
Informatie  
over een religieus 
huwelijk
Trouwen, scheiden en huwelijkse gevangenschap



Voor wie is deze informatiefolder?

Deze informatie is bedoeld voor mensen die religieus willen trouwen of scheiden. 
Kent u iemand die religieus wil trouwen of scheiden? Dan is deze folder ook voor u.

In Nederland heeft iedereen het recht om haar/zijn leven in  

te richten zoals zij/hij dat zelf wil. Ieder mens heeft recht op 

keuzevrijheid en veiligheid. Vrouwen én mannen hebben 

dezelfde rechten. Soms worden deze rechten geschonden, 

door huwelijkse gevangenschap bijvoorbeeld. Vooral vrouwen 

worden hier slachtoffer van. Dit betekent dat twee partners 

religieus getrouwd zijn, maar dat zij niet religieus 

kunnen scheiden. Iemand zit dan vast in haar/

zijn huwelijk en is niet vrij.

In deze folder vindt u informatie over: 
• Hoe u huwelijkse gevangenschap 

herkent
• Welke hulp er is wanneer u dit  

meemaakt, of iemand in uw omgeving

Verder vindt u informatie over:
• Wat een religieus en wettelijk huwelijk is
• Wat uw rechten zijn en wat strafbaar is 
• Scheiden



Herkennen
Herkent u één of meer van de volgende 
dingen in uw leven of bij iemand in uw 
omgeving? 

•  U wilt scheiden, maar uw partner 
weigert medewerking.

• U bent bang dat u (na de scheiding) uw 
kinderen niet meer mag zien van uw 
ex-partner of uw ex-partners familie.

•  Er is veel geruzie in uw huwelijk en u 
voelt zich gevangen.

•  U kunt geen nieuwe relatie beginnen 
omdat uw omgeving dit afkeurt.

•  In uw omgeving / land van herkomst 
zien mensen u als niet trouwe partner. 
Daardoor kunt u uw familie niet meer 
bezoeken.

•  U kunt geen eigen reisdocument 
(ID-bewijs, paspoort) aanvragen zonder 
toestemming van uw (ex-)partner.

•  U kunt zich niet vrij bewegen of u bent 
thuis opgesloten.

•  U voelt steeds meer druk, gevaar  
of dreiging.

•  Uw (schoon)familie controleert wat u 
doet; zij halen u op van school of werk 
terwijl u dit niet wilt.

•  U wordt bedreigd en/of u heeft te  
maken met geweld.

• U heeft geen zicht op uw verblijfsrecht.

Als u één of meer dingen herkent bij uzelf 
of bij iemand anders, dan is er misschien 
sprake van huwelijkse gevangenschap.  
Er zijn mensen die u graag willen helpen. 
Op de volgende pagina leest u daar  
meer over.



Hulp en advies in 
Nederland

Direct gevaar
Bel altijd 112 wanneer er direct 
gevaar en/of geweld is.  
Bellen kan 24/7 en is gratis.

Informatie, advies en ondersteuning 
Veilig Thuis 
Zij weten veel over huiselijk geweld, 
kindermishandeling en huwelijkse 
gevangenschap. U kunt vragen stellen, 
advies en/of ondersteuning krijgen voor 
uzelf of iemand anders. U kunt vanuit 
Nederland altijd (24/7) gratis bellen.  
Dit kan ook anoniem. 

  0800-2000 

Juridische hulp
Juridisch Loket 

 www.juridischloket.nl/familie-en-relatie/  
Heeft u vragen over bijvoorbeeld echt scheiding, 
alimentatie, kinderen of een verblijfsvergunning? 
U kunt bellen voor persoonlijk advies:

  0900 8020 (€ 0,10 per minuut) 
U kunt ook langsgaan of mailen (gratis): 

 www.juridischloket.nl/email-ons/

Opvang, hulp en behandeling  
bij geweld 
Fier 
Fier geeft advies en biedt hulp, opvang en 
behandeling aan.

 www.fier.nl

 klik op de knop ‘Chat hier met Fier’, 
rechtsonder. 

  088 20 80 000

Sterk Huis
Sterk Huis biedt advies, hulp en opvang.

 www.sterkhuis.nl/contact

 Online kunt u chatten
  013 543 30 73

Politie  
Bel naar 112 bij direct gevaar en geweld, zij 
kunnen meteen een politieauto of 
ambulance sturen.  
Is er minder direct gevaar?  

  Bel naar 0900-8844  
Wilt u anoniem blijven?  

  Bel dan naar 0800-7000

http://www.juridischloket.nl/familie-en-relatie/
http://www.juridischloket.nl/email-ons/
http://www.fier.nl
http://www.sterkhuis.nl/contact


Open de camera  
van uw telefoon  
en richt die op dit 
plaatje. Klik op de 
link die verschijnt.

Hulp en advies 
vanuit het 
buitenland
De Nederlandse ambassade van  
het land waar u bent : 

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

De ambassade kan u helpen met  
het vinden van de juiste lokale 
(juridische) hulp. 

Het 24/7 Contact Centre van het  
ministerie van Buitenlandse Zaken.

  +31 247 247 247
 Whatsappen: +31 6 8238 7796

 
Als u in het buitenland zit en hulp nodig 
heeft, kan u altijd contact opnemen met 
het ministerie van Buitenlandse Zaken. 

Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en 
Achterlating (LKHA)

  +31 70 345 4319  
 LKHA@veiligthuishaaglanden.nl 

Veilig Thuis voor vragen, advies en hulp: 
  +31 703 119 007

https://www.nederlandwereldwijd.nl/hulp-bij-nood/huwelijksdwang
https://www.nederlandwereldwijd.nl/hulp-bij-nood/huwelijksdwang
mailto:LKHA%40veiligthuishaaglanden.nl?subject=
https://www.nederlandwereldwijd.nl/hulp-bij-nood/huwelijksdwang
https://www.nederlandwereldwijd.nl/contact/contact-met-het-24-7-bz-contactcenter


Informatie over 
religieuze huwelijken 
en huwelijkse 
gevangenschap 

Een religieus huwelijk of een wettelijk huwelijk?

In Nederland zijn er twee manieren om  
te trouwen: er is het wettelijk huwelijk en 
er is het religieus huwelijk. Wanneer u 
religieus wilt trouwen, moet u altijd eerst 
voor de wet trouwen. Dit doet u bij  
de gemeente met een ambtenaar en  
minstens twee getuigen. Dat moet volgens 
de Nederlandse wet.

Eerst een wettelijk huwelijk is verplicht 
omdat het de getrouwde partners 
beschermt. Het legt hun rechten en plichten 
wettelijk vast. Bijvoorbeeld over geld en 
andere bezittingen, zoals een gekocht huis. 
Of over de kinderen, wanneer die geboren 
worden. Van wie is het huis en ander bezit? 
Wie mag beslissingen nemen over de 
kinderen? Het wettelijk huwelijk geeft de 
getrouwde partners en hun kinderen 

rechtsbescherming, ook als de partners 
later willen scheiden. Daarom is het 
belangrijk dat u wettelijk trouwt, voordat  
u religieus trouwt.



Risico’s van een scheiding 

Wanneer het huwelijk verbroken wordt, maar de (religieuze) 
omgeving dit niet accepteert, kan dit risico’s met zich meebrengen. 
Zeker als u een nieuwe relatie aangaat. Dan kan de familie en/of 
(religieuze) omgeving dit zien als ontrouw of overspel. Dit kan 
leiden tot (eergerelateerd) geweld. Ook wanneer u in Nederland 
scheidt en de scheiding in uw land van herkomst niet geaccepteerd 
wordt, zijn er risico’s. In het land van herkomst loopt u mogelijk 
risico op vervolging vanwege overspel of (eergerelateerd) geweld.

Herkent u dit? Vraag hulp.
Er zijn mensen die u kunnen helpen en ondersteunen.  
Kijk bij ‘Hulp en advies’ voor meer informatie.



Wat is strafbaar? 

In Nederland moet u altijd eerst een 
wettelijk huwelijk sluiten, voordat u 
religieus mag trouwen. Een geestelijke  
(een priester, rabbijn of imam) is strafbaar 
wanneer er een religieus huwelijk wordt 
gesloten voordat het wettelijk huwelijk 
heeft plaatsgevonden. 
Wanneer het niet goed gaat in uw huwelijk, 
wanneer er veel problemen zijn en/of u  
niet meer getrouwd wilt zijn, kunt u bij  
een wettelijk huwelijk scheiden volgens 
Nederlands recht. Als de partner bij een 
religieus huwelijk niet wil meewerken aan 
de scheiding, ziet iemand vast in haar/zijn 
huwelijk.  
 

 
 
Dit heet huwelijkse 
gevangenschap en is 
strafbaar in Nederland.

Rondom een huwelijk zijn  
er nog meer dingen strafbaar: 
Het dwingen tot een huwelijk, opsluiting 
en elke vorm van fysiek, psychisch of 
seksueel geweld binnen of buiten het huis.  

Kijk voor meer informatie en hulp op de 
webpagina huwelijkse gevangenschap:

  www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/
huwelijkse-gevangenschap

(Religieus) scheiden zonder medewerking

Bij een wettelijk huwelijk kunt u scheiden volgens Nederlands recht. 
Bij een religieus huwelijk kan een scheiding moeilijk zijn. 
Bijvoorbeeld wanneer uw religieuze en/of sociale omgeving de 
scheiding niet accepteert. Of als de religie geen scheiding kent,  
maar ook wanneer één van de partners niet wil scheiden.

Ook wanneer uw partner niet wil meewerken, kunt u scheiden.  
Bent u bang om (alleen) hulp te zoeken om de scheiding te starten? 
Vertel uw verhaal aan iemand die u vertrouwt. Vraag haar/hem  
met u mee te gaan of u te helpen bij het vragen van advies aan  
organisaties die u kunnen helpen.

Vóór het huwelijk kunnen partners afspraken maken, over bijvoor-
beeld werk, woonplek en ook over het mogelijk beëindigen van hun 
religieuze huwelijk. Het is belangrijk om deze afspraken te laten 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huwelijkse-gevangenschap
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huwelijkse-gevangenschap


Deze informatiefolder is voortgekomen uit het Traject (H)echt Verbonden van de gemeente 
Rotterdam en het onderzoek ‘Huwelijkse gevangenschap’ van de Universiteit Maastricht in 

samenwerking met de Landelijke Werkgroep Mudawwanah en Atria. Met medewerking van 
vertegenwoordigers van verschillende religies, advocaten, ervaringsdeskundigen, hulpverleners 

en onderzoekers om te strijden vóór keuzevrijheid in relatie.

 Meer informatie
Zie filmpjes met uitleg en lees meer informatie over huwelijkse gevangenschap 
en beschikbare hulp op:  
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huwelijkse-gevangenschap.

vastleggen door een notaris of advocaat. Als één van de partners 
later niet meewerkt aan de afspraak, dan kan de andere partner 
naar de rechter gaan. 

Als u al religieus bent getrouwd maar u geen afspraken bij  
de notaris heeft gemaakt, kunt u alsnog naar de rechter gaan.  
U kunt de rechter vragen de weigerende partner te bevelen  
om mee te werken aan de scheiding. 

Het beste kunt u een jurist om advies over uw situatie vragen.  
Meer informatie staat bij ‘Juridische hulp’. Laat de expert u 
vertellen wat de mogelijkheden volgens de wet zijn.  
En ook over de risico’s voor uw veiligheid en andere gevolgen  
van de scheiding, denk bijvoorbeeld aan de kosten.  
Meer informatie staat bij ‘Hulp en advies’.

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huwelijkse-gevangenschap
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