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Ben je al in het buitenland?
Ben je achtergelaten of word je gedwongen 
te trouwen, ren dan nooit zonder hulp 
zomaar ergens naartoe! Je maakt jezelf 
daarmee zichtbaar en door weg te lopen, 
ontstaan vaak ergere problemen. Er is altijd 
tijd nodig om dingen uit te zoeken en te 
regelen. Probeer eerst telefonisch of via 
email contact met de ambassade te leggen. 
De ambassade kan je helpen in contact te 
komen met een persoon die je vertrouwt, 
bijvoorbeeld iemand bij jou in de buurt. De 
ambassade kan je bijstaan bij mogelijke 
terugkeer, bijvoorbeeld door te helpen 
zoeken naar tijdelijk veilig onderdak of bij 
het uitgeven van reisdocumenten.

Waar kan ik de dichtstbijzijnde 
Nederlandse ambassade vinden?
In de 24/7 BZ Reis app staan de contact
gegevens van alle Nederlandse ambassa
des in de wereld. Download de app voor 
iPhone of iPad of voor Android. De 
informatie is offline beschikbaar. 

Handige websites

nederlandwereldwijd.nl 
en de 24/7 BZ Reis app als 
voorbereiding op de reis

huwelijksdwangenachterlating.nl

vooreenveiligthuis.nl

Dit mag je niet vergeten
1. Verzamel je persoonlijke gegevens voor 

vertrek uit Nederland (denk aan: recente 
pasfoto, kopie paspoort, adresgegevens, 
BSNnummer en schrijf je verhaal op). Je 
kunt deze gegevens (voor je vertrekt) 
naar iemand die je vertrouwt emailen/
opsturen. Als je ze naar jezelf hebt 
gemaild, kun je bij de gegevens als je 
internet hebt.

2. Het is moeilijk voor de ambassade om je 
te bereiken, zeker als je niet vrij kan 
bewegen, geen geld, telefoon en 
paspoort hebt, en je de hele tijd in de 
gaten wordt gehouden. Wacht op een 
goede mogelijkheid om contact op te 
nemen met de ambassade of je 
vertrouwenspersoon.

3. Probeer (telefonisch: +31 247 247 247,  
via email of download de 24/7 BZ Reis 
app) contact te leggen met de Nederlandse 
ambassade of consulaat of met iemand 
die je in Nederland al hebt gewaarschuwd. 
Schakel eventueel iemand in die je 
vertrouwt (onderwijzer of vrienden 
bijvoorbeeld). Deze persoon kan ook het 
Landelijk Knooppunt Huwelijkswang en 
Achterlating (+31 70 345 43 19) bellen of 
mailen LKHA@veiligthuishaaglanden.nl.

4. Zodra je contact hebt met de 
Nederlandse ambassade houden zij 
contact met je als jij aangeeft wanneer 
dat veilig voor je is. Als er een plan is om 
je terug te krijgen, zal de ambassade dat 
met je doornemen. Bij het reizen letten 
we op de regels en wetten in het land 
zelf. Hoe en of je veilig kunt reizen, 
verschilt per land.
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Ben jij of ken jij iemand die is of wordt 
gedwongen te trouwen in het buitenland? 
Of word je gedwongen achtergelaten in 
het buitenland? Zoek je hulp voor jezelf 
of die ander? Hier vind je belangrijke 
informatie.

Als je onder grote druk wordt gezet om 
te trouwen terwijl je dat niet wilt, is er 
sprake van huwelijksdwang. De druk kan 
komen van je ouders, je familie of vanuit je 
gemeenschap.

Soms word je voorafgaand aan een 
gedwongen huwelijk, achtergelaten. Je 
kan dan tegen je wil worden achtergelaten 
bij je schoonfamilie terwijl jouw familie 
naar Nederland teruggaat. Bij achterlating 
word je gedwongen teruggestuurd naar 
of achtergelaten in het buitenland, vaak 
na een vakantie. Je kunt niet terug naar 
Nederland, je paspoort, verblijfsvergunning 
en ticket worden afgenomen. Het risico 
van huwelijksdwang/achterlating is 
hoger tijdens de zomervakantie en 
schoolvakanties.

Wat zijn de signalen?
• Druk van de familie: er verandert iets  

in de manier waarop je familie jou 
behandelt. Je ervaart misschien 
beschuldigingen, bedreigingen, 
psychisch of zelfs fysiek geweld. 

•  Je mag opeens niet meer naar buiten 
toe, niet meer alleen weggaan of met 
vrienden bellen.

•  Er wordt een (vakantie)reis voorbereid, 
maar de planning is anders dan anders, 
er hangt iets in de lucht. Soms wordt de 
indruk gewekt dat een familielid op 
sterven ligt. 

•  Je identiteitspapieren en/of paspoort 
worden van je weggenomen bij 
aankomst in buitenland.

•  Eenmaal in het buitenland lijken er 
maatregelen genomen te worden voor 
een ceremonie (bijvoorbeeld een 
huwelijk) en/of heb je helemaal geen 
vrijheid meer. Je verliest het contact met 
je ouders.

Wat kun jij doen? 
Ben je nog in Nederland en ben je bang 
voor een huwelijk en/of achterlating  
tegen je wil (in het buitenland)?  
Probeer in Nederland te blijven! Denk je 
dat je een groot risico loopt? Zoek hulp 
vóórdat je vertrekt. 

Als je al in het buitenland bent, is het 
moeilijk en soms niet mogelijk je te helpen. 
Vaak worden geld, telefoon, ticket en 
paspoort van je afgenomen. Soms zit je in 
een heel afgelegen dorp en word je de hele 
tijd in de gaten gehouden. Als je 
minderjarig bent en/of meerdere 
nationaliteiten hebt, wordt het nog 
lastiger. Lokaal zijn er andere regels en 
wetten dan in Nederland, soms kun je  niet 
vrij reizen. Hoe sneller je je meldt, hoe 
eerder we je kunnen helpen.

Veilig Thuis is een professionele 
organisatie die advies en hulp geeft bij alle 
vormen van huiselijk geweld, waaronder 
huwelijksdwang. Als je belt met Veilig 
Thuis, kom je terecht bij een Veilig Thuis bij 
jou in de buurt.

Ga naar de website van Veilig Thuis  
of bel met 0800-2000

Dreigt er acuut gevaar? Wacht niet en 
bel het alarmnummer 112. Dit kan je 
zelfs nog op het vliegveld doen. 


