
Informatie over 
huwelijkse 
gevangenschap
Voorkomen, slachtoffers helpen en beschermen



Er is sprake van huwelijkse gevangenschap wanneer iemand tegen 

haar/zijn wil vast zit in een religieus huwelijk, omdat het niet lukt om 

het huwelijk te ontbinden. Bijvoorbeeld omdat één van de partners 

niet wil meewerken aan de echtscheiding of als de religieuze regels of 

de gemeenschap een scheiding niet accepteert. Dit komt in vrijwel 

alle religies voor. Welke signalen wijzen op huwelijkse gevangenschap? 

Wat kunt u het beste doen om slachtoffers te helpen?

Voor wie is deze brochure?

De informatie in deze brochure is bedoeld voor professionals, zoals sociale- en zorghulp-
verleners, wijkteammedewerkers, onderwijzend personeel, rechtshulpverleners en juristen. 
Maar ook voor burgers die actief zijn als vrijwilliger in maatschappelijke organisaties, binnen 
religieuze of levensbeschouwelijke gemeenschappen, taalhuizen of in wijk- en buurthuizen.

Schadelijke praktijken en huwelijkse gevangenschap

In Nederland heeft iedereen het recht om 
haar/zijn leven in te richten zoals zij/hij dat 
zelf wil. Daarbij is de vrijheid van gods-
dienst en/of levensovertuiging belangrijk. 
Keuzevrijheid en zelfbeschikking, bijvoor-
beeld het kiezen van je eigen partner of 
juist scheiden, is niet altijd vanzelfsprekend. 
Deze situatie kan zelfs in tegenspraak zijn 
met zelfbeschikking. Wanneer dit in 
ernstige mate het geval is, spreken we over 
schadelijke praktijken. Het kan gaan om 

huwelijkse gevangenschap, huwelijksdwang, 
gedwongen achterlating in het buitenland, 
gedwongen isolement, genitale verminking 
of (ander) geweld uit naam van de familie -
eer. Vaak is de vrouw het slachtoffer.

Over dergelijke vormen van dwang en 
geweld is de wet duidelijk: ze zijn strafbaar 
(o.a. op grond van artikel 282, wederrech-
telijke vrijheidsberoving, en artikel 284, 
dwang, van het Wetboek van Strafrecht).



Achtergrond
informatie huwelijkse  
gevangenscha
Het belang van het wettelijk huwelijk,  
naast het religieus huwelijk

Het burgerlijk huwelijk is in Nederland  
het wettelijke huwelijk. Voor de Nederlandse 
wet is sprake van een huwelijk als dit door 
een ambtenaar van de burgerlijke stand is 
gesloten, terwijl de partners en minstens 
twee getuigen aanwezig zijn. Een religieus 
huwelijk of inzegening mag pas plaats-
vinden nadat het wettelijk huwelijk is 
gesloten (artikel 68 van het Burgerlijk 
Wetboek, Boek 1). Een stel dat in Nederland 
alleen religieus trouwt, geldt voor de wet 
dus niet als een echtpaar. De wet ziet hen 
als twee ongetrouwde personen.  
Een geestelijke is strafbaar als die een 
religieus huwelijk inzegent voordat een 
ambtenaar van de burgerlijke stand het 
huwelijk heeft voltrokken (artikel 449  
van het Wetboek van Strafrecht).

Deze volgorde heeft verschillende redenen. 
Allereerst regelt het wettelijk/burgerlijk 
huwelijk een aantal zaken voor echtparen. 

Als er bijvoorbeeld binnen een wettig 
gesloten huwelijk kinderen worden 
geboren, regelt de wet dat de echtelieden 
als de ouders worden erkend. Dit heeft  
o.a. gevolgen voor het gezag over de 
kinderen en de erfenis na overlijden van 
(een van) de ouders. De wet regelt ook 
allerlei zaken rondom geld, vermogen, 
pensioen en zo meer. 

Daarnaast is het wettelijk huwelijk 
belangrijk bij een echtscheiding.  
De wet beschermt dan de rechten van 
beide echtelieden. Denk bijvoorbeeld  
aan de betaling van alimentatie. Als de 
echte lieden alleen religieus zijn getrouwd,  
regelt de wet verder niets. Hierdoor heeft 
de partner na de religieuze echtscheiding 
geen enkel recht. Dit levert vaak grote 
problemen op, zeker met kinderen.



Scheiding en het 
religieuze huwelijk
Belemmeringen

Het sluiten van een wettelijk huwelijk  
vóór het sluiten van een religieus huwelijk 
is verplicht. Maar deze volgorde sluit niet 
uit dat er toch bepaalde problemen kunnen 
ontstaan. Een wettelijke echtscheiding 
leidt namelijk niet automatisch tot een 
religieuze echtscheiding.

 
 
Het kan voorkomen dat de religieuze 
gemeenschap het uit elkaar gaan van  
twee partners niet ervaart als een  
scheiding, omdat: 
1.  De andere partner weigert mee  

te werken aan een religieuze  
echtscheiding, terwijl die medewerking 
noodzakelijk is volgens de religieuze  
leer of in de ogen van de familie  
en/of de gemeenschap. 

2.  De religieuze leer geen echtscheiding 
kent of sterk ontmoedigt.

3.  De (schoon-)familie of sociale omgeving 
druk uitoefent om niet te scheiden. 

4.  Het huwelijk in het buitenland is 
gesloten en partners om die reden  
te maken hebben met buitenlandse 
wetgeving, waarbij in de wet is vast-
gelegd dat de man de initiatiefnemer  
is in het regelen van een scheiding. 

Juridische mogelijkheden

Om toch te kunnen scheiden als de partner medewerking weigert,  
zijn er een verschillende juridische mogelijkheden. Deze kunt u hier lezen: 
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huwelijkse-gevangenschap/
juridische-mogelijkheden.

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huwelijkse-gevangenschap/juridische-mogelijkheden
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huwelijkse-gevangenschap/juridische-mogelijkheden


Strafbare feiten 

Zoals eerder genoemd zijn 
schadelijke praktijken strafbaar 
in Nederland. Sinds 1 juli 2013 
valt ‘gedwongen voortzetting 
van huwelijken’ ook onder het 

algemene dwangartikel 284 van het 
Wetboek van Strafrecht.

 
 
Strafbaarstelling beperkt zich niet enkel  
tot Nederland; ook wanneer huwelijks-
dwang of huwelijkse gevangenschap 
plaatsvindt in het buitenland is vervolging 
op grond van deze strafbepaling mogelijk 
(artikel 7 Wetboek van Strafrecht). 

Risico’s 

Als er sprake is van een  
situatie waarin de religieuze 
scheiding wordt belemmerd, 
belandt iemand in huwelijkse 
gevangenschap. Dit komt in 
vrijwel alle religies voor.  

Het is dan in de praktijk vaak onmogelijk 
om een nieuwe relatie te beginnen of 
opnieuw te trouwen. Dit kan door de 
geloofsgemeenschap beschouwd worden 
als overspel. Als de familie dit dan ook  
nog beleeft als aantasting van de eer,  
kan deze situatie leiden tot geweld. 
Indien een nieuwe relatie aangaan mogelijk 
is, kan dat vaak alleen buiten de religieuze 
gemeenschap en/of het land van herkomst. 
Vaak blijft het risico op geweld en/of sociale 
uitsluiting bestaan.

In sommige landen is het wettelijk  
huwelijk een religieus huwelijk, bijvoor-
beeld in Egypte en Iran. In deze landen 
wordt een Nederlandse echtscheiding niet 
zomaar erkend. Dit komt omdat het land 
van mening is dat de wijze waarop de  

 
 
echtscheiding heeft plaatsgevonden niet in 
overstemming is met hun openbare orde 
en goede zeden. Als een vrouw hertrouwt 
of een relatie met een ander begint en zij 
officieel nog niet gescheiden is, loopt zij  
in deze landen het risico op vervolging 
wegens bigamie of overspel.

Men kan in Nederland voor de wet 
gescheiden zijn, maar in het land waar het 
huwelijk gesloten is nog wel getrouwd zijn. 
In dergelijke gevallen dient dan meestal 
een procedure tot erkenning van een 
Nederlandse echtscheiding, een echt-
scheidings- of nietigverklarings procedure 
gestart te worden in het land waar het 
huwelijk is gesloten. Dit geldt voor veel 
landen waar religieus huwelijksrecht het 
enige geldende en dus ook wettelijke recht 
is, zoals Egypte, de Filippijnen, Iran, Israël, 
Marokko, Pakistan en Syrië.

Zie voor meer informatie: 
https://www.huwelijksdwangenachter-
lating.nl/onderzoekwetgevingbuitenland

https://www.huwelijksdwangenachterlating.nl/onderzoekwetgevingbuitenland
https://www.huwelijksdwangenachterlating.nl/onderzoekwetgevingbuitenland


Slachtoffers helpen en beschermen 

          Tips

Wanneer u een slachtoffer wilt helpen,  
is het belangrijk dat u duidelijke en 
complete informatie geeft, zoals:
• Wees duidelijk over het wettelijk kader.
• Geef duidelijk advies over wat een 

mogelijk slachtoffer kan doen, bij wie  
zij/hij terecht kan en over de eventuele 
kosten. Gesubsidieerde rechtsbijstand is 
beschikbaar voor burgers met een  
laag inkomen. 

 

• Geef concreet advies als iemand bang  
is voor zijn/haar veiligheid wanneer een 
persoon hulp zoekt, bijvoorbeeld om  
te scheiden.

• Wees alert dat familie of schoonfamilie 
ook druk kan uitoefenen om het 
huwelijk in stand te houden.

Kijk bij ‘Hulp voor burgers en professionals’ 
waar u terecht kunt voor deze informatie.

          Herkennen van huwelijkse gevangenschap 

Een vrouw of man die slachtoffer is van 
huwelijkse gevangenschap heeft (mogelijk) 
met het volgende te maken:
• De partner weigert mee te werken  

aan de scheiding.
• Een vechtscheiding.
• Angst om de kinderen aan de (ex-)

partner of schoonfamilie te verliezen.
• Niet een nieuwe relatie kunnen aangaan 

zonder dat de gemeenschap haar/hem 
daarop aankijkt.

• Niet mogen praten over het huwelijk  
of privéomstandigheden.

• Sociale isolatie.
• Polygamie.
• Geen informatie over verblijfsrecht.
• Beperking van bewegingsvrijheid of  

zelfs opsluiting in huis.

• Geen eigen reisdocument (ID-bewijs  
of paspoort) kunnen aanvragen zonder 
toestemming van de (ex-)partner.

• Bedreigingen, fysiek en/of geestelijk 
geweld.

• Druk of bedreiging met verscherpte 
controle door familieleden.

• In het land van herkomst gezien worden 
als overspelige partner, waardoor daar 
geweld en/of straf dreigt.

Herkent u één of meerdere van deze  
signalen bij iemand?
Dat hoeft niet te betekenen dat er sprake is 
van huwelijkse gevangenschap. Wel is het 
belangrijk om hier aandacht aan te besteden. 
Kijk bij ‘Hulp voor burgers en professionals’  
waar u terecht kunt voor meer informatie.



Hulp voor burgers en professionals

Om huwelijkse gevangenschap aan te 
pakken, is het belangrijk dat u als burger, 
vrijwilliger of professional vroegtijdig 
signalen herkent en weet wat u kunt 
doen. U kunt hier hulp bij krijgen van 
verschillende instellingen.

Veilig Thuis
Bij vermoedens van huwelijkse gevangen-
schap kunt u Veilig Thuis raadplegen.  
Dit is het advies- en meldpunt huiselijk 
geweld en kindermishandeling.  
Ook slacht offers, plegers en omstanders 
kunnen terecht bij Veilig Thuis voor 
deskundige hulp en advies.  
Dit kan anoniem en 24/7 via 0800-2000.

Het Landelijk Knooppunt huwelijks-
dwang en achterlating (LKHA)
Professionals kunnen het LKHA raadplegen 
voor informatie, advies en ondersteuning 
bij de aanpak van huwelijksdwang en het 
voorkomen van achterlating. 

Dit landelijk kennis  en expertisecentrum 
verzamelt, actualiseert en stelt kennis 
beschikbaar rondom huwelijksdwang en 
achterlating. LKHA behandelt complexe 
casuïstiek en is het aanspreekpunt voor  
het ministerie van BuZa voor slachtoffers 
in het buitenland. Het LKHA ondersteunt 
deze slachtoffers en probeert hen terug 
te laten keren naar Nederland.

Het Landelijk Expertise Centrum  
Eer Gerelateerd Geweld (LEC EGG)
(Dreiging met) geweld is strafbaar, ook als 
dat uit naam van de familie-eer gebeurt. 
Omdat bij eergerelateerd geweld vaak 
meer mensen zijn betrokken dan het gezin, 
hanteert de politie een aparte methode 
om hier aandacht voor te hebben:  
de methode LEC EGG. Voor zaken kan je 
terecht bij lokale eenheden van de politie. 
Complexe zaken worden door de lokale 
eenheden aan het LEC EGG voorgelegd die 
hen ondersteunt bij de analyse en de 
aanpak hiervan. Het LEC EGG verricht ook 
wetenschappelijk onderzoek en geeft 
voorlichting aan (politie)ambtenaren  
en andere partners.

Inzet Meldcode voor professionals
Professionals uit bepaalde sectoren zijn 
verplicht om een meldcode te hanteren  
om vormen van huiselijk geweld en 
kinder mishandeling te signaleren.  
Deze professionals dienen de stappen  
van de meldcode Huiselijk geweld en 
kindermishandeling te doorlopen.
  
Zie: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/
huiselijk-geweld/meldcode.  
Op deze pagina kunt u ook terecht  
voor een factsheet met specifieke  
aandachtspunten bij (vermoedens van)  
eergerelateerd geweld. 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode


Hulp voor slachtoffers in Nederland

112
Is er direct gevaar door 
bijvoorbeeld geweld: bel 112.

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt 
huiselijk geweld en kindermishandeling in  
uw regio. Hier vallen ook alle vormen  
van schadelijke praktijken onder, zoals 
huwelijkse gevangen  schap.  
Veilig Thuis biedt (anoniem) advies en 
professionele ondersteuning.

  0800 – 2000

Fier biedt opvang, hulp en behandeling bij 
geweld in afhankelijkheidsrelaties en is 
gespecialiseerd in het bieden van veiligheid 
en bescherming bij zeer ernstige dreiging. 

 Zie www.fier.nl

Sterk Huis biedt advies, opvang, hulp  
en behandeling, en is gespecialiseerd in 
eergerelateerd geweld.  

 Zie www.sterkhuis.nl/contact/

Juridische hulp 
Voor juridische vragen over o.a. huwelijkse 
gevangenschap , kunt u contact opnemen 
met het Juridisch Loket of een gespeciali-
seerde jurist of advocaat in familie- en 
echtscheidingsrecht. 

  0900 - 8020 (0,10 €/minuut)
 www.juridischloket.nl/contact/

https://zoekeenadvocaat.advocaten-
orde.nl

Politie bij direct gevaar en geweld: bel 112. 
Bij minder direct gevaar kunt u bellen naar 
0900-8844 of naar 0800-7000 (anoniem).

Vanuit het buitenland
De Nederlandse ambassade van  
het land waar het slachtoffer zich 
bevindt kan contact leggen met 
lokale hulpverlening en lokale 
advocaten:

  www.nederlandwereldwijd.nl/
contact

Het 24/7 Contact Center van het 
ministerie van Buitenlandse Zaken 

  +31 24 724 7247

Landelijk Knooppunt 
Huwelijksdwang en Achterlating 
(LKHA) biedt informatie en advies.
  +31 70 345 4319 

 LKHA@veiligthuishaaglanden.nl 
   www.huwelijksdwangenachter-

lating.nl/

Veilig Thuis
  +31 70 311 9007

http://www.fier.nl
http://www.sterkhuis.nl/contact/
http://www.juridischloket.nl/contact/
https://zoekeenadvocaat.advocatenorde.nl
https://zoekeenadvocaat.advocatenorde.nl
https://www.nederlandwereldwijd.nl/contact
https://www.nederlandwereldwijd.nl/contact
mailto:LKHA%40veiligthuishaaglanden.nl?subject=
http://www.huwelijksdwangenachterlating.nl/
http://www.huwelijksdwangenachterlating.nl/
https://www.nederlandwereldwijd.nl/contact/contact-met-het-24-7-bz-contactcenter


 Meer informatie
Informatie over huwelijkse gevangenschap, schadelijke praktijken  
en de hulpverlening is ook te vinden op:  
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huwelijkse-gevangenschap.

Deze informatiefolder is voortgekomen uit het Traject (H)echt Verbonden van de gemeente 
Rotterdam en het onderzoek ‘Huwelijkse gevangenschap’ van de Universiteit Maastricht in 

samenwerking met de Landelijke Werkgroep Mudawwanah en Atria. Met medewerking van 
vertegenwoordigers van verschillende religies, advocaten, ervaringsdeskundigen, hulpverleners 

en onderzoekers om te strijden vóór keuzevrijheid in relaties.

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huwelijkse-gevangenschap
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