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HUWELIJKSDWANG EN ACHTERLATING IN MAROKKO EN TURKIJE 

 
 
Nog steeds zijn er vrouwen en kinderen in Nederland die door hun echtgenoot of ouders worden 
meegenomen naar het buitenland. Hun paspoort en verblijfspapieren worden afgenomen, zodat zij niet 
zelfstandig kunnen terugkeren naar Nederland. Het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en 
Achterlating (LKHA) helpt slachtoffers van huwelijksdwang en achterlating in het buitenland veilig terug 
te keren naar Nederland. 
 
Bij de voorbereiding van het terughalen van deze vrouwen, kinderen en jongeren naar Nederland is het 
van belang om kennis te hebben van de ter plaatse geldende wet- en regelgeving. Twee 
onderzoeksrapporten beschrijven de familiewetgeving van Marokko en Turkije op het gebied van het 
huwelijk, de echtscheiding, afstamming en het ouderlijk gezag alsook wetgeving voor het reizen van 
vrouwen en minderjarigen. 
 

 Onderzoeksrapport Marokko 

 Onderzoeksrapport Turkije 
 
 
  

https://www.huwelijksdwangenachterlating.nl/sites/www.huwelijksdwangenachterlating.nl/files/downloads/onderzoeksrapport_met_recht_teruggekeerd_marokko.pdf
https://www.huwelijksdwangenachterlating.nl/sites/www.huwelijksdwangenachterlating.nl/files/downloads/onderzoeksrapport_met_recht_teruggekeerd_turkije.pdf
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BASISRECHTEN 

 
RvS: erkenning kind wel mogeliijk in bigame relatie 
Het bigame huwelijk van deze Nederlandse man wordt niet erkend. Maar de Raad van State oordeelt dat 
zijn kinderen wel als zijn eigen kinderen geregistreerd kunnen worden en dan ook de Nederlandse 
nationaliteit krijgen.  Zie hier. 
 

TOELATINGSBELEID 

 
RvS: oordeel verblijf van vader bij Nederlands kind 
Nederland oordeelt steeds strenger over de voorwaarden voor een verblijfsvergunning van een 
verzorgende ouder van een Nederlands kind. In dit geval had de vader het kind wel erkend maar hij had 
geen gezag over het kind. Wel had hij bewijs dat hij al jarenlang samenwoont met de moeder en het 
kind, de kinderen naar school brengt en samen met hen naar de kerk gaat. Verder blijkt dat de moeder 
werkt. Maar de Raad van State vindt dat de vader zich te laat in de GBA heeft ingeschreven en dat zijn rol 
ten aanzien van school en kerk te marginaal is. Zie hier. 
 
Rb: geen coulance inburgeringstoets buitenland voor oudere Marokkaanse vrouw 
Deze vrouw wil zich in Nederland vestigen bij haar Marokkaans-Nederlandse man. Hij heeft 
hartproblemen. Zij heeft het inburgeringsexamen niet gehaald en vraagt om vrijstelling. De rechter vindt 
dat niet is bewezen dat de vrouw het inburgeringsexamen nooit kan halen. Ook is niet bewezen dat de 
man echt niet naar Marokko kan reizen. Daarom hoeft de IND geen vrijstelling van het 
inburgeringsvereiste te geven. Zie hier. 
 

CONTROLE EN TERUGKEER 

 
Rb: geen zicht op uitzetting naar Algerije 
Al meer dan 13 maanden kan niemand naar Algerije worden uitgezet. De rechter is het ermee eens dat 
de uitzettingsbelemmeringen vooral met corona te maken hebben. Toch duren ze al te lang. De 
Algerijnse vreemdeling moet uit detentie vrijgelaten worden. Zie hier. 
 

WAT IS ER TE DOEN? 

 
International Cooperation on Undocumented Migrants (PICUM) : Living Undocumented in Europe 
This is a new video that has gathered testimonies from undocumented people telling us what it means to 
be undocumented, how it feels to be called ‘illegal’ and how they would like to be seen, instead. 
https://www.youtube.com/watch?v=WFLjd84iwGQ&t=42s, 14.4.21 
 
EU: Counteracting undeclared work and labour exploitation of third-country national workers 
According to this report, workers with no valid work or residence permit are the most at risk of 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2021:721
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2021:790
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2021:4094
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2021:3701
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undeclared work and exploitation. They also have limited or no alternative options and experience fear 
in reporting exploitative conditions to authorities. The report finds that labour inspectorates are often 
asked to monitor the immigration law, and this can conflict with their mandate to ensure fair work and 
decent working conditions for all workers. Among the solutions, it recommends establishing confidential 
reporting mechanisms to protect workers, and carefully designed regularisation schemes. See here. 
 
European Commission : EU Strategy on Combatting Trafficking in Human Beings (2021–2025) 
The EU anti-trafficking strategy remains largely focused on criminal law responses, but some attention is 
paid to empowerment of victims, which would lead to a more human-rights-based approach to anti-
trafficking. The strategy invites EU governments to create safe environments for victims to report crime 
without fear of prosecution for acts they were forced to commit, or being exposed to secondary 
victimisation, intimidation or retaliation. Challenges around access to residence permits and reflection 
periods for non-EU citizens and Dublin transfers are also mentioned. See here. 
 
 
 
 

Stichting LOS (Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt) is sinds 2003 het kenniscentrum voor mensen en 
organisaties die hulp bieden aan migranten zonder verblijfsvergunning (‘ongedocumenteerden’). Stichting LOS zet 
zich in voor de basisrechten van deze migranten en hun kinderen. 
 

https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=23573&langId=en
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/pdf/14042021_eu_strategy_on_combatting_trafficking_in_human_beings_2021-2025_com-2021-171-1_en.pdf

