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Het voorbereidend onderzoek gaf aanleiding tot het formuleren van de
volgende opmerkingen en vragen.

De leden van de CDA-fractie hadden met belangstelling van dit
wetsvoorstel kennisgenomen. Zij wilden bij enige kwesties nog stilstaan.

In een brief van 24 januari jl. van het Nederlands Centrum Buitenlan–
ders2 wordt de stelling geponeerd dat door de uitspraak van het Europese
Hof in de zaak Surinder Singh (7 juli 1992} twijfel bestaat over de
bevoegdheid van de Nederlandse autoriteiten om aan een huwelijktussen
een Nederlander of EG-onderdaan met een niet-EG-onderdaan erkenning
te onthouden indien de echtelieden de bescherming van het EG-verdrag
genieten of hebben genoten. Gaarne vernamen deze leden het
commentaar van de bewindsman op deze stelling.

In de voormelde brief wordt voorts een uiteenzetting gegeven op basis
waarvan, zij het voorzichtig, wordt geconcludeerd dat bij de vordering tot
vernietiging van een schijnhuwelijk– bij gebreke van lex specialis -
eveneens drie jaar nadat het bekend is geworden, sprake is van verjaring.
Deelt de bewindsman die conclusie?

1 Samenstelling:
Fleers (CDA), Glasz (CDA), Wagemakers (CDA),
(voorzitter), Mastik-Sonneveldt (PvdA), Van
Veldhuizen (PvdA), Glastra van Loon (D66),
Vrisekoop (D66I, Heijne Makkreel (VVD),
Talsma (VVD), Bolding (GroenLinksl, Holdijk
(SGP), Schuurman (RPF) en Veling (GPV).
2 Deze brief is ter kennis gebracht van de
regering en ter inzage gelegd op het Centraal
Informatiepunt onder nr. 11 942.1.

Deze leden wilden voorts nog stilstaan bij een bepaalde passage uit de
nota naar aanleiding van het eindverslag (Kamerstuk Tweede Kamer,
22 488, nr. 9). De bewindsman stelt dat de gevolgen van de nietigheids–
verklaring van het huwelijkten aanzien van de eventueel uit het huwelijk
geboren kinderen zijn geregeld in artikel 1: 77 BW, dat voor alle gevallen
van nietigverklaring geldt. Moet uit die passage worden afgeleid dat ook,
indien uit een huwelijk één of meer kinderen geboren zijn, toch sprake zou
kunnen zijn van een schijnhuwelijk? Heeft overigens in zo'n situatie,
indien niettemin het huwelijk als schijnhuwelijk zou worden nietig–
verklaard, de uit het buitenland afkomstige echtgenoot toch geen recht
blijvend tot Nederland toegelaten te worden, aangezien daar zijn kind
verblijft? Indien dat laatste aangenomen zou moeten worden, wat heeft
het dan nog voor nut het betreffende huwelijk als schijnhuwelijk te doen
vernietigen?
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In het licht van het onderhavige voorstel van wet wilden de leden van
de fractie van de PvdA de volgende vragen stellen.

Kan de staatssecretaris nog eens in het licht van recente publikaties in
Trouw d.d. 12 januari jl. ingaan op de wijzigingen die zijn aangebracht in
het verblijfsrecht voor vreemdelingen? Het is de leden van deze fractie
opgevallen dat t.a.v. het handelen van de ambtenaar van de burgerlijke
stand in het voorliggende wetsvoorstel wordt gesproken over weigering
tot het opmaken van een akte indien hij van oordeel is dat de Nederlandse
openbare orde zich hiertegen verzet.

Bij stuiting wordt de openbare orde nader «versmald» en naar het
oordeel van deze leden meer hanteerbaar en toetsbaar gemaakt door te
spreken over strijd met de Nederlandse openbare orde indien het
oogmerk van de aanstaande echtgenoten, of één hunner, niet is gericht op
de vervulling van de door de wet aan de huwelijkse staat verbonden
plichten, doch op het verkrijgen van toelating tot Nederland.

Ziet de staatssecretaris problemen bij de handhaafbaarheid van deze
voorstellen en de rechterlijke toetsing door het feit dat in het eerste
genoemde geval het begrip openbare orde niet nader is ingevuld? En
verwacht hij problemen met het feit dat de omschrijving in art. 16b meer
wijdlopig is dan in art. 50? Waarom is er trouwens niet voor gekozen om
ook in art. 16b het begrip openbare orde nader toe te spitsen? Deze leden
hadden begrepen dat in de verklaring van het hoofd van de plaatselijke
politie ook een vragenlijst is opgenomen. Zij zeiden met name geïnteres–
seerd te zijn in het tweede deel hiervan en zouden willen weten welke
concrete vragen daar nu in worden opgenomen.

Welke opleiding wordt aan de ambtenaren van de burgerlijke stand
gegeven opdat zij de in dit voorstel opgenomen vereisten kunnen
uitvoeren? Wanneer een huwelijk na de voltrekking gestuit wordt, wordt
de vreemdeling - niet-Nederlander - dan uitgezet of kan hij/zij de
rechterlijke procedure in Nederland afwachten? Is de staatssecretaris niet
de mening toegedaan dat het probleem van het «schijnhuwelijk» m.n. is
ontstaan door de uitbreiding van de rechtsgevolgen van het huwelijk
anders dan de zorgplicht voor de kinderen? Met andere woorden, is de
staatssecretaris niet van mening dat door het verder individualiseren van
voorzieningen dit probleem zich niet c.q. minder voordoet? Deze leden
zouden ook nog graag een reactie hebben van de staatssecretaris op de,
ook door de leden van de CDA-fractie genoemde, brief van het NCB van
24 januari 1994 aan de leden van de vaste Commissie voor Justitie op een
viertal punten:

a. het reeds aanwezig zijn van een instrumentarium - op een aantal
punten - zoals genoemd in deze brief, dat «schijnhuwelijken» kan
ontmaskeren;

b. de bevoegdheid van de Nederlandse autoriteiten om aan een
huwelijk tussen een Nederlander of EG-onderdaan met een niet-EG–
onderdaan erkenning te onthouden in het licht van de uitspraak van het
Europese Hof in de zaak Surinder Singh (7 juli 1992), waar ook de leden
van de CDA-fractie al over hadden gesproken;

c. de onafhankelijkheid van de ABS en de hernieuwde controle waaraan
huwelijkspart.ners kunnen worden onderworpen, zoals geformuleerd in
punt 6 van deze brief;

d. de niet-verjaring van de bevoegdheid van het openbaar ministerie
om nietigverklaring van een schijnhuwelijk te vorderen in relatie tot de
andere bestaande nietigheidsgronden.

De leden van de fractie van de WD hadden het voorliggende
wetsvoorstel met gemengde gevoelens ontvangen. Enerzijds konden zij
zich volstrekt verenigen met de doelstelling tegen te gaan dat huwelijken
worden gesloten, uitsluitend met het doel een van de partners een
verblijfstitel te verschaffen. Zij merkten in dit verband overigens op dat de
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veelal - ook in de stukken met betrekking tot dit voorstel - gebruikte term
«schijnhuwelijk» in wezen onjuist is. Het probleem is nu juist gelegen in
het feit dat het hier gaat om echte huwelijken met alle daaraan door de
wet verbonden gevolgen - daargelaten dat degenen die het gesloten
hebben niet bedoelen zich al die gevolgen aan te trekken. Anderzijds
merkten zij op dat dit voorstel een breuk inhoudt ten aanzien van de tot
dusverre met betrekking tot de familierechtelijke rechtshandelingen
algemeen gehuldigde opvatting omtrent het abstracte karakter daarvan.
Dit voorstel noopt de overheid zich te begeven in een beoordeling van de
achterliggende motieven van degenen die het huwelijk sluiten. Daartegen
hadden deze leden op zich tamelijk zwaarwegende bezwaren. Zij vroegen
daarom of het met dit voorstel beoogde doel niet veeleer op een andere
wijze nagestreefd zou kunnen en moeten worden, namelijk door aan het
huwelijk niet meer zonder meer gevolgen voor de verblijfstitel te
verbinden.

De leden van de fractie van het SGP gaven te kennen positief tegenover
het wetsvoorstel te staan. Zij vroegen wat de stand van zaken is met
betrekking tot het (de) vervolgvoorstel(len) wat betreft de strafrechtelijke
aansprakelijkstelling van de bemiddelaars bij schijnhuwelijken en de
regels op te nemen in de Vreemdelingenwet.

Tot slot vroegen zij om een inhoudelijke argumentatie voor het
achterwege laten van terugwerkende kracht op (schijn)huwelijken die vóór
de totstandkoming van de wet gesloten zijn.

De voorzitter van de commissie,
Wagemakers

De griffier van de commissie,
Hordijk
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