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Inleiding 
 

In Rotterdam vinden we het belangrijk iedereen daadwerkelijk basale vrijheden 
geniet. Vrouwen hebben, net als mannen, het recht om zelf een partner te 

kiezen, het recht om te scheiden, recht op gelijke behandeling bij huwelijkse 
aangelegenheden, het recht om zelf een studie te kiezen, zelf een baan te 
kiezen, zelf te kiezen voor sociale activiteiten buitenshuis, enzovoorts. Hoewel 
deze vrijheden middels wetten en verdragen zijn vastgelegd, is de praktijk soms 
anders. In Rotterdam leven vrouwen in relationele gevangenschap en zijn er 
‘verborgen vrouwen’.  
 
Binnen sommige families of gemeenschappen wordt anders aangekeken tegen 
vrouwenrechten. De overheid mag hier nooit in meegaan. Vrouwen die in 
Nederland wonen hebben de bovengenoemde vrijheden, ongeacht of dat 

strookt met normen en waarden van familieleden of hun gemeenschap. Een 
vrouw die zelf een huwelijkspartner wil kiezen, wil scheiden of activiteiten 
buitenshuis wil ontplooien, tegen de zin van haar (schoon)familie of 
gemeenschap, moet op de overheid kunnen rekenen als zij strijdt voor haar 

vrijheden. Dat in bepaalde gevallen een beroep op culturele of religieuze 
redenen wordt gedaan om vrijheden van vrouwen te beknotten, mag de lokale 
overheid niet afschrikken om te handelen. Cultuur of religie mogen namelijk niet 
gebruikt of misbruikt worden om de vrijheid van mensen te beperken.    
 
Dit voorstel richt zich op de rol van de lokale overheid om deze wettelijk 
vastgelegde vrijheden ook daadwerkelijk te beschermen. Vrijheden mogen niet 
alleen op papier bestaan, iedere Rotterdammer moet werkelijk kunnen genieten 

van de vrijheden die een vrije en diverse samenleving aan haar burgers heeft 
beloofd.  
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1. Huwelijkse gevangenschap 
 

Huwelijkse gevangenschap betekent dat vrouwen tegen hun wil gedwongen 
worden om getrouwd te blijven in een religieus huwelijk. Huwelijkse 
gevangenschap komt in diverse religieuze gemeenschappen voor, waaronder de 
Joodse, Islamitische, Hindoeïstische, Rooms-Katholieke en Gereformeerde 
gemeenschap. In deze gemeenschappen wordt scheiding niet geaccepteerd. In 
gemeenschappen waarbij familie-eer belangrijk is, blijken vooral vrouwen druk te 
voelen om bij een partner te blijven, omdat zij volgens de redenering van de 
eercultuur meestal de ‘schuld’ krijgen van een mislukt huwelijk.  
 
Huwelijkse gevangenschap is strafbaar onder artikel 284 van het Wetboek van 

Strafrecht. Nederland is hiermee het eerste land in de wereld dat huwelijkse 
gevangenschap als een strafbaar feit heeft gedefinieerd. 

 
Bij huwelijkse gevangenschap zijn drie verschijningsvormen te onderscheiden: 
(1) huwelijkse gevangenschap binnen een relatie; (2) huwelijkse gevangenschap 
bij een verbroken relatie omdat het religieus of buitenlands huwelijk moeilijk 
ontbonden kan worden; en (3) huwelijkse gevangenschap bij een verbroken 
relatie vanwege onvoldoende kennis, hulverlening of financiële middelen. Op 
deze laatste vorm wordt ingegaan in hoofdstuk 4. 
 

Huwelijkse gevangenschap binnen een relatie 
 
Deze vorm van huwelijkse gevangenschap betreft vrouwen die niet weg durven 
bij hun man omdat zij slachtoffer zijn van huiselijk geweld en meer geweld 
vrezen of vrouwen die bij hun man blijven vanwege de angst om de kinderen te 

verliezen. In sommige gevallen betreft het zogenoemde ‘verborgen vrouwen’. In 
het volgende hoofdstuk wordt uitgebreid ingegaan op verborgen vrouwen. 
 

Huwelijkse gevangenschap bij een verbroken relatie omdat het 
ontbinden van een religieus of buitenlands huwelijk problematisch is 
 
Scheiden is bij deze vorm van huwelijkse gevangenschap vrijwel onmogelijk 
omdat het bijvoorbeeld als vrouw niet mogelijk is om een scheiding aan te 
vragen in het land van herkomst, of omdat de ex-partner en autoriteiten 
weigeren mee te werken.  

 
Voor veel vrouwen is het belangrijk in het kader van haar sociale acceptatie om 

naast haar burgerlijke scheiding ook religieus te scheiden of te scheiden volgens 
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het recht van het land van herkomst. Indien deze vrouw zonder deze scheiding 

een tweede keer huwt volgens het Nederlands recht, pleegt zij volgens de 
wetten van haar land van herkomst overspel en bigamie. In sommige Islamitische 

landen kan dit leiden tot verstoting uit de gemeenschap en tot strafrechtelijke 
vervolging van de vrouw. In Iran worden overspelige vrouwen regelmatig ter 

dood veroordeeld. Verminking van het gezicht van de vrouw door middel van 
zoutzuur of het afsnijden van de neus is zelfs sociaal acceptabel in Afghanistan 

en Pakistan. 
 
Scheiden naar het recht of de gewoonte van een islamitisch land is niet alleen 
belangrijk voor een religieuze allochtone vrouw, maar ook voor de autochtone 
vrouw. Indien een autochtone vrouw een relatie aangaat en niet naar het recht 
of de gewoonte van het land van haar echtgenoot is gescheiden, kan zij in het 
land van haar echtgenoot wegens overspel en eventueel bigamie vervolgd 
worden. Voor de autochtone vrouw is dit gegeven bijvoorbeeld belangrijk als zij 
kinderen heeft met een dubbele nationaliteit: de nationaliteit van de moeder en 
de vader, en zij vanwege de kinderen het land van de nationaliteit van de vader 
bezoekt. 
 

Nederlands burgerlijk recht en huwelijkse gevangenschap  
 
Vrouwen die in huwelijkse gevangenschap leven en die proberen om zichzelf te 
bevrijden, komen vaak bij religieuze autoriteiten terecht, (rabbinale rechtbanken, 
buitenlandse en ondergrondse Sharia Councils) of in de rechtbanken van het 
land van herkomst. Een vrouw kan zich echter ook via de Nederlandse burgerlijke 
rechter bevrijden uit een religieus huwelijk. Huwelijkse gevangenschap wordt 
dan aangemerkt als onrechtmatige daad en de rechter kan een dwangsom 
opleggen voor iedere dag dat deze situatie voortduurt. Veel vrouwen zijn niet 

op de hoogte van deze mogelijkheid en ook hulpverleners zijn er vaak niet van 
de hoogte. Het spreekt voor zich dat een vrouw veel sterker staat wanneer zij 

goed geïnformeerd is over de mogelijkheid om het huwelijk via de Nederlandse 
rechter te beëindigen. 

 

Aanbevelingen: 
1. Zorg dat hulpverleners die in aanraking komen met vrouwen die in 

huwelijkse gevangenschap leven, geïnformeerd zijn over de mogelijkheid 
om een religieus huwelijk te ontbinden via de Nederlandse burgerlijke 

rechter en dat hulpverleners een vrouw in contact kunnen brengen met 
een deskundige, bijvoorbeeld het juridisch loket. 
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2. Zorg dat bij het juridisch loket in Rotterdam kennis aanwezig is over de 

wijze waarop een religieus huwelijk via de burgerlijke rechter ontbonden 
kan worden. 

 

Informele huwelijken 
 
Een religieus huwelijk volgt niet altijd op een burgerlijk huwelijk. Informele 
huwelijken, ook wel buitenwettelijke huwelijken genoemd, zijn (religieuze) 
huwelijkssluitingen waarbij niet eerst een burgerlijk huwelijk plaatsvindt. In 
Nederland is het niet toegestaan om een religieus huwelijk te voltrekken als er 

geen burgerlijk huwelijk aan vooraf is gegaan. Aan een informeel huwelijk 
kunnen in Nederland geen rechten ontleend worden. Hierbij dient opgemerkt te 

worden dat in veel landen een religieus huwelijk tevens wordt beschouwd als 
burgerlijk huwelijk. Een religieus huwelijk dat is gesloten in een land dat dit als 

burgerlijk huwelijk erkent, is ook in Nederland geldig als burgerlijk huwelijk. 
 
Er zijn verschillende redenen om een huwelijk te sluiten zonder eerst een 
burgerlijk huwelijk te sluiten. In gemeenschappen waarin ongehuwd 
samenwonen niet wordt geaccepteerd, kan een religieus huwelijk de weg zijn 
naar een geaccepteerde relatie. Het religieus huwelijk wordt ook als een 
proefperiode gezien. Zijn de partners na een bepaalde periode nog bij elkaar, dan 
kan alsnog een burgerlijk huwelijk worden gesloten.  
 
Ook Nederlandse hulpverleners zien een informeel huwelijk soms als een 
oplossing voor een relatie tussen twee jongeren die door de familie niet wordt 
geaccepteerd. Hulpverleners sturen bijvoorbeeld aan op een informeel huwelijk 
om verstoting of eergerelateerd geweld te voorkomen. Omdat een informeel 
huwelijk kan leiden tot huwelijkse gevangenschap, is dit geen acceptabele 

oplossing voor een relatie die niet door familie wordt geaccepteerd. Dit bovenop 
het feit dat het bij de wet verboden is om in Nederland een religieus huwelijk te 

sluiten als er geen burgerlijk huwelijk aan vooraf is gegaan en hulpverleners dus 
feitelijk mensen aanzetten tot het overtreden van de wet. 

 
Hoewel het verboden is om religieuze huwelijken te voltrekken als er geen 
burgerlijk huwelijk aan vooraf is gegaan, wordt er vaak niet gehandhaafd. Iemand 
die informele huwelijken voltrekt loopt erg weinig risico vervolgd te worden. 
Door personen die informele huwelijken voltrekken op te sporen en te 
vervolgen, geeft de overheid een duidelijk signaal af dat het niet wordt 
geaccepteerd en dat er een serieuze kans op vervolging is. Dit zal de bereidheid 
om informele huwelijken te voltrekken flink verminderen. 
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Aanbevelingen: 
3. Ontraadt hulpverleners om aan te sturen op een informeel huwelijk. 
4. Handhaaf het verbod op informele huwelijken, door personen die 

informele huwelijke voltrekken op te sporen en te vervolgen. 
5. Registreer bij meldingen van huiselijk geweld (zowel bij het Advies en 

Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling als bij de politie) of er 
sprake is van een informeel huwelijk, bigamie of polygamie. 
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2. Huwelijksdwang 
 

Huwelijksdwang is het dwingen van partners tot een religieus (informeel) of 
burgerlijk huwelijk tegen de zin van één of beide partners. Vaak worden de 
huwelijkskandidaten gedwongen door hun ouders of familie. Dit gebeurt 
meestal middels manipulatie, sociale druk en vormen van drang en kan gepaard 
gaan met geweld. Ook in Nederland komt huwelijksdwang voor.  
 
Er zijn verschillende redenen waarom ouders en/of familie huwelijksdwang 
toepassen. Vaak worden partners gedwongen tot huwelijken om de familie-eer 
hoog te houden of om een in hun ogen verkeerde partnerkeuze te voorkomen, 
maar ook geld kan een belangrijke rol spelen.  

 
Huwelijksdwang en –drang worden door betrokkenen lang niet altijd als zodanig 

beschouwd. Doen wat je ouders willen is respect tonen en dochters hebben 
soms het oprechte vertrouwen in dat hun ouders beter weten wat goed voor 
hen is. Ouders zien het als een eervolle en liefdevolle daad om te zorgen dat je 
zoon/dochter trouwt met een goede kandidaat. 
 
Bij huwelijksdwang of –drang hebben de huwelijkskandidaten zelf nauwelijks of 
geen inspraak in de partnerkeuze. Een gedwongen of opgedrongen huwelijk 
veroorzaakt vaak problemen. De partners kennen elkaar immers nog niet goed. 
Ruzie, misverstanden en huiselijk geweld liggen op de loer. Huwelijksdwang kan 
ten grondslag liggen aan huwelijkse gevangenschap. Los van bovengenoemde 
misstanden waarvan huwelijksdwang een oorzaak kan zijn, is huwelijksdwang 
inbreuk op het recht zelf een partner te kiezen. 
 
Huwelijksdwang is in strijd met het VN-Vrouwenverdrag (CEDAW), de Universele 

Verklaring van de Rechten van de Mens en het aanvullend VN-verdrag inzake de 
afschaffing van de slavernij uit 1957. In dit verdrag is huwelijksdwang als een 

vorm van slavernij gedefinieerd. In Nederland is huwelijksdwang strafbaar onder 
artikel 284 van het Wetboek van Strafrecht. 

 
Om het risico op huwelijksdwang te verminderen, is het belangrijk vrouwen 

goed voor te lichten over de risico’s en wat zij zelf kunnen doen om te 
voorkomen dat zij tot een huwelijk worden gedwongen. Vrouwen tussen de 18 

en 25 jaar lopen het meeste risico slachtoffer te worden van huwelijksdwang.  
Door voorlichting onder andere te richten op studentes van ROC’s, hogescholen 
en universiteiten kan deze groep weerbaarder worden tegen huwelijksdwang. 
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Het is hierbij zeer belangrijk dat de campagne goed aansluit bij de 

belevingswereld van deze groep vrouwen en de situatie waarin zij zich bevinden. 
 

Aanbevelingen: 
6. Start een voorlichtingscampagne over huwelijksdwang gericht op 

studentes van ROC’s, hogescholen en universiteiten. Geef bij deze 
campagne, evenals de Amsterdamse campagne ‘Jouw keuze?’, jongeren 
een centrale rol in de campagne. 

7. Neem gedwongen huwelijk op in de meldcode huiselijk geweld, zodat 
betrokken hulpverleners zich er van bewust zijn dat het huiselijk geweld 

zich afspeelt binnen een gedwongen huwelijk.  
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3. Verborgen vrouwen 
 

Vrouwen die geen activiteiten buitenshuis ondernemen worden aangeduid als 
‘verborgen’ vrouwen. De mate waarin een verborgen vrouw van haar 
echtgenoot of (schoon)familie niet mag participeren in de maatschappij is 
verschillend. In de ernstigste gevallen is sprake van opsluiting en soortgelijke 
vormen zoals intimiderend of gedwongen binnenhouden en uitsluitend het huis 
verlaten onder begeleiding van een mannelijk familielid.  
 
In andere gevallen is er sprake van isolatie door sociale controle, geweldsituaties, 
financiële afhankelijkheid van man en/of schoonfamilie. Deze vrouwen mogen 
vaak niet (alleen) naar buiten, ondernemen geen activiteiten buitenshuis zoals 

taallessen, opleiding etc. Ze komen niet in contact met de Nederlandse 
samenleving en hebben geen sociale contacten. Het komt veel voor dat hele 

families bij elkaar in de straat wonen maar de vrouwen niet naar buiten gaan 
door druk van de familie. Ook kan de (schoon)familie veel druk uitoefenen als de 
vrouw en haar echtgenoot niet zelfstandig wonen maar inwonen bij zijn of haar 
ouders. Het ontbreken van zelfstandig woonruimte is daarmee een belangrijk 
reden dat een vrouw geïsoleerd leeft. 
 

Van verborgen vrouw naar maatschappelijke participatie 
 
Het is van belang dat een vrouw die in een sociaal isolement leeft, maar dat niet 
meer wil, stapsgewijs weer kan gaan deelnemen aan het maatschappelijk leven. 
Lang niet altijd weet een vrouw hoe ze de eerste stap kan maken. Er zijn diverse 
instanties in Nederland die kunnen helpen, maar ze zijn niet altijd zo makkelijker 
te vinden voor iemand die voor het eerst hulp zoekt. Hulpverleners waarmee een 

verborgen vrouw in contact komt zonder dat haar echtgenoot daar bij is, 
kunnen haar stimuleren de eerste stap te maken. Dit zijn bijvoorbeeld 
huisartsen, verloskundigen, politie, schoolmaatschappelijk werker en docenten 
van inburgeringscursussen/taalcursussen. Als deze hulpverleners de signalen 
van een verborgen vrouw herkennen en weten welke instanties haar kunnen 
helpen, kunnen ze haar doorverwijzen. 
 
De eerste stap naar maatschappelijke participatie kan op verschillende manieren 
gemaakt worden, mits het een laagdrempelige en veilige plek is. Diverse 
instanties vervullen reeds deze rol. Een faciliterende rol vanuit de gemeente naar 

deze organisaties is op zijn plaats.  
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Aanbevelingen:  
8. Ontwikkel een signaleringslijst verborgen vrouwen waarmee 

hulpverleners leren om signalen van isolement te herkennen en te 
melden. Zorg dat deze checklist bekend is bij functionarissen die de vrouw 
zonder haar echtgenoot spreken. 

9. Zorg dat functionarissen die de vrouw zonder haar echtgenoot spreken, 
goed op de hoogte zijn welke organisaties verborgen vrouwen kunnen 
helpen.  
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4. Hulpverlening onder één dak 
 

In een aantal staten in de VS zijn er Family Justice Center’s (FJC). Deze centra zijn 
er om slachtoffers van huiselijk geweld, seksueel misbruik, kindermishandeling, 
ouderenmishandeling en mensenhandel bij te staan. Slachtoffers van huwelijkse 
gevangenschap, gedwongen sociaal isolement of huwelijksdwang vallen ook 
onder deze doelgroep.  
 
Het FJC is een locatie waar alle hulpverlening voor deze slachtoffers samenkomt, 
verschillende disciplines werken samen onder één dak. De locatie moet een 
veilige plek zijn voor slachtoffers en hun kinderen. In het FJC hebben slachtoffers 
contact met openbaar aanklager, civiel juridisch adviseur, advocaat en een 
maatschappelijk werker / therapeut. Ze kunnen financiële hulp en huisvesting 
aanvragen en advies krijgen over hun veiligheid. In New York City is 
dienstverlening gratis (ongeacht verblijfsstatus) en de staf spreekt meer dan 30 
talen. Cliënten kunnen iedere werkdag tussen 9 en 5 binnenlopen zonder 
afspraak.  
 
Momenteel is er een integrale aanpak van slachtoffers van huiselijk geweld. Een 
FJC biedt echter uitkomst voor situaties waarin geen sprake is van geweld, 
bijvoorbeeld als er grote sociale druk is om een relatie niet te beëindigen of als 
een vrouw onvoldoende kennis of financiële middelen heeft om te scheiden.  
 

Aanbeveling: 
10. Onderzoek de mogelijkheid van het instellen van een Rotterdamse variant 

op het Family Justice Center waar alle hulp onder een dak beschikbaar is. 
 

	   	  



Initiatiefnotitie Iedere vrouw in Rotterdam leeft in vrijheid 
 

11 

Geraadpleegde bronnen 
 

Website Femmes for Freedom, www.femmesforfreedom.com 
 
Zo zijn we niet getrouwd - Een onderzoek naar omvang en aard van 
huwelijksdwang, achterlating en huwelijkse gevangenschap, rapport in 
opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) 
Te downloaden via: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-
publicaties/rapporten/2014/09/29/zo-zijn-we-niet-getrouwd-een-onderzoek-
naar-omvang-en-aard-van-huwelijksdwang-achterlating-en-huwelijkse-
gevangenschap.html 
 

Preventie Huwelijksdwang in Migrantengroepen – Een methodiek gebaseerd op 
de methode changemakers, rapport van VON Vluchtelingenorganisaties 

Nederland 


