
 
 
 

 
Vice-Eerste minister, Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke kansenbeleid 

De minister van Justitie 

De Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding 

 
Wees geen slachtoffer van  
een schijn- of gedwongen relatie 
 
 
BRUSSEL, 14/11/2013.- Joëlle Milquet, vice-premier en minister van Binnenlandse 
Zaken en Gelijke Kansen, Annemie Turtelboom, minister van Justitie en Maggie De 
Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, lanceren een campagne tegen 
schijnrelaties en tegen gedwongen huwelijken: “Wees geen slachtoffer van een schijn- 
of gedwongen relatie”. 
Joëlle Milquet en Maggie De Block: “We willen dat zoveel mogelijk partners het actief 
gaan opnemen voor mensen die het risico lopen slachtoffer te worden. Mensen 
moeten zich bewust worden van het feit dat zij zélf of hun familielid of hun kennis een 
risico lopen. En ze moeten weten hoe ze kunnen reageren voor het te laat is.” 
Het beeld van de campagne is een hand met een ”schijnring” aan de ringvinger. Geen 
goud, geen zilver maar schijn. 

 
 
De campagne is het resultaat van samenwerking door slachtoffers, verenigingen die strijden 
tegen schijn- en gedwongen relaties, de Dienst Vreemdelingenzaken, de Federale 
Overheidsdienst Binnenlandse Zaken en lokale en federale overheidsdiensten en 
politiediensten. Maggie De Block: “Aan al deze partners, maar ook bijvoorbeeld aan onze 
diplomatieke posten in het buitenland en aan scholen bezorgen wij een pakket middelen om 
de boodschap te verspreiden.”  
 
Vreemdelingen, soms met Belgen als medeplichtigen, misbruiken een huwelijk of het 
wettelijk samenwonen om aan een verblijfsrecht te geraken. In dergelijke gevallen is sprake 
van een schijnrelatie waarbij ofwel beide partners het misdrijf plegen ofwel één van beide 
dader is en de andere slachtoffer. 
De campagne is het sluitstuk van een reeks maatregelen die deze regering genomen heeft 
tegen schijnrelaties en tegen gedwongen huwelijken zoals vermeld in het regeerakkoord. 
 
Gedwongen huwelijk 
“België werkt al meerdere jaren aan de preventie van gedwongen huwelijken” legt Joëlle 
Milquet uit. “Deze problematiek is geïntegreerd in het “Nationaal plan voor de strijd tegen 
partnergeweld en andere vormen van intra-familiaal geweld 2010-2014”. 
De huidige campagne is zodoende één van de pijlers van een veel breder plan dat de 
consulaten, de politiezones en de ambtenaren van de Burgerlijke Stand (vandaag 14 
november krijgen zij in Gent en een opleiding hierover, een tweede volgt op 19 november in 
Brussel) sensibiliseert. Daarnaast voorziet het plan dat de cellen “schijnrelaties” die in 



meerdere grote steden bestaan, hun expertise verder gaan ontwikkelen rond en uitbreiden 
met de problematiek van de gedwongen huwelijken. 
 
Film 
De doelgroepen van de campagne “Wees geen slachtoffer van een schijn- of gedwongen 
relatie” zijn hoofdzakelijk vrouwen maar ook mannen van alle leeftijden. Extra focus ligt op de 
grootste risicogroepen zoals jonge vrouwen tussen 16 en 25 jaar oud aan wie wordt 
voorgesteld een relatie aan te gaan met een persoon afkomstig bijvoorbeeld uit Marokko, 
Algerije, Turkije of Tunesië. Maar ook vrouwen van rijpere leeftijd die op vakantie de liefde 
van hun leven menen te ontdekken, zijn een doelgroep. Ook mannen, en vooral 
homoseksuelen, vallen steeds vaker ten prooi van fraudeurs die enkel uit zijn op 
verblijfsdocumenten en niet op een liefdevolle, duurzame relatie. 
 
De boodschap van de campagne Wees geen slachtoffer van een schijn- of gedwongen 
relatie” wordt verspreid via een korte film die je ook op You Tube vindt, via een brochure, via 
een website en via visitekaartjes die discreter kunnen worden verdeeld dan de grotere 
brochure.  
Alle informatie, de nieuwe wetgeving over schijnrelaties, linken naar sociale organisaties die 
slachtoffers opvangen enz. zijn ook te vinden op de website www.schijnrelatie.be.  
 
 

Cijfers schijn- en gedwongen relaties 
 
Exacte cijfers van het aantal schijnhuwelijken en slachtoffers, dat is voorkomen dankzij de 
alertheid van de ambtenaren van Burgerlijke Stand en dankzij de onderzoeken van DVZ en 
parket, zijn momenteel niet gekend.  
 
Enkele richtcijfers: 
 
Onderzoek door de Dienst Vreemdelingenzaken 
In de eerste tien maanden van 2013 heeft de Dienst Vreemdelingenzaken onderzoek 
gevoerd naar : 

 6.073 mogelijke schijnhuwelijken. 
o 3.513 daarvan waren voorgenomen huwelijken die dus nog niet voltrokken waren 
o 2.560 onderzoeken ging om huwelijken voltrokken in het buitenland. 

De onderzoeken worden meestal aangevraagd door ambtenaren van de Burgerlijke stand 
die op basis van het DVZ-onderzoek, besluiten of ze het huwelijk willen voltrekken of 
registreren, of niet. 
 
In 2012 heeft de Dienst Vreemdelingenzaken onderzoek gevoerd naar : 

 9064 mogelijke schijnhuwelijken. 
o 4902 daarvan waren voorgenomen huwelijken die dus nog niet voltrokken waren. 
o 4162 onderzoeken betroffen huwelijken voltrokken in het buitenland. 

 
De vreemdelingen betrokken bij de mogelijke, voorgenomen schijnhuwelijken komen 
hoofdzakelijk uit Marokko, Algerije, Turkije, Tunesië en Brazilië. 
Wat de afgesloten huwelijken betreft, gaat het hoofdzakelijk om personen afkomstig uit 
Marokko, Turkije, Algerije, Tunesië en Kameroen. 
 
Politiestatistieken gedwongen relaties 
Het is even moeilijk van precieze cijfers te bekomen over gedwongen relaties. Uit de 
statistieken van de Federale politie blijkt dat in 2010, 14 gedwongen huwelijken zijn 
vastgesteld in België, in 2011 gaat het om 12 gevallen en in 2012 om 14. 

http://www.schijnrelatie.be/


Een groot aantal gedwongen relaties worden echter nooit officieel gemeld of er wordt nooit 
klacht neergelegd. 
 
Schijn-wettelijk en -gedwongen samenwonen strafbaar 
In 2009 hebben de parketten, de Dienst Vreemdelingenzaken, politie, gemeenten en de 
diensten van Buitenlandse Zaken een actieplan in werking gesteld tegen schijnhuwelijken. 
Toen duidelijk werd dat het plan zijn vruchten afwierp, zijn fraudeurs wettelijke samenwoning 
gaan misbruiken om aan verblijfsdocumenten te geraken. 
In 2011 hebben 1123 vreemdelingen verblijf aangevraagd in kader van wettelijke 
samenwoning. In 2012 is dit aantal gestegen tot 5227. 
Tegelijkertijd met deze stijging werd ook vaker misbruik van de wettelijke samenwoning 
vastgesteld. Annemie Turtelboom, minister van Justitie, en Maggie De Block, 
staatssecretaris voor Asiel en Migratie, hebben daarom de wet op de schijn- en gedwongen 
huwelijken aangepast. Onder andere de definitie van schijn-wettelijk en –gedwongen 
samenwonen is toegevoegd, slachtoffers worden beter beschermd, de straffen zijn 
verzwaard en vreemdelingen die veroordeeld worden, kunnen een inreisverbod krijgen. 
 
 
Voor meer info: 
 
Els Cleemput 
Woordvoerster staatssecretaris De Block 
T 0475 29 28 77 
 
Dorothée Klein 
Woordvoerster minister Milquet 
T 0478 87 20 53 
 
Margaux Donckier 
Woordvoerster minister Turtelboom 
T 0478 32 47 97 
 


