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Management samenvatting 

Inleiding 

Op 5 december 2015 is de Wet tegengaan huwelijksdwang (verder te noemen: de Wet) in werking 
getreden. De Universiteit Maastricht en het Verwey-Jonker Instituut hebben van juni 2019 tot november 
2019 onderzocht hoe de Wet in de praktijk werkt. De Wet beoogt huwelijksdwang in Nederland verder te 
beteugelen en de erkenning van in het buitenland gesloten huwelijken te beperken tot huwelijken die 
overeenstemmen met het in Nederland algemeen geaccepteerde karakter van het huwelijk. De Wet heeft 
enkele wijzigingen gebracht in het Nederlandse huwelijksrecht en in de regels voor de erkenning van 
buitenlandse huwelijken. In het Nederlandse huwelijksrecht is de mogelijkheid afgeschaft om beneden de 
leeftijd van achttien jaar te trouwen, zijn strengere eisen gesteld aan huwelijken tussen verwanten in de 
derde en vierde graad, en zijn de voorzieningen uitgebreid om iets te ondernemen tegen gedwongen 
huwelijken, kindhuwelijken en polygame huwelijken. Verder regelt de Wet dat buitenlandse huwelijken 
die onder dwang zijn aangegaan, buitenlandse kindhuwelijken en polygame huwelijken die een band met 
Nederland hebben,1 in Nederland niet meer kunnen worden erkend. Erkenning van al deze huwelijken is 
pas weer mogelijk als het met de openbare orde strijdige karakter aan het huwelijk is komen te ontvallen.2 
Het onderzoek was gericht op de werking van de Wet, en had niet tot doel om de doeltreffendheid van 
de Wet in kaart te brengen. Gelet op de relatief korte periode dat de Wet in werking is, de korte 
onderzoeksperiode, in combinatie met het feit dat huwelijksdwang niet wordt geregistreerd en veelal 
buiten het zicht plaatsvindt, werd het niet mogelijk geacht hierover verantwoorde uitspraken te doen. 
Het onderzoek richtte zich evenmin op informele huwelijken.3 

Er worden twee categorieën onderzoeksvragen onderscheiden: (kwantitatieve) onderzoeksvragen naar 
aantallen en kenmerken van huwelijkssituaties die onder het toepassingsbereik van de Wet vallen, en 
(kwalitatieve) onderzoeksvragen over het gebruik en de toepassing van de Wet. Bij de laatste categorie 
gaat het om de toepassing van de Wet door degenen die de Wet moeten uitvoeren (rechters, ambtenaren 
burgerlijke stand en IND-ambtenaren), en om het gebruik van de Wet, en de factoren die van invloed zijn 
op dit gebruik, door de doelgroepen. 

Om de werking van de Wet in de praktijk in kaart te brengen, zijn de volgende onderzoeksmethoden 
gevolgd:  

1. Opvragen van bij de IND geregistreerde data over aantallen en kenmerken van kindhuwelijken;  

2. Quickscan van kamerstukken om zicht te krijgen op de achtergronden van de Wet en voorziene 
knelpunten; 

                                                           
1 Omdat een van de echtgenoten ten tijde van de huwelijkssluiting de Nederlandse nationaliteit bezat of in 

Nederland gewone verblijfplaats had. 
2 Bij een kindhuwelijk, zodra beide echtgenoten de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt en zelf om de 

erkenning van het huwelijk verzoeken; bij gedwongen huwelijken, als de echtgenoot die onder dwang het 
huwelijk was aangegaan, met de erkenning van het huwelijk instemt; en bij polygame huwelijken, als het eerste 
huwelijk is beëindigd waardoor het aanvankelijke polygame huwelijk monogaam is geworden. 

3 De Wet geeft alleen regels voor formele huwelijken. Het Nederlandse huwelijksrecht in het Burgerlijk Wetboek 
geldt immers alleen voor burgerlijke huwelijken. Daarnaast kan een buitenlands huwelijk dat niet volgens de in 
het buitenlandse recht voorgeschreven weg is gesloten, om die reden niet worden erkend. 



 

3. Jurisprudentieonderzoek, om (gepubliceerde) rechtspraak in kaart te brengen waarin de Wet werd 
toegepast; 

4. Digitale enquêtes, m.n. om kwantitatieve data te verzamelen. De vragenlijsten zijn uitgezet onder de 
ambtenaren burgerlijke stand, juridische en maatschappelijke professionals en sleutelfiguren uit het 
veld, zoals medewerkers van de Veilig Thuis-organisaties en van diverse COA-locaties, en onder 
ambtenaren van het Openbaar Ministerie met civiele taken; 

5. Diepte-interviews, voor het verzamelen van kwalitatieve informatie. Er zijn interviews afgenomen met 
professionals en sleutelfiguren uit het maatschappelijk veld, advocaten, Nidos, ambtenaren burgerlijke 
stand, en IND-ambtenaren; 

6. Toetsing door experts van de ‘educated guess’ van kwantitatieve data. 

Onderzoeksbevindingen  

Hieronder worden de belangrijkste onderzoeksbevindingen gepresenteerd. 

1. Bekendheid met de Wet  

Uit enquête en interviews blijkt de Wet bij een ruime meerderheid van de respondenten bekend te zijn.4 

Het verbod op kind- en gedwongen huwelijken blijkt de meeste bekendheid te genieten, gevolgd door 
polygame huwelijken. Het verbod op huwelijken in de derde of vierde graad is het minst bekend. Kennis 
over de voorzieningen en bevoegdheden die de Wet biedt (te weten: de verklaring van vrijwilligheid, 
nietigverklaring van een huwelijk, stuiting van een huwelijk) is bij ongeveer de helft van de respondenten 
aanwezig, maar deze kennis is niet altijd volledig. Dit geldt ook voor de bevraagde juridische professionals. 
Volgens de helft van de professionals geniet de Wet onder de primaire doelgroep redelijke bekendheid, 
met name het verbod op kindhuwelijken, en vooral onder mensen die in Nederland zijn geboren en 
opgegroeid. Het verbod op kind-, dwang- en polygame huwelijken is volgens de andere helft 
respondenten niet bekend bij de primaire doelgroep, zeker niet onder mensen die nog niet zo lang in 
Nederland zijn, zoals vluchtelingen. De bekendheid van de norm is dus groter dan van de instrumenten, 
en de norm dat kindhuwelijken niet zijn toegestaan is de meest bekende norm onder professionals en 
gevestigde leden van de doelgroep.  

2. Weinig ervaring met de Wet 

Er is nog niet zoveel ervaring met de Wet. Een verklaring hiervoor kan worden gevonden in de korte 
periode dat de Wet in werking is, gecombineerd met de aard en bijzonderheid van thema’s die hierin 
worden geregeld en een gebrek aan aansluiting van de Wet bij de doelgroepen.  

3. Aantallen en kenmerken 

Huwelijken in Nederland 

Aan de uitvoerders van de Wet is de vraag voorgelegd hoeveel kindhuwelijken, polygame huwelijken en 
huwelijken tussen verwanten in de derde of vierde graad door hen gesloten zijn sinds de 
inwerkingtredding van de Wet. Respondenten geven aan dat ze helemaal geen polygame huwelijken 
voltrokken hebben; voorts geven allen, op één respondent na, aan dat ze geen kindhuwelijken hebben 
voltrokken. Bij de huwelijken tussen verwanten in de derde of vierde graad ligt dit aantal hoger; daar heeft 

                                                           
4 Par. 5.2. 



 

17% van de respondenten één tot vijf huwelijken voltrokken. Als we bij dezelfde respondentengroep 
vragen om schattingen van het aantal voltrokken huwelijken in de gemeente, dan liggen deze hoger dan 
de eerdergenoemde aantallen. Een deel van de uitvoerders (11%) denkt dat er kindhuwelijken zijn 
voltrokken in hun gemeente. Waar geen van de uitvoerders aangeeft een polygaam huwelijk zelf te 
hebben voltrokken, denkt 12% dat dit wel gebeurt in hun gemeente. Bij de huwelijken tussen verwanten 
in de derde of vierde graad schat minder dan de helft van de uitvoerders (47%) dat dit niet gebeurt. Een 
deel geeft ook aan dat ze dit niet weten (14%), omdat verwantschap tussen huwelijkskandidaten niet 
altijd duidelijk is. Concluderend: Er zijn dus geen polygame huwelijken voltrokken en slechts een enkel 
kindhuwelijk, terwijl de schattingen dat deze huwelijken in Nederland wel worden voltrokken, op 11 en 
12 procent liggen. De derde en vierde graad verwantschapshuwelijken geven een ander beeld: zowel de 
feitelijke voltrekking als de schatting ervan liggen aanzienlijk hoger. Daarbij speelt onbekendheid met de 
verwantschapsgraad een rol. 

Stuiting en nietigverklaring 

Van de mogelijkheden die de Wet biedt om huwelijken tegen te houden via stuiting of deze nietig te laten 
verklaren, wordt niet veel gebruik gemaakt. Twee officieren van justitie gaven in de enquête aan dat ze 
minder dan vijf keer een verzoek bij de rechtbank hebben ingediend om een huwelijk nietig te verklaren, 
omdat een van de echtgenoten de leeftijd van achttien jaar niet had bereikt. Uit het rechtspraakonderzoek 
blijken slechts enkele gevallen te zijn waarin een van de echtgenoten aan de rechter om nietigverklaring 
had verzocht op grond van dwang. Op eén respondent na, geven alle ambtenaren burgerlijke stand en 
officieren van justitie in de enquête aan dat zij geen stuitingzaken op basis van de Wet hebben gehad. 
Evenmin zijn in de bestudeerde rechtspraak dergelijke zaken aangetroffen. 

Huwelijken uit het buitenland 

Aan de gebruikers van de Wet (de doelgroep) is in de enquête gevraagd hoeveel in het buitenland gesloten 
gedwongen huwelijken bij hen bekend zijn die na 5 december 2015 naar Nederland zijn gekomen. Het 
merendeel van de gebruikers (64%) geeft aan dat ze met geen gedwongen huwelijk bekend zijn. Echter, 
een klein deel van die groep (10%) zegt dat dit er meer dan vijftien zijn. Opvallend is dat de schatting over 
kindhuwelijken, polygame huwelijken en neef/nichthuwelijken relatief hoog ligt. Veel gebruikers schatten 
dat er meer dan 30 van deze huwelijken zijn gesloten in Nederland of het buitenland die in Nederland op 
rechtsgeldigheid moesten worden beoordeeld.5  

Aan de uitvoerders van de Wet is gevraagd hoeveel buitenlandse kindhuwelijken ze wel en niet hebben 
erkend sinds de inwerkingtreding van de Wet, nadat de betrokkenen de leeftijd van achttien jaar hadden 
bereikt. Van de uitvoerders zegt 63% dat zij geen kindhuwelijken hebben erkend. Ongeveer 25% zegt dat 
zij één of twee kindhuwelijken hebben erkend.  

Uit de geregistreerde data bij de IND blijkt dat de meeste asielaanvragen voor verblijf van kindbruiden uit 
het buitenland, personen uit Syrië betreft. Ook in interviews met ambtenaren burgerlijke stand en IND-
ambtenaren werd, net als in de enquête, Syrië het vaakst genoemd. De herkomstlanden die verder 
werden genoemd, waren Afghanistan, Somalië en Eritrea. Ook gebruikers noemen het vaakst Syrië, 
gevolgd door Somalië, Afghanistan en Pakistan. De jongste huwelijkskandidaat was volgens hen tussen de 
acht en zeventien jaar oud en de oudste huwelijkskandidaat tussen de 21 en 67 jaar. 

                                                           
5 De vraag werd algemeen gesteld zonder onderscheid te maken tussen huwelijken in Nederland en buitenlandse 

huwelijken. Het is echter aannemelijk dat de hogere cijfers in belangrijke mate te verklaren zijn uit huwelijken 
uit het buitenland. 



 

4. Buitenlandse kindhuwelijken en polygame huwelijken in de rechtspraak 

In de bestudeerde rechtspraak staat in bijna alle zaken de vraag of een buitenlands kindhuwelijk of 
polygaam huwelijk in Nederland kan worden erkend niet op zichzelf, maar moest deze vraag worden 
beantwoord in relatie tot een andere rechtsvraag.6 De erkenning van buitenlandse huwelijken speelt een 
grote rol in het vreemdelingenrecht als het gaat om de vraag of een echtgenoot (uit het buitenland) 
verblijf bij de echtgenoot in Nederland kan krijgen.7 Dat kan zowel verblijf regulier als verblijf in het kader 
van asiel zijn. Het strengere erkenningsbeleid heeft ertoe geleid dat buitenlandse huwelijken minder vaak 
worden erkend. Het niet erkennen van een buitenlands huwelijk wegens strijd met de openbare orde, 
heeft volgens de uitleg van de Hoge Raad ook tot gevolg dat de juridische afstamming met de vader niet 
wordt geaccepteerd. Kinderen krijgen dan evenmin van rechtswege de Nederlandse nationaliteit van hun 
vader. Wordt een huwelijk niet erkend, dan heeft dit tot gevolg dat in Nederland geen echtscheiding kan 
worden verzocht en evenmin alimentatie of een verdeling van het vermogen. De Wet, die enkel het 
huwelijk zelf reguleert, werkt mitsdien door en heeft effect op tal van andere rechtsterreinen.8 

5. Kindhuwelijken en het vreemdelingenrecht 

De werking van de Wet tegengaan huwelijksdwang heeft zich het meest duidelijk gemanifesteerd in het 
vreemdelingenbeleid ten aanzien van kindhuwelijken.9 Tot 5 december 2015 was het, onder 
omstandigheden, mogelijk om buitenlandse kindhuwelijken te erkennen en kon aan kindbruiden verblijf 
bij hun echtgenoot in Nederland worden toegestaan. Met de inwerkingtreding van de nieuwe Wet worden 
buitenlandse kindhuwelijken niet langer erkend zolang beide echtgenoten de leeftijd van achttien jaar 
nog niet hebben bereikt, en wordt geen afhankelijk verblijf bij echtgenoot meer verleend. Dat is thans 
praktijk bij de IND en wordt in de rechtspraak bevestigd. Uit cijfers van de IND kan worden afgeleid dat 
het aantal kindhuwelijken waarbij een of beide echtgenoten op het moment van de verblijfsaanvraag voor 
echtgeno(te)ot, nog niet de leeftijd van achttien jaar heeft of hebben bereikt, sinds de inwerkingtreding 
van de Wet minimaal circa 150 bedraagt: in 2015 (vanaf 5 december) minder dan tien, in 2016 honderd, 
in 2017 twintig, in 2018 tien en in 201910 tien.11 Daarbij gaat het om cijfers van asiel nareis en, in beperkte 
mate, om verblijf regulier.  Het aantal situaties waarin sprake was van een kindhuwelijk waarbij 1 of beide 
echtgenoten jonger dan achttien jaar was/waren op het eerste moment dat een van de echtgenoten asiel 
in Nederland aanvraagt, ligt echter hoger, namelijk op 450.12  

Omdat een kindhuwelijk niet wordt erkend, komt een minderjarige bruid in de praktijk als alleenstaande 
minderjarige vreemdeling onder het beschermingsregime van voogdijinstelling Nidos. Waren de 
echtgenoten op het moment van huwelijkssluiting nog geen achttien jaar, maar zijn zij dit beiden wel op 
het moment dat de verblijfsaanvraag wordt gedaan, dan kan het huwelijk worden erkend en verblijf bij 
echtgenoot worden verleend. Voor migratie-beslisambtenaren gold overigens dat zij hierbij de regels uit 
het vreemdelingenrecht volgen, en de Wet tegengaan huwelijksdwang niet rechtstreeks toepassen. 

                                                           
6 Par. 4.2.   
7 Par. 4.3.   
8 Par. 4.2.  
9 Par. 4.3.3.1.  
10 Cijfers tot 1 september 2019. 
11 De cijfers zijn afgerond op tientallen. 
12  Par. 3.8. 



 

Negatieve gevolgen en mensenrechten 

Het vreemdelingenbeleid ten aanzien van kindhuwelijken heeft ook geleid tot enkele gevolgen, die onder 
het oude regime nog konden worden vermeden. In de eerste plaats komt het voor dat kindbruiden, wier 
aanvraag om een vergunning voor verblijf bij echtgenoot wordt afgewezen omdat het huwelijk in 
Nederland niet wordt erkend, alleen en onbeschermd achterblijven in het buitenland. Dat treft vooral 
meisjes in een vluchtelingencontext. Zij moeten het daar doen zonder de bescherming van hun 
echtgenoot, ouders of andere familie die zich in Nederland bevinden. Zowel het recht op gezinsleven en 
de rechten van het kind kunnen dan in het geding zijn. 

In de tweede plaats kan het niet erkend worden als echtgenoot in het vreemdelingenrecht ertoe leiden 
dat de echtgenoten van elkaar worden gescheiden. Uit het onderzoek blijkt dat dit in ieder geval in twee 
omstandigheden het geval kan zijn. Echtgenoten worden van elkaar gescheiden omdat de ene echtgenoot 
niet in het kader van gezinshereniging (regulier of asiel) bij de andere echtgenoot kan worden toegelaten. 
Verder komt het voor dat echtgenoten van elkaar worden gescheiden als gevolg van de Dublinprocedure. 
Een dergelijke scheiding wordt door de betrokken echtgenoten vaak niet gewenst, en is extra 
problematisch als er kinderen in het spel zijn. Ook hier kan het recht op gezinsleven in het geding zijn. 

Deze kwesties spelen overigens niet alleen bij kindhuwelijken, maar ook bij polygame huwelijken. Alleen 
is bij kindhuwelijken de relatie met de Wet veel duidelijker te leggen dan bij polygame huwelijken. De Wet 
heeft weliswaar in het Internationaal privaatrecht de weigeringsgronden bij polygamie aangescherpt en 
hiervoor duidelijke criteria gesteld, maar dit heeft niet geleid tot een wijziging in het vreemdelingenbeleid.  

6. Beoordeling van huwelijksdwang blijft moeilijk vast te stellen 

Dwang bij een huwelijk is moeilijk vast te stellen. Het probleem van het signaleren en vaststellen van 
huwelijksdwang is een van de grootste knelpunten die met de Wet tegengaan huwelijksdwang wordt 
ervaren. Zowel de professionals uit het veld (de gebruikers) benoemen dit als een knelpunt,13 alsook de 
ambtenaren bij de gemeenten14 en IND15 die dwang moeten beoordelen. De redenen waarom dwang niet 
boven water komt zijn divers. Mensen zelf melden het niet (bijv. omdat ze bang zijn voor sociale 
repercussies, en betrokkenen zelf ervaren het vanuit hun eigen cultuur mogelijk niet als huwelijksdwang), 
een gebrek aan contact van ambtenaren met de huwelijkskandidaten als gevolg van digitalisering, 
ambtenaren zien het niet als hun taak om uit zichzelf onderzoek te doen naar dwang, het gemeenteloket 
vormt geen vertrouwde omgeving om dwang te bespreken, en ambtenaren achten zich onvoldoende 
toegerust om dwang te kunnen vaststellen. In verschillende gemeenten wordt gebruik gemaakt van 
hulpmiddelen om dwang beter te herkennen, zoals een lijst met indicatoren. Ambtenaren wezen echter 
op het risico dat sommige indicatoren generaliserend en stigmatiserend kunnen zijn.16 

Om gedwongen huwelijken in Nederland tegen te gaan, heeft de wetgever een huwelijksverbod tussen 
verwanten in de derde en vierde graad ingevoerd. Zij kunnen alleen trouwen als er een verklaring van 
vrijwilligheid wordt afgelegd. De verwantschap tussen huwelijkskandidaten komt echter niet altijd aan 
het licht. Doordat het huwelijksvoornemen elektronisch kenbaar kan worden gemaakt, is er niet altijd 
contact met de aanstaande echtelieden; huwelijkskandidaten hoeven over de verwantschap niet onder 
ede te verklaren; er is niet voorzien in controlemiddelen voor de ambtenaren; en er kunnen problemen 

                                                           
13 Par.5.3.1.  
14 Par. 4.1.2.3. 
15 Par. 4.3.3.2. 
16 Par. 4.1.2.3. 



 

zijn in de communicatie vanwege taal of cultuur.17 Deze verklaring van vrijwilligheid wordt dan ook niet 
effectief bevonden; de verwantschapsband komt immers niet altijd vast te staan en de verklaring zegt 
weinig over de aanwezigheid van dwang. 

7. Sociale factoren verzetten zich tegen gebruik van de Wet 

Sociale druk, loyaliteit naar familie en/of omgeving, de omstandigheid dat de familie-eer in het spel kan 
zijn en vrees voor eerwraak, maar ook een zorg voor het verlies van een afhankelijk verblijfsrecht, kunnen 
het gebruik door betrokkenen uit de doelgroep en de toepassing door professionals van de Wet op 
verschillende manieren beïnvloeden. Professionals geven aan dat hierbij ook de veiligheid van 
betrokkenen in het geding kan komen, terwijl niet is voorzien in bescherming van betrokkenen wanneer 
zij van de Wet gebruik zouden willen maken.18 

8. Wat buiten het zicht blijft 

Naast de moeilijke zichtbaarheid van mogelijke dwang, realiseren autoriteiten zich dat zij niet altijd van 
het bestaan van een huwelijk op de hoogte zijn. Zij sluiten niet uit dat minderjarige dochters met hun 
ouders Nederland binnen reizen terwijl ze eigenlijk zijn getrouwd. Bij polygame huwelijken kunnen eerste 
huwelijken eenvoudig worden verzwegen als en omdat deze niet in Nederland staan geregistreerd. 
Beslisambtenaren hebben dan geen bewijs van het bestaan van een kindhuwelijk of polygaam huwelijk.19 

Omzeiling van de Wet kan door mensen zelf worden gezien als een alternatieve route die zij kunnen 
begaan. Als niet aan de eisen van de Wet voldaan kan worden, kunnen mensen kiezen voor een 
alternatieve oplossing. Er wordt dan gekozen voor een informeel huwelijk of een huwelijk in het 
buitenland. Als de huwelijkspartner nog niet meerderjarig is, wordt deze soms via familie of met een 
andere leeftijd naar Nederland gehaald, aldus respondenten. De Wet zal, zo was de inschatting van 
respondenten, mensen die per se een huwelijk willen, niet tegenhouden.20 

Zowel uitvoerders van de Wet als de professionals en sleutelfiguren uit het veld uiten hun zorg over de 
situaties die hierdoor ontstaan. Betrokkenen bevinden zich in situaties waarop autoriteiten geen zicht 
hebben en die door het recht en deze Wet niet worden beschermd. 

9. Tot slot 

Het beeld dat de onderzoeksbevindingen laten zien, is dat uitvoerders van de Wet veelal de Wet 
toepassen, en wel met inachtneming van de criteria die de Wet geeft. Burgerlijke huwelijken beneden de 
achttien jaar worden in Nederland niet meer gesloten. Dat is anders voor huwelijken tussen verwanten in 
de derde of vierde graad. Buitenlandse kindhuwelijken worden niet meer erkend zolang de echtgenoten 
niet beiden achttien jaar zijn en ook buitenlandse polygame huwelijken die een band met Nederland 
hebben, worden niet erkend. De huwelijksdwang, waarop de Wet primair is gericht, lijkt echter, met name 
als gevolg van het feit dat deze vaak niet boven water komt, in het gros van de gevallen nog steeds aan 
de wettelijke regeling te ontsnappen. Omdat de Wet geen ruimte meer laat voor een discretionaire 
beoordeling van de omstandigheden en belangen van het concrete geval, worden negatieve gevolgen van 
de toepassing van de Wet daarbij ‘voor lief genomen’. Voor de doelgroepen (de gebruikers van de Wet) 
roepen de onderzoeksbevindingen het beeld op dat, waar de Wet in de weg staat aan de 

                                                           
17 Par. 4.1.2.2 en 5.3.2. 
18 Par. 5.4.1. 
19 Par. 4.1 en 4.3. 
20 Par. 3.3. 



 

huwelijksvoltrekking of aan erkenning van bepaalde huwelijken, voor mensen nog steeds andere wegen 
blijven openstaan om hun doel te bereiken.  

 

 


