dier voege te wijzigen dat de verkrijging of verlening van het Nederlan–
derschap kan worden ingetrokken indien zij berust op door de betrokken
persoon verschafte onjuiste gegevens of verklaringen, dan wel op het
verzwijgen van enig voor de verkrijging of verlening relevant feit.

De gevolgen van de nietigverklaring van het huwelijk ten aanzien van
de eventueel uit het huwelijk geboren kinderen zijn geregeld in artikel 77
Boek 1 B.W. dat voor alle gevallen van nietigverklaring geldt. Zoals
daaruit blijkt, mist de uitspraak ten aanzien van kinderen terugwerkende
kracht en heeft zij hetzelfde gevolg als een echtscheiding. Met andere
woorden, de nietigverklaring laat een eventueel bij de ontbinding van het
huwelijk getroffen gezagsvoorziening overeind.

Ik hoop hiermee de gestelde vragen naar genoegen te hebben beant–
woord.

De Staatssecretaris van Justitie,
A. Kosto
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