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Minister L. Asscher 
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
Anna van Hannoverstraat 4 
2595 BJ Den Haag 
 
 
 
 
Datum      Kenmerk   Contactpersoon 
25 September 2013   FÖ/afd/13.015   Fatma Özgümüş 
     
Email     Onderwerp   Bijlagen 
F.ozgumus@vluchtelingenorganisaties.nl Reactie Aanpak huwelijksdwang   Manifest voor Zelfbeschikking  

 & achterlating     
 
 
Excellentie,  
 
Vrijwel exact een jaar geleden presenteerden wij de Alliantie voor Zelfbeschikking. Een alliantie die staat voor 
individuele grondrechten, persoonlijke keuzevrijheid en sociale gelijkheid, in het bijzonder gelijkheid tussen 
mannen en vrouwen. Om onderdrukkende praktijken zoals huwelijksdwang, achterlating en huwelijkse 
gevangenschap te bestrijden en zelfbeschikking te kunnen bevorderen, pleiten wij voor een integrale aanpak 
waarin de vrouwen, mannen en kinderen die zichzelf vrijvechten uit belemmerende structuren de noodzakelijke 
erkenning, bescherming en hulp krijgen.  
 
Om dit te realiseren overhandigden wij op 26 september 2012 met brede maatschappelijk steun van ondermeer 
COC Nederland, Defence for Children en het Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd Geweld, een manifest 
(zie bijlage) aan Kamerleden Vera Bergkamp, Sadet Karabulut en Keklik Yucel en aan Eerste Kamerleden Margreet 
de Boer en Marijke Vos. Op lokaal niveau ontvingen wij bestuurlijke steun van de Amsterdamse wethouder 
Burgerschap en Diversiteit Andrée van Es. In ons manifest deden wij de volgende aanbevelingen: 
 

1. Landelijk en lokaal een driedelige aanpak die verder reikt dan het strafrecht; 
2. Het versterken van de rechtspositie en emancipatie op groeps- en individueel niveau;.  
3. Een landelijke taskforce voor de coördinatie van de bescherming van slachtoffers op casusniveau;  
4. Garant staan voor verbetering van informatie, preventie en adequate hulpverlening in binnen- en 

buitenland;  
5. Een centraal meld- en adviespunt waarin mensen met hulpvragen worden geadviseerd over 

partnerkeuze, bescherming, rechtspositie in Nederland en land van herkomst, familiewetgeving, 
kinderen en verblijfsrecht; 

6. Rechtshandhaving door handhaving bestaande wetten en rechten en aanpassing daar waar nodig.  
 
Mede naar aanleiding van onze oproep stelde de toenmalige minister voor Immigratie, Integratie en Asiel een 
verkennersgroep in ter versterking van de aanpak van huwelijksdwang en achterlating, Gebaseerd op het advies 
van de verkennersgroep presenteerde u op 6 juni j.l. de Aanpak Huwelijksdwang en Achterlating, kenmerk 2013-
0000072292. Wij zijn verheugd dat deze problematiek ook bij u prioriteit heeft en dat u welwillend staat 
tegenover concrete beleidsmaatregelen ter verbetering van de aanpak. Toch zien wij de noodzaak om, 
refererend aan onze eerder benoemde aanbevelingen, u op een aantal zaken te wijzen: 
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1. Landelijk en lokaal een driedelige aanpak die verder reikt dan het strafrecht 
 

In ons manifest stellen wij dat drie pijlers in beleid en aanpak centraal dienen te staan: 
● versterken van de rechtspositie en emancipatie op groeps- en individueel niveau; 
● bescherming en veiligheid van (potentiële) slachtoffers van huwelijksdwang, waaronder huwelijkse 

gevangenschap, en/of van achterlating; 
● rechtshandhaving. 

 
Allereerst lijkt u een pakket aan maatregelen te presenteren dat zich beperkt tot de aanpak van achterlating in 
relatie tot huwelijksdwang. Wij willen u erop attenderen dat een groot deel van de slachtoffers van achterlating 
in de praktijk niet gedwongen zijn gehuwd. Het gaat dan bijvoorbeeld om minderjarigen die wegens 
‘opvoedkundige redenen’ bij familie in landen van herkomst worden achtergelaten. Of om vrouwen die vanwege 
‘losbandigheid’ worden achtergelaten. De selectieve hulpverlening die in uw plan wordt gesuggereerd, is in de 
praktijk onhaalbaar en bovendien onwenselijk. Wij hopen dan ook dat dit pakket aan maatregelen eveneens 
wordt ingezet voor slachtoffers van achterlating die níet gedwongen zijn gehuwd. 
 
Ten tweede zien wij met betrekking tot het versterken van de rechtspositie van (potentiële) slachtoffers van 
huwelijksdwang, waaronder huwelijkse gevangenschap, maar ook achterlating (al dan niet gekoppeld aan 
huwelijksdwang) geen concrete beleidsmaatregelen terug. Zo wordt gesteld dat aanpassing van regelgeving 
wordt ‘bezien’ (maatregel 8). Er wordt echter geen concreet voorstel gedaan om bijvoorbeeld de huidige 
beperkende regels omtrent het verkrijgen van reisdocumenten voor minderjarigen aan te passen. Gezien de 
urgentie hiervan, zoals wij ook beschreven in onze brief van 31 juli 2012 kenmerk FÖ/afd.12.018, adviseren wij u 
met klem om zo spoedig mogelijk concrete aanpassingen van de huidige wet- en regelgeving door te voeren. 
Ook uw maatregel om gemeenten te informeren over het handelen bij vermoedens van huwelijksdwang en 
achterlating (maatregel 2) is te vrijblijvend. In plaats van informeren over mogelijke handelswijzen bij vermoedens 
van huwelijksdwang en achterlating, adviseren wij ambtenaren te wijzen op handelen conform de wettelijke 
meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.  

  
2. Een landelijke taskforce voor de coördinatie van de bescherming van slachtoffers op casusniveau  

 
Een van onze belangrijkste aanbevelingen was om een landelijke taskforce op te tuigen met nationale en 
internationale bevoegdheden, die in staat zou zijn om slachtoffers van huwelijksdwang, waaronder huwelijkse 
gevangenschap, maar ook achterlating (al dan niet gekoppeld aan huwelijksdwang) snel en adequaat te helpen. 
In uw actieplan komt een dergelijk orgaan niet terug. Gesproken wordt over een landelijk knooppunt (maatregel 
5), maar dit betreft slechts een kennis- en ondersteuningspunt voor professionals. Een dergelijk punt heeft niet 
de nodige mandaat en bevoegdheden om nationaal en/of internationaal op te treden bij crises.  
 
Gezien de soort cases waaraan wij refereren (zoals de casus van de Somalische Sarah in de zomer vorig jaar), is 
het van cruciaal belang dat een taskforce justitiële bevoegdheden heeft en samenwerkt met overheden op 
bilateraal niveau. Dat gaat dus verder dan deskundigheidsbevordering van gemeenteambtenaren, lokale 
Steunpunten Huiselijk Geweld of vrouwenopvang. Het gaat ook verder dan het stapelen van 
samenwerkingsprotocollen tussen ministeries en instanties omdat partijen in de keten onvoldoende 
communiceren. Het gaat om een gespecialiseerd orgaan dat snel en adequaat kan reageren en bovendien nauw 
samenwerkt met de (inter)nationale NGO’s waar (potentiële) slachtoffers zich in de praktijk melden vanwege het 
laagdrempelige karakter van deze organisaties. Helaas moeten wij constateren dat níet is gekozen voor een 
taskforce met de juiste justitiële bevoegdheden onder het ministerie van Buitenlandse Zaken en/of Veiligheid 
en Justitie. Gezien de optuiging van de Nationale Politie had dit laatste een logische keuze kunnen zijn. 
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3. Een centraal meld- en adviespunt  
 
Naar aanleiding van onze dagelijkse praktijk en signalen van collega organisaties riepen wij op tot een centraal 
meld- en adviespunt waarin mensen met hulpvragen worden geadviseerd over partnerkeuze, bescherming, 
rechtspositie in Nederland en land van herkomst, familiewetgeving, kinderen en verblijfsrecht. Het gaat hierbij 
om een laagdrempelige helpdesk waar ook mensen met vragen die (nog) niet zijn gerelateerd aan geweld, 
terecht kunnen. Een dergelijk laagdrempelig meldpunt zien wij niet terug. Het meldpunt zoals benoemd in uw 
plan van aanpak (maatregel 3), bedient louter professionele partijen en niet de mensen met hulpvragen en/of 
meldingen zelf.  
 
In de praktijk en ook uit onderzoek blijken slachtoffers te weinig gebruik te maken van het bestaande 
meldnetwerk (Steunpunten Huiselijk Geweld) en komen zij vaak terecht bij NGO’s, scholen of vrouwen- en 
zelforganisaties. De verkennersgroep acht de rol van NGO’s, ook wegens hun kennis, ervaring en eigen 
netwerken, bij het versterken van de aanpak van huwelijksdwang en achterlating van groot belang. Een vertaling 
hiervan in uw beleidsmaatregelen ontbreekt echter. Wij constateren dat geen concrete beleidsmaatregelen 
worden getroffen om de toeleiding van (potentiële) slachtoffers naar hulpinstellingen te verbeteren. Noch zien 
wij terug welke concrete rol u in deze ketenaanpak voor NGO’s, scholen en vrouwen- en zelforganisaties ziet 
weggelegd. 
 
Samenvatting 
 
Samenvattend missen wij interdepartementale en integrale maatregelen gericht op het helpen, maar ook het 
aanpakken, van de mensen zélf: de (potentiële) slachtoffers en de daders van huwelijksdwang, waaronder 
huwelijkse gevangenschap, en/of achterlating. In plaats daarvan blijven de maatregelen beperkt tot het 
versterken van bestaande institutionele structuren. Juist deze problematiek, die over alle grenzen heen gaat, 
vraagt om een gezamenlijk ‘out-of-the-box’ denken en een aanpak gericht op en mét de mensen die strijden voor 
hun recht op zelfbeschikking. Met deze brief hopen wij u op een aantal beperkingen van het voorliggende plan 
te hebben kunnen attenderen. Uiteraard zijn wij te allen tijde bereidt om samen met u over de verdere invulling 
van een ‘out-of-the-box’-plan van gedachten te wisselen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Fatma Özgümüş - Vluchtelingen-Organisaties Nederland 
 
Namens de medevertegenwoordigers van de Alliantie voor Zelfbeschikking: 
Ahmet Azdural - Inspraakorgaan Turken  
Shirin Musa - Femmes for Freedom  
Habib el Kaddouri - Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders  
Latifa Lazaar - Stichting Kezban  
Joke Verkuijlen - Stichting Landelijke Werkgroep Mudawwanah 
Evelien Wernsen - Stichting Steun Remigranten  

 
 
 


