
Girls not Brides Nederland 
Op 7 november 2016 is Girls Not Brides Nederland 
opgericht om gezamenlijk te strijden tegen kind-
huwelijken. Girls Not Brides Nederland is onder-
deel van Girls Not Brides the Global Partnership, 
met voorzitter Mabel van Oranje.

Doel van Girls Not Brides Nederland is het delen 
en vergroten van kennis en bewustwording over 
kindhuwelijken, zowel bij het grote publiek als bij 
de politiek. Girls Not Brides Nederland faciliteert 
samenwerking ter voorkoming van kindhuwelijken 
en ondersteuning van reeds gehuwde meisjes en 
jongens in binnen- en buitenland. De werkgroep 
Nederland vraagt specifiek aandacht voor kind-
huwelijken in Nederland. 

Deze brochure is samengesteld namens 
Girls Not Brides Nederland door CKM-Fier, 
Defence for Children - ECPAT, Landelijk Knooppunt 
Huwelijksdwang en Achterlating. Met dank aan 
de organisaties Stichting Voices en Leger des Heils.

Meer informatie:
www.girlsnotbrides.org
www.defenceforchildren.nl
www.huwelijksdwangenachterlating.nl
www.ckm-fier.nl

DE MEESTE KINDHUWELIJKEN 
KOMEN VOOR IN ZUID-AZIË, 
SUB-SAHARA AFRIKA EN IN 
ZUID-AMERIKA EN HET CARIBISCH 
GEBIED, MAAR OOK IN NEDERLAND 
KOMEN KINDHUWELIJKEN VOOR. 
NAAR SCHATTING 250 KIND-
HUWELIJKEN PER JAAR.

Kindhuwelijken in Nederland:
het komt nog steeds voor
Strategie tegen kindhuwelijken
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250 kindhuwelijken per jaar in Nederland
Kindhuwelijken zijn een wereldwijd probleem. Vooral meisjes zijn kwetsbaar 
binnen een kindhuwelijk. Volgens de VN zullen tussen 2011 en 2020 wereld-
wijd meer dan 140 miljoen meisjes trouwen: dit zijn er 37.000 per dag. De 
meeste kindhuwelijken komen voor in Zuid-Azië, Sub-Sahara Afrika en in 
Zuid-Amerika en het Caribisch gebied, maar ook in Nederland komen kind-
huwelijken voor. Naar schatting 250 kindhuwelijken per jaar. Het merendeel 
van de kindhuwelijken is op 16/17-jarige leeftijd gesloten. Het grootste deel 
van de kindhuwelijken waarmee we in Nederland te maken krijgen, wordt 
buiten Nederland gesloten. Informele/religieuze huwelijken die in Nederland 
zelf worden gesloten komen onder meer voor binnen de Romagemeenschap, 
Afghaanse, Somalische, Surinaamse en Syrische gemeenschap. Kindhuwelijken 
maken een kind kwetsbaar voor onder meer: vroegtijdige schoolverlating, 
zwangerschap en seksueel of huiselijk geweld.

Kindhuwelijk wettelijk verboden in Nederland
Kindhuwelijken zijn een schending van het recht van kinderen op ontwikke-
ling, gezondheid, opleiding, gelijkheid, het recht om vrij te zijn van geweld en 
het discriminatieverbod. Soms kunnen deze huwelijken worden aangemerkt 
als vorm van slavernij. Op 5 december 2015 is de Wet tegengaan huwelijks-
dwang van kracht gegaan. Hiermee is er een verbod gekomen op het kind-
huwelijk: beide partners moeten minimaal achttien jaar zijn om te kunnen 
trouwen. Bovendien worden kindhuwelijken die in het buitenland zijn 
gesloten niet meer erkend. 

Informele kindhuwelijken komen nog steeds voor
Je moet 18 jaar zijn om in Nederland wettig te kunnen trouwen. Hoewel  
voor de Nederlandse wet alleen een burgerlijk huwelijk telt, worden er in 
Nederland wel informeel kindhuwelijken gesloten. De echtgenoten en de 
gemeenschap beschouwen het paar wel degelijk als gehuwd. De culturele 
verbintenis van een informeel huwelijk is sterk. Soms worden meisjes en 
jongens gedwongen uitgehuwelijkt, maar het huwelijk kan ook vrijwillig zijn. 
Eenmaal in het huwelijk gestapt, kunnen meisjes daar niet zomaar meer 
uitstappen. Meisjes in kindhuwelijken zijn extreem kwetsbaar. 

Strategie tegen kindhuwelijken
Girls Not Brides Nederland roept op tot een strategie om kindhuwelijken te 
voorkomen. Wanneer er toch een kindhuwelijk is gesloten, moeten er passen-
de bescherming en interventies beschikbaar zijn. Daarnaast moet worden 
voorkomen dat meisjes niet alsnog na hun achttiende gedwongen worden  
om te trouwen. Het gaat om drie groepen meisjes: 
1. Meisjes die trouwen in het buitenland op minderjarige leeftijd en naar 

Nederland komen, dan wel vluchten vanwege een kindhuwelijk. 
2. Meisjes die op minderjarige leeftijd informeel (moeten) trouwen in 

Nederland
3. Meisjes die meegenomen worden naar het buitenland om te trouwen op 

minderjarige leeftijd. 

Om kindhuwelijken te voorkomen en te stoppen is inzet nodig in alle sectoren 
en op alle niveaus. Door kennis en begrip van achterliggende motieven 
kunnen passende interventies worden ingezet. Het stoppen van kindhuwelij-
ken vraagt extra inzet en gerichte investeringen van de overheid, fondsen en 
andere partners. 

Het Servische Roma meisje Natasha is dertien als ze begin 2016 in 
Nederland wordt aangetroffen in de trein door de vreemdelingen-
politie. Volkomen papierloos. Ze zit een maand in gesloten jeugd-
zorg voordat haar moeder haar komt halen. Moeder wil aangifte 
doen voor haar dochter van verkrachting door de negentienjarige 
Roberto. Uiteindelijk zou ze haar dochter meenemen naar Servië. 
Maar de vreemdelingenpolitie treft haar een paar maanden later aan 
bij Roberto’s familie. Natasha is weggelopen om te trouwen met 
Roberto voor de Roma wet. Opnieuw wordt ze, inmiddels zwanger, 
in gesloten jeugdzorg geplaatst. Haar moeder weet niet hoe zij voor 
Natasha moet zorgen, en gaat akkoord met het huwelijk. Roberto en 
zijn vader geven aan dat zij graag voor Natasha en de baby willen 
zorgen. Ook al geeft zij aan vrijwillig seksueel contact te hebben 
gehad, is het de vraag hoe deze vrijwilligheid gezien moet worden. 

Het is een kwetsbaar en zwanger meisje dat in een afhankelijkheids-
positie verkeert. Er loopt dan ook een zedenonderzoek naar Roberto. 
Ook is het maar de vraag of hij, functionerend op laag cognitief 
niveau, een goede vader zal zijn. Omdat de familie van Roberto 
vermogensdelicten en gewelddelicten op hun naam hebben staan, 
wijst de politie op de mogelijkheid dat Natasha meegenomen wordt 
in het criminele wereldje. Gesloten jeugdzorg biedt Natasha de kans 
haar toekomstperspectief te onderzoeken. Op dit moment verblijft 
zij nog steeds in deze instelling. Het gaat, naar omstandigheden, 
goed met haar en haar kind.

Fatima is zestien en woont met haar Afghaanse ouders, broers en 
zusje in Breda. Als Fatima interesse krijgt in jongens van haar 
leeftijd, zijn haar ouders direct op hun hoede. Het past niet bij de 
gebruiken van de familie en het zou de goede naam van haar vader 
en haar familie schaden. Toevallig of niet, maar in deze periode 
komt de 22 jarige neef van Fatima, die in Duitsland woont, regel-
matig met zijn ouders op bezoek. En al moet Fatima er niet aan 
denken, zijn ouders vragen om haar hand. Fatima uithuwelijken is 
een perfecte manier om de goede naam van de familie te bewaken 
en haar te laten trouwen in een goede familie. Fatima huilt een week 
lang, maar haar ouders zetten door. Het religieus gesloten huwelijk 
vindt plaats in Nederland. Direct daarna verlaat Fatima haar school, 
vriendinnen en familie en verhuist naar Duitsland om met haar man 
te wonen.

DIRECT DAARNA VERLAAT  
FATIMA HAAR SCHOOL, 
VRIENDINNEN EN  
FAMILIE EN VERHUIST  
NAAR DUITSLAND OM  
MET HAAR MAN TE  
WONEN.

Aubery is pas veertien als haar moeder haar verplicht te trouwen. 
Haar vader en broer zijn opgepakt door de Syrische politie terwijl 
haar moeder in de gaten wordt gehouden door IS. Bang om haar 
dochter te verliezen dringt ze aan op een huwelijk. Aubery is totaal 
van slag, kan het niet geloven, maar er is geen keus. Vier weken later 
is ze getrouwd en woont ze bij haar schoonfamilie in huis. Een huis 
vol ruzies en spanningen. Ze gebruiken haar letterlijk als huisslaaf. 
En haar man kijkt niet naar haar om. Wanneer IS dreigt alle mannen 
op te pakken, vluchten ze naar Nederland. ‘Eindelijk een kans om 
mijn leven op de rit te krijgen en naar school te gaan’ denkt Aubery. 
Maar niets is minder waar. Haar man accepteert het niet en wordt 
streng en gewelddadig. Dan besluit ze te vluchten en te scheiden 
van haar man. Met haar familie heeft ze geen contact meer. Die 
accepteren niet wie ze is.

Case 1 Natasha, 13 jaar

Case 2 Fatima, 16 jaar

Case 3 Aubery, 14 jaar
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Girls not Brides Nederland 
Op 7 november 2016 is Girls Not Brides Nederland 
opgericht om gezamenlijk te strijden tegen kind-
huwelijken. Girls Not Brides Nederland is onder-
deel van Girls Not Brides the Global Partnership, 
met voorzitter Mabel van Oranje.

Doel van Girls Not Brides Nederland is het delen 
en vergroten van kennis en bewustwording over 
kindhuwelijken, zowel bij het grote publiek als bij 
de politiek. Girls Not Brides Nederland faciliteert 
samenwerking ter voorkoming van kindhuwelijken 
en ondersteuning van reeds gehuwde meisjes en 
jongens in binnen- en buitenland. De werkgroep 
Nederland vraagt specifiek aandacht voor kind-
huwelijken in Nederland. 

Deze brochure is samengesteld namens 
Girls Not Brides Nederland door CKM-Fier, 
Defence for Children - ECPAT, Landelijk Knooppunt 
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