
Wat kunt u doen:

of kijk op 

020veiligthuis.nl

Bel gratis 24 uur per dag 
7 dagen per week

0800-2000 

1. Breng de signalen in kaart

2. Overleg altijd met een 

deskundige of met 

Veilig Thuis

3. Ga alleen in gesprek met 

betrokkene(n) na overleg 

met een deskundige of 

Veilig Thuis

4. Weeg aard, ernst en risico’s

5. Organiseer hulp en/of meld 

het bij Veilig Thuis
huwelijks-
dwang en 
achterlating

Signaalkaart



Huwelijksdwang
Is het dwingen van een  

meisje, jongen, vrouw of 

man tot een huwelijk. 

Mogelijke redenen 

kunnen zijn: 

• Familiebanden en /of 

familiekapitaal behouden

of vergroten

• Herstel van de familie-eer

• Uitstoting uit de (kerke- 

lijke)gemeenschap

• Corrigeren van seks

voor het huwelijk

• Niet toestaan van homo-

seksualiteit

Mogelijke signalen van huwelijks-
dwang en achterlating kunnen zijn:

• Een verandering in gedrag en/of uiterlijk
• Angst voor de komende (zomer)vakantie
• Angst voor familie
• Er is sprake van mishandeling, verwaarlozing

of misbruik
• Er is begeleiding door familie op straat,

naar huis, school of werk
• Vriendschappen worden bewust verbroken
• Er is een huwelijksbelofte aan iemand gemaakt
• Er zijn eerder andere familieleden uitgehuwelijkt
• Binnen de familie wordt gesproken over

een aankomend huwelijk
• Vakantie wordt verlengd
• Hij/zij komt na de vakantie niet meer terug

op school of werk
• Geen beschikking over het eigen paspoort/id

Heeft u te maken met huwelijks-
dwang en achterlating, bij uzelf  
of bij iemand om u heen?

U kunt er iets tegen doen,  
hoe moeilijk dat soms ook lijkt.

Achterlating
Is het tegen de wil en zonder 

documenten achterlaten van 

een meisje, jongen, vrouw of 

man in het land van herkomst. 

Mogelijke redenen 

kunnen zijn:

• Huwelijksproblemen

en /of relatie beëindiging

• Angst voor te veel

westelijke beïnvloeding

• Herstel van de familie-eer

• Opvoedingsproblemen
Aan huwelijksdwang en achterlating gaat een fase 
vooraf waarin de uitvoering mogelijk te voorkomen 
is, daarom is het belangrijk om vroeg te signaleren.


