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WAT IS HUWELIJKSE
GEVANGENSCHAP?

Een situatie in welke een

vrouwen hun religieus

huwelijk niet kunnen en

mogen beëindigen. Zij

worden tegen hun wil in

gedwongen getrouwd te

blijven.

Onder het civiel recht, van

het land waarin zij

verblijven, zijn ze wel

gescheiden, maar ze

kunnen geen religieuze

noch civiele scheiding

verkrijgen van het land van

oorsprong, simpelweg

omdat hun partner het niet

toelaat.

WIE KRIJGT ER MEE
TE MAKEN?

Huwelijkse gevangenschap

komt voor in Islamitische,

Joodse, Katholieke en

Hindoeïstische

gemeenschappen. Vrouwen

met een biculturele

achtergrond in kwetsbare

situaties hebben de hoogste

kans om verstrikt te raken in

huwelijkse gevangenschap.

Dit komt doordat vrouwen,

in vergelijking met mannen,

veel minder tot geen

mogelijkheden hebben om

het huwelijk te beëindigen.

www.femmesforfreedom.com



Huwelijkse gevangenschap is

duidelijk een schending van

de Universele Verklaring van

de Rechten van de Mens en

CEDAW. Dit laatste

bevestigd opnieuw de

rechten van de vrouw onder

de Istanbul Overeenkomst.

Huwelijkse gevangenschap is

een duidelijke aanslag op de

fysieke en geestelijke

gesteldheid van vrouwen.

Het belemmert het recht van

elke vrouw om te zijn en

leven zoals zij dat zelf willen.

Huwelijkse gevangenschap komt vaak

voor samen met andere vormen van

mishandeling zoals huiselijk geweld,

exploitatie, financiële afpersing, eer-

gerelateerd geweld en gedwongen

huwelijken. Deze vormen een drempel

voor de vrouw om een scheiding aan

te vragen en zorgen er vaak voor dat

de vrouw blijft en de mishandelingen

maar accepteert. 

Ja! Femmes For Freedom heeft

succesvol een politieke lobby

gelanceerd om de definitie van

"gedwongen huwelijk" te verbreden

zodat huwelijkse gevangenschap

onder de Huwelijksdwang, Polygamie

en Genitale Verminking wet valt.

Huwelijkse gevangenschap is nu in

Nederland een misdrijf tegen de

persoonlijke vrijheid van een partner.

Dit maakt Nederland het eerste land

ter wereld dat huwelijkse

gevangenschap op deze manier

erkent en vervolgd.

Procedure burgelijke rechter op

basis van onrechtmatige daad

(artikel 6:162 BW)

Vordering tot nakoming

overeenkomst (artikel 6:74 BW)

Strafrechtelijke vervolging (artikel

285 Sr)

Voorlopig getuigenverhoor (artikel

186 e.v. Rv).

Een situatie van huwelijkse

gevangenschap kan voortaan

binnen één procedure samen met

de ontbinding van het burgelijk

huwelijk worden afgehandeld

(artikel 827 Rv)

Toevoeging algemene bepaling:

partijen dienen, voor zover dat kan,

mee te werken aan de ontbinding

van het burgerlijk én religieus

huwelijk (artikel 1:68 BW).

In situaties waarin preventie van

huwelijkse gevangenschap niet meer

aan de orde is, bestaan er diverse

juridische instrumenten in het

Nederlandse recht waarop een

slachtoffer een beroep kan doen:
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