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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 voor- 
keur? 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. 

Een religieus huwelijk is een keuze.  
De enige bepaling van de overheid is dat 
er voor de Nederlandse wet pas sprake is 
van een huwelijk als een ambtenaar van 
de burgerlijke stand dit huwelijk sluit.  
Dat is het wettelijk huwelijk. Pas na het 
wettelijk huwelijk mag een religieuze 
huwelijkssluiting plaatsvinden. 

Voor die volgorde zijn verschillende 
redenen. De wet regelt een aantal zaken 
voor echtparen. Als er bijvoorbeeld in een 
wettig gesloten huwelijk kinderen worden 

geboren, regelt de wet dat de echtelieden 
automatisch als de ouders erkend worden. 
Verder kan een wettig getrouwd koppel 
bepaalde aankopen doen; zij zijn dan 
beiden eigenaar. Dat is vooral bij grote 
aankopen van belang, zoals een woning. 
Wettelijke regels zijn ook belangrijk bij een 
echtscheiding. De wet beschermt dan de 
rechten van beide echtelieden. 

Waarom deze brochure?
Is er alleen sprake van een religieus  
– en daarmee voor de wet niet erkend – 
huwelijk? Dan kan dat nadelig uitpakken 
voor een van de echtelieden, of voor beiden. 

In de praktijk is meestal de vrouw het 
slachtoffer. Deze brochure gaat over het 
burgerlijk huwelijk, het religieus huwelijk 
en over de risico’s als koppels alleen een 
religieus huwelijk sluiten. De informatie is 
bedoeld voor professionals, zoals zorg-  
en hulpverleners of  wijkteammedewerkers, 
maar ook voor burgers, al dan niet actief  
als vrijwilligers in diverse organisaties en 
stichtingen. Denk aan levensbeschouwelijke 
gemeenschappen, vrijwilligers in buurt- 
huizen, taalvrijwilligers en sleutelpersonen 
in buurt of  wijk. De brochure beschrijft 
signalen die kunnen wijzen op schadelijke 
tradities rond een religieus gesloten 
huwelijk. U leest wat u in zo’n geval het 
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Deze brochure is geschreven op 
basis van een uitgebreide publicatie 
van de gemeente Rotterdam. Deze 
publicatie, (H)echt verbonden, gaat 
uitgebreid in op het burgerlijk en 
religieus huwelijk. Uniek in de notitie 
is dat vertegenwoordigers van ver- 
schillende geloofsgemeenschappen 
in Rotterdam een toelichting geven 
op de huwelijksceremonie in hun 
geloofsgemeenschap. (H)echt 
verbonden vindt u op de website 
van de gemeente Rotterdam  
www.rotterdam.nl/hechtverbonden. 
Daar kunt u eveneens interviews 
bekijken met religieuze vertegen- 
woordigers, juristen, trouwambtenaren 
en andere deskundigen. 

beste kunt doen en waar u terecht kunt 
voor een melding. 

Religieus trouwen  
zonder burgerlijk huwelijk
In Nederland bepaalt de wet dat een 
religieuze huwelijkssluiting pas mag plaats- 
vinden nadat het burgerlijk huwelijk is 
gesloten. Een stel dat alleen religieus 
trouwt, geldt voor de wet dus niet als een 
echtpaar, maar als afzonderlijke personen. 
Een geestelijke is strafbaar als hij een reli- 
gieus huwelijk sluit voordat een ambtenaar 
van de burgerlijke stand het huwelijk heeft 
voltrokken.

Bij alleen een religieus huwelijk ontbreekt 
de rechtsbescherming die een wettig 
getrouwd paar geniet. Dit heeft gevolgen 
voor eventuele kinderen, en verder voor het 
geld, voor bezittingen - bijvoorbeeld een 
woning -, en voor een eventuele scheiding. 

Kinderen
Als er geen huwelijk voor de wet is 
gesloten, erkent de wet niet automatisch 
het vaderschap. De moeder heeft het 
gezag over het kind; de vader moet het 
kind eerst erkennen. Als de vader het kind 
erkent, krijgt de vader niet meteen het 
gezag over het kind. De vader moet het 
gezag eerst bij de rechtbank aanvragen.
Als de moeder niet de Nederlandse 
nationaliteit heeft, krijgt ook het kind niet 
automatisch de Nederlandse nationaliteit. 
Het kan wel de Nederlandse nationaliteit 
krijgen als de vader Nederlander is én het 
kind erkent. Dat kan de vader doen bij de 
burgerlijke stand van de gemeente.
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Gaat het echtpaar scheiden? Alleen als 
voor de wet vaststaat dat de man de 
vader is, moet de vader alimentatie 
betalen. Staat dat voor de wet niet vast, 
en woont het kind bij de moeder, dan 
staat de moeder er formeel gezien alleen 
voor. Als de man overlijdt, erven de 
kinderen niet automatisch van hem.  
Dat kan alleen als voor de wet vaststaat 
dat de man de vader is.

Geld, vermogen en pensioen
De wet regelt allerlei zaken rond geld, 
vermogen, pensioen en zo meer. Is er in 
Nederland alleen een religieus huwelijk 
gesloten, dan beschouwt de wet de 
huwelijkspartners als twee individuen  

en niet als wettelijk echtpaar met bij- 
behorende rechtsbescherming. Schaft 
een van de partners iets aan, of  gaat  
een partner een lening aan, dan is er  
niet automatisch sprake van een gemeen- 
schappelijke aankoop of  schuld.

Scheiding
Een burgerlijk huwelijk biedt de echte- 
lieden rechtsbescherming. Dat is vooral van 
belang als er problemen zijn. Het sluiten 
van een burgerlijk huwelijk vóór het sluiten 
van een religieus huwelijk is verplicht én 
biedt meer rechtsbescherming. Maar 
deze volgorde sluit niet uit dat er bepaalde 
problemen kunnen komen, zoals weigering 
om mee te werken aan de religieuze 
echtscheiding.



Als de partners uit elkaar gaan, kan het 
zijn dat de gemeenschap dit niet als een 
scheiding ervaart, omdat:

1. de religieuze leer geen
echtscheiding kent;

2. de andere partner weigert mee te
werken aan een religieuze echt- 
scheiding, terwijl die medewerking
noodzakelijk is volgens de leer of  in
de ogen van de familie/
gemeenschap.

Is er sprake van een dergelijke situatie, 
dan duurt het huwelijk in de ogen van de 
gemeenschap gewoon voort. Trouwt één 
van de ex-partners later met een ander, 
dan kan de geloofsgemeenschap dit 
beschouwen als overspel. Als de familie 
dit dan ook nog beleeft als aantasting 
van de eer, kan deze situatie leiden tot 
geweld. Zo kan iemand in ‘huwelijkse 
gevangenschap’ terechtkomen. 

Het is dan in de praktijk vaak onmogelijk 
om opnieuw te trouwen. Als hertrouwen 
al mogelijk is, kan dat vaak alleen buiten 
de religieuze gemeenschap. 

Om toch te kunnen scheiden als de 
partner medewerking weigert, is er een 
aantal juridische mogelijkheden: 

1. Overeenkomst met afspraken over
de religieuze echtscheiding: partners
kunnen al bij hun huwelijkssluiting,
maar ook daarna, afspraken maken
over de beëindiging van het religieus
huwelijk. Daarmee kunnen ze een
situatie van huwelijkse gevangen- 
schap voorkomen. De partners
kunnen zulke afspraken zelf  maken
of  laten vastleggen bij een notaris of
advocaat. Ze kunnen de afspraken
eventueel zelfs na de burgerlijke echt- 
scheiding maken. Voorbeelden van
te maken afspraken: ‘beide partners
werken mee aan beëindiging van een
religieus huwelijk’ of  ‘beide partners
erkennen dat met de burgerlijke
echtscheiding ook het religieus
huwelijk is ontbonden’.

2. Onrechtmatige daad: de partner die
wil scheiden, kan de rechter vragen
de andere partner te bevelen om mee
te werken aan de ontbinding van het
religieus huwelijk. De rechter kan
daarbij een dwangsom opleggen.
Het religieus huwelijk eindigt wanneer
de weigerachtige partner daadwerkelijk
meewerkt aan een religieuze
echtscheiding.

3. Voorlopig getuigenverhoor: voor of
tijdens een gerechtelijke procedure
kan de vrouw vragen om een
‘voorlopig getuigenverhoor’. Dat kan
als de man dreigt niet mee te werken
aan de ontbinding van het religieus
huwelijk. De rechter kan de man dan
verhoren. Zo krijgt de rechter meer
duidelijkheid over de beweegredenen

Bij de ontbinding van  

een burgerlijk huwelijk gelden 

wettelijke regelingen,  

bijvoorbeeld voor de regeling 

van alimentatie
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voor de mogelijke weigering. Soms is 
alleen al de aankondiging van zo’n 
verhoor voor de man aanleiding 
alsnog mee te werken. De rechter kan 
het voorlopige getuigenverhoor ook 
inzetten als de vrees bestaat dat de 
man naar het buitenland wil 
vertrekken. 

Schadelijke traditionele praktijken
Bij een bruiloft horen meestal tradities. 
Ze dragen bij aan de vreugde van het 
moment. Maar tradities, op diverse 
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 het 
individu. Dan spreken we over schadelijke 
traditionele praktijken. Het kan gaan om 
huwelijkse gevangenschap, eergerela- 
teerd 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.  

Waar mensen niet de vrijheid hebben 
hun eigen relaties vorm te geven en het 
leven op basis van eigen keuzes in te 
richten, zetten de gemeente en alle samen- 
werkingspartners zich ervoor in dat zij 
passende informatie en hulp krijgen. 

Herkennen
Een vrouw die slachtoffer is van schade- 
lijke traditionele praktijken, heeft vaak te 
maken met:

• niet kunnen loskomen van haar 
echtgenoot; 

• angst haar kinderen aan haar ex-man 
of  schoonfamilie te verliezen; 

• een vechtscheiding, waarbij mogelijk 
sprake is van huwelijkse 
gevangenschap; 

• de onmogelijkheid een nieuwe relatie 
aan te gaan zonder dat de 
gemeenschap haar daarop aankijkt;

• het gegeven dat mensen in het land 
van herkomst haar zien als overspelige 
vrouw, waardoor ze haar familie niet 
kan bezoeken;

Tradities dragen bij aan  

de vreugde van het moment, 

maar kunnen ook  

schadelijk zijn.
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• het gegeven dat ze alleen een eigen 
reisdocument (ID-bewijs, paspoort) 
kan aanvragen als haar (ex-)man 
daarvoor toestemming geeft;

• beperking van bewegingsvrijheid of  
zelfs opsluiting in huis;

• merkbare, toenemende druk of  
bedreiging, met verscherpte controle 
door familieleden. Die druk kan zich 
uiten in het gedwongen ophalen van 
school of  werk;

• bedreigingen en fysiek geweld.

Wegen om te ontsnappen

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 door bijvoorbeeld 
geweld: bel 112. 

VraagWijzer
Naast Veilig Thuis zijn er in Rotterdam 
VraagWijzers: dit is de eerste ingang als 
Rotterdammers problemen hebben waar 
ze zelf  niet uitkomen. Ook de Sociaal 
Raadslieden zijn te bereiken via de 
VraagWijzer. Neem contact op met de 
VraagWijzer: tel. 14010 of   
www.rotterdam.nl/vraagwijzer.

Juridische vragen
Voor juridische vragen over huwelijkse 
gevangenschap, huwelijksdwang, 
achterlating of  eergerelateerd geweld 
kunt u contact opnemen met een 
gespecialiseerde jurist of  advocaat in 
familie- en echtscheidingsrecht. 

Websites
Informatie over schadelijke traditionele 
praktijken en de hulpverlening is ook te 
vinden op:

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/
https://www.nederlandwereldwijd.nl/hulp-bij-nood/huwelijksdwang
https://www.nederlandwereldwijd.nl/hulp-bij-nood/huwelijksdwang
http://www.leceergerelateerdgeweld.nl/
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