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Vooraf dient de korpschef antwoord te geven op de volgende vraag: 

- Zijn feiten enlof omstandigheden bekend die een redelijk vermoeden opleveren 
dat het een schijnhuwelijk betreft? Luidt het antwoord: neen, dan hoeft de lijst niet 
ingevuld te worden. 

Bij deze vraag hoort de volgende toelichting: 

e De onderbouwing van het oordeel van de ambtenaar van de burgerlijke stand1 
gemeentelijke basisadministratie dat sprake is van een schijnhuwelijk, moet geba- 
seerd zijn op een combinatie van objectieve en toetsbare criteria. De afzonderlijke fei- 
ten en omstandigheden kunnen nooit op zichzelf de doorslag geven bij de beoorde- 
ling van de vraag of er sprake is van een schijnhuwelijk. 

Vragen: 

Groep I (feiten die uit het VAS blijken): 

- Heeft de vreemdeling eerder toelatingsprocedure met neenlja 
negatief gevolg doorlopen OP 

- Is door de VD voorgesteld de verblijfsvergunning in te trekken neenlja 
c.q. niet te verlengen? QP 

- Heeft de vreemdeling een tijdelijke verblijfsvergunning die neenlja 
binnenkort zijn geldigheid verliest? OP 

- Is de uitzetting van de vreemdeling gelast? neenlja 
OP 

- Is eerder een verklaring ex. art. 1:44 BW bij een korpschef gevraagd? neenlja 
OP 

- Heeft in een eerder geval de ambtenaar van de burgerlijke stand neenlja 
geweigerd een akte van huwelijksaangifte op te maken? OP 

- Is op vordering van het openbaar ministerie een eerder huwelijk neenlja 
nietig verklaard omdat sprake was van een schijnhuwelijk? OP 

- Is eerder voltrekking van een huwelijk geweigerd? neenlja 
OP 

- Is inschrijving van een eerder in het buitenland gesloten neenlja 
huwelijk geweigerd? OP 
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Groep I1 (waarnemingen'): 

- Zijn door of ten behoeve van de vreemdeling onjuiste gegevens neenlja 1 

verstrekt? 

- Is u gebleken dat de huwelijkskandidaten elkaar nauwelijks kennen? neenlja 1 

- Leggen de huwelijkskandidaten op essentiële punten tegenstrijdige neenlja 1 

verklaringen af? 

- Zijn u uitlatingen van de huwelijkskandidaten bekend die wijzen op neenlja 1 
het schijnkarakter van het voorgenomen huwelijk? 

- Geeft de Nederlandse partner enlof de vreemdeling aan pers6 niet neenlja 1 

naar het land van herkomst van de vreemdeling willen? • 
- Veranderen de vreemdeling en oflzijn Nederlandse partner neenlja 1 

ongewoon veel van adres? 

- Heeft de Nederlandse partner al meerdere kortdurende huwelijken neenlja 1 

met vreemdelingen achter de rug? 

- Vertonen de huwelijkskandidaten bijzonder veel haast met de neenlja 1 

gewenste huwelijkssluiting? 

- Andere omstandigheden? 

m 

Indien van toepassing gaarne toelichten. 
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