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van het besluit van 26 oktober 2016 en hetgeen de 
vreemdeling daartegen in bezwaar heeft aange-
voerd, mede bezien in het licht van hetgeen onder 
6.1. en 8. is overwogen, is aan deze maatstaf vol-
daan.
10. Het beroep is ongegrond.
11. Voor een proceskostenveroordeling bestaat 
geen aanleiding.

Beslissing
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State:
I. verklaart het hoger beroep gegrond;
II. vernietigt de uitspraak van de rechtbank Den 
Haag, zittingsplaats Haarlem, van 4 januari 2018 
in zaak nr. 17/11888;
III. verklaart het in die zaak ingestelde beroep 
ongegrond.

39

Alsnog ontstane oprechte relatie na 
schijnhuwelijk.

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State 
30 oktober 2018, 201801267/1/V3, 
ECLI:NL:RVS:2018:3569
(mr. Troostwijk, mr. Borman, mr. Drop)
Noot prof. mr. B. de Hart

Aanvraag, herhaalde. Nova. Huwelijk, schijn. 
EU-burger, familielid van. Horen, in bezwaar. 

[Awb art. 4:6; Vw 2000 art. 9]Noot prof. mr. B. de Hart

Zoals eerder overwogen (onder meer ABRvS 7 
oktober 2014, ECLI:NL:RVS:2014:3755), kan niet 
worden uitgesloten dat na het aangaan van een 
schijnhuwelijk alsnog een oprechte relatie ont-
staat. De rechtbank heeft niet onderkend dat de 
SvJ&V zich in het besluit ten onrechte heeft be-
perkt tot de vraag of de aangevoerde feiten en 
omstandigheden en de overgelegde stukken af-
breuk kunnen doen aan het eerdere besluit van 
24 april 2013 en dat hij heeft nagelaten te motive-
ren waarom de gestelde en door hem niet weer-
sproken voortdurende samenwoning van vijf jaar 
in één kamer en de verklaring van de huisarts dat 
de vreemdeling en zijn echtgenote een echtpaar 

zijn, geen nova als bedoeld in art. 4:6 lid 2 Awb 
zijn.

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,
appellant,
tegen
de uitspraak van de Rechtbank Den Haag zp 
’s-Hertogenbosch, van 12 januari 2018 in zaak nr. 
15/5714 in het geding tussen
de vreemdeling,
gemachtigde: mr. J.W. van de Wege,
en
de staatssecretaris.

Procesverloop
Bij besluit van 22 november 2016 heeft de staats-
secretaris een aanvraag van de vreemdeling om 
afgifte van een document als bedoeld in artikel 9, 
eerste lid, van de Vreemdelingenwet 2000 (hierna: 
de Vw 2000), waaruit rechtmatig verblijf als ge-
meenschapsonderdaan blijkt, afgewezen.
Bij besluit van 15 februari 2017 heeft de staatsse-
cretaris het daartegen door de vreemdeling ge-
maakte bezwaar ongegrond verklaard.
Bij uitspraak van 12 januari 2018 heeft de recht-
bank het daartegen door de vreemdeling ingestel-
de beroep ongegrond verklaard.
Tegen deze uitspraak heeft de vreemdeling, verte-
genwoordigd door mr. J.W. van de Wege, advocaat 
te Tilburg, hoger beroep ingesteld.
Vervolgens is het onderzoek gesloten.

Overwegingen
1. De vreemdeling heeft eerder op 22 maart 2012 
een aanvraag ingediend om afgifte van een docu-
ment als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Vw 
2000, waaruit rechtmatig verblijf als gemeen-
schapsonderdaan blijkt. Nadat de vreemdeling en 
zijn echtgenote (hierna: referente) op 3 april 2013 
gehoord zijn door een ambtelijke commissie heeft 
de staatssecretaris deze aanvraag op 24 april 2013 
afgewezen. Het daartegen gemaakte bezwaar is bij 
besluit van 29  augustus 2013 ongegrond ver-
klaard. De staatssecretaris heeft hieraan ten 
grondslag gelegd dat de vreemdeling en referente 
een schijnhuwelijk zijn aangegaan met als enig 
doel het in de Verblijfsrichtlijn (PB 2004 L 158) 
neergelegde recht van vrij verkeer en verblijf te 
kunnen genieten. Tegen dit besluit is geen rechts-
middel aangewend, zodat het in rechte onaantast-
baar is geworden.
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2. Op 28 oktober 2016 heeft de vreemdeling de 
onderhavige aanvraag ingediend om afgifte van 
een document als bedoeld in artikel 9, eerste lid, 
van de Vw 2000. De staatssecretaris heeft de aan-
vraag afgewezen onder verwijzing naar het eerde-
re afwijzende besluit van 24 april 2013 omdat de 
vreemdeling geen nieuw gebleken feiten of veran-
derde omstandigheden aan de aanvraag ten 
grondslag zou hebben gelegd.
3. In grief 1 en grief 2, in samenhang gelezen en 
voor zover van belang, klaagt de vreemdeling dat 
de rechtbank ten onrechte heeft geoordeeld dat de 
staatssecretaris zich terecht op het standpunt 
heeft gesteld dat hij geen nieuw gebleken feiten of 
veranderde omstandigheden als bedoeld in arti-
kel 4:6, tweede lid, van de Awb aan zijn aanvraag 
ten grondslag heeft gelegd. Daartoe betoogt de 
vreemdeling dat, ook nadat in rechte is komen 
vast te staan dat referente en hij een schijnhuwe-
lijk zijn aangegaan, alsnog een oprechte relatie 
kan ontstaan. Omdat hij inmiddels meer dan vijf 
jaar in één kamer samenwoont met referente en 
hij ter staving van zijn relatie met haar meerdere 
verklaringen heeft overgelegd, waaronder een 
verklaring van de huisarts die verklaart dat hij er 
geen twijfel over heeft dat hij en zijn echtgenote 
een echtpaar zijn, is sprake van nieuw gebleken 
feiten of veranderde omstandigheden in de zin 
van artikel 4:6 van de Awb, aldus de vreemdeling.
3.1. De rechtbank heeft overwogen dat de staats-
secretaris bij zijn besluitvorming uitvoerig aan-
dacht heeft besteed aan de vraag in hoeverre er 
sprake is van nieuw gebleken feiten of veranderde 
omstandigheden. Hij heeft zich daarbij onder 
meer op het standpunt gesteld dat de overgelegde 
verklaring van de huisarts geen verklaring biedt 
voor de eerdere tegenstrijdige verklaringen van de 
vreemdeling en referente en dat uit de voortdu-
rende samenwoning niet volgt dat geen sprake is 
van een schijnhuwelijk zoals eerder in rechte is 
vastgesteld. De staatssecretaris heeft zich daarom 
terecht op het standpunt gesteld dat geen sprake is 
van nieuw gebleken feiten of veranderde omstan-
digheden als bedoeld in artikel 4:6, tweede lid, 
van de Awb, aldus de rechtbank. Het betoog dat 
de overgelegde stukken in onderlinge samenhang 
bezien voldoende bewijs vormen voor het bestaan 
van een oprechte relatie volgt de rechtbank daar-
om niet.
3.2. Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen 
(onder meer uitspraak van 7  oktober 2014, 
ECLI:NL:RVS:2014:3755), kan niet worden uitge-

sloten dat na het aangaan van een schijnhuwelijk 
alsnog een oprechte relatie ontstaat. De rechtbank 
heeft niet onderkend dat de staatssecretaris zich 
in het besluit van 15 februari 2017 ten onrechte 
heeft beperkt tot de vraag of de aangevoerde fei-
ten en omstandigheden en de overgelegde stuk-
ken afbreuk kunnen doen aan het eerdere besluit 
van 24 april 2013 en dat hij heeft nagelaten te 
motiveren waarom de gestelde en door hem niet 
weersproken voortdurende samenwoning en de 
verklaring van de huisarts, geen nieuw gebleken 
feiten of veranderde omstandigheden als bedoeld 
in artikel 4:6, tweede lid, van de Awb zijn.
3.3. De grieven 1 en 2 slagen reeds daarom. Het-
geen daarin overigens is aangevoerd behoeft geen 
bespreking.
4. In grief 3 klaagt de vreemdeling dat de recht-
bank ten onrechte heeft overwogen dat de staats-
secretaris terecht heeft afgezien van het horen in 
bezwaar.
4.1. De staatssecretaris mag slechts krachtens arti-
kel 7:3, aanhef en onder b, van de Awb van het 
horen afzien, als er op voorhand redelijkerwijs 
geen twijfel over mogelijk is dat de bezwaren niet 
kunnen leiden tot een andersluidend besluit. Ge-
let op de motivering van het besluit van 22 no-
vember 2016 en hetgeen de vreemdeling daarte-
gen in bezwaar heeft aangevoerd, mede bezien in 
het licht van hetgeen in rechtsoverweging 3.2. is 
overwogen, is niet aan deze maatstaf voldaan.
4.2. Ook grief 3 slaagt.
5. Het hoger beroep is kennelijk gegrond. De aan-
gevallen uitspraak dient te worden vernietigd. 
Doende hetgeen de rechtbank zou behoren te 
doen, zal de Afdeling het beroep van de vreemde-
ling tegen het besluit van 15 februari 2017 alsnog 
gegrond verklaren. Dat besluit komt wegens strijd 
met artikel 7:2, eerste lid, en artikel 7:12, eerste 
lid, van de Awb voor vernietiging in aanmerking. 
De staatssecretaris dient een nieuw besluit op het 
bezwaar van de vreemdeling te nemen met in-
achtneming van hetgeen in deze uitspraak is over-
wogen.
6. De staatssecretaris dient op na te melden wijze 
tot vergoeding van de proceskosten te worden 
veroordeeld. Omdat de griffier van de Afdeling de 
vreemdeling heeft bericht vooralsnog af te zien 
van het heffen van griffierecht, bestaat geen grond 
te bepalen dat de staatssecretaris aan de vreemde-
ling het griffierecht vergoedt.
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7. Beslissing
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State:
I. verklaart het hoger beroep gegrond;
II. vernietigt de uitspraak van de rechtbank Den 
Haag, zittingsplaats ’s-Hertogenbosch, van 12 ja-
nuari 2018 in zaak nr. 17/5714;
III. verklaart het in die zaak ingestelde beroep 
gegrond;
IV. vernietigt het besluit van de staatssecretaris 
van Justitie en Veiligheid van 15  februari 2017, 
V-nummer […];
(...; red.)

NOOT

Schijnhuwelijken: bewijsvoering en tijdsverloop1

1. In 2012 had de vreemdeling, een man met de 
Egyptische nationaliteit, verblijf bij zijn Hongaar-
se echtgenote aangevraagd op grond van de Ver-
blijfsrichtlijn voor Unieburgers (2004/38/EG). Na 
gehoor van het paar werd deze aanvraag afge-
wezen, omdat zij een schijnhuwelijk zouden zijn 
aangegaan. Tegen de afwijzing in bezwaar wordt 
geen beroep ingesteld, maar vier jaar later wordt 
opnieuw een aanvraag ingediend. Deze aanvraag 
wordt opnieuw afgewezen, onder verwijzing naar 
de eerdere beschikking, omdat er geen nieuwe 
feiten of omstandigheden zijn aangevoerd. Te-
vens worden de getuigenverklaringen die het 
paar heeft overlegd afgewezen, omdat zij de te-
genstrijdige verklaringen, afgelegd door het paar 
in het gehoor, niet kunnen wegnemen. Bij de 
rechtbank blijft deze beslissing in stand. Het ho-
ger beroep hiertegen wordt door de Afdeling be-
stuursrechtspraak van de Raad van State (de Af-
deling) kennelijk gegrond verklaard. In het 
oordeel van de Afdeling zijn twee punten van be-
lang. Ten eerste, dat de Afdeling bevestigt dat het 
niet zo is, dat eens een schijnhuwelijk, altijd een 
schijnhuwelijk is. Ten tweede welke bewijsmidde-
len door het paar kunnen worden ingebracht. Ik 
zal beide hier bespreken.
2. De vreemdeling betoogt dat, ook al is eerder in 
rechte komen vast te staan dat sprake is van een 
schijnhuwelijk, later alsnog een oprechte relatie 
kan ontstaan. Daartoe wordt aangevoerd dat hij 

1  Met dank aan Marcelle Reneman en Karin de Vries 
voor hun waardevolle commentaar.

inmiddels al meer dan vijf jaar in één kamer sa-
menwoont met zijn echtgenote. Daarnaast wordt 
een groot aantal getuigenverklaringen overge-
legd, waaronder die van de huisarts, alsmede 
een foto van het paar. Daarnaast zijn nog meer-
dere documenten overlegd, zoals patiëntenkaar-
ten van de huisarts, bankafschriften van een ge-
zamenlijke rekening, een huurcontract, 
werkgeversverklaringen et cetera. Aan deze be-
wijsstukken wordt door de staatssecretaris echter 
geen betekenis gehecht voor de vraag of er spra-
ke is van een oprecht huwelijk.
3. Deze Afdelingsuitspraak is van belang voor het 
vraagstuk van de bewijsvoering inzake de con-
trole op schijnhuwelijken. Al eerder heb ik ge-
steld dat hier een probleem ligt.2 Uit de feiten 
zoals weergegeven in de uitspraak, wordt niet 
duidelijk op welke gronden een vermoeden van 
een schijnhuwelijk bij de eerste aanvraag is ont-
staan en dus waarom is besloten nader onder-
zoek te plegen door het paar te horen. Mogelijk 
was dit vanwege de combinatie van nationalitei-
ten en gender: een Egyptische man en Oost-Eu-
ropese vrouw. Al eerder bleken juist Egyptenaren 
op bijzondere belangstelling van autoriteiten te 
kunnen rekenen.3 In de gehoren met het paar zijn 
verschillende tegenstrijdige verklaringen afge-
legd; waaruit die tegenstrijdigheden bestaan, 
wordt uit de uitspraak niet duidelijk. Die tegen-
strijdigheden zijn echter leidend voor het verdere 
verloop van de zaak, omdat bij het aangevoerde 
bewijs tijdens de procedure over de tweede aan-
vraag door de staatssecretaris wordt gesteld dat 
deze de tegenstrijdigheden niet wegnemen.
4. De bewijslast voor de beperking van de toege-
kende rechten op basis van art. 35 Unieburger-
richtlijn (misbruik, fraude en schijnhuwelijken), 
ligt bij de autoriteiten. Van paren kan niet worden 
gevraagd dat ze bewijzen dat hun huwelijk geen 
schijnhuwelijk is, wel dat het een geldig huwelijk 
is dat nog altijd in stand is. Toch is dat wat 
hier – en in andere zaken – lijkt te gebeuren. Als 
de tegenstrijdigheden eenmaal zijn vastgesteld, 
is het aan het paar om met tegenbewijs te ko-
men; hier met nieuw bewijs in een nieuwe proce-

2  Hart, B. de, ‘Wanneer is er sprake van een “oprecht” 
huwelijk?’, A&MR 2017-9, p. 398-404.

3  ABRvS 28 juni 2012, «JV» 2012/155, ve12000515; Rb. 
’s-Gravenhage zp Haarlem 27 januari 2011, 10/37306 
en 10/37307, «JV» 2011/266, ve11001012.
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dure waarin gesteld wordt dat de situatie is ver-
anderd. De vraag is met welk bewijs het paar kan 
aantonen dat er sprake is van een oprechte rela-
tie of oprecht huwelijk, als bij de autoriteiten een-
maal de overtuiging is ontstaan dat het huwelijk 
schijn is. Het Handboek voor de aanpak van ver-
moedelijke schijnhuwelijken van de Europese 
Commissie, opgesteld om de lidstaten bij de 
controle te helpen, stelt hierover: ‘Member 
States’ authorities must take a case-by-case ap-
proach and review all various elements that 
might constitute evidence to support or oppose 
the conclusion that a marriage of convenience 
has been contracted’.4

En: ‘The investigated marriage must be reviewed 
in a neutral, unbiased way so evidence both in 
favour and against the original suspicion is 
sought, collected and duly taken into account’.5

Hiermee lijkt niet verenigbaar dat bepaalde be-
wijsmiddelen (de getuigenverklaringen) op voor-
hand worden uitgesloten. Vasthouden aan de te-
genstrijdigheden in de verhoren van partners en 
stellen dat ander bewijs daaraan geen afbreuk 
kan doen, lijkt hiermee eveneens niet verenig-
baar. Hiermee dreigt afbreuk te worden gedaan 
aan het Unierechtelijk beginsel van doelmatig-
heid (effet util) waarmee het vrij verkeer onmo-
gelijk wordt gemaakt.
5. Uit eerdere jurisprudentie van de Afdeling 
blijkt dat aan door het paar overlegde getuigen-
verklaringen van familie of vrienden geen waar-
de hoeft te worden toegekend, omdat deze niet 
afkomstig zijn uit een ‘objectieve bron’ en niet 
aantonen dat er sprake was van een oprechte re-
latie.6 De vreemdeling had aangevoerd dat, om-
dat het bij het oordeel over een schijnhuwelijk 
gaat om een subjectief oordeel, dergelijke sub-
jectieve verklaringen bij uitstek een geschikt mid-
del zijn. Dat lijkt mij een goed argument, maar 

4  Handboek voor de aanpak van vermoedelijke schijn-
huwelijken tussen EU-burgers en burgers van derde 
landen in de context van het EU-recht inzake vrij ver-
keer van EU-burgers, 23 april 2012, 8714/1/12, REV 1. 
COM (2014) 604 definitief, 26 september 2014. Par. 
3.2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/
PDF/?uri=CELEX:52014SC0284&from=EN

5  Idem.
6  ABRvS 3 april 2013, ECLI:NL:RVS:2013:BZ8720, «JV» 

2013/188, waarin een uitspraak van de rechtbank 
werd bevestigd, waarin getuigen onder ede werden 
gehoord.

door de Afdeling wordt er niet op ingegaan. De 
uitspraak bevestigt juist dat wordt getracht sub-
jectieve gevoelens vast te stellen aan de hand 
van ‘objectieve bewijsstukken’.
Voor de rechtbank heeft de vreemdeling aange-
voerd dat hij zestien ‘subjectieve’ (van vrienden 
en bekenden) en vier ‘objectieve’ verklaringen 
(van huisarts en hulpverleningsorganisaties) 
heeft overgelegd. De Afdeling overweegt slechts 
dat de staatssecretaris had moeten motiveren 
waarom de verklaring van de huisarts geen 
nieuw feit of veranderde omstandigheid oplevert 
en noemt de andere verklaringen niet. Hiermee 
lijkt de Afdeling vast te houden aan het eerder 
standpunt dat getuigenverklaringen van derden 
gelden als subjectief en dus niet als bewijs kun-
nen dienen. Eveneens impliciet lijkt dit ook te 
gelden voor getuigenverklaringen van hulpverle-
nende instanties, zoals de Voedselbank. Dit is 
slechts anders voor de verklaring van de huis-
arts. Mogelijk ligt het verschil in de professionali-
teit van een huisarts en de daaraan verbonden 
beroepsnormen en artseneed.
6. Bij de beoordeling of sprake is van een schijn-
huwelijk kan de parallel getrokken worden met 
de beoordeling van de geloofwaardigheid van de 
verklaringen van LHBTI’ers en bekeerlingen, 
waar het eveneens gaat om de vaststelling van 
‘subjectieve gevoelens’. Ook daar werden derge-
lijke getuigenverklaringen van derden lange tijd 
niet als bewijs aanvaard. In de recente werkin-
structies over de geloofwaardigheidsbeoordeling 
van die groepen is echter opgenomen dat verkla-
ringen van dergelijke derden, buren, familie en 
vrienden, wel als bewijsmiddel worden meege-
wogen, maar uitsluitend waar het gaat om de 
‘feiten’ en niet om de gevoelens. De werkinstruc-
tie met betrekking tot bekeerlingen stelt daarom-
trent:
‘De IND weegt ingebrachte informatie van der-
den altijd mee in het kader van de beoordeling 
van de geloofwaardigheid van een bekering, 
maar het gewicht dat hieraan wordt toegekend is 
afhankelijk van de individuele casus. Het uit-
gangspunt blijft immers dat de vreemdeling ten 
overstaan van de IND overtuigende verklaringen 
dient af te leggen over zijn bekering.
4.1.2 Beoordelingen door derden
Aan verklaringen en/of rapporten van bijvoor-
beeld kerkelijke instanties en geloofsgenoten 
waarin een eigen oordeel wordt gegeven ten 
aanzien van de oprechtheid van de bekering op 
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basis van de verklaringen die de vreemdeling 
tegenover de IND heeft afgelegd of ten overstaan 
van deze kerkelijke instantie of geloofsgenoten, 
zal in de regel een beperkt gewicht worden toe-
gekend. Immers, de IND dient een eigen afwe-
ging te maken ten aanzien van de beoordeling 
van de geloofwaardigheid van een bekering. Een 
beoordeling door een derde waarin geen feitelij-
ke informatie over de vreemdeling wordt toege-
voegd aan het dossier, zal dan ook niet snel tot 
een ander oordeel leiden ten aanzien van de ge-
loofwaardigheid van de bekering.’7

Niet valt in te zien waarom dergelijke bewijsmid-
delen bij schijnhuwelijkcontrole wel geheel bui-
ten beschouwing kunnen worden gelaten. Uit-
sluiting van bepaalde bewijsmiddelen kan 
bovendien in strijd zijn met het Unierechtelijke 
effectiviteitsbeginsel, zo heeft het Hof van Justi-
tie van de Europese Unie geoordeeld. De over-
heid mag tevens niet te formalistisch met bewijs-
middelen omgaan. Bewijs mag niet alleen op 
grond van de gedetailleerdheid en de vorm bui-
ten beschouwing worden gelaten.8

7. Het paar had verder nog meerdere documen-
ten overlegd om de oprechtheid van het huwelijk 
aan te tonen. De staatssecretaris had voor de 
rechtbank aangevoerd dat veel van de documen-
ten en verklaringen in de eerdere procedure had-
den kunnen worden overlegd. Daarnaast meent 
hij dat uit de bankafschriften niet blijkt dat de 
vreemdeling en zijn echtgenote een gemeen-
schappelijke huishouding voeren en dat zij finan-
cieel met elkaar verbonden dan wel van elkaar 
afhankelijk zijn. Financiële verantwoordelijkheid 
is een van de indicatoren in die de richtsnoeren 
van de Europese Commissie en het Handboek 
voor de aanpak van vermoedelijke schijnhuwelij-
ken noemen. Waaruit deze ‘verbondenheid of af-
hankelijkheid’ zou moeten blijken, behalve uit 
een gezamenlijke bankrekening, wordt niet dui-
delijk. Tevens stelt de staatssecretaris dat niet 
wordt betwist dat de partners elkaar kennen en 
in één huis wonen, maar dat daaruit nog niet 

7  WI 2018/10 Bekeerlingen, p. 8, ve18002867. Zie ook 
WI 2018/9 Horen en beslissen in zaken waarin 
LHBT-gerichtheid als asielmotief is aangevoerd, p. 
5-6, ve18002865.

8  HvJ EG 9 november 1983, 199/82, r.o. 14 (SpA San 
Giorgio). HvJ EU 30 juni 2011, C-262/09, r.o. 46 (Mei-
licke e.a.), HvJ EU 15 september 2011, C-310/09, r.o. 
99 (Accor).

blijkt dat ze geen schijnhuwelijk hebben. On-
danks het jarenlange samenwonen, de vele ge-
tuigenverklaringen, gezamenlijke bankrekening 
en andere documenten blijft de staatssecretaris 
eraan vasthouden dat sprake is van een schijnhu-
welijk vanwege de eerdere tegenstrijdige verkla-
ringen. (Tegen)bewijs leveren wordt voor paren 
zo wel heel moeilijk. Regelmatig samen naar de 
dokter gaan lijkt het devies.
8. Tijd is een belangrijke factor in zowel de objec-
tieve indicatoren, als de uitvoeringspraktijk van 
de controle op schijnhuwelijken. Soms wordt ge-
vonden dat paren ‘te kort’ na de ontmoeting met 
elkaar trouwen, ‘te weinig’ tijd samen met elkaar 
hebben doorgebracht, of ‘te snel’ na verkrijging 
van de verblijfsstatus scheiden. Ook al lijkt tijd 
een schijnbaar objectieve indicator, wat ‘te kort’, 
‘te weinig’ of ‘te snel’ is, is uiteindelijk natuurlijk 
een subjectief oordeel.
In dit Afdelingsoordeel is vooral tijdsverloop re-
levant, hetgeen aangeeft dat het bij de vaststel-
ling van een schijnhuwelijk niet alleen gaat om 
een momentopname, maar om de ontwikkeling 
van een relatie. Met dit oordeel bevestigt de Af-
deling haar eerdere uitspraken dat na het aan-
gaan van een schijnhuwelijk alsnog een oprechte 
relatie tussen de partners kan ontstaan.9 In de 
woorden van de Afdeling: ‘Het kan zijn dat door 
tijdsverloop en door gewijzigde omstandigheden 
een eerder oordeel dat er sprake is van een 
schijnhuwelijk, in een nieuwe aanvraag na een 
huwelijkssluiting, niet langer van belang is en 
een nieuw onderzoek naar de huwelijksmotieven 
moet worden ingesteld. Een enkele verwijzing 
naar het oordeel in de eerdere procedure is dan 
onvoldoende’. De staatssecretaris had moeten 
motiveren waarom de voortdurende samenwo-
ning en de verklaring van de huisarts geen nieuw 
gebleken feiten of veranderde omstandigheden 
zijn in de zin van art. 4:6 Algemene wet bestuurs-
recht.10

Net als in Hollywoodfilms over schijnhuwelijken, 
zoals Green Card, overwint uiteindelijk de ‘echte 
liefde’. Ook de leden van de Afdeling zijn niet 
wars van romantiek.

9  ABRvS 7 oktober 2014, ECLI:NL:RVS:2014:3755.
10  Zie ook het EHRM dat tot het oordeel kwam dat er 

sprake was een een ‘longstanding and permanent rela-
tionship’ in EHRM 14 december 2010, 34848/07 
(O’Donoghue and Others/United Kingdom).
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Westerse levensstijl is geen godsdienstige of 
politieke overtuiging; geen terugkeer 
mogelijk indien westerse gedragingen uiting 
van godsdienstige of politieke overtuiging of 
vervolgingsgrond wegens onmogelijk te 
veranderen of te verbergen kenmerken.

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State 
21 november 2018, 201701423/1/V2, 
ECLI:NL:RVS:2018:3735
(mr. Verheij, mr. Vermeulen, mr. Van Eck)
Noot mr. dr. M. den Heijer

Richtlijn, Definitie-. Vluchtelingenstatus. 
Vrijheid van godsdienst. Vrijheid van 
meningsuiting. Afghanistan. Onder-
zoeksplicht. Onmenselijke behandeling. 

[EVRM art. 3; Richtlijn 2011/95/EU art. 6, 10 lid 
1, 15; Vw 2000 art. 29; VV 2000 art. 3.37a; Vc 
2000 B8/10, C2/3.2, C7/2.8]Noot mr. dr. M. den Heijer

1. Het Vluchtelingenverdrag en het EVRM dwin-
gen er niet toe een asielvergunning te verlenen 
aan vrouwen met een in Nederland al dan niet 
door louter tijdsverloop ontwikkelde westerse le-
vensstijl. Dat zij in het land van herkomst niet 
kunnen leven zoals in Nederland en dat vrouwen-
rechten daar niet op dezelfde manier zijn verze-
kerd, is onvoldoende voor een verblijfsvergun-
ning asiel (ABRvS 14  september 2016, «JV» 
2016/271, m.nt. Boeles). Een westerse levensstijl 
is geen godsdienstige of politieke overtuiging. De 
bescherming die onder het Unierecht op basis 
van de vervolgingsgrond godsdienstige overtui-
ging wordt geboden, omvat slechts gedrag dat 
betrokkene noodzakelijk voor zichzelf acht (HvJ 
EU 5 september 2012, «JV» 2012/403, m.nt. Battjes 
(Y. en Z.)). Het moet gaan om gedrag dat op een 
godsdienstige overtuiging is gebaseerd en dat 
bijzonder belangrijk is voor de betrokkene om zijn 
godsdienstige identiteit te behouden. Hetzelfde 
geldt voor een politieke overtuiging. Deze vervol-

gingsgronden gaan over kenmerken die zo funda-
menteel zijn voor de identiteit of morele integriteit 
van een vreemdeling, dat niet mag worden ge-
vraagd dat zij dit opgeeft (art. 10 lid 1 Kwalificatie-
richtlijn).
De hoofdregel is dus dat een enkele in Nederland 
ontwikkelde westerse levensstijl niet tot vluchte-
lingschap kan leiden. De uitzondering hierop is de 
situatie waarin een vreemdeling aannemelijk 
maakt dat zij een godsdienstige overtuiging heeft 
waarvan haar westerse gedragingen een uiting 
zijn of dat zij een innerlijke politieke overtuiging 
heeft ontwikkeld waaraan zij in Nederland uiting 
geeft en bij terugkeer land van herkomst alleen 
van zou kunnen afzien door zichzelf geweld aan te 
doen.
2. Om een groep te kunnen aanmerken als speci-
fieke sociale groep moet aan de twee cumulatieve 
voorwaarden van art. 10 lid 1 sub d Kwalificatie-
richtlijn zijn voldaan (HvJ EU 7  november 2013, 
«JV» 2014/31, m.nt. Jansen (X. Y. en Z.) en HvJ EU 
4  oktober 2018, «JV» 2018/205, m.nt. Reneman 
(Ahmedbekova)). Het gegeven dat vrouwen uit 
een niet-westers land in Nederland een westerse 
levensstijl hebben aangenomen is geen aangebo-
ren kenmerk. De vraag is daarom of zij een ge-
meenschappelijke achtergrond hebben die niet 
kan worden gewijzigd of een kenmerk of geloof 
delen dat voor de identiteit of morele integriteit zo 
fundamenteel is dat niet mag worden geëist dat 
zij dit opgeven. Niet aannemelijk is geworden dat 
iedere verwesterde vrouw uit een niet-westers 
land een overtuiging heeft ontwikkeld die aan 
haar levensstijl ten grondslag ligt en dat zij wenst 
op te komen voor haar rechten. Evenmin uiten en 
gedragen zij zich allemaal op dezelfde manier. De 
groep is zeer divers, wat betreft motieven en oor-
zaken van de verwestering, de mate waarmee 
deze deel van de persoonlijkheid uitmaakt en de 
manier waarop deze zich manifesteert. Het is niet 
zonder meer aannemelijk dat zij steeds dezelfde 
godsdienstige of politieke overtuiging delen. Dat 
vrouwen met een westerse levensstijl zich in Ne-
derland anders gedragen dan van hen wordt ver-
wacht in Afghanistan is wel een gemeenschappe-
lijk kenmerk, maar niet één dat voor de identiteit 
of morele integriteit van die vrouwen zonder 
meer zo fundamenteel kan worden geacht dat het 
niet mag worden geëist dat zij dit opgeven. Vrou-
wen die in Nederland een westerse levensstijl 
hebben aangenomen zijn dan ook niet aan te 
merken als een specifieke sociale groep.


