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AAN:de Procureurs-Generaal"

fgd. Directeuren van Politie;

de Hoofden van plaatselijke politie;

de Commandant der Koninklijke Marechaussee;

het Ministerie van Financiën

(Directie Douane);

De Chef Rivierpolitie te Rotterdam.

Onderwerp: Geldigheid van -huwelijken gesloten

tussen vreemdelingen van Turkse na-

tionaliteit/beroep op gezinshereni-

ging.

In toenemende mate kan worden geconstateerd, dat tussen vreemdelingen

van Turkse nationaliteit huwelijken worden gesloten in strijd met de

Nederlandse rechtsorde. Voorkomen dient te worden, dat een beroep op

gezinshereniging in dergelijke gevallen wordt gehonoreerd.

Een naar Nederlands recht geldig huwelijk komt tot stand indien:

~

hetzij A) het huwelijk wordt gesloten ten overstaan van een

Nederlandse ambtenaar van de Burgerlijke Stand. Beide

partijen dienen bij de huwelijksvoltrekking aanwezig te

zijn tenzij een der partijen gerechtigd is zich te doen

vertegenwoordigen (artt. 63, 65 en 66 BW);

hetzij B) het huwelijk wordt gesloten ten overstaan van een be-

voegde ambtenaar van de diplomatieke of consulaire ver-

tegenwoordiging van het land van herkomst van een der

partijen voor zover geen der a.s. echtgenoten de Neder-

landse nationaliteit bezit;

hetzij C) het huwelijk wordt gesloten in overeenstemming met de

wettelijke bepalingen in het land waar de huwelijks-

voltrekking plaatsvindt.
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Ten aanzien van het gestelde sub C) merk ik op, dat in Turkije is

voorgeschreven dat beide partijen bij de huwelijksvoltrekking voor

een bevoegde ambtenaar van de Burgerlijke Stand aanwezig dienen te

zijn. Huwen bij volmacht ("met de handschoen") is krachtens de Turkse

huwelijkswetgeving niet mogelijk.

Het bovenstaande betekent, dat een niet legaal in Nederland verblijf

houdende partner van een vreemdeling, welke laatste wel l'echtmatig , ".

verblijf houdt in Nederland, geen beroep kan doen op gezinshereniging "-

indien het huwelijk werd gesloten op een andere wijze dan hiervoor

onder A), B) of C) is vermeld. Met name zal geen toestemming tot ge-

zinshel'eniging w0rden verleend indien ui t de overgelegde bescheiden

blijkt, dat één of beide partners niet bij de huwelijksvoltrekking in

Turkije aanwezig waren. Zij kunnen uiteraard wel in een derde land,

eventueel met volmacht, gehuwd zijn.

In vele gevallen zal hiervan uit inreis-, uitreis- en/of visastempels

in de reisdocumen ten van de betrokkenen kunnen blijken.

Evenmin kan gezinshereniging worden toegestaan indien slechts docu-

menten worden overgelegd waaruit blijkt, dat het huwelijk in Neder-

land, Turkije of elders uitsluitend werd voltrokken ten overstaan

van een imam (godsdienstig huwelijk).

In gevallen waarin twijfel bestaàt over de rechtsgeldigheid van het

huwelijk kan het aanbeveling verdienen contact op te nemen met de

Turkse vertegenwoordiging hier te lande.

Op verzoeken om verlening van een vergunning tot verblijf onder de

bepel'king "voor verblijf bij echtgeno(o)t(e)" dient indien het huwe-

lijk op een andere wijze dan onder A), B) of C) vermeld is gesloten

steeds direct afwijzend te worden beschikt. Ter motivering van de

afwijzende beschikking kan de volgende formulering (mede) worden

gebezigd:

r-"'

"omda t het beroep op gezinshereniging tussen de verzoeker en de '.

vreemdeling(e) ." geboren van """" nationa-

liteit niet kan slagen aangezien niet is gebleken dat naar Neder-

landsrecht resp.Turksrecht (c.q.het recht van ,

waar het huwelijk zou zijn gesloten) een geldig huwelijk is ge-

sloten tussen de vreemdeling en diens beweerdelijke echtgeno(ot(e)".
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Voor zover aan de verzoeker geen verblijfstitel toekomt op een

andere grond dan gezinshereniging dient aan de betrokkene verder

verblijf in Nederland te worden ontzegd. Aan een eventueel in te

dienen verzoek om herziening Zal (in beginsel) geen schorsende

werking worden toegekend.

r---"

Indien de met de grensbewaking belaste ambtenaren constateren, dat

de hierboven geschetste situatie zich voordoet dient de in reis aan

de nog niet rechtmatig in Nederland verblijf houdende vreemdeling

te worden ontzegd. In bijzondere gevallen kan telefonisch contact

worden opgenomen met de directie Vreemdelingenzaken als omschreven

in deel H-l van de Vreemdelingen circulaire.

Het vorenstaande laat uiteraard de overige voor gezinshereniging gel-

dende vereisten (zie met name Vc 0-4) onverlet, zodat eventueel

omdat aan dié vereisten niet wordt voldaan, de v.t.v. aan een jong-

gehuwde kan worden geweigerd.

De Staatssecretaris van Justitie,

namens deze,

Hoofd directie Vreemdelingenzaken,

mr. H.C. Fraaij

~


