Meldcode voor het signaleren van gedwongen huwelijken
voor ambtenaren van de burgerlijke stand
Herinnering: Een gedwongen huwelijk is geen schijnhuwelijk!
Bij gedwongen huwelijken is er een dwinger (niet noodzakelijk de partner) en minstens één slachtoffer.

Huwelijksaangifte: u doet een gezamenlijk gesprek

Wees steeds alert voor contextuele risicofactoren en let op de volgende signalen:
(zie publicatie voor meer informatie)
• Ongewoon gedrag, zoals kledij die niet passend is voor de gelegenheid.
• Een houding van verslagenheid (rode ogen, uitermate passief, ontwijkende of apathische blik…).
• Wanhoop bij een van de partijen die het huwelijk aangaat.
• Een eventuele aanwezigheid van lichamelijke letsels (dit wijst niet noodzakelijk op een gedwongen huwelijk maar kan
wel een indicator zijn van intrafamiliaal geweld).
• Het slachtoffer dat mogelijk wordt gecontroleerd: er is een dominante aanwezigheid van de familie of leden van de
gemeenschap.
• Een van de partijen neemt het woord wanneer het huwelijkscontract wordt ondertekend en/of is terughoudend om de
ander iets te laten zeggen.
• Beide partijen kunnen niet in dezelfde taal met elkaar communiceren.
• De ene partij weet weinig over de andere, in het bijzonder wanneer men niet kan antwoorden op eenvoudige vragen.
• Eventuele aantijgingen over een gedwongen huwelijk door een derde partij.

Er zijn een aantal risicofactoren en signalen aanwezig. De
dynamiek tussen de twee is onaangenaam en u merkt toch
een aantal signalen op (zie publicatie). U vermoedt dat het
om een gedwongen huwelijk gaat.

Er zijn geen risicofactoren aanwezig. U merkt geen
signalen op. De dynamiek zit goed, u heeft een goed
gesprek. U heeft geen vermoedens.

Stel bijkomende vragen (zie publicatie) en durf doorvragen.

De vermoedens
zijn weg.

Probeer de personen individueel te spreken. Let op dat er
geen tolken uit de gemeenschap aanwezig zijn (zie publicatie).

U bent zeker dat er sprake is van een gedwongen huwelijk
of het potentieel slachtoffer of de ‘dwinger’ heeft dit
verklaard.

Breng de referentiemagistraat die door het parket is
aangewezen en bevoegd is voor het behandelen van
gedwongen huwelijken op de hoogte. Meld het gevaar dat
dreigt voor het slachtoffer. Raadpleeg de vermelde tips en
de COL 06/2017 in de publicatie.

Laat het
huwelijk
plaatsvinden.

Er is nog steeds twijfel. U heeft nog steeds het
vermoeden dat dit een gedwongen huwelijk is.

Vraag advies aan de referentiemagistraat die door het
parket is aangewezen en bevoegd is voor het behandelen
van gedwongen huwelijken. Stel het huwelijk uit. Geef de
contactgegevens van hulporganisaties (zie publicatie).
Vermeld de noodzaak om het slachtoffer te beschermen.

BELANGRIJK
Wanneer (potentiële) slachtoffers proberen ontsnappen
aan of uit een gedwongen huwelijk kan dit ernstige
gevolgen hebben voor het slachtoffer.

