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Huwelijksdwang
en achterlating
Achterliggende motieven van huwelijksdwang en achterlating

Van gedwongen uithuwelijking is sprake
wanneer een jongen of een meisje zich
heeft uitgesproken bij een professional of
in de eigen omgeving niet te willen trouwen
met degene, die door de ouders/familie is
uitgezocht als toekomstige huwelijkspartner.
Iemand dwingen te trouwen is wettelijk niet
toegestaan en strafbaar. Van achterlating is
sprake als de ouders beslissen dat hun kind/
de jongere tegen diens wil in, beter af is in
het land van herkomst.

Situatie in Rotterdam

Jaarlijks trouwen naar schatting honderden
Nederlandse jongeren tegen hun zin. Vooral jongeren
tussen de 16 en 25 jaar met een niet-westerse
achtergrond zijn kwetsbaar voor uithuwelijking.
Professionals missen echter vaak de signalen: dikwijls
zijn die niet duidelijk en jongeren praten er niet
gauw over. In Rotterdam waren er 26 geregistreerde
gevallen van huwelijksdwang en 20 geregistreerde
gevallen van achterlating tussen 2013 en 2015.

In sommige culturen zijn de ouders van mening dat
het hun ouderlijke plicht en verantwoordelijkheid is
om een passende partner voor hun kind te zoeken.
Sommige ouders weten zich geen raad met hun
opgroeiende puber. Bijvoorbeeld: dochter gaat naar
mening van de familie te veel met jongens om, er is
sprake van seks (voor het huwelijk), de maagdelijkheid
staat op het spel, kuisheidsregels worden overtreden.
Huwelijksdwang en achterlating kan als maatregel
ook gehanteerd worden in geval van homoseksualiteit
(vooral bij zonen/jongens), het verkeerde pad opgaan,
drugs gebruiken of al verslaafd zijn. Deze dwingende
maatregel heeft dan tot doel de jongere in het gareel
te houden door hem of haar verantwoordelijkheid te
geven van een eigen gezin.

Een professional doet er goed aan rekening te
houden met factoren, die tot (meer) schade en
gevaar voor het slachtoffer zouden kunnen leiden.
Goedbedoelde acties in dergelijke situaties kunnen
juist tot gevolg hebben dat de deur nog meer sluit.
Vooral in gesloten gezinnen en gemeenschappen en
wanneer deze uitsluitend op de eigen groepscultuur
of religieuze overtuiging gericht zijn, kan het risico
voor de jongere juist toenemen. Door een gesprek
met bijvoorbeeld de school, kunnen de ouders
wellicht gealarmeerd raken en besluiten om hun
dochter eerder van school te halen en versneld uit te
huwen (in het land van herkomst). Het is dan raadzaam – in tegenstelling tot stap 3 van de meldcode
niet direct (zelf) een gesprek met de ouders te
voeren, maar advies te vragen bij Veilig Thuis
Rotterdam Rijnmond (telefoonnummer 0800-2000).

Wees alert op de volgende signalen:

Een jonge vrouw/man heeft of krijgt (plotseling) te
maken met:
●● beperking van de bewegingsvrijheid of
opsluiting in huis
●● niet meer op school verschijnen of vaak
verzuimen
●● verandering naar een meer gesloten kledingstijl
●● merkbare en toenemende druk, bedreiging en
verscherpte controle door familieleden/ophalen
van school of werk
●● merkbare angst voor praatjes/roddel en voor
reactie van ouder(s)
●● geen beschikking over eigen reisdocument/
paspoort
●● mag niet meer op internet of GSM is
afgenomen
●● (dreiging) van verstoting
●● uithuwelijking van een familielid/zus/nicht
●● bedreigingen en fysiek geweld
●● verhuizen naar het land van herkomst of elders
na bemoeienis van hulpverlening of school

Vroegtijdig signaleren op scholen

Het onderwijs vervult een belangrijke rol bij het
vroegtijdig signaleren van huwelijksdwang en
achterlating. Als een leerling of student slachtoffer
is of dreigt te worden van achterlating en
huwelijksdwang is het raadzaam te praten met een
aandachtsfunctionaris bij de eigen instelling en te
bellen met Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond.

Wat doet de gemeente?

De gemeente Rotterdam brengt dit onderwerp jaarlijks
onder de aandacht van professionals door aan te
sluiten bij landelijke campagnes. Maar ook ouders en
jongeren worden hierover voorgelicht. Dit gebeurd
door bijvoorbeeld interactief theater op scholen en
in de wijken. Op scholen worden er aan leerlingen
lessen gegeven. Professionals worden voorgelicht en
getraind om te kunnen signaleren en te leren deze
problematiek bespreekbaar te maken.

Wat kunt u doen?

Heeft u advies nodig bij een vermoeden van
huwelijksdwang of achterlating of bij twijfel? Neem
dan contact op met medewerkers van Veilig Thuis
Rotterdam Rijnmond (telefoonnummer 0800-2000) of
met een hulpverlenende instantie die ervaring heeft
met deze problematiek. Bij acuut gevaar belt u 112.

