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Antwoord op de mondelinge vragen  

q21607 – N. Lanjri – de opvolging van de schijnhuwelijken en 

schijnwettelijke samenwoonst 

q21607 – P. Logghe - Verplichte melding van schijnhuwelijken en 

opvolging van schijnrelaties 

 

Vorig jaar deed de Dienst Vreemdelingenzaken 4.261 onderzoeken 

naar voorgenomen huwelijken en 3.017 onderzoeken naar afgesloten 

huwelijken. Sinds oktober 2013 zijn er eveneens onderzoeken mogelijk 

naar schijnverklaringen van wettelijke samenwoning. In 2013 werden er 

voor deze korte periode 1.064 administratieve onderzoeken verricht.  

 

Wat vervolgens het verblijfsrecht betreft, heeft de DVZ in het jaar 2013, 

als gevolg van de gerechtelijke nietigverklaring van een huwelijk, 48 

verblijven aan de Franstalige kant en 52 verblijven aan de 

Nederlandstalige kant ingetrokken. In totaal gaat het dus om 100 

intrekkingen in 2013. 

Wanneer beoordeeld wordt of het verblijf al dan niet ingetrokken wordt, 

wordt er rekening gehouden met de volledige situatie van de schuldige 

vreemdeling, maar ook met zijn gezin, de duur van hun verblijf, de 

situatie in het land van herkomst en eventueel hun gezondheidstoestand.   

Het fenomeen van de schijnsamenwoningen is te recent zodat er op 

basis hiervan nog geen verblijven ingetrokken werden. De fraude moet 

hoe dan ook gerechtelijk vastgesteld worden. 

 

Als gevolg van de wetswijzigingen van 08/07/2011 werden de aanvragen 

voor een visum gezinshereniging in veel gevallen om andere redenen 
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geweigerd (zeer vaak omdat de voorwaarde van de bestaansmiddelen 

niet gerespecteerd werd), zonder dat de werkelijkheid van het huwelijk 

grondig moest onderzocht worden. 

Voor het jaar 2013 konden echter 160 aanvragen voor een visum 

gezinshereniging geweigerd worden omdat er sprake was van een 

schijnhuwelijk. 

 

Er werden vorig jaar 1.020 verblijfstitel ingetrokken. De meeste 

intrekkingen in het kader van gezinshereniging werden uitgevoerd omdat 

er geen gezinscel bestond. De DVZ beschikt in het kader van 

gezinshereniging niet over cijfergegevens van verblijfstitels die 

ingetrokken werden omdat er sprake was van een schijnhuwelijk. 

Betreffende koppeling van de gegevens met het rijksregister: het  

ontwerp van koninklijk besluit  werd voorgelegd voor advies aan de Raad 

van State en is nog niet in werking. 

 

 

 


