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Twee mensen houden van elkaar.  
Ze besluiten met elkaar te trouwen.  
Het is aan hen te kiezen welke vorm  
zij de huwelijkssluiting willen geven. 
Kiezen ze voor een bruiloft die rijk is  
aan tradities en rituelen? Heeft een 
sobere huwelijkssluiting juist de 
voorkeur? Het bruidspaar kan kiezen 
voor een religieuze huwelijkssluiting.  
Een voorganger leidt dan een huwelijks- 
sluiting in bijvoorbeeld een kerk, moskee 
of tempel. Deze plechtigheid is voor het 
echtpaar een waardevolle gebeurtenis, 
waar het later met vreugde aan terug  
kan denken.

Trouwen zonder burgerlijk huwelijk
In Nederland bepaalt de wet dat een 
religieuze huwelijkssluiting pas mag 
plaatsvinden nadat het burgerlijk huwelijk  
is gesloten. Een stel dat alleen religieus 
trouwt, geldt voor de wet dus niet als een 
wettig echtpaar, maar als twee afzonder- 
lijke personen. Een geestelijke is strafbaar 
als hij een religieus huwelijk sluit als het 
huwelijk niet eerst voor de burgerlijke 
stand is gesloten.

Bij alleen het sluiten van een religieus 
huwelijk ontbreekt voor beide partners  
de rechtsbescherming van een wettig 
getrouwd stel. Dit heeft gevolgen voor  
het eventuele ouderschap als er kinderen 
geboren worden, en verder voor het  
geld, bezittingen - zoals een woning -  
en bij een eventuele scheiding.

Scheiding en dan?
Als een huwelijk eindigt in een scheiding, 
is dat voor beide partners meestal een 
ingrijpende en verdrietige gebeurtenis. 
Daar kan bijkomen dat de religieuze 
gemeenschap waartoe het echtpaar 

behoort, het breken van het huwelijk niet 
als een scheiding ziet. Dat kan bijvoorbeeld 
doordat de religieuze leer geen echt- 
scheiding kent. Het kan ook zijn dat een 
van de partners weigert mee te werken 
aan een religieuze echtscheiding, terwijl 
die medewerking volgens de leer of  in de 
ogen van de gemeenschap noodzakelijk 
is. Is er sprake van een dergelijke situatie, 
dan duurt het huwelijk in de ogen van de 

Voor de Nederlandse wet is er  

pas sprake van een huwelijk  

als een ambtenaar van de  

burgerlijke stand dit huwelijk sluit
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gemeenschap gewoon voort. Trouwt één 
van de ex-partners later met een ander, 
dan kan de gemeenschap dit ervaren als 
overspel. Als dit ook voor de familie geldt, 
kan de familie dit zien als aantasting van 
de familie-eer. Zo’n situatie kan leiden tot 
geweld. Ook kan de ex-vrouw in ‘huwelijkse 
gevangenschap’ terechtkomen. Zij kan 
dan in de praktijk vaak onmogelijk opnieuw 
trouwen. Als trouwen al mogelijk is, dan 
kan dat alleen buiten de gemeenschap. 

Scheiden zonder medewerking
Er zijn manieren om in Nederland toch  
te kunnen scheiden als de partner mede- 
werking weigert. Partners kunnen 
bijvoorbeeld bij de huwelijkssluiting 
afspraken maken over een beëindiging 
van het religieus huwelijk. Het is verstandig 
deze afspraken te laten vastleggen door 
een notaris. Andere manieren zijn door 
een rechter te vragen de weigerachtige 
partner te bevelen om mee te werken aan 
de scheiding van het religieus huwelijk,  
of  op te roepen voor een ‘voorlopig 
getuigenverhoor’. Maar in deze beide 
gevallen moet er al sprake zijn van een 
procedure voor de rechtbank. Het beste 
is een advocaat of  rechtshulp om advies 
te vragen.

Een scheiding heeft ook gevolgen voor  
de alimentatie, de verdeling van het ver- 
mogen en de vraag wie na de scheiding 
in de woning mag blijven wonen. Veel is 
bij wet geregeld. Maar als er alleen sprake 
is van een religieus huwelijk, dan be- 
schouwt de wet de beide partners als 
niet-getrouwd. De gevolgen kunnen 
ingrijpend zijn. Het kan voorkomen dat 
een van de huwelijkspartners uit huis moet, 
geen geld heeft en zonder inkomen zit.

Schadelijke traditionele praktijken
Bij een bruiloft horen meestal tradities.  
Ze dragen bij aan de vreugde van het 
moment. Maar tradities, ook op andere 
momenten in het leven, kunnen ook 
schadelijk zijn. Dat kan het geval zijn als 
de normen van de groep en de sociale 
controle te beklemmend zijn. De tradities 
beperken dan de keuzevrijheid van 
mensen. Is dat het geval, dan is er sprake 
van schadelijke traditionele praktijken.  
Het kan gaan om huwelijkse gevangen- 
schap, eergerelateerd geweld, dwang om 
iemand te trouwen, gedwongen achterlating 
in het buitenland, gedwongen isolement 
of  genitale verminking. Bijna altijd is de 
vrouw het slachtoffer.

Over dergelijke vormen van geweld 
is de wet duidelijk: ze zijn strafbaar. 
De gemeente Rotterdam en allerlei 
samenwerkingspartners zetten zich 
ervoor in dat slachtoffers passende 
informatie en hulp krijgen.
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Herkennen
Zit u zelf  in een situatie van scheiding van een religieus huwelijk?  
Herkent u een of  meer van de volgende situaties?

• U kunt niet loskomen van uw man. 

• U bent bang uw kinderen te 
verliezen aan uw ex-man of  
schoonfamilie. 

• U ligt in een vechtscheiding en voelt 
zich gevangen in uw huwelijk.

• U kunt geen nieuwe relatie aangaan 
zonder dat de gemeenschap u 
daarop aankijkt.

• In het land van herkomst ziet men u 
als overspelige vrouw en daardoor 
kunt u uw familie niet meer 
bezoeken.

• U kunt geen een eigen reis- 
document (ID-bewijs, paspoort) 
aanvragen zonder toestemming  
van de (ex-)man.

• Uw bewegingsvrijheid is beperkt,  
of  u bent thuis opgesloten.

• U voelt toenemende druk of  
bedreiging, uw familieleden 
controleren wat u doet. 

• Uw familieleden halen u gedwongen 
op van school of  werk.

• U wordt bedreigd, u bent slachtoffer 
van geweld.

De wet bepaalt dat een  

religieus huwelijk pas na  

het afsluiten van het burgelijk  

mag plaatsvinden
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Hulp 

Veilig Thuis
Veilig Thuis is het meldpunt huiselijk 
geweld en kindermishandeling in uw 
regio. Hier vallen ook alle vormen van 
schadelijke traditionele praktijken onder: 
tel. 0800 – 2000. U kunt daar ook 
(anoniem) advies vragen. Vanuit het 
buitenland kunt u bellen naar:  
+31 703119007. 

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

VraagWijzer
In Rotterdam zijn er VraagWijzers. U kunt 
bij de VraagWijzer terecht om problemen 
te melden en hulp te vragen. Sociaal 
Raadslieden kunnen u hulp geven als  
u naar de rechter stapt. Ook de Sociaal 
Raadslieden kunt u bereiken via de 
VraagWijzer. 

Neem contact op met de VraagWijzer  
in uw gebied: tel. 14010 of   
www.rotterdam.nl/vraagwijzer.

Juridische hulp
Heeft u vragen over huwelijkse gevangen- 
schap, huwelijksdwang, achterlating  
of  eergerelateerd geweld? Dan kunt  
u contact opnemen met een advocaat  
die veel weet van familie- en 
echtscheidingsrecht. 

Websites
Lees meer informatie over schadelijke 
traditionele praktijken en de hulpverlening:

www.rotterdam.nl/
schadelijketraditionelepraktijken 

www.huwelijksdwangenachterlating.nl  

www.trouwentegenjewil.nl 

www.juridischloket.nl/rotterdam 

www.nederlandwereldwijd.nl/hulp-bij-
nood/huwelijksdwang 

www.leceergerelateerdgeweld.nl/lec-egg 

https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/schadelijke-praktijken/
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/schadelijke-praktijken/
http://www.huwelijksdwangenachterlating.nl/
http://www.trouwentegenjewil.nl/
https://www.juridischloket.nl/contact/rotterdam/
http://www.nederlandwereldwijd.nl/hulp-bij-nood/huwelijksdwang
http://www.nederlandwereldwijd.nl/hulp-bij-nood/huwelijksdwang
http://www.leceergerelateerdgeweld.nl/
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Deze brochure is met de grootst 
mogelijke zorgvuldigheid samen-
gesteld. Voor onjuistheden en 
onvolledigheden met betrekking tot 
de inhoud van de brochure kan de 
gemeente Rotterdam echter op geen 
enkele wijze verantwoordelijk of 
aansprakelijk worden gesteld. Aan de 
inhoud van deze brochure kunnen dan 
ook geen rechten worden ontleend.
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