
Aan:
– De korpschefs van de Politieregio’s
– De Staf van de Koninklijke
Marechaussee

i.a.a.:
– De Procureurs-Generaal

Onderdeel: Directie Beleid, Afdeling
Uitvoeringsbeleid
Datum: 20 maart 2001
Ons kenmerk: 5087035/01/IND
Code: TBV 2001/8
Aard: Bekendmaking van voorschrif-
ten
Juridische achtergrond: Wet voorko-
ming schijnhuwelijken; B2/3 Vc 2000
Geldig van/tot: 1 april 2001 tot 1
april 2003
Bijlage(n): nieuw model M46
Onderwerp: Voorkoming schijnhuwe-
lijken

I. Inleiding

In 1998 is de Wet voorkoming
schijnhuwelijken geëvalueerd. In het
evaluatierapport zijn enkele aanbeve-
lingen gedaan, onder meer ten aan-
zien van de hieronder genoemde
punten. Om aan deze aanbevelingen
uitvoering te geven was wijziging van
Boek 1 Burgerlijk Wetboek en de
Wet gemeentelijke basisadministratie
persoonsgegevens noodzakelijk. Dit
is gebeurd in de wet van 13 decem-
ber 2000 (Stb. 2001, 11) tot wijziging
van de regeling in Boek 1 van het
Burgerlijk Wetboek met betrekking
tot onder meer de voorkoming van
schijnhuwelijken, die op 1 april 2001
in werking treedt. Met dit TBV
wordt gevolg gegeven aan die wijzi-
gingen.

Het TBV ziet op huwelijken en
registraties van partnerschappen van
na 1 april 2001. Indien het huwelijk
of de registratie buiten Nederland
heeft plaatsgevonden, heeft het TBV
hierop betrekking, indien de inschrij-
ving ervan in de registers van de
burgerlijke stand te ’s-Gravenhage
na 1 april 2001 heeft plaatsgevon-
den. Het huwelijk of de registratie
van het partnerschap zelf kan in dat
geval van vóór die datum zijn.

II. Wijzigingen

De wijzigingen hebben betrekking op
de reikwijdte van de Wet voorkoming
schijnhuwelijken en op de geldigheids-
duur van de verklaring van de korps-
chef. Ten aanzien van de reikwijdte is
enerzijds sprake van een uitbreiding,
namelijk dat ook ingeval van een gere-
gistreerd partnerschap een model M46
(D79 is in de Vc 2000 vernummerd tot
M46) moet worden overgelegd, en
anderzijds van een beperking, nu het
vereiste een model M46 over te leggen
is komen te vervallen indien:
– de echtgenoten of geregistreerde
partners aannemelijk kunnen maken
dat zij beiden buiten Nederland woon-
plaats hebben;
– de betrokken echtgenoot of geregis-
treerde partner die niet de
Nederlandse nationaliteit bezit, op
grond van een verblijfsvergunning
voor onbepaalde tijd (asiel of regulier)
in Nederland verblijft danwel gemeen-
schapsonderdaan is en rechtmatig ver-
blijf heeft in Nederland op grond van
artikel 8 onder e Vreemdelingenwet
2000;
– het huwelijk of geregistreerd partner-
schap is voltrokken ten minste tien
jaren vóór de inschrijving in de GBA
of de registratie in de registers van de
burgerlijke stand te ’s-Gravenhage en
nog bestaat; of
– het huwelijk of het geregistreerd
partnerschap is geëindigd (bijvoor-
beeld door ontbinding of door overlij-
den van een de partijen).

Mede gelet op de wens van paren om
het huwelijk reeds langere tijd van
tevoren te regelen is de geldigheids-
duur van de verklaring van de korps-
chef verlengd van twee naar zes maan-
den. Hierbij is aangesloten bij de
geldigheidsduur van de verklaring van
huwelijksbevoegdheid, die partners
met de Nederlandse nationaliteit nodig
hebben, indien zij in het buitenland in
het huwelijk willen treden.

III. Tekst van de
Vreemdelingencirculaire

B2/3 van de Vc 2000 wordt in zijn

geheel vervangen door onderstaande
tekst. Daarnaast wordt het model
M46, zoals opgenomen in de Vc 2000,
vervangen door het als bijlage bij dit
TBV gevoegde model.

B2/3 komt als volgt te luiden.

B 2/3  Voorkoming van schijnhuwelij-
ken

3.1  Algemeen
Op 1 november 1994 is de Wet voor-
koming schijnhuwelijken (hierna:
WVS; Wet van 2 juni 1994 tot wijzi-
ging van Titel 4 en Titel 5 van Boek 1
van het Burgerlijk Wetboek (hierna:
Boek 1 BW) en van de Wet gemeente-
lijke basisadministratie persoonsgege-
vens (hierna: Wet GBA; Stb. 1994,
405)) in werking getreden. Deze rege-
ling maakt het mogelijk om zowel pre-
ventief als repressief op te treden tegen
het sluiten van een schijnhuwelijk in
Nederland en tegen de registratie van
een buiten Nederland gesloten schijn-
huwelijk in de registers van de burger-
lijke stand te ’s-Gravenhage dan wel
in de GBA.
Effectieve uitvoering van deze wet ver-
langt een goede samenwerking tussen
de ambtenaar van de burgerlijke
stand/ambtenaar belast met het bij-
houden van de GBA (hierna: GBA-
ambtenaar) en de korpschef.

Definitie van een schijnhuwelijk/-part-
nerschap:
Een schijnhuwelijk of -partnerschap is
een huwelijk of geregistreerd partner-
schap dat wordt aangegaan met als
enig oogmerk een vreemdeling die nog
niet (of niet meer) over een verblijfs-
recht in Nederland beschikt alsnog een
verblijfsrecht te verschaffen.

3.2  De verklaring op grond van artikel
44, eerste lid onder k, Boek 1 BW
Als ten minste één van de aanstaande
echtgenoten of geregistreerde partners
niet de Nederlandse nationaliteit bezit,
mag de ambtenaar van de burgerlijke
stand pas meewerken aan het opma-
ken van een akte van huwelijksaangif-
te of een akte van registratie van een
partnerschap, en aan de voltrekking
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van een huwelijk of de aangifte van
registratie van een partnerschap,
indien hij beschikt over een verklaring
van de korpschef. Dit lijdt uitzonde-
ring, indien:
– de echtgenoten of geregistreerde
partners aannemelijk kunnen maken
dat zij beiden buiten Nederland woon-
plaats hebben;
– de betrokken echtgenoot of geregi-
streerde partner die niet de Nederland-
se nationaliteit bezit, op grond van een
verblijfsvergunning voor onbepaalde
tijd (asiel of regulier) in Nederland ver-
blijft danwel gemeenschapsonderdaan
is en rechtmatig verblijf heeft in
Nederland op grond van artikel 8
onder e Vreemdelingenwet 2000;
– het huwelijk of geregistreerd partner-
schap is voltrokken ten minste tien
jaren vóór de inschrijving in de GBA
of de registratie in de registers van de
burgerlijke stand te ’s-Gravenhage en
nog bestaat; of
– het huwelijk of het geregistreerd
partnerschap is geëindigd (bijvoor-
beeld door ontbinding of door overlij-
den van een de partijen).

Naast de vermelding van de verblijfs-
rechtelijke positie van de vreemdeling
bevat deze verklaring een advies van
de korpschef aan de ambtenaar van de
burgerlijke stand met het oog op diens
beslissing om al dan niet medewerking
te verlenen aan het opmaken van een
akte van huwelijksaangifte/aangifte
van registratie van een partnerschap
danwel de huwelijksvoltrekking/part-
nerschapsregistratie. Deze verklaring
heeft een geldigheidsduur van zes
maanden.

Ook ingeval de ambtenaar van de
burgerlijke stand van de gemeente 
’s-Gravenhage wordt verzocht om
inschrijving van een buiten Nederland
gesloten huwelijk of geregistreerd part-
nerschap in de onder hem berustende
registers van de burgerlijke stand, of
de GBA-ambtenaar wordt verzocht
om inschrijving van een buiten Neder-
land gesloten huwelijk of geregistreerd
partnerschap in de GBA, dient de des-
betreffende ambtenaar te beschikken
over deze verklaring. 
De korpschef is in alle gevallen,
waarin de ambtenaar van de burger-
lijke stand/GBA-ambtenaar om
advies vraagt, verplicht om een ver-
klaring af te geven.

Het is voor de ambtenaar van de
burgerlijke stand/GBA-ambtenaar
van groot belang dat de verklaring

van de korpschef een duidelijk advies
bevat:
– Positief: als de korpschef van
mening is dat er geen indicaties zijn
die wijzen op een eventueel schijnhu-
welijk of -partnerschap;
– Negatief: als hij van mening is dat
daarvoor wel indicaties zijn.

Een negatief advies dient te worden
gemotiveerd en te worden vergezeld
van een ingevulde vragenlijst, met
eventuele waarnemingen van de korps-
chef die kunnen duiden op een schijn-
huwelijk of -partnerschap. Alleen een
gemotiveerd negatief advies kan de
ambtenaar van de burgerlijke
stand/GBA-ambtenaar ondersteunen
bij zijn beslissing om niet mee te wer-
ken aan het voltrekken van een huwe-
lijk of de registratie van een partner-
schap, danwel de registratie van een
buiten Nederland gesloten huwelijk of
partnerschap in de onder hem berus-
tende registers.

3.3  Verhouding tussen de verblijfspro-
cedure en de procedure voorkoming
schijnhuwelijken
De verklaring van de korpschef is een
advies aan de ambtenaar van de bur-
gerlijke stand/GBA-ambtenaar en
dient dan ook los te worden gezien
van een eventuele aanvraag om een
verblijfsvergunning. Dit betekent dat
ook al beschikt de vreemdeling al over
een verblijfsstatus, toch een verklaring
van de korpschef moet worden afgege-
ven, tenzij sprake is van een van de in
3.2 genoemde uitzonderingen. De ver-
klaring is ook nodig in de situatie dat
de vreemdeling nog niet over een ver-
blijfsvergunning in Nederland
beschikt, maar wel van plan is om een
aanvraag daartoe in te dienen.

3.4  Het model M46
De verklaring van de korpschef en de
terugmeldberichten zijn opgenomen als
model M46. Het model bestaat uit
vier delen, te weten:

Deel A: door partijen te verstrekken
gegevens 
Dit betreft een overzicht van de perso-
nalia van de personen op wie de ver-
klaring betrekking heeft en, voorzover
van toepassing, de kinderen, ook uit
vorige relaties.
Onderdeel I is bestemd voor de aan-
vrager en onderdeel II voor de andere
partij. Beide partijen dienen het
gedeelte van de vragenlijst dat op hen

van toepassing is na invulling van een
datum te voorzien en te ondertekenen.
Deel A wordt door de vreemdelingen-
dienst uitgereikt en aldaar door
betrokkenen ingevuld, tenzij hierom-
trent andersluidende afspraken zijn
gemaakt tussen de vreemdelingendienst
en de gemeente.

Deel B: door de korpschef te verstrek-
ken gegevens
Dit deel bevat gegevens over de ver-
blijfsrechtelijke positie van de aanvra-
ger en van de (aanstaande) echtgeno-
ten of geregistreerde partners,
voorzover deze zijn opgenomen in het
VAS, alsmede het advies van de korps-
chef. Deel B bestaat uit de volgende
onderdelen:
I + II: Gegevens met betrekking tot de
verblijfsrechtelijke positie van partijen;
III + IV: Het advies van de korpschef
met een motivering:
Alleen in geval van een negatief advies
dient dit gemotiveerd te worden.
V: Vragenlijst met betrekking tot waar-
nemingen:
ingeval van een negatief advies, wordt
tevens de vragenlijst ingevuld. Hierop
worden vermeld de feiten en omstan-
digheden van verblijfsrechtelijke aard
en overige waarnemingen die op het
mogelijk schijnkarakter van het (voor-
genomen) huwelijk kunnen duiden.
Van belang hierbij is dat de beoorde-
ling of het (voorgenomen) huwelijk
dan wel geregistreerd partnerschap een
schijnkarakter heeft, altijd op meerdere
feiten en omstandigheden moet berus-
ten. Het enkele feit dat sprake is van
een groot leeftijdsverschil tussen beide
(aanstaande) echtgenoten is bijvoor-
beeld onvoldoende om te concluderen
dat sprake is van een schijnhuwelijk.
De vragenlijst is niet limitatief. Het
formulier biedt bij punt 9 de ruimte
om overige waarnemingen te vermel-
den.

Deel C: Terugmeldformulier
De ambtenaar van de burgerlijke
stand/GBA-ambtenaar informeert de
korpschef over zijn beslissing met
behulp van Deel C: Terugmeldbericht.
De korpschef draagt zorg voor het ver-
werken van de informatie in het VAS.

Deel D: Afloopbericht procedure schijn-
huwelijken 
De ambtenaar van de burgerlijke
stand/GBA-ambtenaar informeert de
korpschef over de beslissing van de
rechter met behulp van Deel D:
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Afloopbericht schijnhuwelijken. De
korpschef draagt zorg voor het verwer-
ken van de informatie in het VAS. 
Belang van registratie van de gegevens
uit Deel C en D
Om inzicht te krijgen in de effectiviteit
van de wet is het van groot belang dat
er landelijk cijfermateriaal over het
model M46 kan worden gegenereerd.
Dit is alleen mogelijk als de ambtenaar
van de burgerlijke stand/GBA-ambte-
naar én de korpschef uitvoering geven
aan de hiervóór beschreven werkzaam-
heden.

3.5  Procedure 

Wie vraagt de verklaring aan?
De verklaring wordt aangevraagd
door:
1. de (aanstaande) echtgeno(o)t(e) of
geregistreerde partner die niet de
Nederlandse nationaliteit bezit, ook als
hij/zij reeds beschikken over een ver-
blijfsvergunning voor bepaalde tijd;
2. beide (aanstaande) echtgenoten of
geregistreerde partners, indien zij bei-
den niet de Nederlandse nationaliteit
bezitten, ook als zij reeds beschikken
over een verblijfsvergunning voor
bepaalde tijd;
3. de in Nederland verblijvende echtge-
no(o)t(e) of geregistreerde partner,
indien degene ten behoeve van wie de
verklaring wordt aangevraagd, geen
woonplaats heeft in Nederland.

Geen verklaring is vereist indien:
• de echtgenoten of geregistreerde part-
ners aannemelijk kunnen maken dat zij
beiden buiten Nederland woonplaats
hebben;
• de betrokken echtgenoot of geregis-
treerde partner die niet de Nederlandse
nationaliteit bezit, op grond van een
verblijfsvergunning voor onbepaalde
tijd (asiel of regulier) in Nederland ver-
blijft danwel gemeenschapsonderdaan
is;
• het huwelijk of geregistreerd partner-
schap is voltrokken ten minste tien
jaren vóór de inschrijving in de GBA
of de registratie in de registers van de
burgerlijke stand te ’s-Gravenhage en
nog bestaat; of
• het huwelijk of het geregistreerd part-
nerschap juridisch is geëindigd.

Waar en wanneer dient de verklaring te
worden aangevraagd? 
De verklaring wordt aangevraagd bij
de korpschef van de politieregio, waar-

in (één van) de (aanstaande) echtgeno-
te(n) woonachtig (is)(zijn):
1. bij een voorgenomen huwelijk of
registratie van een partnerschap;
2. bij inschrijving van een buiten
Nederland gesloten huwelijk of geregi-
streerd partnerschap in de GBA;
3. bij inschrijving van een buiten
Nederland gesloten huwelijk of geregi-
streerd partnerschap in de registers van
de burgerlijke stand te ’s-Gravenhage;
of
4. indien zes maanden verstreken zijn
sedert de afgifte van een eerdere ver-
klaring.

Om er zorg voor te dragen dat de
korpschef alle van belang zijnde feiten
bij zijn advies aan de GBA-ambtenaar
betrekt, dienen betrokkenen bij de aan-
vraag van de verklaring bij de korps-
chef een uittreksel uit de GBA over te
leggen (artikel 28 Besluit Burgerlijke
Stand 1994). Dit uittreksel bevat onder
meer historische huwelijks- en adresge-
gevens en wordt met de M46 aan de
GBA-ambtenaar teruggestuurd.

Verklaring van de korpschef
De korpschef stuurt de delen A tot en
met D, bij voorkeur binnen 14 dagen
ná het indienen van de aanvraag,
rechtstreeks naar de betreffende ambte-
naar van de burgerlijke stand/GBA-
ambtenaar. Is de periode gelegen tus-
sen de datum van de afgifte van de
verklaring en de datum van de huwe-
lijksvoltrekking of de voorgenomen
registratie van het partnerschap langer
dan zes maanden, dan dient voor de
huwelijksvoltrekking of de registratie
van het partnerschap een nieuwe ver-
klaring van de korpschef te worden
overgelegd. De verblijfsrechtelijke posi-
tie van de vreemdeling kan immers
gewijzigd zijn.

Beslissing ambtenaar van de burgerlijke
stand/GBA-ambtenaar 
Op basis van de hem bekende feiten en
omstandigheden en het advies van de
korpschef neemt de ambtenaar een
beslissing. Komt de ambtenaar van de
burgerlijke stand tot de conclusie dat
sprake is van een schijnhuwelijk of -
partnerschap, dan weigert hij mee te
werken aan het opmaken van een akte
van huwelijksaangifte/aangifte registra-
tie van een partnerschap, aan het vol-
trekken van het huwelijk/het registre-
ren van een partnerschap, óf weigert
de ambtenaar van de burgerlijke stand
te ’s-Gravenhage de inschrijving van

het buiten Nederland gesloten huwe-
lijk/ geregistreerd partnerschap in de
onder hem berustende registers van de
burgerlijke stand. Betrokkenen kunnen
hiertegen beroep instellen bij de rechter
op grond van artikel 27 Boek 1 BW. Is
de GBA-ambtenaar vanwege het
schijnkarakter van het huwelijk of het
geregistreerd partnerschap niet voorne-
mens gevolg te geven aan het verzoek
om inschrijving van een buiten Neder-
land gesloten huwelijk of geregistreerd
partnerschap in de GBA, dan stelt hij
betrokkenen hiervan in kennis en biedt
hij hun de mogelijkheid hun zienswijze
naar voor te brengen (artikel 83 Wet
GBA).
Blijft de GBA-ambtenaar bij zijn voor-
nemen, dan wordt advies ingewonnen
bij de ambtenaar van de burgerlijke
stand te ’s-Gravenhage alvorens tot
weigering van het verzoek om inschrij-
ving wordt overgegaan (artikelen 85 jo.
40 Wet GBA). Tegen deze weigering is
beroep mogelijk bij de rechter (artikel
86 Wet GBA).

Terugmelding beslissing ambtenaar
In alle gevallen waarin de korpschef
een verklaring afgeeft, informeert de
ambtenaar van de burgerlijke stand/
GBA-ambtenaar de korpschef over
zijn beslissing via Deel C: Terugmeld-
formulier. Wordt tegen de weigering
beroep ingesteld bij de rechter, dan
informeert de desbetreffende ambte-
naar, nadat de rechterlijke beschikking
kracht van gewijsde heeft gekregen, de
korpschef over de beslissing van de
rechter met behulp van Deel D:
Afloop-bericht procedure schijnhuwe-
lijken.

Registratie van terugmeldberichten in
het VAS
De korpschef draagt zorg voor regis-
tratie in het VAS van de gegevens, ver-
meld op Deel C: Terugmeldbericht en
Deel D: Afloopbericht procedure
schijnhuwelijken.

3.6  Stuiting door het openbaar ministe-
rie
Stuiting is het recht om zich te verzet-
ten tegen de sluiting van een huwelijk
of de registratie van een partnerschap.
Op grond van artikel 53 lid 3 Boek 1
BW is het openbaar ministerie bevoegd
om een voorgenomen huwelijk of gere-
gistreerd partnerschap te stuiten
wegens strijd met de openbare orde,
indien het huwelijk of geregistreerd
partnerschap wordt aangegaan met het
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oog op de verkrijging van een verblijfs-
vergunning voor Nederland van één
van de aanstaande echtgenoten of
geregistreerde partners. Voordat tot
stuiting wordt overgegaan, verzamelt
het openbaar ministerie de hiervoor
benodigde informatie. Een kopie van
Deel B en overige waarnemingen van
de korpschef spelen hierbij een belang-
rijke rol.
Indien een huwelijk of geregistreerd
partnerschap wordt gestuit, wordt de
korpschef via Deel C:
Terugmeldformulier hierover geïnfor-
meerd.

3.7  Nietigverklaring op vordering van
het openbaar ministerie
Indien ná de huwelijksvoltrekking uit
feiten en/of omstandigheden blijkt, dat
het huwelijk of geregistreerd partner-
schap gericht is op de verkrijging van
een verblijfsvergunning voor
Nederland van een van de echtgenoten
of geregistreerde partners, kan op vor-
dering van het openbaar ministerie het
huwelijk of geregistreerd partnerschap
door de rechtbank nietig worden ver-
klaard op grond van artikel 71a Boek
1 BW. Een vordering tot nietigverkla-
ring heeft in het algemeen alleen kans
van slagen als er meerdere indicaties
zijn die duiden op het schijnkarakter
van het huwelijk of geregistreerd part-
nerschap. De enkele constatering bij-
voorbeeld dat betrokkenen niet samen-
wonen is hiervoor niet voldoende.

IV. Tot slot

Ik verzoek u dit TBV zo spoedig
mogelijk aan de chefs van de vreemde-
lingendiensten te doen toekomen.

De tekst zal bij de eerstvolgende aan-
passing van de Vreemdelingencircu-
laire worden verwerkt.

De Staatssecretaris van Justitie,
Namens de Staatssecretaris,
Het Hoofd van de Immigratie- en
Naturalisatiedienst,
J.G. Bos, plv.
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Model M46-A Verklaring op grond van art. 44, eerste lid, onder k Boek 1 BW en art. 36a Wet GBA
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