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Het Belgisch Nationaal Contactpunt is samengesteld uit experts van de Dienst Vreemdelingenzaken, het 

Migratieobservatorium van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding en het 

Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. Voor meer informatie over het Belgisch 

Nationaal Contactpunt van het Europees Migratienetwerk en zijn activiteiten kunt u terecht op: 

 

www.emnbelgium.be 

 

Contact opnemen met het Belgische Contactpunt kan via volgende personen: 

 

Benedikt.Vulsteke@ibz.fgov.be;    Tel. +32 (0)2/ 793 92 30 

Alexandra.Laine@ibz.fgov.be;     Tel. +32 (0)2/ 793 92 32 

Peter.Vancostenoble@ibz.fgov.be;    Tel. +32 (0)2/ 205 50 54 

Ina.Vandenberghe@ibz.fgov.be;    Tel. +32 (0)2/ 793 92 31 

 

of via gewone post op volgend adres: 

 

 EMN Belgisch Nationaal Contactpunt  

 Dienst Vreemdelingenzaken, WTC II 24
ste

 verdieping, 

Antwerpsesteenweg 59B       1000 Brussel 

 

Het Europees Migratienetwerk is opgericht om actuele, objectieve, betrouwbare en vergelijkbare 

informatie over asiel en migratie aan de Europese instellingen, nationale overheden en aan andere 

belanghebbenden te verschaffen.  

 

Voor meer informatie over het Europees Migratienetwerk en zijn activiteiten kunt u terecht op: 

 

www.emnbelgium.be 
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EMN FOCUS-STUDIE 2012 
 

Misbruik van het recht op gezinshereniging: 
schijnhuwelijken en valse ouderschapsverklaringen 

 
Bijdrage van het Belgisch Contactpunt 

 
Disclaimer: onderstaande antwoorden waren oorspronkelijk bedoeld voor het invullen van het 
syntheserapport van voormelde EMN focus-studie. De EMN NCPs die eraan hebben meegewerkt, hebben 
informatie bezorgd die voor zover bekend, binnen de context en limieten van deze studie, actueel, objectief en 
betrouwbaar is. De gegeven informatie stemt niet noodzakelijkerwijze volledig overeen met het officiële 
beleid van een lidstaat van de EMN NCPs'. 

 

Deel 1 

Algemene feiten / Samenvatting  

Overzicht van de nationale bijdrage – met kerncijfers uit de verschillende delen van de studie, met focus op elementen 
die van belang zijn voor beleidsmakers. 

Schijnhuwelijken:  

Schijnhuwelijken zijn een pseudolegaal immigratiekanaal met uitzicht op financieel gewin. Het gaat hier 
zowel om huwelijken in België als in het buitenland; burgers met de Marokkaanse en Turkse nationaliteit zijn 
hier volgens de beschikbare empirische gegevens het vaakst bij betrokken. Schijnhuwelijken worden echter 
snel bijgebeend door schijnpartnerschappen. Die kregen de laatste jaren niet zoveel aandacht als 
schijnhuwelijken en er wordt al evenmin hetzelfde preventie-, onderzoeks- en strafbeleid rond gevoerd.  
 

Wat het wetgevende aspect betreft, staat in artikel 146bis van het Belgisch Burgerlijk Wetboek een bepaling 
over schijnhuwelijken, terwijl iets gelijkaardigs over schijnpartnerschappen er niet in is opgenomen. Sinds 
de inwerkingtreding van de nieuwe wet op de gezinshereniging op 22 september 2011 en op basis van 
voorlopige waarnemingen wordt het recht op gezinshereniging heel wat minder frequent toegekend. Deze 
daling is hoofdzakelijk het gevolg van de nieuwe vereisten, vooral dan de verplichting te beschikken over 
regelmatige en stabiele inkomsten (120% van het minimumloon). Die laatste vereiste stelt de situatie van 
Belgische onderdanen vrijwel gelijk met die van vreemdelingen die in België verblijven. Voor hen golden 
inzake gezinshereniging strengere eisen dan voor EU-burgers.  
 

Op vlak van preventie stijgt het aantal visumweigeringen op grond van het vermoeden van schijnhuwelijk , 
met meer visumweigeringen in het geval van gezinshereniging met Europese en Belgische onderdanen dan 
met niet-EU-onderdanen. Wat huwelijksweigeringen betreft, wordt jaarlijks melding gemaakt van 500 
gevallen, met aanzienlijke verschillen tussen de gewesten. Zulke weigeringen zijn het gevolg van procedures 
waarbij de geldigheid van huwelijken wordt nagegaan. In dit verband zou het nuttig zijn de bevoegdheid van 
de Burgerlijke Stand uit te breiden. Die zou bij een vermoeden van schijnpartnerschap (net als voor 
schijnhuwelijken) wettelijke samenwoning kunnen weigeren of opschorten, een onderzoek instellen en 
desgevallend het advies van het Openbaar Ministerie inwinnen.  

Het opsporen en het leveren van de bewijslast zijn wat de middelen betreft uiterst complex en veeleisend. 
Daarom zijn waakzaamheid, opleiding en professionalisering van de belangrijkste betrokkenen bij 
gemeentediensten, immigratie-instanties, de FOD Buitenlandse Zaken, politie en parket cruciaal om dit 
fenomeen efficiënt aan te pakken. Om misbruiken te analyseren en aan te pakken en om er beter op te kunnen 
inspelen moeten de informatisering en centralisering van gegevens worden geoptimaliseerd. Praktische 
samenwerkingsprojecten moeten in de hand worden gewerkt om systemen en middelen te identificeren 
waarmee die aspecten optimaal kunnen worden aangepakt.  

België beschikt over verschillende instrumenten om tegen misbruik van het recht op gezinshereniging en 
tegen schijnhuwelijken op te treden. Overeenkomstig de recente wet op de gezinshereniging wordt de periode 
waarin de voorwaarden kunnen worden gecontroleerd, en de verblijfsvergunning eventueel kan worden 
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ingetrokken, uitgebreid van twee naar drie jaar. Zulke beslissing moet nu echter rekening houden met de 
integratie en de sterkte van de banden met het land van herkomst. Schijnhuwelijken kunnen weliswaar 
maar enkel na een lange en dure procedure nietig worden verklaard. Onlangs trok het Antwerpse Parket nog 
de Belgische nationaliteit in van een man die een schijnhuwelijk was aangegaan en schiep daarmee een 
precedent. Volgens het strafrecht stellen individuen zich bloot aan boetes (van een tiental euro tot 250 euro, en 
tot 6000 euro in geval van financieel gewin) en aan gevangenisstraffen (van enkele dagen tot een jaar). Hier 
kunnen de gepastheid en proportionaliteit van sancties worden beoordeeld. 

Begin januari 2012 kondigde de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 
Armoedebestrijding concrete maatregelen in de strijd tegen schijnhuwelijken en –partnerschappen aan. 
Daarom worden momenteel wetsvoorstellen klaargestoomd. Om te vermijden dat misbruiken ondanks de 
nieuwe maatregelen mogelijk blijven, is het belangrijk dat de genomen maatregelen (1) op een 
gelijkwaardige manier op schijnpartnerschappen (definitie, uitwisseling en centralisering van informatie, 
straffen, enz.) en op schijnhuwelijken worden toegepast, (2) uniform worden toegepast (om verschuiving 
van het probleem en "shopping" te vermijden), (3) aan elkaar gekoppeld zijn en uitmonden in een 
geïntegreerd(e) aanpak en actieplan, waardoor alle partners hun rol en verantwoordelijkheid kunnen 
opnemen en een gezamenlijk doel nastreven. Bovendien moeten die maatregelen (4) het voorwerp vormen 
van een systematische informatie-uitwisseling en (5) van een jaarlijkse doorlichting en evaluatie om het 
beleid en de praktijken desgevallend bij te sturen. 

Valse ouderschapsverklaringen:  

Valse ouderschapsverklaringen zijn volgens de beschikbare informatie de laatste jaren sterk toegenomen, 
waardoor onderdanen uit derde landen (buitenlandse kinderen en – mogelijks niet-biologische - ouders) 
frauduleus een verblijfsvergunning en, in vele gevallen ook de Belgische nationaliteit kunnen verkrijgen. 
Afgezien van een aantal geïsoleerde gevallen vormden er zich netwerken zoals die binnen de Kameroenese 
of (andere) Afrikaanse gemeenschappen in Luik, of binnen de Nigeriaanse gemeenschap, die misbruik maken 
van prenatale erkenningen. Verantwoordelijken binnen gemeenten, migratiediensten, bij politie en het 
Openbaar Ministerie die steeds vaker met het fenomeen worden geconfronteerd, luiden de alarmbel en roepen 
de beleidsverantwoordelijken en wetgevende instanties op om tegen dergelijke misbruiken op te treden 
en ze te voorkomen en te bestrijden.  

Op wetgevend vlak zijn er geen specifieke bepalingen voor valse ouderschapsverklaringen. 
Gezinshereniging voor de vader of moeder van een Belgische minderjarige is sinds de inwerkingtreding 
van de nieuwe wet op gezinshereniging op 22 september 2011 vergemakkelijkt. 

Inzake preventie werd een aantal lacunes vastgesteld; verder zijn er middelen zoals die voor 
schijnhuwelijken bestaan nodig. De Burgerlijke Stand moet een preventieve rol spelen bij de registratie van de 
aangifte en controleren of het ouderschap al dan niet echt is, systematisch informatie uitwisselen met de 
migratiediensten indien een van de ouders een precair/illegaal verblijfsstatuut heeft en in geval van twijfel, de 
registratie opschorten tot het Openbaar Ministerie een advies heeft verleend. 

Het opsporen en het leveren van de bewijslast zijn uiterst moeilijk en veeleisend. Afhankelijk van de kennis 
en ervaring van de persoon of dienst, of na eventuele vergelijking van dossiers en verklaringen, komen 
sommige valse ouderschapsverklaringen aan het licht. In de meeste gevallen echter blijken valse 
verklaringen enkel als er sprake is van flagrante fraude; heel wat andere worden nooit onderzocht. De rol 
en verantwoordelijkheden van betrokken actoren moeten worden verduidelijkt, specifieke gegevens 
over ouderschapsverklaring geregistreerd en een actieplan opgesteld om in dit domein vooruitgang te 
boeken. 

Er bestaan maatregelen tegen misbruik van het recht op gezinshereniging en valse ouderschapsverklaringen 
maar meestal worden die pas a posteriori, eens de verblijfsvergunning is toegekend, getroffen. In de huidige 
rechtspraak bestaan uitspraken waarbij ouderschapsverklaringen nietig worden verklaard nadat werd 
aangetoond dat ze vals en in strijd met de openbare orde waren, maar over het algemeen komen slechts heel 
weinig gevallen voor een rechtbank ene gevolgen van zo’n nietigverklaring zouden verder moeten 
worden onderzocht. Zo moet worden gedacht aan specifieke strafbepalingen om zowel de persoon die een 
valse ouderschapsverklaring aflegt, als de andere ouder die er een verblijfsvoordeel uit haalt, te vervolgen. 

Om een einde te maken aan dergelijk misbruiken is het van belang (1) het fenomeen verder te beoordelen en 
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te analyseren (kenmerken van de betrokken personen, modus operandi, enz.) (2) basisindicatoren en 
criteria  te bepalen om onderzoeksdaden op te starten en standaard onderzoeksmiddelen te ontwikkelen, (3) 
een verplichte en systematische informatie-uitwisseling tussen de Burgerlijke Stand die valse 
ouderschapsverklaringen vermoedt en de migratiedienst op gang te brengen, (4) de rol en 
verantwoordelijkheden van betrokken actoren te bepalen, (5) wettelijke, administratieve en 
strafrechtelijke maatregelen te treffen om valse ouderschapsverklaringen gericht te bestrijden en (6) de 
beste praktijken op nationaal en internationaal niveau te verzamelen en te evalueren. 

 

Deel 2 

Nationaal wetgevend kader en definities 

2.1 Hoe worden concepten als ‘huwelijk’ en ‘gezin’ in wet- en regelgeving inzake gezinshereniging  in uw lidstaten 
gedefinieerd en begrepen? Hebben huwelijksconcepten bijvoorbeeld ook betrekking op geregistreerd partnerschap, 
huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht, samenwoning, enz.) – gelieve te verwijzen naar specifieke wetgeving en 
relevante artikelen. 

Schijnhuwelijken:  

In België komen gehuwde personen en personen die een geregistreerd partnerschap hebben afgesloten, al dan 
niet gelijkgesteld met het huwelijk, in aanmerking voor gezinshereniging. 

Wat het huwelijk  betreft, laat België overeenkomstig artikel 143 van het Burgerlijk Wetboek het huwelijk 
tussen personen van een ander geslacht en het huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht toe. België laat 
het polygaam huwelijk niet toe, ook al bepaalt artikel 10 § I van de Wet van 15 december 1980 betreffende de 
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna 
“Vreemdelingenwet”) dat het recht op gezinshereniging kan worden toegekend aan een tweede echtgenote 
indien de eerste niet in België verblijft. De Belgische wet heeft het specifiek over schijnhuwelijken. 
Overeenkomstig artikel 146bis van het Burgerlijk Wetboek: “ is er geen huwelijk wanneer, ondanks de 
gegeven formele toestemmingen tot het huwelijk, uit een geheel van omstandigheden blijkt dat de 
intentie van minstens één van de echtgenoten kennelijk niet is gericht op het tot stand brengen van een 
duurzame levensgemeenschap, maar enkel op het bekomen van een verblijfsrechtelijk voordeel dat is 
verbonden aan de staat van gehuwde”.  
 
Inzake geregistreerd partnerschap voorziet België in artikelen 1475 en volgende van het Burgerlijk 
Wetboek in wettelijke samenwoning voor zowel personen van hetzelfde geslacht als voor personen die tot 
hetzelfde gezin behoren (geen beletsel door bloed- of verwantschapsbanden). Wettelijke samenwoning is geen 
geregistreerd partnerschap dat gelijkgesteld is met het huwelijk. Voor de implementatie van de Belgische 
wetgeving inzake gezinshereniging worden geregistreerde partnerschappen, afgesloten volgens de wetgeving 
in Denemarken, Duitsland, Finland, IJsland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk en Zweden, met het 
huwelijk gelijkgesteld (op basis van het Koninklijk Besluit van 17 mei 2007). Voor partners die een 
geregistreerd partnerschap hebben afgesloten, dat niet gelijkgesteld is met het huwelijk, is gezinshereniging 
enkel mogelijk indien de partners een “een naar behoren geattesteerde duurzame en stabiele relatie” 
onderhouden. Overeenkomstig artikel 10 § 1 van de Vreemdelingenwet gewijzigd bij de Wet van 8 juli 2011 
kan een duurzame en stabiele relatie op een van de drie volgende manieren worden aangetoond: 1) 
Gemeenschappelijk kind, (2) Wettelijke en ononderbroken samenwoning in België of elders gedurende 
minstens een jaar voorafgaand aan de aanvraag, (3) indien de partners bewijzen dat zij elkaar sedert ten minste 
twee jaar, voorafgaand aan de aanvraag, kennen en het bewijs leveren dat zij regelmatig, telefonisch, via 
briefwisseling of e-mail, met elkaar contact onderhielden en dat zij elkaar in de twee jaar voorafgaand aan de 
aanvraag minstens drie maal  hebben ontmoet en dat deze ontmoetingen in totaal 45 of meer dagen betreffen. 
Ook al baren “schijnpartnerschappen” steeds vaker zorgen zoals vermeld in de recente beleidsnota over asiel 
en migratie van 11 januari 2012,  staat dit toch nergens als dusdanig gedefinieerd in de Belgische wetgeving.    

Valse ouderschapsverklaringen:  

Overeenkomstig artikel 10 §1 4°, 5°, 6° & 7° en artikel 10bis van de Vreemdelingenwet gewijzigd bij de Wet 
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van 8 juli 2011 omvatten familieleden van een onderdaan van een derde land met het oog op 
gezinshereniging o.m. (4°) hun kinderen en de kinderen van de echtgenoot of partner op voorwaarde dat zij 
alleenstaand zijn en jonger zijn dan 18 jaar. Ook het gehandicapt kind dat ouder is dan 18 jaar en niet in staat 
is in zijn/haar eigen behoeften te voorzien komt in aanmerking (6°). Wanneer de onderdaan van een derde 
land een niet-begeleide minderjarige is die het statuut van vluchteling of subsidiaire bescherming werd 
toegekend, komen ook de vader en de moeder in aanmerking. 

Overeenkomstig artikel 40bis §2 3° & 4° van de Vreemdelingenwet gewijzigd bij de Wet van 8 juli 2011 
omvatten familieleden van een EU-burger met het oog op gezinshereniging o.m.: (3°) bloedverwanten in 
neergaande lijn alsmede die van de echtgenoot of partner, beneden de leeftijd van 21 jaar of ouder dan 21 jaar 
maar te hunnen laste, op voorwaarde dat de EU-burger, de echtgenoot of partner over het recht van bewaring 
beschikt (of de andere houder van het recht van bewaring zijn toestemming heeft gegeven) en (4°) 
bloedverwanten in opgaande lijn alsmede die van de echtgenoot of partner die te hunnen laste zijn.  

Overeenkomstig artikel 40ter van de Vreemdelingenwet gewijzigd bij de Wet van 8 juli 2011 omvatten 
familieleden van een Belgische onderdaan met het oog op gezinshereniging o.m.: bloedverwanten in 
neergaande lijn alsmede die van de echtgenoot of partner op voorwaarde dat de bloedverwanten in neergaande 
lijn jonger dan 21 jaar zijn, of boven de 21 maar te hunnen laste en de EU-burger, de echtgenoot of partner 
over het recht van bewaring beschikken (of de toestemming van de andere houder van het recht van bewaring 
kregen) en, wanneer de Belgische onderdaan minderjarig is, de vader en de moeder.  

Vaststelling van ouderschap wordt geregeld door artikel 312 en volgende van het Burgerlijk Wetboek. In 
België heeft het kind als moeder de persoon die in de akte van geboorte is vermeld ("Mater semper certa est"). 
Vaderschap wordt vastgesteld bij vermoeden (artikel 325 en volgende) of erkenning (artikel 319 en volgende) 
of bij vonnis (artikel 322 en volgende). Erkenning is een eenzijdige rechtshandeling waarmee een persoon een 
afstammingsrelatie met een kind vastlegt. Daarom volstaat de “wil van de auteur van de erkenning om het 
ouderschap vast te leggen dat niet beantwoordt aan de biologische waarheid” [Yves-Henri Leleu, Persons and 
Family Law, Larcier] 

Cfr. Deel II (algemene context) supra 

2.2 Welke nationale wetgeving regelt gezinshereniging tussen: 

(i) een onderdaan van een derde land die legaal in de EU / Noorwegen verblijft, die zich herenigt met een 
onderdaan van een derde land en die een verzoek indient daar te mogen binnenkomen/verblijven om de 
gezinseenheid te bewaren. 

(ii) een mobiele EU-onderdaan die zich herenigt met een onderdaan van een derde land 

(iii) een niet-mobiele EU-onderdaan die zich herenigt met een onderdaan van een derde land op basis van de 
rechtspraak (en met verwijzing naar het EU-Verdrag) 

(iv) een niet-mobiele EU-onderdaan die zich herenigt met een onderdaan van een derde land.  

Vermeld de naam van de wetgeving en de voorwaarden waaronder gezinshereniging mogelijk is. 

Gezinshereniging tussen twee onderdanen van een derde land in de EU wordt geregeld door Richtlijn 2003/86/EG maar 
deze richtlijn laat op bepaalde gebieden de lidstaten de mogelijkheid de situatie zelf te beoordelen; daarom is een 
gedetailleerde beschrijving van de nationale wetgeving op dat vlak noodzakelijk. 

Ook kan afzonderlijke of dezelfde wetgeving hereniging tussen zowel twee echtgenoten als tussen een ouder en een kind 
regelen. Vermeld wat in uw land het geval is.  

Maak voor gezinshereniging tussen twee echtgenoten daar waar het relevant is, een onderscheid tussen huwelijk, 
geregistreerd partnerschap, huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht, samenwoning, enz.  

Schijnhuwelijken:  

(i) Artikelen 10 & 10bis van de Vreemdelingenwet gewijzigd bij de Wet van 8 juli 2011 regelen 
gezinshereniging met een onderdaan van een derde land met een onbeperkt (artikel 10) of beperkt 
(artikel 10bis) verblijfsrecht  in België. Overeenkomstig artikel 10 moet de onderdaan van een derde land 
minstens 12 maanden in België verblijven om te worden vervoegd door een echtgenoot of partner (niet van 
toepassing indien huwelijk of partnerschap dateert van vóór de aankomst in België of indien ze een 
gemeenschappelijk kind hebben). Echtgenoten of partners moeten ouder zijn dan 21 jaar (18 indien het 
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huwelijk of geregistreerd partnerschap gelijkgesteld met het huwelijk dateert van vóór de aankomst in België 
en indien geregistreerde partners, in een partnerschap niet gelijkgesteld met het huwelijk, minstens 1 jaar vóór 
de aankomst in België hebben samengewoond). Partners in een partnerschap dat niet is gelijkgesteld met het 
huwelijk moeten bovendien alleenstaand zijn, geen duurzame en stabiele relatie hebben met iemand anders en 
er mag geen huwelijksbeletsel bestaan (artikelen 161-163 van het Burgerlijk Wetboek); ze mogen ook niet het 
voorwerp zijn geweest van een huwelijksweigering (artikel 167 van het Burgerlijk Wetboek) om 
“huwelijksshopping” in het kader van gezinshereniging te vermijden. Bovendien moet de vervoegde 
onderdaan van een derde land bewijzen dat hij/zij over behoorlijke huisvesting beschikt die toelaat het 
familielid of de familieleden, die gevraagd heeft of hebben om zich bij hem/haar te komen voegen, te 
herbergen. Hij/zij moet ook over stabiele, regelmatige en toereikende bestaansmiddelen beschikken waarmee 
hij/zij hen kan ondersteunen en voorkomen dat ze ten laste vallen van de openbare financiën. De 
bestaansmiddelen moeten 120% van het leefloon bedragen. Indien ze die drempel niet bereiken, zal de 
migratiedienst verder onderzoek verrichten. Hij/zij moet over een ziektekostenverzekering beschikken die de 
risico’s in België voor hem en zijn/haar familieleden dekt. Overeenkomstig artikel 10bis gelden voor 
gezinshereniging met een onderdaan van een derde land met een beperkte verblijfsvergunning dezelfde 
voormelde voorwaarden, met uitzondering van de periode van 12 maanden. In geval van gezinshereniging met 
een onderdaan van een derde land die de status van langdurig ingezetene geniet in een andere lidstaat van de 
EU is de voorwaarde van behoorlijke huisvesting niet vereist (artikel 10bis, § 3).  
 

(ii) + (iii) Artikel 40bis van de Vreemdelingenwet gewijzigd bij de Wet van 8 juli 2011 regelt 
gezinshereniging tussen een EU-burger en een van zijn/haar familieleden (waarbij hij/zij een EU-burger of 
onderdaan van een derde land is). Om aanspraak te kunnen maken op gezinshereniging moet de echtgenoot of 
partner van een EU-burger het bewijs leveren van zijn/haar identiteit en verwantschap of partnerschap. In het 
geval van een partnerschap dat niet is gelijkgesteld met het huwelijk, moeten beiden bovendien 21 jaar oud 
zijn, alleenstaand zijn en geen duurzame en stabiele partnerschapsrelatie hebben met een andere persoon, en 
mag er ook geen huwelijksbeletsel bestaan (artikelen 161-163 van het Burgerlijk Wetboek); ze mogen niet het 
voorwerp zijn geweest van een huwelijksweigering (artikel 167 van het Burgerlijk Wetboek) om 
“huwelijksshopping” in het kader van gezinshereniging te vermijden. In geval van gezinshereniging met een 
EU-burger die in België mag verblijven omdat hij over “toereikende bestaansmiddelen beschikt”, moet de 
EU-burger het bewijs leveren dat hij/zij toereikende bestaansmiddelen heeft om de persoon financieel te 
ondersteunen en over een ziektekostenverzekering beschikt die de risico’s in België dekt. 

(iv) Artikel 40ter van de Vreemdelingenwet gewijzigd bij de Wet van 8 juli 2011 regelt gezinshereniging 
tussen een Belgische onderdaan en een van zijn/haar familieleden (waarbij hij/zij een EU-burger of onderdaan 
van een derde land is). Om aanspraak te kunnen maken op gezinshereniging moet de echtgenoot of partner 
van een Belgische onderdaan het bewijs leveren van zijn/haar identiteit en verwantschap of partnerschap en 
minstens 21 jaar oud zijn. In het geval van een partnerschap dat niet is gelijkgesteld met het huwelijk moeten 
beiden alleenstaand zijn en geen duurzame en stabiele relatie hebben met een andere persoon, en mag er 
evenmin een huwelijksbeletsel bestaan (artikelen 161-163 van het Burgerlijk Wetboek); ze mogen niet het 
voorwerp zijn geweest van een huwelijksweigering (artikel 167 van het Burgerlijk Wetboek) om 
“huwelijksshopping” in het kader van gezinshereniging te vermijden. Om te worden vervoegd door een 
echtgenoot of partner moet een Belgische onderdaan ook over stabiele en toereikende bestaansmiddelen 
beschikken, die minstens 120% van het leefloon bedragen. Indien ze die drempel niet bereiken, wordt 
gezinshereniging de facto geweigerd. De Belgische onderdaan moet het bewijs leveren dat hij/zij over 
behoorlijke huisvesting beschikt om de familieleden, die een verzoek indienen om hem te vervoegen, 
onderdak te bieden, en dat hij over een ziektekostenverzekering beschikt die de risico’s in België dekt.  

We wijzen erop dat de nieuwe Wet van 8 juli 2011 schijnhuwelijken en -partnerschappen aan elkaar 
koppelt en bepaalt dat partners van wie het huwelijk was geweigerd of uitgesteld, geen wettelijke 
samenwoning kunnen aanvoeren als basis voor gezinshereniging die overeenkomstig artikelen 10 & 40 
zou moeten worden verwezenlijkt. 

Valse ouderschapsverklaringen:  

(i) artikelen 10 & 10bis van de Vreemdelingenwet gewijzigd bij de Wet van 8 juli 2011 regelt 
gezinshereniging met een onderdaan van een derde land met een onbeperkte (artikel 10) of beperkte 
(artikel 10bis) verblijfsvergunning in België. Overeenkomstig artikel 10 moet de onderdaan van een derde 
land al minstens 12 maanden over een toelating beschikken om definitief in België te kunnen verblijven of er 
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zich te vestigen (tenzij beiden gemeenschappelijke kinderen hebben), om te worden vervoegd door zijn/haar 
kinderen of de kinderen van zijn/haar echtgenoot of partner. De kinderen moeten jonger dan 18 jaar zijn 
(behalve in het geval van kinderen met een handicap die niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien) 
en alleenstaand. De onderdaan van een derde land of echtgenoot of partner moeten over het recht van 
bewaring over de kinderen beschikken en indien het recht van bewaring wordt gedeeld de toestemming 
hebben gekregen van de andere houder van het recht van bewaring. De onderdaan van een derde land moet 
het bewijs leveren dat hij/zij over behoorlijke huisvesting beschikt om de kinderen onderdak te bieden en over 
een ziektekostenverzekering die de risico’s in België dekt. Hij/zij moet ook over stabiele, regelmatige en 
toereikende bestaansmiddelen beschikken (120% van het leefloon) om in zijn/haar eigen levensonderhoud en 
dat van zijn/haar kinderen te kunnen voorzien om te voorkomen dat ze ten laste vallen van de openbare 
overheden. De onderdaan van een derde land moet ten slotte het bewijs aanbrengen dat hij/zij niet lijdt aan 
een van de ziekten die de volksgezondheid in gevaar kunnen brengen en hij/zij mag geen gevaar zijn voor de 
openbare orde of veiligheid van de staat. Overeenkomstig artikel 10bis gelden voor gezinshereniging met 
een onderdaan van een derde land met een beperkte verblijfsvergunning dezelfde voormelde voorwaarden, 
met uitzondering van de periode van 12 maanden. In geval van gezinshereniging met een onderdaan van een 
derde land die de status van langdurig ingezetene geniet in een andere lidstaat van de EU is de voorwaarde 
van behoorlijke huisvesting niet vereist (artikel 10bis, § 3). 
 

(ii) + (iii) artikel 40bis van de Vreemdelingenwet gewijzigd bij de Wet van 8 juli 2011 regelt 
gezinshereniging tussen een EU-burger en een van zijn/haar familieleden (waarbij hij/zij een EU-burger of 
onderdaan van een derde land is). Voor een EU-burger die wordt vervoegd door zijn/haar bloedverwanten in 
opgaande of neergaande lijn alsmede die van zijn/haar echtgenoot of partner, moeten bloedverwanten in 
opgaande lijn niet ten laste zijn en bloedverwanten in neergaande lijn jonger dan 21 zijn, of ouder dan 21 maar 
ten laste. De onderdaan van een derde land of echtgenoot of partner moet over het recht van bewaring over de 
kinderen beschikken alvorens zij de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en indien het recht van bewaring wordt 
gedeeld de toestemming hebben gekregen van de andere houder van het recht van bewaring. Bloedverwanten 
in opgaande en bloedverwanten in neergaande lijn van een EU-burger moeten het bewijs leveren van hun 
identiteit en ouderschaps-/verwantschapsband. Indien de EU-burger een verblijfsvergunning in België heeft 
verkregen omdat hij over “bestaansmiddelen beschikt” moet hij/zij het bewijs leveren dat hij/zij toereikende 
bestaansmiddelen heeft om te voorkomen dat ze ten laste vallen van de openbare financiën en dat hij over een 
ziektekostenverzekering beschikt die risico’s in België dekt. 
 

(iv) artikel 40ter van de Vreemdelingenwet gewijzigd bij de Wet van 8 juli 2011 regelt gezinshereniging 
tussen een Belgische onderdaan en een van zijn/haar familieleden (waarbij hij/zij een EU-burger of onderdaan 
van een derde land is). Voor gezinshereniging tussen een Belgische onderdaan en zijn bloedverwanten in 
neergaande lijn of die van zijn echtgenoot of partner, gelden dezelfde voorwaarden als voor gezinshereniging 
met een EU-burger. Om te kunnen worden vervoegd door bloedverwanten in neergaande lijn moet een 
Belgische onderdaan ook het bewijs leveren dat hij/zij behalve over stabiele, voldoende en regelmatige 
bestaansmiddelen (120% van het leefloon), ook over behoorlijke huisvesting beschikt om de familieleden die 
een verzoek hebben ingediend om te mogen vervoegen, te huisvesten, en over een ziektekostenverzekering die 
risico’s in België dekt. De voorwaarden inzake inkomsten en huisvesting zijn niet vereist wanneer de 
Belgische onderdaan een minderjarige is die door zijn ouders wordt vervoegd. Die laatsten zullen wel hun 
identiteit aan de hand van een identiteitsdocument moeten aantonen. 
 

2.3 Voorziet de nationale wetgeving in preventie van misbruik van verblijfsvergunningen voor gezinshereniging zoals in 
de context van deze studie omschreven? Zo ja, hoe luiden dan die bepalingen? Graag meer uitleg over geplande 
wijzigingen in wetgeving en/of praktijken in uw lidstaat om misbruiken aan te pakken. Gelieve te verwijzen naar 
specifieke wetgeving en relevante artikelen. 

Schijnhuwelijken:  

(i) Overeenkomstig artikel 11 §1 & §2 van de Vreemdelingenwet gewijzigd bij de Wet van 8 juli 2011 mag de 
minister onder bepaalde omstandigheden, het recht om het grondgebied binnen te komen en er te 
verblijven weigeren aan een onderdaan van een derde land die verklaart zich in een situatie te bevinden 
waarvan sprake in artikel 10 en mag hij een einde stellen aan het verblijfsrecht van wie hier op die basis 
mocht verblijven maar daartoe niet langer het recht heeft. Overeenkomstig artikel 13§4 mag de minister onder 
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bepaalde omstandigheden dezelfde maatregel treffen t.o.v. familieleden waarvan sprake in artikel 10bis. 

Overeenkomstig artikel 13§6 van voormelde wet mag de minister of zijn gemachtigde verlengingen of 
vernieuwingen van verblijfsvergunningen controleren, om na te gaan of de onderdaan van een derde land 
voldoet aan de vereisten van artikel 10bis. Hij mag te allen tijde specifieke controles uitvoeren of die 
aanvragen wanneer er redenen zijn die fraude doen vermoeden, of wanneer het huwelijk, het 
partnerschap of de adoptie was afgesloten om de persoon België te laten binnenkomen of hier te 
verblijven.  

(ii) + (iii) Overeenkomstig artikelen 42ter & quater van de Vreemdelingenwet gewijzigd bij de Wet van 8 juli 
2011 mag de minister onder bepaalde omstandigheden een einde stellen aan het verblijfsrecht van 
familieleden van een Europees staatsburger. Op basis van artikel 42septies mag de minister ook de toegang 
tot de Europese Unie weigeren, of een einde stellen aan het verblijfsrecht voor familieleden indien deze 
valse of misleidende informatie of valse of vervalste documenten hebben gebruikt, of fraude hebben gepleegd 
of ander onwettige middelen hebben gebruikt die van doorslaggevend belang geweest zijn voor de erkenning 
van dit recht. 

(iv) Overeenkomstig artikel 40ter van de Vreemdelingenwet gewijzigd bij de Wet van 8 juli 2011 mag de 
minister onder bepaalde omstandigheden een einde stellen aan het verblijfsrecht van familieleden van een 
Belgische onderdaan. 

De beslissing om een einde te stellen aan het verblijfsrecht moet binnen de 3 jaar na het toekennen van de 
verblijfsvergunning  gebeuren. Afhankelijk van het scenario omvatten de voormelde voorwaarden: 1. Niet 
alle voorwaarden voor gezinshereniging zijn nog langer vervuld; 2. Echtgenoten of partners houden er niet 
langer een huwelijks-/gezinsleven op na; 3. Er werd gebruik gemaakt van valse of misleidende informatie, van 
valse of vervalste documenten, van fraude of onwettige middelen; 4. Het huwelijk of partnerschap werd 
afgesloten enkel om België binnen te komen en er te verblijven, 5. Hertrouwen of nieuw partnerschap met een 
andere persoon; 6. De verblijfsvergunning van de persoon die het recht op gezinshereniging heeft geopend, is 
beëindigd; 7. Onredelijke belasting voor de overheden.  

Andere wijzigingen van wetgeving en praktijken zijn gepland zoals aangekondigd in de beleidsnota van begin 
januari 2012van de nieuwe Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 
Armoedebestrijding. Een aantal van die wijzigingen zijn: (1) Het aanleggen van een databank met daarin alle 
relevante informatie voor alle actoren die betrokken zijn bij de strijd tegen schijnhuwelijken / -
partnerschappen, (2) Schijnpartnerschappen op dezelfde manier aanpakken als schijnhuwelijken, (3) 
Informatie  optimaal delen met personen die te maken krijgen met schijnhuwelijken / -partnerschappen, (4) 
Strafrechtelijke, burgerlijke en administratieve procedures beter op elkaar afstemmen, (5) Aanleggen van 
een nationaal register met daarin buitenlandse attesten die zijn erkend/geweigerd door de overheden op basis 
van het Wetboek van internationaal privaatrecht, (6) Strengere en meer controles tijdens de drie jaar na het 
toekennen van een verblijfsvergunning. 

De interdepartementale werkgroep, die de omzendbrief nr. COL 10/2009 heeft opgesteld, gaat tijdens het 
eerste semester van 2012 zijn werkzaamheden hervatten, om de implementatie van voormelde omzendbrief te 
evalueren, mogelijke lacunes te detecteren, huidige en toekomstige behoeften te identificeren en de 
coördinatie in de strijd tegen schijnhuwelijken en –partnerschappen te bevorderen. 

Valse ouderschapsverklaringen:  

(i) Overeenkomstig artikel 11 §1 & §2 van de Vreemdelingenwet gewijzigd bij de Wet van 8 juli 2011 mag de 
minister onder bepaalde omstandigheden, het recht om het grondgebied binnen te komen en er te 
verblijven weigeren aan een onderdaan van een derde land die verklaart zich in een situatie te bevinden 
waarvan sprake in artikel 10 en mag hij een einde stellen aan het verblijfsrecht van wie hier op die basis 
mocht verblijven maar daartoe niet langer het recht heeft. Overeenkomstig artikel 13§4 mag de minister onder 
bepaalde omstandigheden dezelfde maatregel treffen t.o.v. familieleden waarvan sprake in artikel 10bis. 

Overeenkomstig artikel 13§6 van voormelde wet mag de minister verlengingen of vernieuwingen van 
verblijfsvergunningen controleren om na te gaan of de vreemdeling voldoet aan de vereisten van artikel 10bis. 
Hij mag te allen tijde specifieke controles uitvoeren of aanvragen wanneer er redenen zijn die fraude 
doen vermoeden, of wanneer het huwelijk, het partnerschap of de adoptie was afgesloten om de persoon 
België te laten binnenkomen of hier te verblijven.  
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(ii) + (iii) Overeenkomstig artikelen 42ter & quater van de Vreemdelingenwet gewijzigd bij de Wet van 8 juli 
2011 mag de minister onder bepaalde omstandigheden een einde stellen aan het verblijfsrecht van 
familieleden van een Europees staatsburger. Op basis van artikel 42septies mag de minister ook de toegang 
tot de Europese Unie weigeren, of een einde stellen aan het verblijfsrecht voor familieleden indien deze 
valse of misleidende informatie of valse of vervalste documenten hebben gebruikt, of fraude hebben gepleegd 
of ander onwettige middelen hebben gebruikt die van doorslaggevend belang geweest zijn voor de erkenning 
van dit recht.  

(iv) Overeenkomstig artikel 40ter van de Vreemdelingenwet gewijzigd bij de Wet van 8 juli 2011 mag de 
minister onder bepaalde omstandigheden een einde stellen aan het verblijfsrecht van familieleden van een 
Belgische onderdaan. 

De beslissing om een einde te stellen aan het verblijfsrecht moet binnen de 3 jaar na het toekennen van de 
verblijfsvergunning  worden betekend. Afhankelijk van het scenario omvatten de voormelde voorwaarden: 
1. de voorwaarden voor gezinshereniging zijn niet langer integraal vervuld; 2. (Nvt); 3. Valse of misleidende 
informatie, valse of vervalste documenten, er werd gebruik gemaakt van fraude of onwettige middelen; 4. 
(Nvt), 5. (Nvt); 6. De verblijfsvergunning van de persoon die het recht op gezinshereniging heeft geopend, is 
beëindigd; 7. Onredelijke belasting voor de overheden. 

2.4 Indien relevant en voor zover de informatie beschikbaar is, graag een korte beschrijving van de impact (indien die er 
al is) in uw lidstaat van de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie die betrekking had op gezinshereniging (bijv. 
Zambrano, McCarthy, Dereci)?  

Schijnhuwelijken: / 

Valse ouderschapsverklaringen:  

De rechtspraak van het Europees Hof van Justitie, vooral dan in de zaken Zambrano, McCarthy en Dereci, 
hadden en hebben een impact in België. In opvolging van vermelde zaken heeft de Belgische wetgever het 
verkrijgen van een verblijfsrecht voor de vader of moeder van een Belgische minderjarige staatsburger 
vergemakkelijkt . 

Die zaken vestigden er de aandacht op dat een onderdaan van een derde land, dat een gezinslid is van een EU-
burger die nooit zijn/haar recht op bewegingsvrijheid en verblijf in de lidstaat van zijn/haar nationaliteit had 
uitgeoefend, een verblijfsrecht niet kan worden geweigerd, indien zo’n weigering hem/haar het effectieve 
genot van de meeste rechten die met het EU-burgerschap samenhangen zou ontzeggen. In de zaak Zambrano 
in het bijzonder, oordeelde het Hof dat minderjarige EU-burgers zo’n rechten niet kunnen uitoefenen, met 
inbegrip van het recht om in het land waarvan zij ingezetenen zijn te verblijven, zonder hulp en ondersteuning 
van hun ouders. 

In die zin bepaalt artikel 40ter van de Vreemdelingenwet gewijzigd bij de Wet van 8 juli 2011 dat 
“Gezinsleden (…) die de vader of moeder zijn van een Belgische minderjarige, die hun identiteit hebben 
aangetoond met een identiteitsdocument en die de Belgische onderdaan begeleiden of vervoegen” een recht op 
gezinshereniging hebben. 

 

Deel 3 

De situatie in België  

Problematiek 

3.1 Worden a) schijnhuwelijk en b) valse ouderschapsverklaring in uw (lid-)staat erkend als voorbeelden van misbruik 
van verblijfsvergunningen voor gezinshereniging? 

Graag een overzicht van het probleem (in de mate waarin het in uw (lid-)staat als probleem wordt erkend) en de context 
(bijv. verwijzingen naar beleidsdocumenten, berichtgeving in de media, NGO-campagnes, voorbeelden van rechtspraak, 
enz. die het probleem toelichten). 
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Schijnhuwelijken:  

 
Schijnhuwelijken en -partnerschappen zijn een gevoelig thema en een centrale bekommernis in België. Reeds 
in 2007 implementeerde België een ARGO-project  dat was gericht op “misbruik van administratieve 
statuten” (inclusief oneigenlijk gebruik van het huwelijk). In 2009 verwees de migratiedienst in zijn 
activiteitenrapport  naar “misbruik van huwelijkgerelateerde statuten” en “vervalste verklaringen van 
duurzaam samenwonen”. In 2010 lanceerde de Koning Boudewijnstichting een onderzoeksproject en een 
breed overleg over gezinshereniging. Bedoeling was de wettelijke, administratieve en socio-economische 
uitdagingen die met dit migratiekanaal samenhangen in kaart te brengen. Tussen april 2010 en maart 2011 zijn 
honderden terreinexperts en migranten bijeengekomen om opinies en ervaringen rond dat thema uit te 
wisselen. De belangrijkste resultaten werden gepubliceerd in “gezinshereniging in België: het woord aan de 
actoren op het terrein” (juni 2011). In 2011 stond het thema gezinshereniging heel vaak op de agenda van de 
Kamer van Volksvertegenwoordigers. Op 8 juli 2011 werd een nieuwe wet goedgekeurd die op 22 
september 2011 in werking trad en nieuwe voorwaarden oplegt aan gezinshereniging met een onderdaan van 
een derde land, met een EU-burger of met een Belg. De nieuwe bepalingen kregen heel wat aandacht in 
kranten en op TV - waar termen als “grote ommezwaai” en “voorwaarden gezinshereniging onder druk” niet 
werden geschuwd - en bij migrantenverenigingen die dagelijks met die problematiek te maken kregen. 
Begin november 2011 werd de nationaliteit ingetrokken van een man die een schijnhuwelijk had afgesloten. 
Daarmee was meteen een precedent geschapen. Op 11 januari 2012 wees de nieuwe Staatssecretaris voor 
Asiel en Migratie, en Maatschappelijke Integratie er bij de presentatie van haar beleidsnota over asiel 
en migratie op dat met de invoering van voormelde bepalingen werd gestreefd naar strengere controles 
op gezinshereniging en dat de strijd tegen schijnhuwelijken en –partnerschappen verder zou worden 
opgevoerd.  
 
Opvallend is wel dat ondanks de toegenomen aandacht voor schijnhuwelijken en –partnerschappen, België 
(nog) niet over nauwkeurige statistische gegevens over het fenomeen beschikt (cfr. deel 4). 
 

Valse ouderschapsverklaringen:  

Het aantal valse ouderschapsverklaringen in België wordt verondersteld kleiner te zijn dan het aantal 
schijnhuwelijken en -partnerschappen. Toch heeft het verslag 2011 van het College van procureurs-
generaal aan het Parlementair Comité belast met de wetsevaluatie het over “een continu toenemend aantal 
erkenningen door niet-biologische vaders die illegaal in het land verblijven”. Op 17 oktober 2011 werd een 
ontwerp van resolutie “over valse ouderschapserkenningen” voorgelegd in de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers, waarin werd gesteld dat “er geen twijfel over bestaat dat vervalste erkenningen, of 
erkenningen die enkel zijn bedoeld om de situatie van een van de partners te regulariseren, gebruikelijk zijn”. 
Nationale rechtspraak omvat vonnissen die verwijzen naar valse ouderschapsverklaringen die worden 
beschouwd als “fraude die bedoeld is om de wet te omzeilen en die in strijd is met de openbare orde”. 
Ambtenaren van de migratiedienst, de gemeenten, het parket en de politiediensten krijgen vaak te 
maken met dergelijk misbruik, zonder dat ze in staat zijn de omvang van het fenomeen in te schatten. 

3.2 Beschrijf (optioneel) elke vorm van misbruik die in uw (lid-)staat (bijv. schijnadopties) wordt opgespoord. 

 
De dienst internationale adopties van het directoraat-generaal Wetgeving en Fundamentele Rechten en 
Vrijheden (Federale Overheidsdienst Justitie) werd geconfronteerd met zogenaamde “schijnadopties”. In die 
gevallen bleek de hoofdreden voor de adoptie er enkel in te bestaan om de geadopteerde (een al dan niet ver 
familielid of een persoon buiten de familie) het Belgische (of Europese) grondgebied te laten binnenkomen en 
niet om een nieuwe ouder/kind-relatie in het belang van het kind op te bouwen. Bij de behandeling van dat 
soort aanvragen doken meestal volgende elementen op: (1) de ouder(s) van de geadopteerde is/zijn bekend en 
is/zijn bij het kind, (2) de ouder(s) heeft/hebben altijd voor zijn/haar/hun kind gezorgd, (3) de geadopteerde en 
de adoptant leven nooit echt samen en de geadopteerde kent de adoptant vaak amper of bijna niet en (4) 
adoptiekinderen zijn oudere kinderen die de leeftijd hebben om een hogere opleiding te volgen. In die 
gevallen wordt op basis van artikel 365-2 van het Burgerlijk Wetboek, erkenning van de adoptie geweigerd 
omdat “de adoptie er was op gericht wettelijke bepalingen betreffende de nationaliteit of betreffende, de 
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toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen” te omzeilen. 
 

Misbruik van aanvragen voor erkenning van adoptie van meerderjarige kinderen wordt op bijna dezelfde 
manier aangepakt. In die gevallen verleent adoptie de geadopteerde, die niet automatisch toegang krijgt tot het 
Belgisch grondgebied, niet rechtstreeks de Belgische nationaliteit. 
 

Sinds de inwerkingtreding van de Wet van 24 april 2003 tot hervorming van adoptie, zijn dergelijke 
misbruiken (en adopties in het algemeen) sterk gedaald, en al zeker voor adopties van minderjarigen. De 
nieuwe wet legt nieuwe vereisten op, zoals een attest inzake “voorbereiding voor adoptie” en een uitspraak 
van de rechtbank inzake “geschiktheid om te adopteren”. 
 

Nationale maatregelen om misbruik te voorkomen 

3.3 Hoe wordt misbruik van verblijfsvergunningen via a) schijnhuwelijken en b) valse ouderschapsverklaringen 
voorkomen?  

Beschrijf naar het voorbeeld van het voormelde wetgevende kader, het nationale beleid en de nationale praktijken in dat 
domein, met de nadruk op de goede praktijken. 

Schijnhuwelijken:  

Nationale maatregelen om misbruik te voorkomen zijn dezelfde voor de vier scenario’s en omvatten het 
volgende: 
 

Overeenkomstig artikel 167 van het Burgerlijk Wetboek mag de ambtenaar van de Burgerlijke Stand 
(voor maximum twee maanden) weigeren het huwelijk te voltrekken, of dit uitstellen wanneer blijkt dat 
niet is voldaan aan de voorwaarden vereist om een huwelijk te mogen aangaan, of indien hij van oordeel is dat 
de voltrekking in strijd is met de beginselen van de openbare orde. Voor meer informatie over verdachte 
elementen en onderzoek, cfr. 3.4. 
 

Overeenkomstig de Omzendbrief van 13 september 2005 is er informatie-uitwisseling tussen Burgerlijke 
Stand en immigratiediensten (1) vóór het huwelijk, zowel op de dag van de aangifte van het huwelijk 
(waarbij een vreemdeling betrokken is die op het grondgebied verblijft zonder enig document dat de 
wettelijkheid van zijn verblijf aantoont) als (2) onmiddellijk na weigering van het voltrekken van het 
huwelijk.  De migratiedienst bezorgt de Burgerlijke Stand binnen de 30 dagen alle nuttige informatie 
(huwelijk in het buitenland, geweigerd huwelijk, wettelijke samenwoning met iemand anders, enz.). 
 

Overeenkomstig artikelen 18-21 en 27 van de wet houdende Wetboek van internationaal privaatrecht is het 
mogelijk om de geldigheid van een in het buitenland gesloten huwelijk  na te gaan. De Belgische overheid 
kan weigeren een huwelijksattest te erkennen dat in het buitenland is opgemaakt, indien het was opgesteld met 
de bedoeling de Belgische wet te omzeilen en/of indien de gevolgen in strijd zijn met de openbare orde. 
Bovendien kan de migratiedienst de toekenning van een visum weigeren aan een buitenlands staatsburger, 
die bij zijn aanvraag voor gezinshereniging in de ambassade (vragenlijst, interview) van een schijnhuwelijk 
wordt verdacht. 
 

Valse ouderschapsverklaringen:  

Zolang de voorwaarden voor het vaststellen van de erkenning (instemming van de moeder, kind of wettelijke 
vertegenwoordiger) en de formele voorwaarden voor de erkenning (burgerlijke stand, nationaliteit, identiteits- 
en geboortedocumenten) zijn nageleefd, beschikken de overheden die verantwoordelijk zijn voor de registratie 
van ouderschapserkenningen, met inbegrip van de Burgerlijke Stand, notariaten en Belgische ambassades en 
consulaten niet over specifieke preventiemiddelen.  

Op basis van artikel 31 van de wet 16 juli 2004 houdende Wetboek van internationaal privaatrecht worden de 
voormelde instanties wel gevraagd buitenlandse akten of beslissingen enkel te vermelden, over te schrijven of 
te gebruiken als basis voor de erkenning, na onderzoek of aan de specifieke voorwaarden is voldaan (o.a. 
met betrekking tot de authenticiteit van de documenten, afdwingbaarheid van in het buitenland genomen 
beslissingen, verenigbaarheid met de openbare orde, enz.). Indien na doorlichting van die voorwaarden 
ernstige twijfel ontstaat, mogen voormelde instanties buitenlandse akten en beslissingen overmaken aan het 
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Openbaar Ministerie, dat dan verder onderzoek zal voeren alvorens een advies uit te brengen.  

Op basis van artikel 29 van het Wetboek van Strafvordering, moeten voormelde instanties, die bij de 
uitvoering van hun taken weet krijgen van een misdaad of misdrijf, het Openbaar Ministerie onmiddellijk 
verwittigen en alle informatie, gegevens en handelingen in dat verband overmaken. 

Nationale maatregelen om misbruik op te sporen 

Geef een beschrijving van de strategische en praktische aanpak en informatiebronnen. Vermeld in welke mate 
opsporingsresultaten het gevolg zijn van zij die het misbruik toegeven (vrouwen die bijvoorbeeld uit een schijnhuwelijk 
willen stappen). Krijgen ze in die gevallen een speciaal statuut of amnestie?  

3.4 Welke factoren helpen een onderzoek van individuele gevallen vooruit? Hoe worden a) schijnhuwelijken en b) valse 
ouderschapsverklaringen opgespoord en onderzocht? Zijn er factoren die onderzoek naar vermoedelijk misbruik 
bemoeilijken? 

Schijnhuwelijken:  

Overeenkomstig de Omzendbrief betreffende de Wet van 4 mei 1999 tot wijziging van een aantal bepalingen 
inzake huwelijk, kan volgende combinatie van factoren een sterke aanwijzing zijn dat het om een 
schijnhuwelijk gaat: partijen begrijpen elkaar niet; ze hebben elkaar nooit ontmoet, een van hen woont al 
lange tijd met iemand anders samen; ze kennen elkaars naam en nationaliteit niet; ze weten niet waar de 
andere werkt; ze vertellen elk een ander verhaal over de manier hoe ze elkaar hebben ontmoet; een van hen 
werkt in de prostitutie; er is een geldbedrag beloofd om een huwelijk af te sluiten; er is sprake van een 
tussenpersoon; er is een groot leeftijdsverschil. 
 

De voormelde elementen kunnen worden onderzocht door de Burgerlijke Stand (bij het eerste bezoek van de 
toekomstige echtgenoten voor het samenstellen van het huwelijksdossier, vóór de voltrekking van het 
huwelijk), door de migratiediensten (op aanbrenging, na onderzoek van het dossier van een van de 
toekomstige echtgenoten die illegaal in België verblijft, enz.), door de diplomatieke/consulaire post (tijdens 
een interview), door de politie (na klacht van misbruik door een echtgenote of tijdens een onderzoek), door 
het Parket (tijdens een onderzoek). 
 

Omzendbrief nr. COL 10/2009 van het College van procureurs-generaal schept duidelijkheid over 
onderzoeksgerelateerde taken. In het geval van geplande huwelijken richt het onderzoek zich op de 
omstandigheden waarin partners elkaar hebben ontmoet, de duur van de relatie, de eventuele betaling van een 
geldsom en de aanwezigheid van een tussenpersoon bij het huwelijk. In het geval van gesloten huwelijken, 
controleert het onderzoek of er een effectieve “gemeenschappelijke levenssituatie” is ontstaan. De lokale 
politie is belast met het inzamelen van informatie op het adres en in de buurt. Tijdens huisbezoeken, 
waarvoor de instemming van partijen nodig is, krijgen de partners vragen voorgelegd (over hun levensstijl, 
inkomsten, gezinsuitgaven, enz.) en vindt er een controle plaats van de keuken, de slaapkamer, de badkamer, 
enz. om na te gaan of ze wel degelijk samenwonen. Extra controles kunnen gebeuren bij bijvoorbeeld de 
water- en elektriciteitsmaatschappij, TV-distributie, verzekeringsmaatschappijen, dienst inverkeersstelling 
voertuigen, enz. Indien er een vermoeden is van schijnhuwelijk en in overleg met het Openbaar Ministerie, 
kunnen partners elk afzonderlijk, grondig worden ondervraagd om hun verklaringen te toetsen. 
Bijkomende getuigen kunnen worden geïnterviewd, zoals de huisbaas, de conciërge, buren, winkeliers, 
postbode en andere (ouders, vrienden, ex-echtgenoten, volwassen kinderen uit vorige huwelijken, 
trouwgetuigen, enz.). Wanneer blijkt dat er criminele netwerken bij betrokken zijn, mag de federale politie 
extra onderzoek verrichten (rogatoire commissie, internationale contacten, enz.).  
 
Verschillende factoren kunnen onderzoek naar misbruiken bemoeilijken: (1) Personeelsproblemen: gebrek 
aan middelen, turn-over, werkoverlast, gebrek aan nabijheid (van politieagenten die onderzoek verrichten); (2) 
Problemen in verband met het onderwerp & de bewijslast: problemen om de “gemeenschappelijke 
levenssituatie” te onderzoeken; (3) Culturele aspecten: rolpatronen, taalbarrières, huwelijkscode, enz.; (4) 
Coördinatieproblemen: gebrek aan informatie-uitwisseling tussen de belangrijkste actoren (Burgerlijke 
Stand, migratiedienst, politie, openbaar ministerie); (5) Tijdsgebonden problemen: periode tussen huwelijk 
en onderzoek. Andere factoren beletten dan weer dat verdere acties worden ondernomen, zoals het intrekken 
van de verblijfsvergunning bijvoorbeeld.  
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Valse ouderschapsverklaringen:  

Valse ouderschapsverklaringen zijn bijzonder moeilijk op te sporen, vooral omdat een kind al vóór de 
geboorte kan worden erkend (als er geen ouderschapsanalyse vóór de geboorte kan worden uitgevoerd) en die 
erkenning in ieder geval niet exclusief beperkt is tot de biologische ouders.  

Een aantal contextgebonden elementen zet overheden ertoe aan de erkenning in vraag te stellen en verder 
onderzoek te voeren. Om te beginnen zijn er factoren die te maken hebben met de relatie tussen de 
persoon die aangifte doet en het kind (de persoon die aangifte doet heeft geen contact met het kind, hij/zij 
draagt niet persoonlijk en/of financieel bij voor de opvoeding en stelt geen belang in de ouderlijke zorg en 
hoede ten aanzien van het kind), en tussen de persoon die aangifte doet en de moeder/vader van het kind 
(aanzienlijk leeftijdsverschil, enz.). De precaire of illegale verblijfsstatus van de moeder/vader kan er ook 
op wijzen dat de erkenning wordt gebruikt om een verblijfsvergunning of een verlenging daarvan te 
verkrijgen. Ook factoren als het aantal erkende kinderen kunnen aanleiding geven tot een onderzoek. 

Het vermoeden en de vaststelling van valse vaderschapserkenningen kunnen zich voordoen (1) bij de 
registratie van de aangifte(s) (een bijzonder twijfelachtige verklaring of herhaalde aangiftes in een specifiek 
gebied, vlakbij een opvangcentrum bijvoorbeeld), (2) bij onderzoek van een visumaanvraag voor 
gezinshereniging (die bijvoorbeeld is ingediend door een onderdaan van een derde land van wie de band met 
de zogenaamde moeder in België niet is aangetoond), (3) bij behandeling van een aanvraag tot regularisatie 
(waar de erkenning in laatste instantie wordt aangevoerd als reden voor regularisatie). (4) bij behandeling van 
een verblijfsaanvraag op grond van artikel 40 van de Vreemdelingenwet gewijzigd bij Wet van 8 juli 2011 
(steeds meer “verwekkers van een Belgisch kind” dienen een verblijfsaanvraag in op grond van 
gezinshereniging), (5) na aanbrengingen en anonieme brieven, (6) wanneer de persoon die het kind heeft 
erkend, zelf verzoekt om nietigverklaring van de erkenning (waarbij hij/zij bijvoorbeeld verklaart te zijn 
aangezet om zo te handelen, na bedreiging of manipulatie). 

Onderzoek naar valse ouderschapsverklaringen vereist inspanningen en samenwerking van verschillende 
actoren. In geval van een aanbrenging bijvoorbeeld, waarbij een bepaalde gemeenschap wordt geviseerd, 
moet de burgemeester van een gemeente eventueel de lokale politie contacteren. Op verzoek van het 
Openbaar Ministerie mag die dan eventueel verdere acties ondernemen, zoals samenwerking met IT-diensten 
en diensten voor geboorteregistratie om verdachte erkenningen te identificeren, betrokken personen 
interviewen (informeren naar de naam en activiteiten van de vader, zijn huidig adres, hun bereidheid om een 
DNA-test te ondergaan, enz.), verslagen van het interview aan de migratiedienst bezorgen, antwoorden op 
verzoeken van het Openbaar Ministerie, enz. 

Onderzoeken vergen heel wat tijd en energie en worden vaak nog bemoeilijkt door gebrek aan 
duidelijkheid over de rol van de belangrijkste betrokkenen en de mogelijke resultaten van zo’n 
onderzoek. De voortgang van het onderzoek hangt vaak ook af van de betrokken personen (Burgerlijke 
Stand, politieagenten, ambtenaren, rechters), hun belangstelling voor en vertrouwdheid met het fenomeen. 
Ook de verhuis van de ouders en het kind van een gemeente naar een andere kan het onderzoek en de verdere 
opvolging bemoeilijken. Uiteraard moeten ook de complexiteit van het fenomeen en de gezochte bewijslast 
aan het lijstje worden toegevoegd: de aard van een ouder/kind-relatie, concepten met betrekking tot “bezit 
van staat”, “belang van het kind” enz., liggen soms heel gevoelig en zijn moeilijk te onderzoeken 

3.5 Welk bewijs is er nodig om aan te tonen dat het huwelijk/de aangifte vals is (bijv. DNA-test, enz.)? Bij wie ligt de 
‘bewijslast’ (moet de onderdaan van een derde land bewijzen dat de relatie oprecht is, of is het aan de overheid om te 
bewijzen dat die vals is)? 

Schijnhuwelijken:  

Overeenkomstig artikel 146bis van het Burgerlijk Wetboek geldt de valsheid van het huwelijk/de verklaring 
als bewezen als uit een geheel van omstandigheden blijkt dat de intentie van minstens één van de 
echtgenoten kennelijk niet is gericht op de totstandbrenging van een duurzame levensgemeenschap, maar 
enkel op het bekomen van een verblijfsrechtelijk voordeel dat is verbonden aan de staat van gehuwde. 
Bewijsstukken die aantonen dat het huwelijk vals is, worden aangebracht tijdens het door de politie of het 
Parket gevoerde onderzoek (cfr. 3.4). De bewijslast berust bij de overheid: het Parket zal om het huwelijk 
nietig te verklaren het bewijs moeten leveren dat het gaat om een schijnhuwelijk op basis van artikel 146bis 
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van het Burgerlijk Wetboek.  

De migratiedienst kan onder bepaalde omstandigheden de verblijfsvergunning intrekken, als hij kan bewijzen 
dat de echtgenoten of partners niet langer een “effectief huwelijks-/gezinsleven” delen of dat het huwelijk 
of partnerschap “enkel was afgesloten om België binnen te komen en er te verblijven”. Als motivering 
voor dat soort beslissingen zal de migratiedienst verschillende argumenten en elementen aanvoeren, o.m. 
het ontbreken van een “gemeenschappelijke levenssituatie” zoals aangetoond door het politieonderzoek, het 
standpunt van het Openbaar Ministerie of eventueel een rechterlijke uitspraak die het huwelijk nietig 
verklaart. 

Valse ouderschapsverklaringen:  

Artikel 331septies van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de rechtbanken de geschillen betreffende de 
afstamming beslechten door de meest waarschijnlijke afstamming met alle rechtsmiddelen vast te stellen. Zo 
de andere bewijsmiddelen onvoldoende zijn, wordt het “bezit van staat” in aanmerking genomen. Artikel 
331octies bepaalt verder dat rechtbanken een bloedonderzoek of enig ander onderzoek volgens beproefde 
wetenschappelijke methode mogen gelasten. 

In de zich ontwikkelende rechtspraak betreffende de betwisting van ouderschapsverklaringen toonde de 
openbaar aanklager aan dat de openbare orde door het omzeilen van de wet was verstoord. Als bewijs 
voor het omzeilen van de wet en het misbruik van de erkenning, werden tal van elementen aangevoerd, 
waaruit bleek dat de echte intentie achter de verklaring het verkrijgen van een verblijfsrechtelijk voordeel was. 
In enkele gevallen betwistte de eiser zelf de erkenning en moest hij daarom bijvoorbeeld het bewijs leveren 
van een “wilsgebrek” betreffende de betwiste erkenning. 

Bij beslissingen inzake binnenkomst en verblijf, kunnen de migratie-instanties aantonen dat valse of 
vervalste informatie of documenten, fraude of andere bepalende illegale middelen waren gebruikt om 
België binnen te komen of er te verblijven. Bewijsstukken omvatten o.m. mogelijke tegenstrijdige en/of 
laattijdige verklaringen, rechterlijke uitspraken betreffende de geldigheid van buitenlandse uitspraken of 
attesten, verzoeken om vrijwillige tussenkomst, enz. 

Immigratie-instanties kunnen een visumaanvraag voor gezinshereniging weigeren en aanvoeren dat 
afstamming door een gebrek aan documenten of andere bewijsstukken niet vaststaat, maar onderworpen is 
aan een DNA-test die de zogenaamde afstamming moet aantonen. De verzoeker moet dan instemmen met 
een DNA-test om de afstamming te bewijzen. DNA-tests zijn evenwel enkel relevant wanneer de ouder 
beweert de biologische ouder van het kind te zijn en wanneer de ouder ermee instemt. 

3.6 Welke nationale overheden zijn verantwoordelijk voor het opsporen van dergelijk misbruiken? Hoe verloopt de 
coördinatie als er verschillende overheden bij betrokken zijn? Is er bijvoorbeeld een nationaal actieplan dat de 
betrokkenheid van die overheden regelt? 

Schijnhuwelijken:  

Omzendbrief nr. COL 10/2009 verduidelijkt de rol van de nationale actoren zoals de Burgerlijke Stand, de 
migratiedienst, de Politie en het Parket die allen te maken krijgen met schijnhuwelijken. De omzendbrief 
bepaalt juridische normen op internationaal, Europees en nationaal vlak, verduidelijkt de rol van elke instantie 
in verschillende situaties (geplande of gesloten huwelijken, in België of in het buitenland) en legt een uniform 
interventieproces vast voor meer rechtszekerheid. Dit belangrijk instrument is het resultaat van een 
interdepartementale werkgroep die in 2012 opnieuw bijeenkomt en die de toepassing van voormelde 
omzendbrief moet evalueren, mogelijke aanpassingen moet identificeren en volgende te ondernemen stappen 
moet bepalen. 

Ook het Openbaar Ministerie in Luik werkt momenteel aan een omzendbrief die specifiek is gericht op 
schijnpartnerschappen.  

Valse ouderschapsverklaringen:  

Verschillende actoren zoals de Burgerlijke Stand, de migratiedienst, Buitenlandse Zaken, Politie en Parket 
krijgen te maken krijgen met valse ouderschapsverklaringen. Er is evenwel geen actieplan dat de 
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betrokkenheid van en de coördinatie tussen voormelde actoren regelt. 

Ook het Openbaar Ministerie in Luik werkt momenteel aan een omzendbrief die specifiek is gericht op valse 
ouderschapsverklaringen. De omzendbrief moet de rol verduidelijken van de belangrijkste betrokkenen die 
worden geconfronteerd met valse ouderschapsverklaringen en de actiemiddelen verduidelijken op burgerlijk, 
administratief en strafrechtelijk vlak om die misbruiken aan te pakken. 

Nationale actie tegen dergelijk misbruiken 

Geef een beschrijving van de opgelegde straffen en de impact ervan op: EU-burgers / Onderdanen uit derde landen 

3.7 Hoe behandelt uw lidstaat mensen van wie blijkt dat ze gezinshereniging misbruiken via a) schijnhuwelijken en b) 
valse ouderschapsverklaringen)?  

Schijnhuwelijken:  

Op burgerlijk vlak voorziet artikel 184 van het Burgerlijk Wetboek in een procedure van nietigverklaring 
van het huwelijk in geval van huwelijken die zijn aangegaan met overtreding van artikel 146bis 
(schijnhuwelijk). De nietigverklaring van het huwelijk heeft onmiddellijke gevolgen voor het recht om hier 
te verblijven en zich hier te vestigen, dat door dat huwelijk was verworven. 
 
Op strafrechtelijke vlak wordt de persoon die een schijnhuwelijk aangaat (op basis van artikel 146bis) 
overeenkomstig artikel 79 bis van de Wet van 15 december 1980 bestraft met een gevangenisstraf van 8 
dagen tot 3 maanden en met een boete van 26 tot 100 euro. De persoon die een geldsom ontvangt voor het 
aangaan van zo’n huwelijk wordt bestraft met een gevangenisstraf van 15 dagen tot 1 jaar en met een boete 
van 50 tot 250 euro. Andere relevante bepalingen in voormelde wet zijn o.m. artikel 77 dat bepaalt dat de 
persoon die bewust een onderdaan van een derde land bijstaat om een EU-lidstaat (onregelmatig) binnen te 
komen, of er te verblijven, kan worden bestraft met een gevangenisstraf van 8 dagen tot 1 jaar en met een 
boete van 1700 tot 6000 euro, of een van die straffen, of de artikelen 77bis tot 77sexies die mensensmokkel 
bestraffen.  
 
Overeenkomstig de Wet van 8 juli 2011 kan het recht om België binnen te komen of er te verblijven 
worden ingetrokken tijdens de eerste drie maanden na het toekennen van een verblijfsvergunning, als de 
echtgenoten of geregistreerde partners er geen (of er niet langer een) huwelijks- of gezinsleven op nahouden 
en indien ze valse of vervalste informatie of documenten hebben gebruikt, of indien ze zich hebben ingelaten 
met fraude of andere onwettige middelen, of indien het huwelijk of partnerschap enkel was aangegaan om de 
persoon de mogelijkheid te geven België binnen te komen en er te verblijven.  
 
Terwijl artikel 16 van het Belgisch Nationaliteitswetboek bepaalt dat de Belgische nationaliteit kan worden 
verworven door het huwelijk op voorwaarde dat de echtgenoten gedurende tenminste drie jaar samen in 
België hebben verbleven en zolang zij in België samenleven, voorziet artikel 23 in het vervallen verklaren van 
de nationaliteit indien die is verworven op grond van valse verklaringen of valse of vervalste documenten die 
van doorslaggevend belang zijn geweest bij de beslissing tot toekenning van de nationaliteit. In dit verband 
stelt de memorie van toelichting van de Wet van 27 december 2006 specifiek dat “de Belgische nationaliteit 
vervallen kan worden verklaard, voor de vreemdeling die de Belgische nationaliteit heeft verworven op 
grond van gezinshereniging, die was gebaseerd op een huwelijk dat later wegens fraude is ontbonden”. 

Valse ouderschapsverklaringen:  

Artikel 318 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat het Openbaar Ministerie automatisch optreedt wanneer 
de openbare orde dit vereist. In dit verband kan het Openbaar Ministerie ouderschapsverklaringen betwisten 
als het daarmee een situatie wil aanpakken die strijdig is met de openbare orde. De rechtbank kan hier dan 
beslissen dat de betwiste ouderschapsverklaring onverenigbaar is met de Belgische openbare orde en de 
nietigverklaring  van de betwiste verklaring gelasten. Indien het “bezit van staat” is bewezen, wat betekent 
dat er een echte en duurzame afstammingsrelatie bestaat, kan de verklaring niet worden betwist.  
 
Op strafrechtelijk vlak is vervolging mogelijk in volgende gevallen. Overeenkomstig artikelen 193 en 
volgende van het Strafwetboek riskeren zowel de dader als de gebruiker van valsheid in geschrifte een 
gevangenisstraf van 5 jaar tot 10 jaar. Iemand die een vervalst document voorlegt (een vervalste beslissing 
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van een buitenlandse rechtbank die een geboortecertificaat vervangt) waar rekening mee wordt gehouden bij 
de erkenning van de afstamming, kan worden vervolgd. Bovendien kan, overeenkomstig artikel 77 van de 
Wet van 15 december 1980 een persoon die wetens en willens een onderdaan van een derde land helpt een 
EU-lidstaat (onregelmatig) binnen te komen en er te verblijven, worden gestraft met een gevangenisstraf van 
8 dagen tot 1 jaar en met een boete van 1700 tot 6000 euro, of met een van die straffen alleen. Ook artikel 
77bis tot bestraffing van mensensmokkel kan worden toegepast. 
 
Wat de binnenkomst en het verblijf betreft, kunnen acties worden ondernomen om het recht België binnen te 
komen en er te verblijven te weigeren of in te trekken. Op basis van de Wet van 8 juli 2011 kan de minister 
of zijn gemachtigde zulk recht weigeren tijdens de eerste drie jaar na het toekennen van een 
verblijfsvergunning indien de persoon die vervoegt of wordt vervoegd valse of vervalste informatie of 
documenten heeft gebruikt of zich heeft ingelaten met fraude of andere essentiële onwettige middelen om 
België binnen te komen of er te verblijven.  
 
Ook wat de nationaliteit van het kind betreft, kunnen acties worden ondernomen. Overeenkomstig artikel 8 
§4 van het Belgisch Nationaliteitswetboek behoudt de persoon aan wie de Belgische nationaliteit van zijn 
ouder is toegekend, die nationaliteit wanneer zijn afstamming niet langer vaststaat nadat hij de leeftijd van 18 
jaar heeft bereikt. Indien de afstamming niet langer vaststaat vóór hij/zij de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, 
of indien hij vóór die leeftijd ontvoogd is, kunnen de handelingen die zijn aangegaan toen de afstamming nog 
vaststond en vóór de geldigheid waarvan de staat van Belg vereist was, niet worden betwist enkel en alleen 
omdat de belanghebbende die nationaliteit niet bezat. Op basis daarvan kan het kind dat de leeftijd van 18 
jaar niet heeft bereikt en dat de Belgische nationaliteit niet zou hebben verworven, die nationaliteit niet 
behouden.  De nationaliteit van de ouder van vreemde herkomst die de Belgische nationaliteit niet had mogen 
verwerven (bijvoorbeeld na een verblijf van een paar jaar in België op grond van gezinshereniging als 
“verwekker van een Belgisch kind”), werd tot heden nog niet ingetrokken op basis van artikel 23 die de 
intrekking van de nationaliteit voorschrijft wanneer die is verworven op basis van valse verklaringen en/of 
valse documenten zonder dewelke de nationaliteit niet was toegekend. Ook al voorziet de memorie van 
toelichting van de Wet van 27 december 2006 niet specifiek in dat soort gevallen, dan nog kunnen 
rechtbanken in de toekomst deze interpretatie desgevallend volgen.  
 

3.8 Hebben personen die worden beschuldigd van misbruik van gezinshereniging recht op beroep? 

Schijnhuwelijken:  

In burgerlijke zaken kan tegen de weigering van de Burgerlijke Stand het huwelijk te voltrekken op basis van 
artikel 167 van het Burgerlijk Wetboek, binnen de maand na betekening van zo’n beslissing beroep worden 
aangetekend bij de rechtbank van eerste aanleg. Tegen de beslissing van de rechtbank van eerste aanleg kan 
beroep worden aangetekend bij het Hof van Beroep en op zijn beurt bij de hoogste beroepsinstantie, het 
Hof van Cassatie die zich enkel met rechtsvragen en de toepassing van de wet bezighoudt (). Tegen de 
nietigverklaring van het huwelijk mag ook beroep worden aangetekend bij de rechtbank van eerste aanleg op 
basis van artikel 569 van het Gerechtelijk Wetboek. 

In strafzaken is op basis van artikel 200 van het Wetboek van Strafvordering beroep tegen vonnissen van 
correctionele rechtbanken mogelijk voor het hof van beroep van het rechtsgebied. 

Inzake beslissingen over verblijfsvergunningen kan beroep worden ingediend bij de Raad voor 
Vreemdelingenbetwistingen. Dit beroep op basis van artikel 39 §2 van de Vreemdelingenwet is geen 
volledige beroepsprocedure voor een rechtbank maar een beroep tot nietigverklaring (die mogelijks kan leiden 
tot de nietigverklaring van de beslissing waartegen beroep werd aangetekend). 

Inzake nationaliteit kan tegen beslissingen met betrekking tot het intrekken van de nationaliteit die worden 
genomen door de hoven van beroep, op basis van artikel 23 §6 van het Belgisch Nationaliteitswetboek, beroep 
worden aangetekend bij het Hof van Cassatie. 

Valse ouderschapsverklaringen:  

Tegen beslissingen die ouderschapserkenningen nietig verklaren en die worden genomen door de rechtbanken 
van eerste aanleg kan beroep worden aangetekend bij het Hof van Beroep en bij de hoogste beroepsinstantie, 
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het Hof van Cassatie die zich enkel met rechtsvragen en de toepassing van de wet bezighoudt (geen nieuwe 
feiten). 

In strafzaken is op basis van artikel 200 van het Wetboek van Strafvordering beroep tegen vonnissen van 
correctionele rechtbanken mogelijk bij het hof van beroep van het desbetreffende rechtsgebied. 

Inzake beslissingen over verblijfsvergunningen kan beroep worden ingediend bij de Raad voor 
Vreemdelingenbetwistingen. Dit beroep op basis van artikel 39 §2 van de Vreemdelingenwet is geen 
volledige beroepsprocedure voor een rechtbank maar een beroep tot nietigverklaring (die mogelijks kan leiden 
tot de nietigverklaring van de beslissing waartegen was aangetekend). 

Inzake nationaliteit kan tegen beslissingen tot het intrekken van de nationaliteit genomen door de hoven van 
beroep, op basis van artikel 23 §6 van het Belgisch Nationaliteitswetboek beroep worden aangetekend bij het 
Hof van Cassatie.  

3.9 Zijn er voorbeelden van grensoverschrijdende samenwerking (bijv. tussen lidstaten of tussen lidstaten en derde 
landen in de strijd tegen misbruik van gezinshereniging)?  

Schijnhuwelijken:  

In de context van de “België-route” (manier om de Nederlandse regels inzake gezinshereniging te omzeilen 
door een tijdje in België te wonen met een echtgenoot, geregistreerde partner of partner in een duurzame en 
stabiele relatie), is er een ad hoc en informele samenwerking tussen België en Nederland. Via een 
verbindingsofficier wordt informatie uitgewisseld tussen de Belgische en Nederlandse overheden. 

België is ook bij andere projecten die de informatie-uitwisseling op dat vlak moet bevorderen betrokken. Zo 
nam België bijvoorbeeld deel aan het vijfde internationale symposium dat op 27-28 oktober 2011 in Berlijn 
werd georganiseerd door het Deutsch-Französische Institut (Duitsland), de Koning Boudewijnstichting 
(België) en de Robert Bosch Stiftung (Duitsland) rond het thema van gezinshereniging als nieuwe 
migratietrend naar de EU-lidstaten.  

In 2007 coördineerde België een ARGO-project  waarbij 11 lidstaten betrokken waren. Het project had als 
doelstelling de samenwerking in de strijd tegen misbruik, of oneigenlijk gebruik van de administratieve 
procedures in EU-lidstaten, zoals het misbruik van het huwelijk om een verblijfsstatuut te bemachtigen, te 
bevorderen. Een aantal van de slotaanbevelingen waren (1) de nood om lidstaten te voorzien van betrouwbare 
gegevens en analyses over het fenomeen (op basis van betrouwbare en vergelijkbare gegevens en 
methodologieën en/of via gespecialiseerde organen), (2) de nood aan een uniforme rechtspraak rond en 
interpretatie van richtlijn 2004/38/EU, (3) de nood om nationale organen op te richten die specifiek 
verantwoordelijk zijn voor de efficiënte, systematische en evenredige bestrijding van die fenomenen. 

Valse ouderschapsverklaringen: Geen. 

Beweegredenen en motiveringen 

3.10 Beschrijf indien mogelijk (op basis van vorig onderzoek, interviews in media, enz.) de beweegredenen van de 
initiatiefnemer die een schijnhuwelijk aangaat of een valse ouderschapsverklaring aflegt. Beschrijf indien mogelijk de 
beweegredenen van de onderdaan van een derde land die een schijnhuwelijk aangaat of een valse ouderschapsverklaring 
aflegt, i.p.v. te kiezen voor (andere) wettelijke manieren om een lidstaat binnen te komen.  

Schijnhuwelijken:  

Het Burgerlijk Wetboek en omzendbrief 10/2009 hebben betrekking op personen die valse huwelijken 
aangaan enkel om er een verblijfsvoordeel uit te halen (voor de persoon die de toelating heeft België op die 
basis binnen te komen/er te verblijven) en personen die een geldsom ontvangen (als compensatie voor het 
aangaan van zo’n huwelijk). Een onderzoek van de Koning Boudewijnstichting gaat verder in op mogelijke 
redenen waarom steeds meer personen het recht op gezinshereniging misbruiken. Uit onderzoek en interviews 
van de Koning Boudewijnstichting blijkt dat de lange en veeleisende procedure voor gezinshereniging een 
aantal ertoe aanzet te kiezen voor een “vals gezin” en een “gearrangeerd huwelijk”. Ook de steeds wijzigende 
en complexe wet zou volgens dit rapport een reden zijn. Heel wat getuigen halen ook de complexe vereisten 
(vooral als het gaat om bestaansmiddelen, bewijsmiddelen, enz.), het niet-aangepast zijn aan de realiteit 
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(ontbreken van administratieve procedures in het land van herkomst, lange tijdsduur, enz.) en het gebrek aan 
transparantie aan. Voormelde bronnen wijzen ook op een “spiraal van wederzijds wantrouwen” tussen 
aanvragers en overheden. Een ander probleem dat ter sprake kwam, is de erkenning of validatie van 
documenten die in het land van herkomst zijn opgesteld (zoals huwelijksattesten) en die onverwachte 
kosten met zich meebrengen. Ook de controles op gezinshereniging en culturele gevoeligheden kunnen 
problemen veroorzaken. Idem voor de taalbarrière  die tijdens de volledige procedure (formulieren, 
interviews enz.) voor problemen zorgt. Misbruik wordt bovendien in de hand gewerkt door coaches, websites 
en blogs van wie en waar aanvragers te weten komen hoe ze de wet kunnen omzeilen. 

Valse ouderschapsverklaringen:  

Op dat vlak is er heel weinig informatie beschikbaar. In de bestaande rechtspraak wijzen personen die bij 
valse ouderschapsverklaringen zijn betrokken vaak op verblijfsvoordelen en mogelijk financieel gewin via 
gezinstoelagen. Vrouwen zijn ook eerder geneigd in België te bevallen omwille van de kwalitatieve 
gezondheidszorg en maken er dan gebruik van om op het grondgebied te blijven. Het verslag 2011 van het 
College van procureurs-generaal aan het Parlementair Comité belast met de wetsevaluatie heeft het ook over 
“vriendendiensten” gebaseerd op een “ tribale gemeenschapsband”. 

 

Deel 4 

Beschikbare statistieken, gegevensbronnen en trends 

Statistieken: Algemene context 

4.1 Vermeld de belangrijkste (bruikbare) nationale statistieken (en de gegevensbronnen met hun status, d.w.z. 
gepubliceerd / niet gepubliceerd) over de studie, om die in een algemene context te plaatsen. Waar zitten lacunes? Voor 
welke jaren is er informatie beschikbaar? 

Voorbeelden van mogelijke gegevens: statistieken over verblijfsvergunningen / visums toegekend met het oog op 
gezinshereniging, of andere redenen van binnenkomst; algemene kenmerken van zij die om redenen van gezinshereniging 
binnenkomen, enz.  

Eurostat beschikt over statistieken over eerste toelatingen toegekend met het oog op gezinshereniging overeenkomstig 
artikel 6 van verordening 862/2007/EG (‘Statistieken over verblijfsvergunningen en verblijf van onderdanen van een 
derde land’), beschikbaar voor 2009-2010. De Eurostat-statistieken zijn opgesplitst naar de geldigheidsduur van de 
vergunning (3-6 maanden, 6-12 maanden, en 12 maanden en meer) en naar categorie van gezinslid (bijv. kind, 
echtgenoot, enz.). Statistieken zijn voorts opgesplitst per type hereniging (ODL die een ODL vervoegt en een ODL die 
een EU-burger vervoegt). 

Schijnhuwelijken:  

Redenen toekennen van een verblijfstoelating aan onderdanen van een derde land voor gezinsvorming /-
hereniging: 
Bron: BE Dienst Vreemdelingenzaken – Eurostat - Gepubliceerd 
 2008 (enkel laatste 9 maanden van het jaar!): 20.320 Totaal aantal toelatingen voor familiale redenen:  

• Echtgenoten/partners die een EU-burger vervoegen: 10.417 
• Echtgenoten/partners die een niet-EU-burger vervoegen: 4.531 

2009: 28.523 Totaal aantal toelatingen voor familiale redenen:  
• Echtgenoten/partners die een EU-burger vervoegen: 15.133 
• Echtgenoten/partners die een niet-EU-burger vervoegen: 4.933 

2010: 28.666 Totaal aantal toelatingen voor familiale redenen:  
• Echtgenoten/partners die een EU-burger vervoegen: 12.332 
• Echtgenoten/partners die een niet-EU-burger vervoegen: 4.157 

 

Visums toegekend wegens familiale redenen: 
Bron: BE Buitenlandse Zaken - Gepubliceerd 
2007: 11.616 
2008: 13.916 
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2009: 13.859 
2010: 12.675 
2011:  

• 6.262 op basis van artikel 10 
• 1.551 op basis van artikel 10bis §2 
• 7.202 op basis van artikel 40 

 

Ingetrokken verblijfsvergunningen (wegens “ontbreken van gezinseenheid” of het niet-vervullen van andere 
voorwaarden) 
Bron: BE Dienst Vreemdelingenzaken - Gepubliceerd 
2008: 312:  

• 119 op basis van artikel 40bis +40ter (VR met een EU-burger of Belg) 
• 193 op basis van artikel 10 (VR met een niet-EU-ingezetene) 

2009: 828:  
• 662 op basis van artikel 40bis +40ter (VR met een EU-burger of Belg) 
• 166 op basis van artikel 10 (VR met een niet-EU-ingezetene) 

2010: 1359:  
• 1193 op basis van artikel 40bis +40ter (VR met een EU-burger of Belg) 
• 166 op basis van artikel 10 (VR met een niet-EU-ingezetene) 

2011: 988:  
• 842 op basis van artikel 40bis +40ter (VR met een EU-burger of Belg) 
• 146 op basis van artikel 10 (VR met een niet-EU-ingezetene) 

 

Visums geweigerd wegens vermoeden/bewijs van schijnhuwelijk 
Bron: BE Dienst Vreemdelingenzaken - Gepubliceerd 
2008: 647 
2009: 782 
2010: 709 
2011: 882  

• Gezinshereniging op basis van artikel 40 bis + 40ter (VR met een EU-burger / Belgische onderdaan): 
665  

• Gezinshereniging op basis van artikel 10 (VR met een niet-EU-burger): 217 
 

Valse ouderschapsverklaringen:  

Aangezien een aantal van de voormelde beschikbare nationale statistieken (verblijfsvergunningen en visa 
toegekend om familiale redenen) in zekere mate ook bijdragen tot het schetsen van de algemene context 
inzake valse ouderschapsverklaringen, kunnen volgende bijkomende statistieken informatief zijn: 

Aantal personen dat een verblijfsvergunning om humanitaire redenen verkreeg op basis van 
regularisatiecriteria (met inbegrip van verwekkers van kinderen die Belg of EU-burger zijn): 
Bron: BE Dienst Vreemdelingenzaken - Gepubliceerd 

 

    Regularisatiecriterium     

  Auteur van Auteur van kind  Andere Totaal 

  Belgisch kind met EU-burgerschap     

Totaal 3.297 75 50.159 53.531 

          

2008 636 / 4.359 4.995 

2009 1.114 1 13.713 14.828 

2010 1.028 36 23.135 24.199 

2011 519 38 8.952 9.509 
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Gelieve te noteren dat de cijfers voor 2008 op beslissingen (aantal dossiers) slaan en niet op het aantal 
personen zoals voorandere jaren (het totaal aantal geregulariseerde personen in dat jaar bedraagt 8369, maar 
zijn niet beschikbaar per criterium). Wat betreft de cijfers “auteur van een Belgisch kind” slaan de cijfers van 
2009 voor de maanden januari tot maart op beslissingen (aantal dossiers) en voor april tot december op 
personen.  Bijgevolg wordt het totaal aantal betrokken personen onderschat. 

 

Statistieken: Specifieke indicatoren over de omvang van de problematiek: 

4.2.a Hoe omvangrijk is de problematiek in uw (lid-)staat? 

 

Schijnhuwelijken:  

De omvang van de problematiek is moeilijk in te schatten. Een eerste optie is vanuit een breed perspectief 
huwelijken in aanmerking te nemen die het voorwerp vormen van een informatie-uitwisseling tussen 
overheden. Concreet gaat het dan om die waarbij onderdanen van een derde land zijn betrokken met een 
illegaal/precair statuut voor wie het huwelijk een verblijfsvoordeel zou kunnen opleveren. Niet al die 
huwelijken blijken evenwel schijnhuwelijken te zijn. De huwelijken die de aandacht wekken, zijn de 
volgende: (1) geplande huwelijken in België waarover informatie vóór de voltrekking ervan informatie werd 
uitgewisseld (5909 in 2011, waarvan 24% van Marokkaanse onderdanen die illegaal op het grondgebied 
verblijven, 5% van Algerijnse onderdanen en 71% van onderdanen van 135 verschillende nationaliteiten), (2) 
huwelijken afgesloten in België waarover informatie werd uitgewisseld met het oog op de nietigverklaring 
van het huwelijk (816 in 2011) en (3) in het buitenland gesloten huwelijken waarover informatie werd 
uitgewisseld met het oog op de inschrijving van het in het buitenland afgesloten huwelijk (4003 in 2011). In 
2011 werd in totaal over 10.728 huwelijken informatie uitgewisseld. Daarbij dient ook de wettelijke 
samenwoning in aanmerking te worden genomen. We hebben daar geen informatie over maar het Nationaal 
Instituut voor de Statistiek gaat ervan uit dat de cijfers daarover nauw aanleunen bij die over de huwelijken 
(en minstens gelijk zijn). 
 

Een meer redelijke optie is het vanuit een smaller perspectief te bekijken en o.m. het aantal geweigerde en 
nietig verklaarde huwelijken in aanmerking te nemen. In 2011 werden 359 geplande huwelijken 
geweigerd (in 2010 waren dat er 440). In 2010 en 2011 werden 74 rechterlijke uitspraken over 
nietigverklaring van huwelijken meegedeeld aan de migratiedienst (rechtbanken die de nietigverklaring 
uitspreken zijn niet verplicht de migratiedienst daarover te informeren, cijfers daarover zijn vermoedelijk dus 
onvolledig). Visumweigeringen wegens een vermoeden van schijnhuwelijk en ingetrokken 
verblijfsvergunningen wegens bewijs dat het om een schijnhuwelijk ging, kunnen ook in aanmerking 
worden genomen en zijn respectievelijk goed voor 882 en 988 gevallen in 2011 (cfr. 4.1).  

Valse ouderschapsverklaringen:  

Hierover zijn geen specifieke en betrouwbare gegevens voorhanden. 

Om de omvang van de problematiek te kunnen schetsen hebben we volgende gegevens nodig: (1) aantal en 
reden voor de nietigverklaring van ouderschapsverklaringen, (2) aantal en reden voor vervolging 
overeenkomstig artikel 193 van het Strafwetboek, (3) aantal visumweigeringen en verblijfsvergunningen 
wegens bewijs van of valse ouderschapsverklaring, (4) aantal verblijfsvergunningen ingetrokken wegens 
bewijs van valse ouderschapsverklaring en (5) aantal en reden voor het niet-behouden van de Belgische 
nationaliteit door kinderen na toepassing van artikel 8 §4 van het Nationaliteitswetboek. 

Die voormelde gegevens mogen evenwel niet worden opgeteld mocht blijken dat de persoon in meer dan een 
van die categorieën voorkomt (bij iemand die wordt vervolgd op grond van artikel 193 van het Strafwetboek 
kan de verblijfsvergunning ook worden geweigerd of ingetrokken, enz.).  

Kenmerken van de betrokkenen 
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Schijnhuwelijken:  

Op basis van statistieken van de migratiedienst (cfr. 4.1) over gezinshereniging zijn personen van wie het 
visum of de aanvraag voor een verblijfsvergunning wordt geweigerd of ingetrokken wegens bewijs van 
schijnhuwelijk vooral EU-burgers of Belgische onderdanen. Op basis van die statistieken is het evenwel 
niet mogelijk een onderscheid te maken tussen EU-burgers en Belgische onderdanen. Uit cijfers op basis van 
nationaliteit blijkt dat Marokkanen en Turken goed zijn voor bijna de helft van die categorie. Een onlangs 
gepubliceerde studie “Gezinshereniging in België: de mythe ontcijferd” (Koning Boudewijnstichting, Ina 
Lodewyckx & Johan Wets, januari 2011) wijst erop dat het bij Marokkanen en Turken vermoedelijk gaat om 
genaturaliseerde Belgen of bloedverwanten in neergaande lijn of van de tweede/derde generatie. De 
partner heeft over het algemeen de Belgische nationaliteit: hij/zij is afstammeling van (groot-) ouders met 
Marokkaanse of Turkse roots die huwt met iemand uit het land van zijn/haar (groot-) ouders. 

Op basis van statistieken van de migratiedienst ziet de top 5 van nationaliteiten die betrokken zijn bij geplande 
huwelijken er als volgt uit: Marokko (29%), Algerije (6%), Turkije (5%), Tunesië  (4%) en Rusland 
(3%). Op het totale aantal onderzochte huwelijken, is in 40% een Marokkaan betrokken, in 12% een Turk en 
in 49%, 120 andere nationaliteiten. 

Gegevens op basis van het geslacht zijn niet beschikbaar. 

Valse ouderschapsverklaringen:  

Hierover zijn geen specifieke en betrouwbare gegevens beschikbaar. Toch tekenen zich op basis van 
vaststellingen en meldingen van de Politie of het Openbaar Ministerie een aantal kenmerken af. Eind 2009 
heeft de Politie van Luik onderzoek gevoerd naar tientallen valse ouderschapsverklaringen en leidde daaruit af 
dat dit soort verklaringen vaak afkomstig is van Kameroeners of andere Afrikanen, die de Belgische 
nationaliteit verkregen, of door Belgen. Eind 2011 en begin 2012 verwezen een resolutie over de 
ouderschapsverklaring en het verslag 2011 van het College van procureurs-generaal aan het Parlementair 
Comité belast met de wetsevaluatie verwees naar Nigeriaanse mannen die misbruik maakten van de 
bepalingen die prenatale verklaringen mogelijk maakten overeenkomstig artikel 328 van het Burgerlijk 
Wetboek. 

Volgens de Dienst Vreemdelingenzaken zijn bij dergelijke misbruiken en valse ouderschapsverklaringen 
meestal moeders uit een derde land en haar kind uit een derde land, dat is erkend door een Belgisch (of 
EU-) onderdaan, betrokken.  

Op basis daarvan mogen evenwel geen trends worden afgeleid of conclusies worden getrokken. 

4.2.c Geef informatie over de locatie van het misbruik (vond het huwelijk plaats in uw (lid-)staat of 
op het grondgebied van een andere (lid-)staat. 

Schijnhuwelijken:  

Misbruiken doen zich voor bij zowel in België als in het buitenland gesloten huwelijken, en in mindere mate 
op het grondgebied van andere lidstaten. Schijnhuwelijken in België gebeuren eerder in grotere steden met 
een hoge migrantenconcentratie. Op basis van statistieken uit 2011 van de migratiedienst inzake administratief 
onderzoek naar mogelijke schijnhuwelijken ziet de top 5 van gemeenten waar onderzoeken lopen naar 
geplande huwelijken er als volgt uit: Antwerpen, Molenbeek, Charleroi, Brussel en Gent. Tussen regio's en 
steden zijn er ongelijkheden wat opsporingen, onderzoek, informatie-uitwisseling en maatregelen betreft in 
functie van menselijke, wettelijke en financiële middelen. Schijnhuwelijken doen zich ook in het buitenland 
voor, vooral in Marokko en Turkije (regio Emirdag), mogelijks om onderzoek in België te omzeilen. In 
mindere mate worden ook huwelijken in een andere lidstaat gesloten, vooraleer partijen zich in België 
vestigen (cfr. “België-route” of “EU-route”). 

Valse ouderschapsverklaringen:  

Hierover zijn geen specifieke en betrouwbare gegevens beschikbaar. 
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Deel 5 

Overzicht en conclusies 

 

Schijnhuwelijken:  

Het fenomeen van schijnhuwelijken is al langer bekend bij de Belgische overheden maar sinds de omzetting 
van richtlijn 2004/38/EG naar Belgische wetgeving trekt het fenomeen van schijnpartnerschappen de 
aandacht. Wanneer pogingen mislukken om een huwelijk af te sluiten wordt de procedure voor samenwoning 
opgestart. Er doen zich verschuivingen voor van het probleem voor van pure illegale migratie naar 
pseudolegale migratie, van deze naar andere gemeente (“huwelijkshopping”), van een lidstaat naar de andere 
(“België-route bv”).  
 

Het afgelopen decennium leverden de belangrijkste betrokkenen aanzienlijke inspanningen om de strijd tegen 
schijnhuwelijken, en tot op zekere hoogte ook schijnpartnerschappen, op te voeren. De omzendbrief uit 
oktober 2009 over schijnhuwelijken heeft de internationale, Europese en nationale normen ter zake en de rol 
van alle betrokken overheden verduidelijkt. Onlangs nog verstrengde de Wet van 8 juli 2011 de regels inzake 
gezinshereniging (vooral wat de inkomstenvereiste betreft, waarbij de initiatiefnemer verplicht is te bewijzen 
dat hij/zij over een inkomen beschikt dat minstens 120% uitmaakt van het leefloon en door de situatie van een 
Belgische onderdaan nauwer te doen aansluiten bij die van een onderdaan van een derde land, waarbij van de 
Belgische onderdaan nieuwe criteria worden vereist om zijn/haar recht op gezinshereniging te kunnen 
uitoefenen). Laatstgenoemde wet legt ook een verband tussen schijnhuwelijken en -partnerschappen, door te 
bepalen dat partners van wie het huwelijk was geweigerd of opgeschort, wettelijke samenwoning niet mogen 
inroepen als basis voor gezinshereniging overeenkomstig artikelen 10 & 40. De Staatssecretaris voor Asiel en 
Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding tenslotte heeft in een recente beleidsnota een 
strengere aanpak en nieuwe maatregelen aangekondigd (inclusief aanleg van een database met daarin 
relevante informatie voor de betrokken overheden). 
 

Het stijgend aantal gevallen, de vereiste middelen voor de bewustmaking van personeel, voor het inzamelen 
en uitwisselen van informatie over zowel geplande als gesloten huwelijken (in België en in het buitenland), de 
tijd die nodig is voor het onderzoek en de verschillende obstakels, de tijdsbeperkingen voor beslissingen 
over visums en verblijf, en de voorwaarden van de nieuwe wet rond de intrekking van verblijfsvergunningen 
zijn stuk voor stuk elementen die de preventie, opsporingen en maatregelen rond schijnhuwelijken en -
partnerschappen sterk bemoeilijken. 
Het thema blijft een prioriteit in België. Wat de wetgeving betreft, werken de betrokken diensten aan 
wetsontwerpen om voormelde database op te richten en aan een nieuw instrument ter bestrijding van die 
misbruiken. Wat operationaliteit en interdepartementale coördinatie betreft, zal de werkgroep die de 
omzendbrief uit oktober 2009 uitwerkte, in het eerste semester van 2012 een overzicht van zijn 
werkzaamheden voorleggen om de toepassing van reeds ingevoerde systemen te evalueren en indien mogelijk 
nieuwe maatregelen in te voeren (inzake schijnpartnerschappen bijvoorbeeld). Gelet op het verspreide en 
onvolledige karakter van gegevens die een duidelijker beeld van het fenomeen en de omvang ervan zouden 
kunnen schetsen, lijken geautomatiseerde gegevensbestanden essentieel voor de analyse en preventie van 
schijnhuwelijken en -partnerschappen en voor het optimaliseren van de maatregelen ter bestrijding van het 
fenomeen. 
 

Valse ouderschapsverklaringen:  

Ondanks het gebrek aan specifieke statistieken over valse ouderschapsverklaringen, mogen we er op basis van 
de dagelijkse praktijken van actoren die met dergelijk misbruik te maken krijgen, vanuit gaan dat het 
fenomeen niet enkel toeneemt maar zelfs boomt. Valse ouderschapsverklaringen zijn niet alleen een probleem 
omdat ze het systeem van erkenning van kinderen op de helling zetten en de belangen van het kind in 
gevaar brengen, maar ook omdat ze het mogelijk maken de regelgeving inzake immigratie en 



EMN Focus-studie: misbruik van het recht op gezinshereniging 
Bijdrage van België 

 

25 
 

gezinshereniging te omzeilen. 

De modus operandi van valse ouderschapsverklaringen zijn enigszins verschillend. Bij het eerste scenario 
zijn een moeder en kind van een derde land met een precair of illegaal verblijfsstatuut betrokken,. Het kind 
wordt erkend door een Belgische onderdaan en verkrijgt de Belgische nationaliteit. De moeder krijgt een 
verblijfsvergunning toegekend op grond van gezinshereniging en mag na een aantal jaar de Belgische 
nationaliteit aanvragen. Bij een ander scenario is een man uit een derde land betrokken die een Belgisch kind 
erkent en op basis daarvan een verblijfsvergunning aanvraagt als “vader van een Belgische minderjarige”. Op 
een paar uitzonderingen na ontwikkelen die netwerken en modi operandi zich vooral in de Afrikaanse 
gemeenschap.  

Die scenario's worden nog vergemakkelijkt doordat de persoon die een ouderschapsverklaring aflegt geen 
afstamming hoeft te bewijzen of niet hoeft te beweren de biologische ouder te zijn. Verder zijn ook 
onderzoek naar en beoordeling van de realiteit van de afstamming en concepten zoals “bezit van staat” 
uiterst moeilijk. Die bestaan uit een reeks feiten die de relatie tussen het kind en de persoon, van wie wordt 
gezegd dat hij de vader of moeder is, aantonen. Bij het afleggen en registreren van de verklaring wordt die 
relatie niet effectief gecontroleerd.  

Meestal worden enkel de meest flagrante fraudes opgespoord en onderzocht. Dat soort onderzoeken vereist 
niet alleen tijd en middelen, maar ook inspanningen van en samenwerking tussen verschillende actoren 
van wie de rol en verantwoordelijkheden nog niet voldoende zijn omschreven. Een aantal gevallen wordt voor 
de rechtbank gebracht die dan bevoegd is valse ouderschapsverklaring nietig te verklaren. Men kan zich 
evenwel afvragen of de impact van die nietigverklaringen evenredig is en gericht is tegen wie voordeel haalt 
uit het misbruik. 

Naarmate het fenomeen uitbreiding neemt, en zeker na de inwerkingtreding van de Wet van 8 juli 2011 inzake 
gezinshereniging, maken Burgerlijke Stand, immigratieambtenaren, politiemensen en de openbaar aanklager 
zich steeds meer zorgen. Ze doen daarom een dringende oproep aan beleidsverantwoordelijken en 
wetgevende instanties om een actieplan op te stellen en uit te voeren, met daarin wettelijke en 
administratieve maatregelen en instrumenten om valse ouderschapsverklaringen efficiënt te kunnen 
bestrijden.  

 

 


