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Kamer worstelt met huwelijksdwang

Klacht tegen
advocaat trager
afgehandeld

Cyntha van Gorp

Van onze verslaggever

Strikt twee minuten krijgt antropoloog Maja Mischke van voorzitter De
Roon voor haar treurige verhaal over
de 14-jarige vmbo’er Haﬁda. Maar als
ze na het verstrijken daarvan nog
steeds bezig is, kan De Roon het duidelijk niet over zijn hart verkrijgen
om haar af te kappen.
Haﬁda, zo vertelt Mischke tijdens
een hoorzitting in de Tweede Kamer,
keerde na de Kerstvakantie opeens
niet terug op school. Ze was al eerder
een tijd niet in de lessen verschenen
omdat ze op een geheim adres verbleef uit vrees voor haar loshandige
vader. Na anderhalve maand was ze
er weer, nadat ze de aangifte tegen
haar vader had ingetrokken en het
gezin een nieuwe start had gemaakt.
“Dit keer werd gaandeweg duidelijk dat Haﬁda door haar vader was
meegenomen naar familie in Marokko, waar ze voor haar eigen bestwil
binnen werd gehouden. Ondertussen
kon niemand contact met haar krijgen”, herinnert Mischke zich. “Inmiddels woont vader gewoon in Amsterdam met de rest van zijn gezin.
Haﬁda komt misschien nog wel eens
terug. Waarschijnlijk uitgehuwelijkt
aan een Marokkaan die op deze manier toegang krijgt tot Nederland.”
Mischke, die werkt als leraar en
coach in het VMBO in Amsterdam
Nieuw-West, is minder negatief over
de kabinetsplannen (zie box) dan de
sprekers voor haar. Mensen die zich
schuldig maken aan huwelijksdwang
kunnen straks twee jaar achter de
tralies verdwijnen. Nu bedraagt de
maximumstraf nog negen maanden.
“Zo’n strafbaarstelling kan preventief werken”, verwacht Mischke.
Wetenschappers bleken er gisteren
minder hoge verwachtingen van te
hebben. Het zou vooral ‘symboolwetgeving’ zijn, want: hoe stel je vast dat
een huwelijk gedwongen is. “Dwang
is bij de aanvang van het huwelijk
moeilijk te bewijzen. Soms denkt de
bruid ook: laten we het maar een
jaartje proberen. Het probleem is
meestal het scheiden”, zegt weten-

Klagers over de prestaties van advocaten moeten veel langer wachten op
een beslissing over hun klacht. De raden van discipline voor de advocatuur kunnen de stroom klachten
steeds moeilijker aan, onder meer
doordat ze minder geld van het Rijk
krijgen. Wachttijden kunnen oplopen tot acht maanden.
Dat blijkt uit het jaarverslag 2011
van het Hof van Discipline en de vijf
raden. Tijdige afdoening van klachten is essentieel voor de geloofwaardigheid van het tuchtrecht. Die komt
nu in gevaar, waarschuwt Tom Geerdes, de voorzitter van de Raad van
Discipline Den Haag, in het verslag.
Vorig jaar ontvingen de raden van
discipline 1200 klachten tegen advocaten, 41 minder dan in het recordjaar 2010. Ongeveer een derde werd
gegrond verklaard. Dat leidde in 47
gevallen niet tot een maatregel. Er
werden 165 waarschuwingen uitgedeeld en 83 berispingen. 51 keer
mocht een advocaat tijdelijk zijn beroep niet meer uitoefenen, 10 advocaten werden van de lijst geschrapt.
Het aantal advocaten steeg licht: van
16.100 advocaten naar 16.888.
Tot de ernstige gevallen behoorde
een advocaat die werd verdacht van
oplichting. Hij werd met spoed geschorst in afwachting van de tuchtprocedure. De advocaat liet zich
schrappen en dacht daarna de schorsing nog te kunnen aanvechten. Het
Hof van Discipline oordeelde dat hij
door de uitschrijving daar geen belang meer bij had. Een andere advocaat werd voor onbepaalde tijd geschorst omdat hij zijn klanten stelselmatig informatie onthield.
Oktober vorig jaar moest een advocaat in vreemdelingenzaken zijn
praktijk staken omdat hij zijn cliënten voorspiegelde dat hij hun belang
beter kon dienen als zij een door
hem gemaakt pasje hadden. Daarvoor moest worden betaald. De advocaat deed niets voor zijn cliënten,
maar boekte het geld over naar zijn
privé-rekening.

n Hoorzitting maakt niet helder hoe vrijheid van vrouw beschermd kan worden

Femmes for Freedom voerden actie voor ‘door echtgenoten gevangen gehouden vrouwen’. FOTO MAARTEN HARTMAN

Haﬁda komt nog
wel eens terug,
uitgehuwelijkt
schapper Frans van der Velden van
de Vrije Universiteit. Promovendus
Naomi Spalter, eveneens aan de VU,
valt hem bij: “Het strafrecht zal orthodox-Joodse vrouwen niet helpen.
Als een vrouw wil scheiden moeten
beide partners daar vrijwillig mee instemmen. Als dat niet gebeurt, zijn
de gevolgen voor een vrouw het
ergst. Start zij een nieuwe relatie dan
is zij overspelig; eventuele kinderen

uit die nieuwe relatie krijgen een
aparte status. Dat betekent dat zij alleen mogen huwen met partners met
zo’n zelfde status. Dat loopt door tot
de negende generatie.’’
Enkele deskundigen suggereerden
dat aanstaande echtelieden gewezen
moesten worden op het stellen van
voorwaarden in een huwelijkscontract. Vrouwen zouden daarin de mogelijkheid om zichzelf te verstoten
moeten opnemen. VVD-Kamerlid
Van Nieuwenhuizen verwacht daar
echter weinig van. “Daar gaat zo’n
echtgenoot nooit mee instemmen
natuurlijk.” PvdA-Kamerlid Arib
meent dat niet alleen huwelijksdwang, maar ook het achterlaten van
vrouw en kinderen strafbaar gemaakt moet worden.

Politie zet hectiek van een
gewone donderdag op Twitter
Van onze verslaggever
Een dag lang was de hectiek in de
meldkamer van de politie voor iedereen voelbaar – en zichtbaar. De korpsen Rotterdam-Rijnmond en ZuidHolland Zuid hebben 24 uur lang alle
politiemeldingen direct via Twitter
verspreid via het account @politie24.
advertentie

Chronograph series
Model no. 605
€ 320,-

+31 (0)20-679 46 33
info@weisz.nl
www.jacobjensen.com

Het leverde een stroom aan berichten op, over diefstallen, burenruzies,
over vissers zonder vergunning en
weggelopen paarden. Martine Vis, lid
van de korpsleiding van RotterdamRijnmond, zegt dat de politie wilde
laten zien “waar agenten op een dag
mee
worden
geconfronteerd”.
“Transparantie is voor ons belang-

rijk. De politie kan zo de burger op
de hoogte brengen van wat agenten
doen. En als het helpt om meer waardering en begrip te kweken, dan is
dat altijd goed natuurlijk.”
Daarnaast, vertelt Vis, wil de politie
burgers nadrukkelijker betrekken bij
opsporingszaken. “We roepen getuigen van ongelukken of misdrijven op
om zich te melden bij ons.” Wijkagenten van de verschillende korpsen in het land doen dat al langer. Vis
geeft het voorbeeld van een automobilist die enige tijd geleden een kindje op een ﬁets aanreed en niet stopte.
“Ons korps vroeg op Twitter of mensen dit hadden zien gebeuren. De reacties met tips stroomden binnen.
Binnen twee uur hadden we de automobilist te pakken.”
De Twitter-actie was voorlopig een
eenmalig experiment. De twee korpsen vergelijken straks het aantal tips
dat tijdens deze actie is binnengekomen met het aantal op andere donderdagen. Vis: “Ik heb sterk de indruk dat we de afgelopen 24 uur veel
meer waardevolle reacties hebben
ontvangen dan anders. Wellicht dat
we dit project in de toekomst herhalen, maar dan alleen opsporingsberichten verspreiden.”

Strengere regels
Met een pakket maatregelen bond
het kabinet bijna twee jaar geleden
de strijd aan tegen uitbuiting van
vrouwen, zoals gebeurt bij polygamie en huwelijksdwang. Zo moeten aanstaande echtelieden beiden
achttien zijn willen ze met elkaar
in het huwelijksbootje kunnen
stappen, en worden buitenlandse
huwelijken onder de achttien jaar
hier niet langer erkend. Onder
dwang gesloten huwelijken moeten gemakkelijker nietig worden
verklaard en het erkennen van in
het buitenland gesloten polygame
huwelijken wordt verder beperkt.

Twitterberichten van @politie24
Verdachte situatie Veerweg #Papendrecht. 2 onbekende mannen (35 jaar,
donkere kleding) maken foto’s van woningen. #09008844 #politie24
#Oudenhoorn #Molendijk Eerder deze week explosief aangetroffen. Dit
#explosief is zojuist gecontroleerd tot ontplofﬁng gebracht #politie24
#Middelharnis # Langeweg ruzie/twist op straat. Twee honden hebben elkaar aangevallen en baasjes komen er niet uit met elkaar. #politie24
#Rotterdam #Wilhelminakade Vlieger met camera eraan hangt boven
de Maas. #Zeehavenpoitie stelt nader onderzoek in #politie24
Melding dat er op de Elzenweg #Bleskensgraaf 20 kippen op de weg lopen. Geen inzet. Betreft wilde kippen die daar altijd lopen. #politie24
#Rotterdam #Zuidhoek Man doet auto op slot met sleutels en #baby
er nog in #hulpverlening
#politie24 #HoekvanHolland Staat al gehele nacht een vrachtwagen met
draaiende motor in de #Houtmanstraat #Onderzoek
#politie24 #Rotterdam #Prinsenland mederwerker #thuiszorg ziet
man in woning liggen. Politie gaat ter plaatse #hulpverlening #samenwerking
#Rotterdam
#vernieling

#Hillesluis Bewoner heeft meubilair kort en klein geslagen
#politie24

#Rotterdam #BredenoordReyerdijk trambestuurder wordt mishandeld
in tram, verdachte is er vandoor. #09008844 #politie24
#Rotterdam #Schefferstraat Mevrouw over haar toeren. Loopt een grote
spin met een doorsnede van 15 cm in haar tuin #politie24

