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uitsluiting van de erkenning van kindhuwelijken

Geachte heer Dekker,

Bijgaand stuurt de ACVZ u haar advies over het voorstel tot wijziging van Boek 10
van het Burgerlijk Wetboek in verband met de uitsluiting van de erkenning van
kindhuwelijken. De ACVZ gaat in dit advies nader in op de vreemdelingrechtelijke
aspecten van dit wetsvoorstel en de verenigbaarheid daarvan met het Unierechtelijke
en andere verdragsrechtelijke verplichtingen.
De adviescommissie licht de volgende aanbevelingen in het bijgevoegde advies toe:
1. Neem in Vc B7/5 op dat geen ongehuwdverklaring vereist is voor de gevallen
waarin sprake is van een huwelijk dat op grond van artikel 10:32, onder c, BW
niet door Nederland wordt erkend, maar wel een rechtsgeldig huwelijk is volgens
het nationale recht van het land waar dit huwelijk is gesloten.
2. Neem in de artikelen 3.14 en 3.15 Vb op dat vreemdelingrechtelijk gevolg wordt
gegeven aan het huwelijk van personen die de leeftijd van achttien jaar hebben
bereikt, hoewel dit niet wordt erkend door artikel 10:32, onder c, BW.
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3. Neem in artikel 8.7 Vb op dat vreemdelingrechtelijk gevolg wordt gegeven aan
het huwelijk van personen die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt,
hoewel dit niet wordt erkend door artikel 10:32, onder c, BW.
4. De ACVZ adviseert om bij de toepassing van artikel 8 EVRM in de uitvoering,
nadrukkelijk rekening te houden met de feitelijke vraag of sprake is van familieen privéleven in de zin van dit artikel.

De ACVZ is graag bereid tot nadere toelichting.

Hoogachtend,

Monique Kremer,
voorzitter

Wolf Mannens
secretaris

[ p.s. In verband met coronamaatregelen ontvangt u de digitale versie van deze brief
zonder handtekeningen. De getekende papieren versie ontvangt u zo spoedig
mogelijk. Deze digitale versie is qua inhoud geheel gelijk aan de papieren versie.

