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Voorwoord

In verschillende migrantengemeenschappen in Nederland komen de verschijnselen huwelijksdwang 

en achterlating voor. Nog steeds worden kinderen in landen van herkomst uitgehuwelijkt of

achtergelaten zonder dat wordt nagegaan waar het kind verblijft. Na de vakantie keren de kinderen 

niet terug naar school, zijn ze uit beeld.

Huwelijksdwang en achterlating zijn in strijd zijn met mensenrechtenverdragen. Toch blijkt uit 

individuele casussen in de praktijk dat huwelijksdwang en achterlating in Nederland regelmatig 

voorkomen zonder dat de overheid ingrijpt. De PvdA is van mening dat de overheid een centrale rol 

heeft in het bestrijden van geweld tegen kinderen en pleit ervoor dat de overheid zich actief inzet en 

maatregelen neemt tegen gedwongen huwelijken en achterlating. 

Huwelijksdwang en achterlating kunnen alleen worden bestreden wanneer preventief en repressief 

wordt opgetreden. 

De PvdA doet met dit plan van aanpak voorstellen die beogen gedwongen huwelijken en het 

gedwongen achterlaten van vrouwen en kinderen in landen van herkomst tegen te gaan.

Khadija Arib
Tweede Kamerfractie PvdA
Den Haag, 18 november 2009
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1. Inleiding

In verschillende migrantengemeenschappen in Nederland komt het verschijnsel huwelijksdwang en 

achterlating voor. Vaak betreft het meisjes, maar ook jongens kunnen slachtoffer zijn. 

In de discussie over huwelijksdwang worden vaak Marokkaanse en Turkse gemeenschappen 

genoemd. Uit verschillende individuele casussen blijkt dat huwelijksdwang niet alleen bij de 

Marokkanen en Turken voorkomt, maar ook bij Irakese, Afghaanse, Egyptische, Surinaams-

Hindoestaanse, Somalische, Pakistaanse, Koerdische, Chinese, Molukse en Roma gemeenschappen.

Bij huwelijksdwang is het altijd lastig vast te stellen of er sprake is van dwang omdat dit zich in de 

privé-sfeer afspeelt. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat achterlating en huwelijksdwang vaak 

gepaard gaan met  grote sociale en psychische druk en met gewelddreiging of –pleging. Op grond 

van onderzoek heeft de ACVZ (Adviescommissie Vreemdelingenzaken) een gedwongen huwelijk als 

volgt gedefinieerd: “Een huwelijk waarbij één of beide huwelijkspartner(s) geen eigen zeggenschap 

heeft (hebben) over de sluiting van de huwelijksverbintenis en daarmee instemt. Onder deze situatie 

wordt mede begrepen het wel meewerken aan de formele (wettelijke) huwelijkshandelingen doch 

onder lichamelijke of geestelijke bedreiging”. 

Achterlating is, net als eergeweld, vaak nauw verbonden met huwelijksdwang. Bij achterlating is 

echter niet altijd sprake van uithuwelijking. In veel situaties leidt achterlating tot uithuwelijking of 

wordt een kind achtergelaten omdat het zich niet conformeert aan de verwachtingen van ouders.

Betrouwbare gegevens over de mate waarin de verschijnselen huwelijksdwang en achterlating in

Nederland voorkomen zijn niet voorhanden; ook is er niet of nauwelijks onderzoek gedaan. Nog 

steeds worden kinderen in landen van herkomst uitgehuwelijkt of achtergelaten zonder dat 

vervolgens nagegaan wordt waar het kind verblijft. Uit verschillende casussen van scholen, 

hulpverlening en opvang blijkt duidelijk dat dit probleem in Nederland regelmatig voorkomt en 

ernstige gevolgen heeft voor kinderen. 
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2. Aanpak

Uit het onderzoek van de ACVZ blijkt dat de Nederlandse wetgeving geen definitie kent van een 

“gedwongen huwelijk” of “achterlating”. Ook zijn er geen wetsbepalingen die specifiek ingaan op 

huwelijksdwang. Nederland heeft zich echter wel gecommitteerd aan internationale verdragen zoals 

het VN-Vrouwenverdrag waarin in artikel 16 lid 1 aanhef en in sub b staat:

“De staten die partij zijn bij dit verdrag nemen alle passende maatregelen om discriminatie jegens de 

vrouw in alle aangelegenheden betreffende huwelijk en familiebetrekkingen uit te bannen, en 

verzekeren in het bijzonder, op basis van de gelijkheid van man en vrouw..(sub b) hetzelfde recht om 

in vrijheid een echtgenoot te kiezen en alleen met vrije en volledige toestemming een huwelijk aan te 

gaan”. 

Een dergelijke bepaling bevat ook het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en Politieke 

Rechten (BUPO). Artikel 23 lid 3 BUPO bepaalt dat “geen huwelijk wordt gesloten zonder de vrije 

en volledige toestemming van de aanstaande echtgenoten”. Partners hebben in gevolge van deze 

verdragen het recht in vrijheid te trouwen. Zij mogen hier niet in belemmerd worden en daartoe niet 

worden gedwongen. 

Daarnaast bepaalt artikel 16 lid 2 van de Universele Verklaring van de Rechten van de mens 

(UVRM) dat ‘een huwelijk slechts (kan) worden gesloten met de vrije en volledige toestemming van 

de aanstaande echtgenoten’. 

Bovenstaande maakt duidelijk dat achterlating en huwelijksdwang in strijd zijn met 

mensenrechtenverdragen. Toch blijkt in de praktijk dat huwelijksdwang en achterlating in 

Nederland regelmatig voorkomen zonder dat de overheid ingrijpt. De PvdA is van mening dat de 

overheid een centrale rol heeft in het bestrijden van deze vormen van geweld tegen kinderen en pleit 

ervoor dat de overheid zich actief inzet en maatregelen neemt tegen gedwongen huwelijken en 

achterlating. 

Huwelijksdwang en achterlating kunnen alleen worden bestreden wanneer preventief en repressief 

wordt opgetreden. 

De PvdA doet een aantal voorstellen om gedwongen huwelijken en het gedwongen achterlaten van 

vrouwen en kinderen in landen van herkomst tegen te gaan
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2.1. Registratie van het aantal gedwongen huwelijken en gevallen van 

achterlating

In Nederland is het nog steeds niet mogelijk het aantal jongeren dat achtergelaten wordt en of 

wordt uitgehuwelijkt te registreren. Iedereen verschuilt zich achter het argument dat het lastig 

is dit bij te houden omdat het in de privé-sfeer plaatsvindt en het niet altijd bekend is waar men 

verblijft. In een land waar alles wordt geregistreerd is dit argument niet houdbaar. Het begint bij 

de uitschrijvingen van het bevolkingsregister. Het is bekend hoeveel mensen Nederland per jaar 

hebben verlaten. Het moet mogelijk zijn uit deze cijfers na te gaan om hoeveel kinderen en 

jongeren uit bovengenoemde groepen het daarbij gaat. Daarnaast bestaat er in Nederland een 

leerplicht. Kinderen die niet op school verschijnen dienen te worden geregistreerd. Aan de hand 

van dit registratiesysteem kan worden nagegaan waar kinderen, die na de vakantie niet op 

school terugkeren, zijn gebleven. De GGD in Rotterdam toonde de effectiviteit hiervan recent 

aan.

Engeland, is ver gevorderd in de aanpak van huwelijksdwang met behulp van de Forced 

Marriage Unit die deel uitmaakt van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De Unit heeft

jaarlijks met 250 tot 300 gevallen te maken. Ongeveer 15% hiervan betreft mannelijke 

slachtoffers. 

Scholen worden verplicht kinderen die absent zijn zonder geldige reden en waarmee geen 

contact kan worden opgenomen te melden. Om effectief beleid te formuleren is het noodzakelijk 

de omvang van het probleem in beeld te krijgen. Alleen door de omvang van het probleem in 

beeld te brengen kan inzicht verkregen worden in hoe effectief kan worden opgetreden tegen 

huwelijksdwang en achterlating. 
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2.2. Preventie en signalering 

Er dient een actieve campagne onder de genoemde doelgroepen te worden gestart, gericht op 

bewustwording. Het kabinet heeft via Youtube een voorlichtingsfilmpje gemaakt over risico’s op 

achterlating tijdens de vakantie. Echter dit is niet voldoende. Naast het wijzen van kinderen en 

jongeren op mogelijke risico’s van achterlating en uithuwelijking dienen ouders en 

hulpverleners te worden bereikt en geïnformeerd over de gevolgen van achterlating en 

uithuwelijking.

Het is onacceptabel dat jaarlijks tientallen, wellicht honderden, leerplichtige kinderen na de 

zomervakantie niet naar school terugkeren. De afgelopen jaren is dit gegeven door verschillende 

overheidsinstanties gedoogd. Leerplichtambtenaren maken hier nauwelijks werk van en blijken 

niet na te gaan waarom een leerplichtig kind niet op school verschijnt. Bij het bestaan van het 

vermoeden dat een kind is achtergelaten of uitgehuwelijkt wordt niet of nauwelijks actie 

ondernomen. 

Uit ervaring blijkt dat kinderen vaak, voordat een gezin op vakantie gaat, aanvoelen dat zij het

risico lopen achtergelaten te worden. Zij weten echter niet waar ze moeten aankloppen.

De PvdA pleit voor een actieve rol voor onderwijsinstellingen. Leerplichtambtenaren en 

vertrouwenspersonen dienen een cruciale rol te spelen in het signaleren van achterlating en 

huwelijksdwang.

 Leraren en vertrouwenspersonen dienen attent gemaakt te worden op de mogelijkheid van 

gedwongen huwelijk en achterlating. Zij moeten betere voorlichting ontvangen en alerter 

worden op signalen van dreigende uithuwelijking en/of achterlating. De mogelijkheden voor 

hulp moeten beter bekend worden. 

 Niet alleen de leerplichtambtenaar moet alert zijn, vertrouwenspersonen dienen signalen die 

minderjarige leerplichtige kinderen afgeven serieus te nemen, tijdig andere hulpverleners in 

te schakelen en een hulpplan in geval van achterlating of uithuwelijking klaar te hebben 

liggen, waarin verblijfplaats en relevante telefoonnummers zijn opgenomen. 

 Bij vermoeden van dreigende achterlating en/of huwelijksdwang dient onmiddellijk actie te 

worden ondernomen, te beginnen met het afleggen van een huisbezoek aan het betreffende 

gezin. 
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Soms werkt een werkbezoek alleen al preventief en kunnen ouders hier erg van schrikken. 

Het argument dat ouders het gezag hebben over hun kinderen en in beginsel vrij zijn om te 

bepalen in welk land hun kind verblijft is formeel juist, maar kan niet worden gebruikt om 

geen verantwoordelijkheid jegens het kind te hoeven dragen. De overheid heeft de plicht in 

te grijpen in situaties waarbij de veiligheid van een kind in geding lijkt te komen. . 

 Elk schoolverzuim moet worden geregistreerd en er moet worden nagegaan wat er aan de 

hand is wanneer een kind na een vakantie aan het land van herkomst niet op school 

verschijnt. Waar nodig dienen Jeugdzorg en andere organisaties hierbij te worden 

betrokken;

Een ouder, vaak de vader, kan ongemoeid een kind uit het bevolkingsregister laten uitschrijven 

en het kind vervolgens in het land van herkomst achterlaten zonder dat dit enige consequenties 

voor hem heeft en zonder dat nagegaan wordt wat hier de reden van is en waar het kind dan gaat 

verblijven. Voor kinderen die hier rechtmatig verblijven, maar geen Nederlandse nationaliteit 

hebben geldt een extra complicatie: wanneer zij langer dan 9 maanden uit het bevolkingsregister 

zijn uitgeschreven verliezen zij al hun rechten in Nederland. Ook de ambassades in landen van 

herkomst geven aan hierdoor weinig voor deze kinderen te kunnen doen omdat zij geen 

Nederlands paspoort hebben. 

 Er dient te worden nagegaan welke mogelijkheden er zijn voor ambtenaren van de 

burgerlijke stand om bij uitschrijving van minderjarigen een signaal aan Jeugdzorg te 

kunnen geven. 

 Voor minderjarigen die langer dan 9 maanden uit het bevolkingsregister zijn uitgeschreven 

wordt een clausule opgenomen die bepaalt dat wanneer achteraf blijkt dat er sprake was van 

een gedwongen huwelijk of achterlating, de rechten in Nederland behouden blijven.



9

2.3. Hulpverlening en opvang 

Veel hulpverleners zijn helaas niet bekend met achterlating en huwelijksdwang. Voor zover er

hulp wordt geboden is deze veelal versnipperd en ongestructureerd. Het is belangrijk dat 

achterlating en huwelijksdwang onderdeel vormen van de aanpak van huiselijk geweld en 

eergerelateerd geweld, onder de verantwoordelijkheid van de minister van Wonen, Wijken en 

Integratie en de minister van Justitie. Dat deze bewindspersonen de regie nemen. Dit betekent 

dat zij, in samenwerking met andere verantwoordelijke collega’s, ervoor moeten zorgen dat 

zowel vanuit de jeugdzorg, opvang, geestelijke gezondheidszorg als vanuit het onderwijs dit 

probleem voldoende wordt onderkend en herkend en de nodige middelen beschikbaar worden 

gesteld en de nodige maatregelen worden genomen. Dit onder meer naar het voorbeeld van 

Engeland, waar verschillende departementen samenwerken in een “Joint Action Plan”en het 

Noorse ‘Renewed initiative against forced marriage’ waar departementen van Buitenlandse 

Zaken, Onderwijs en Gezondheidszorg gezamenlijk optrekken en beleidsvoornemens formuleren 

om uithuwelijking en achterlating tegen te gaan. In het Engelse voorbeeld worden concrete 

plannen met de politie, onderwijs en de hulpverlening gemaakt en is een handleiding opgesteld 

voor maatschappelijk werkers die met kinderen en jongeren werken. 

Naast samenwerking en concrete beleidsmaatregelen dient adequaat hulp en opvang voor 

slachtoffers beschikbaar te zijn. Het mag niet zo zijn dat na actie geen hulp of opvang aanwezig 

is. Dit kan voor slachtoffers traumatisch zijn. Zij nemen een belangrijke stap, lopen het risico niet 

meer veilig op straat te kunnen lopen, maar vervolgens kunnen zij nergens terecht. Dit is niet 

alleen voor de slachtoffers niet goed, maar ook voor anderen die in een soortgelijke situatie 

verkeren. Die zullen niet snel aan de bel trekken uit angst dat zij daarna nergens terecht kunnen.

 De ministers van WWI en Justitie nemen de regie in het tegengaan van gedwongen 

huwelijken en achterlating. 

 In samenwerking met andere ministeries en instanties worden concrete beleidsvoornemens 

geformuleerd om gedwongen huwelijken en achterlating tegen te gaan. 

 In samenwerking met andere ministeries en instanties wordt bestaande aanbod van hulp bij 

gedwongen huwelijken en achterlating in kaart gebracht, aangevuld en geoptimaliseerd.
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2.4. Hulp in het buitenland 

De Nederlandse ambassades in Marokko en Turkije zijn sinds het debat in de Tweede Kamer en 

in de media over achtergelaten vrouwen meer actief geworden in het verlenen van hulp bij 

terugkeer naar Nederland. Deze hulp is echter beperkt tot vrouwen en tot twee landen, terwijl 

het probleem breder is en meer kinderen treft. 

In antwoord op mijn schriftelijke vragen van 9 juli 2009 schrijft de minister van Justitie dat de 

minister van Buitenlandse Zaken een circulaire zal uitvaardigen waarin gesteld wordt wat te 

doen in geval van achterlating en vermoedelijke uithuwelijking. Wat deze circulaire inhoudt en 

welke landen het betreft is niet duidelijk. 

De PvdA pleit voor duidelijk restricties inzake achterlating en uithuwelijking. Bij ambassades 

dient deskundigheid inzake uithuwelijking en achterlating aanwezig te zijn. Het voorbeeld van 

Engeland laat zien dat de teams uit Engeland nauw samenwerken met de Engelse ambassades in 

landen van herkomst van migrantengroepen in Engeland. Wanneer bekend wordt dat een kind 

in land van herkomst is achtergelaten wordt er direct contact opgenomen met de Engelse 

ambassade in het land waar het kind verblijft. De Engelse ambassade komt direct in actie, gaat na 

waar het kind verblijft en verleent alle hulp die nodig is om terug te kunnen keren. 

 De Nederlandse ambassades moeten alerter zijn op gedwongen huwelijken en achterlating. 

Het ministerie van Buitenlandse Zaken dient de ambassades te voorzien van duidelijke 

informatie en richtlijnen hoe te handelen bij (vermoeden van) gedwongen huwelijk en/of 

achterlating. 

 De Nederlandse ambassades moeten hun verantwoordelijkheid dragen, niet alleen visa 

verlenen of weigeren, maar ook actief hulp bieden bij terugkeer. 

 Wanneer in Nederland bekend wordt dat er sprake is van gedwongen huwelijk en/of 

achterlating dient onmiddellijk contact opgenomen te kunnen worden met de nederlandse 

ambassade in het betreffende land. 
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2.5. Samenwerking met landen van herkomst 

Nederland heeft met de meeste migratielanden een bilaterale samenwerking in verschillende vormen. 

Met landen als Marokko en Turkije wordt vaak en regelmatig onderhandeld over gezamenlijke 

problemen. Bij andere landen zoals Egypte, Irak, Afghanistan, Somalië en Iran ligt dit een stuk 

ingewikkelder. In deze landen zal van de Nederlandse ambassades een veel actievere rol bij het 

opsporen en terugleiden van achtergelaten en uitgehuwelijkte jongeren worden gevergd dan in 

landen als Marokko en Turkije.

Bij de laatste landen kan aangesloten worden bij de ambtelijke commissies van het ministerie voor 

Justitie; achterlating en uithuwelijking moeten als een belangrijk onderwerp worden toegevoegd aan 

de werkzaamheden van deze ambtelijke werkgroepen.  Ook dienen bij bilaterale overleggen 

samenwerkingsovereenkomsten te worden gesloten waarbij medewerking van landen van herkomst 

wordt geeist. In dit geval kunnen ook NGO’s, zoals vrouwenorganisaties en 

mensenrechtenorganisaties, een belangrijke rol spelen in het aan de kaak stellen van dit probleem en 

publieke aandacht hiervoor vragen.

 Uithuwelijking en achterlating dienen nadrukkelijker op de agenda te worden geplaatst van 

bilaterale overleggen en te worden opgenomen in samenwerkingsovereenkomsten.
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2.6. Strafbaarstelling gedwongen huwelijk 

Het Nederlands strafrecht kent vele delicten die in verband kunnen staan met het doen sluiten 

van een gedwongen huwelijk. Er bestaat, in tegenstelling tot in sommige ons omringende 

landen, geen specifieke strafbaarheid voor huwelijksdwang. 

In het kader van huwelijksdwang kan men onder het huidige strafrecht onder andere denken aan 

het toepassen van dwang om iemand iets te laten doen, bedreiging, iemand er toe aanzetten een 

valse verklaring af te leggen en is belaging strafbaar (denk aan stalking). Dwang kan ook 

plaatsvinden door middel van fysiek geweld, verkrachting of vrijheidsberoving. Hoewel in ons 

strafrecht de manier waarop dwang of bedreiging kan worden uitgeoefend al ruim wordt 

uitgelegd, moet er iets zijn waaruit concreet blijkt dat een huwelijk daadwerkelijk onvrijwillig 

wordt gesloten. Bij huwelijksdwang is echter lang niet altijd sprake van een bedreiging of dwang 

in de zin zoals dat bij bovengenoemde delicten wordt vereist. Vaak is er sprake van een zekere 

mate van sociale of psychische druk die niet strafbaar is gesteld. Vaak ook durven betrokkenen 

een huwelijk niet te weigeren uit ontzag voor de ouders of vrees dat er hen iets zal overkomen. 

Dat zal vaker het geval zijn als de betrokkene in een ander land is achtergelaten. De bestaande 

artikelen in het wetboek van Strafrecht kunnen in deze gevallen niet worden gebruikt om 

huwelijksdwang aan te pakken. 

Het wetsartikel dat “schaking” strafbaar (artikel 281 Sr) stelt voldoet ook niet. Ten eerste omdat 

er geen sprake is van strafbaarheid als de schaking uitmondt in een wettelijk huwelijk (dat in een 

ander land kan worden gesloten). Ten tweede betreft dit een klachtdelict: pas als het slachtoffer 

een klacht indient zal vervolging plaatsvinden. Juist omdat slachtoffer uit angst voor de 

gevolgen niet snel een klacht zal indienen, voldoet ook dit artikel niet.Ook de bepalingen over 

mensenhandel schieten tekort om gedwongen huwelijken te voorkomen. Gedwongen 

uithuwelijking is in dit verband alleen strafbaar als degene die de vrouw uithuwelijkt daarvoor 

wordt betaald.

Daarbij komt nog dat een huwelijk van een minderjarige in Nederland niet mogelijk is, maar dat,

wanneer een minderjarige met de Nederlandse nationaliteit een huwelijk in een ander land sluit 

dit niet in Nederland strafbaar is. Hetzelfde geldt voor een gedwongen huwelijk in het 

buitenland: ook dat zal vaak niet in Nederland strafbaar zijn. 

Zelfs ingeval er na huwelijksluiting sprake is van seksueel verkeer met een minderjarige zullen 

de Nederlandse bepalingen over zedenmisdrijven niet altijd bescherming van het uitgehuwelijkte 
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kind opleveren als er niet kan worden aangetoond dat er sprake is van onvrijwillig seksueel 

verkeer.

Zelfs als een van de bovengenoemde delicten van toepassing is op een gedwongen huwelijk, dan 

nog zal dit niet altijd kunnen leiden tot vervolging in Nederland. Er spelen daar twee problemen. 

Veel van de bovengenoemde delicten (met uitzondering van mensenhandel en de zedendelicten 

ten opzichte van minderjarigen) zijn in Nederland niet vervolgbaar als diezelfde delicten niet ook 

in het land waar ze gepleegd worden strafbaar zijn. In veel van de landen waar gedwongen 

huwelijken plaatsvinden, zal tenminste anders worden aangekeken tegen wat wij als een 

gedwongen huwelijk zien en zal er van dubbele strafbaarheid niet altijd sprake zijn. Bijvoorbeeld 

het sluiten van een huwelijk met iemand die in Nederland als minderjarig wordt beschouwd of 

bigamie, is in veel andere landen niet strafbaar. 

Het tweede probleem is dat veel van de genoemde delicten alleen strafbaar zijn als ze in 

Nederland worden gepleegd of door een Nederlander in het buitenland zijn gepleegd. Dit brengt 

met zich mee dat ontvoering, mishandeling en bedreiging die door in Nederland wonende 

vreemdelingen in het land van herkomst zijn gepleegd, niet in Nederland vervolgd kunnen 

worden. 

Vóór een expliciete strafbaarstelling van huwelijksdwang spreekt dat de huidige strafwetgeving 

tekort schiet omdat die of te versnipperd is of niet van toepassing is. Slachtoffers worden 

daardoor onvoldoende door het strafrecht beschermd. Een specifieke strafbaarstelling van 

huwelijksdwang kan daar verbetering brengen. Van een dergelijke specifieke strafbaarstelling 

gaat bovendien een duidelijk signaal uit dat preventief werkt en het biedt het Openbaar 

Ministerie een duidelijker handvat voor vervolging. [een lichtere variant van een specifieke 

strafbaarstelling is een Aanwijzing aan het OM, waarin de huidige strafrechtelijke bepalingen 

netjes op een rijtje worden gezet en worden voorzien van een duidelijke richtlijn voor 

vervolging]

Tegen een specifieke strafbaarstelling spreekt de problematiek van de bewijslast: het zal niet 

eenvoudig zijn om te bewijzen dat er sprake is van enige vorm van onvrijwilligheid als een 

huwelijk plaatsvindt onder zachte drang of dwang. De scheidslijn tussen een gearrangeerd 

huwelijk en een onvrijwillig huwelijk is niet altijd gemakkelijk te trekken. Het verlichten van de 

bewijslast zou echter teveel af doen aan de rechten van de verdachten die zich dan nog moeilijk 

kunnen verdedigen.

Daarbij komt dat het strafbaar maken van huwelijksdwang er toe kan leiden dat slachtoffers uit 

angst dan minder dan nu geneigd zullen zijn om met hun problemen naar buiten te komen. 
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Vanuit juridische kringen leven bezwaren tegen een specifieke strafwetgeving voor gedwongen 

huwelijken omdat men niet voor ieder fenomeen aparte wetgeving wil. 

En er bovendien de vrees bestaat dat vanwege de genoemde bewijsproblematiek deze wetgeving 

niet zal worden gebruikt. 

Ik vind dat dit onvoldoende redenen opleveren om niet toch in het kader van het strafrecht iets 

met de verruiming van de strafbaarheid van huwelijksdwang te doen. Wat zou moeten gebeuren 

is het schrappen van de eis van dubbele strafbaarheid. Daarvoor is het ook nodig dat 

huwelijksdwang als een afzonderlijk delict in het wetboek van Strafrecht wordt opgenomen. De 

strafwetgeving in andere landen zoals België of Noorwegen kan daarbij al voorbeeld dienen. 

Tenslotte: strafbaarstelling van huwelijksdwang is niet de oplossing van alle problemen. Gezien 

vooral de bewijsproblematiek mag je aannemen dat het zelfs maar in beperkte mate bijdraagt aan 

de oplossing van het probleem. Deze strafrechtelijke aanpak moet dan ook duidelijk worden 

geplaatst naast de andere voorstellen in het plan over huwelijksdwang.

Het is onbegrijpelijk dat huwelijken van minderjarigen, gesloten in landen waar de minimum 

huwbare leeftijd 15 jaar is, in Nederland geaccepteerd worden. Met het accepteren van de 

minimum huwbare leeftijd van 15 jaar worden kindhuwelijken en uithuwelijking in stand 

gehouden. Er dient onmiddellijk een einde te komen aan het accepteren van deze leeftijd en voor 

iedereen geldt de 18 jarige leeftijd, ook al erkent het land van herkomst dit niet.
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3. Conclusie aan de hand van aanbevelingen

 Scholen worden verplicht kinderen die absent zijn zonder geldige reden en waarmee geen 

contact kan worden opgenomen te melden. Alleen door de omvang van het probleem in beeld te 

brengen kan inzicht verkregen worden in hoe effectief kan worden opgetreden tegen 

huwelijksdwang en achterlating. 

 Leraren en vertrouwenspersonen dienen attent te worden  gemaakt op de mogelijkheid van 

gedwongen huwelijk en achterlating. Zij moeten betere voorlichting ontvangen en alerter 

worden op signalen van dreigende uithuwelijking en/of achterlating.De mogelijkheden voor 

hulp moeten beter bekend worden. 

 Niet alleen de leerplichtambtenaar moet alert zijn, vertrouwenspersonen dienen signalen die 

minderjarige leerplichtige kinderen afgeven serieus te nemen, tijdig andere hulpverleners in te 

schakelen en een hulpplan in geval van achterlating of uithuwelijking klaar te hebben liggen, 

waarin verblijfplaats en relevante telefoonnummers zijn opgenomen. 

 Bij vermoeden van dreigende achterlating en/of huwelijksdwang dient onmiddellijk actie te 

worden ondernomen, te beginnen met het afleggen van een huisbezoek aan het gezin van de 

achtergelatene. Soms werkt een werkbezoek alleen al preventief en kunnen ouders hier erg van 

schrikken. Het argument dat ouders het gezag hebben over hun kinderen en in beginsel vrij zijn 

om te bepalen in welk land hun kind verblijft is formeel juist, maar kan niet worden gebruikt om 

geen verantwoordelijkheid jegens het kind te hoeven dragen. De overheid heeft de plicht in te 

grijpen in situaties waarbij een dreiging bestaat voor het in gevaar komen van de veiligheid van 

het kind.

 Elk schoolverzuim moet worden geregistreerd en er moet worden nagegaan wat de reden ervan

is. De leerplichtambtenaar moet direct in actie komen wanneer een kind na een vakantie aan het 

land van herkomst niet op school verschijnt. Hij of zij schakelt waar nodig de Jeugdzorg en 

andere organisaties in die hier bij betrokken zijn.

 Er dient te worden nagegaan welke mogelijkheden er zijn voor ambtenaren van de burgerlijke 

stand om bij uitschrijving van minderjarigen een signaal aan Jeugdzorg te kunnen geven. 
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 Voor minderjarigen die langer dan 9 maanden uit het bevolkingsregister zijn uitgeschreven 

wordt een clausule opgenomen die bepaalt dat wanneer achteraf blijkt dat er sprake was van een 

gedwongen huwelijk of achterlating, de rechten in Nederland behouden blijven.

 De ministers van WWI en Justitie nemen de regie in het tegengaan van gedwongen huwelijken 

en achterlating. 

 In samenwerking met andere ministeries en instanties worden concrete beleidsvoornemens 

geformuleerd om gedwongen huwelijken en achterlating tegen te gaan. 

 In samenwerking met andere ministeries en instanties wordt bestaande aanbod van hulp bij 

gedwongen huwelijken en achterlating in kaart gebracht, aangevuld en geoptimaliseerd.

 De Nederlandse ambassades moeten alerter zijn op gedwongen huwelijken en achterlating. Het 

ministerie van Buitenlandse Zaken dient de ambassades te voorzien van duidelijke informatie en 

richtlijnen hoe te handelen bij (vermoeden van ) gedwongen huwelijk en/of achterlating. 

 De Nederlandse ambassades moeten hun verantwoordelijkheid dragen, niet alleen visa verlenen 

of weigeren, maar ook actief hulp bieden bij terugkeer. 

 Wanneer in Nederland bekend wordt dat er sprake is van gedwongen huwelijk en/of 

achterlating dient onmiddellijk contact opgenomen te worden met de Nederlandse ambassade in 

het betreffende land. 

 Uithuwelijking en achterlating dienen nadrukkelijker op de agenda geplaatst te worden van 

bilaterale overleggen en dienen te worden opgenomen in samenwerkingsovereenkomsten


