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Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer 

der Staten-Generaal 

Postbus 20018  

2500 EA  DEN HAAG 

 

 

 

Datum 5 juli 2022 

Onderwerp Antwoorden Kamervragen over 'plezierhuwelijken' 

 

Hierbij zend ik u, mede namens de Staatssecretaris, de antwoorden op de 
Kamervragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) over ‘plezierhuwelijken’ 

(2022Z10381, 25 mei 2022). 

 

 

De Minister voor Rechtsbescherming, 

 

 

 

 

F.M. Weerwind 
 

 
 

Directoraat-Generaal 

Straffen en Beschermen 

Directie Jeugd, Familie en 

A anpak 

C riminaliteitsfenomenen 
  

Turfmarkt 147 

2511 DP  Den Haag 

P ostbus 20301 

2500 EH  Den Haag 

www.rijksoverheid.nl/jenv 

  

Ons kenmerk 

4095166 

 

Uw kenmerk 

2022Z10381 

  

Bij beantwoording de datum 

en ons  kenmerk vermelden. 

Wilt u s lechts één zaak in uw 

brief behandelen. 
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Antwoorden van de minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties op schriftelijke vragen van het lid Van Haga (Groep 

Van Haga) over 'plezierhuwelijken'.  

(Ingezonden 25 mei 2022, 2022Z10381) 

 
 

Vraag 1 

Bent u bekend met het bericht ‘Haagse moskee wilde meewerken aan 
kortstondig uithuwelijken voor seks en geld’? 

 
Antwoord op vraag 1 

Ja. 
 

Vraag 2 

Deelt u de mening dat het totaal onaanvaardbaar is dat vrouwen - veelal 
onder dwang – voor korte tijd worden uitgehuwelijkt voor seks en geld? 

Zo ja, heeft u de bereidheid om de Haagse moskee per direct te sluiten? 
 

Antwoord op vraag 2 

Ik deel uw mening dat het onaanvaardbaar is dat vrouwen onder dwang 
uitgehuwelijkt worden. Nederland treedt streng op tegen huwelijksdwang. Wanneer 

een huwelijk onder dwang wordt afgesloten, is dit strafbaar in als vorm van dwang 
(art. 284 Sr). In Nederland is het verboden voor een priester, rabbijn of imam om 

een religieus huwelijk te sluiten zonder dat daar een burgerlijk huwelijk aan vooraf 
is gegaan conform art. 449 Wetboek van Strafrecht en art. 1:68 Burgerlijk 

Wetboek. Een religieus huwelijk zonder een burgerlijk huwelijk, hoe kort ook, is 

niet wettig.  
 

Indien sprake is van betaalde seks kan worden gesproken over sekswerk. 
Kenmerkend voor sekswerk is het zich bedrijfsmatig beschikbaar stellen tot het 

verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen betaling. Het moet 

hierbij gaan om vrijwilligheid en wederzijdse instemming op basis van 
gelijkwaardigheid. Een klant van een sekswerker die weet of een vermoeden heeft 

dat er sprake is van dwang, uitbuiting of mensenhandel is strafbaar volgens art. 
273g Wetboek van Strafrecht.  

 
Tot slot, is het van groot belang om seksueel geweld, waaronder het dwingen van 

een ander tot het plegen van seksuele handelingen te voorkomen. Het dwingen - 

al dan niet door gebruikmaking van de kwetsbaarheid van de ander - tot het 
plegen van seksuele handelingen, kan het strafbare feit verkrachting opleveren. 

Indien een ander gedwongen wordt tot seksuele handelingen met een derde en de 
persoon die de dwang uitoefent daarvan voordeel heeft, kan er sprake zijn van 

seksuele uitbuiting, dit is strafbaar op grond van artikel 273f Wetboek van 

Strafrecht.   
 

Op dit moment ziet het Rijk geen aanleiding om de moskee per direct te laten 
sluiten. 

 

Vraag 3 
Wilt u laten onderzoeken of het fenomeen ‘plezierhuwelijken’ vaker 

voorkomt en, als dat het geval is, komen met een plan van aanpak om dit 

te vuur en te zwaard te bestrijden? Graag een gedetailleerd antwoord. 
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Antwoord op vraag 3 

Tot op heden heeft het kabinet geen signalen ontvangen dat er in Nederland 
zogenaamde plezierhuwelijken worden afgesloten. Op dit moment ziet het Rijk 

daarom geen aanleiding om een onderzoek te starten naar deze vorm van 
huwelijken.  

 

1) De Telegraaf, 'Haagse moskee wilde meewerken aan kortstondig uithuwelijken 
voor seks en geld', 24 mei 2022, 

https://www.telegraaf.nl/nieuws/1260488927/haagse-moskee-wildemeewerken-
aan-kortstondig-uithuwelijken-voor-seks-en-geld  

 


