Vakantietijd :
huwelijkstijd ?

Met de steun
van het Impulsfonds
voor het Migrantenbeleid

Vakantietijd :
huwelijkstijd ?
We stellen vast dat veel allochtone jongeren huwen met een partner uit het land van
herkomst.
Deze huwelijken brengen nu eens dromen, geluk en hoop, dan weer angst, ontgoocheling en pijn. Het is essentieel dat jongeren voor ze op vakantie vertrekken, dé
periode bij uitstek voor huwelijken, voldoende geïnformeerd en gesensibiliseerd zijn
over hun mogelijkheden.
Al deze huwelijken worden bovendien niet op dezelfde manier beleefd : liefdeshuwelijken, gearrangeerde huwelijken, verstandshuwelijken, huwelijken onder dwang…
De verschillende culturen en tradities hebben allemaal een eigen opvatting van het
huwelijk. Voor de enen lijkt het huwelijk, als men 18 is, nog iets wat veraf ligt. Voor
de anderen is het huwelijk al heel vroeg een realiteit. Voor sommigen is het een
verplichte stap om te kunnen samenleven. Voor anderen kan men elkaar graag zien
en samenleven zonder getrouwd te zijn. Voor de enen is het huwelijk een persoonlijke keuze. Voor de anderen is het ook een familieaangelegenheid en is het normaal
dat de ouders hun zeg hebben in de partnerkeuze.
Met deze brochure willen we jongeren informeren en sensibiliseren over gearrangeerde en gedwongen huwelijken, een zicht geven op hun mogelijkheden (op administratief, maar ook op psychologisch vlak) en een praktische handleiding bieden
m.b.t. de Turkse, Marokkaanse en Belgische wetgeving. Uiteraard hebben wij niet
de intentie alle mogelijke procedures en juridische stappen te beschrijven. Wel
hopen wij dat deze brochure ertoe zal bijdragen dat allochtone meisjes en jongens
beter geïnformeerd zijn. De focus in deze brochure ligt op huwelijken tussen Belgen
van Marokkaanse en Turkse origine met iemand uit het land van herkomst, want die
vertegenwoordigen het grootste aantal “ vakantiehuwelijken ”. Maar de informatie
en het advies in deze brochure zijn nuttig voor jongeren van alle nationaliteiten.
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vragen
De zomer staat voor de deur,
de examens zijn achter de rug.
Wat zijn de plannen ?
Kies het scenario dat het beste bij jouw situatie past :

A

Zoals bijna elk jaar trek ik met vader, moeder, broers en zusjes naar Marokko/
Turkije : een heerlijke luilekker vakantie met zon, zee, souks/çarsi, lekker eten,
gezellige babbels met familie en vrienden, hier en daar een huwelijksaanzoek
en de nodige familiestress ;-)

B

Love is in the air… Dit jaar trek ik niet zomaar op vakantie naar Marokko/
Turkije, maar ik ga er ook trouwen ! Ik moet dus aan duizend-en-een praktische dingen denken ! En dan die administratieve rompslomp : hoe zit dat nu
weer juist in Marokko/Turkije ?

C

:-0 ?

Eigenlijk zou ik het liefst thuis blijven of met mijn vrienden of vriendinnen op
pad gaan. Maar mijn ouders willen dat ik mee naar Marokko/Turkije ga. Ik
hoop maar dat ze niet een of andere huwelijkskandidaat voor me hebben
uitgezocht… Familiestress verzekerd dus

D

;-)

Voor mij is de combinatie familiebezoeken én vakantie dodelijk. Mijn familie
woont trouwens om de hoek en na een jaar werken en studeren wil ik wel
eens iets anders ! Ik gooi het dit jaar volledig over een andere boeg en trek
dus de wijde wereld in. Je hoort nog van mij ;-)

E

Het buitenland staat voor mij dit jaar niet op het programma ! Ik heb altijd al
van zomerbruiloft gedroomd en eindelijk is het zo ver ! De mensen zijn uitgenodigd, de menu’s samengesteld én natuurlijk heb ik mij een chique outfit
gekozen ;-) Nu nog hopen op goed weer !

F

Pf, ik blijf in het land dit jaar. Voor mij geen verre reizen. Mijn ouders volgen
mijn doen en laten met argusogen de laatste tijd. Ik het zo gevoel dat ze
achter m’n rug een of andere huwelijkskandidaat voor me hebben
gezocht…
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antwoorden
Heb je D geantwoord ?
Goede reis, en vergeet niet je vrienden een postkaartje te sturen !

Heb je A, C of F geantwoord ?
Gewild of ongewild verwikkeld raken in een huwelijk is niet evident. We zetten
daarom graag een aantal zaken op een rijtje : je rechten, je uitwijkmogelijkheden,
nuttige adressen voor het geval dat… !

Heb je B of E geantwoord ?
Je hebt de vrouw of man van je leven gevonden en je kan niet wachten om te
trouwen. Je ouders hebben iemand voor je gekozen en je vindt zelf dat die persoon
bij je past. Een huwelijk is een ernstige zaak, iets wat je voor lange tijd bindt. Je
moet er dus goed over nadenken, en je moet ook een aantal praktische en administratieve stappen zetten. Verderop in deze brochure vind je een overzicht van wat
je moet doen !
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Is er l iefde in het spel ?
Druk op de “ pauzetoets ”
en denk eventjes na !
Je hebt in Marokko of Turkije de ideale man of vrouw gevonden en je droomt al van
een leven samen in België. Maar de vakantiesfeer doet alles er vaak rooskleuriger
uitzien dan in het dagelijkse leven het geval is. Als je trouwt met iemand uit Marokko
of Turkije, dan trouw je met iemand die in een andere sociale en culturele context
is opgegroeid dan jijzelf. En vooral, iemand die weinig afweet van België en van jouw
leven hier.
Huwen is iets heel belangrijks : het bepaalt jouw eigen toekomst en die van je
partner. Dus, vooraleer die stap te zetten, denk je best even goed na. Praat erover,
leer je partner kennen : heb je dezelfde opvattingen over wat belangrijk is in het
leven ? Verwacht je hetzelfde van het leven in België ? Als jonge vrouw verwacht je
misschien dat het huwelijk je meer vrijheid zal geven, terwijl je partner droomt van
een zorgzame vrouw die thuis blijft met de kinderen. Of omgekeerd…
Neem dus de tijd om elkaar vooraf te leren kennen ! Laat je niet misleiden door
allerlei tradities die zeggen dat dit verboden zou zijn ; ook niet volgens de Islam.
Binnen bepaalde grenzen (uiteraard ; -) ; hebben jij en je aanstaande het recht om
elkaar beter te leren kennen ! Omdat het in de Koran staat, om roddels te voorkomen, of gewoon omdat je ouders of je familie erop staan kan het zijn dat jullie er
niet met z’n tweetje op uit mogen, maar steeds vergezeld worden door broertje of
zusje. Misschien niet ideaal, maar beter dat dan niets !
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Laat je niet overtuigen het huwelijk snel af te sluiten voor het einde van de vakantie.
Weeg alle gevolgen van deze verbintenis goed af, want ze zal jullie leven ingrijpend
veranderen : je partner zal wellicht alles in Turkije of Marokko moeten opgeven om
met jou hier in België een nieuw leven te beginnen. Hij of zij zal zich misschien
moeilijk kunnen aanpassen, heimwee hebben, problemen met de taal ondervinden… Misschien vindt je partner niet meteen werk, en in het begin zal hij of zij het
vervelend vinden van jou af te hangen, niet alleen financieel maar ook om een permanente verblijfsvergunning te krijgen.
Een vertrouwenspersoon (die ook bij je partner en bij jouw familie vertrouwen
geniet) kan je helpen een constructief gesprek te voeren. Je kan dit vragen aan een
familielid, of aan iemand uit jouw omgeving die aanzien en waardering geniet… Als
je niemand kent die deze rol kan vervullen, dan kan je in België altijd terecht bij
mensen die gespecialiseerd zijn in bemiddeling (zie Nuttige adressen).
Je bent zelf verantwoordelijk voor je keuze ! Zowel voor jezelf als je partner is het
niet fair om achteraf in België dit huwelijk nietig te verklaren en zijn/haar visum tegen
te houden. Als je gedwongen werd te huwen is dit je recht, anders niet ! Je bent
immers ook mee verantwoordelijk ! In een sfeer van vakantie lijkt alles waarschijnlijk
rozengeur en maneschijn, maar bedenk dat je op een doordeweekse dag in België
ook nog met elkaar verder moet ! Als je dit ziet zitten : go for it !
De informatie in deze brochure kan je alvast helpen.
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Ja, ik wil !
Huwelijk in België
In België heeft enkel het burgerlijk huwelijk juridische waarde.

Voorwaarden om te huwen
• Je moet allebei 18 jaar oud zijn. Wie jonger is, moet toestemming krijgen van de
rechter.
• Je mag niet al gehuwd zijn.
• Je mag niet huwen met verwanten tot in de tweede graad, dat wil zeggen je
neven en nichten.
• Je moet vrij toestemmen.
• Je mag huwen met iemand van hetzelfde geslacht.
• Er moeten twee getuigen zijn.

Huwelijkscontract
Jij en je partner huwen automatisch met gemeenschap van goederen.
Als jij en je partner andere specifieke afspraken in verband met jullie huidige en
toekomstige vermogen willen maken, sluit je best een huwelijkscontract af. Je kan
daarvoor bij een notaris terecht (www.notaris.be)
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In België

Wanneer kan men je huwelijk weigeren ?
Als je partner de Belgische nationaliteit niet heeft en als de ambtenaar van de burgerlijke stand twijfelt aan de intenties van (één van) de huwelijkskandidaten, dan
kan hij weigeren het huwelijk af te sluiten (bijvoorbeeld, huwelijkskandidaten verstaan elkaar niet of hebben een tolk nodig om met elkaar te kunnen praten, of de
huwelijkskandidaten hebben elkaar voor het huwelijk nog nooit ontmoet).
Je kan binnen de maand tegen deze weigering om het huwelijk af te sluiten in
beroep gaan bij de rechtbank van eerste aanleg.
De ambtenaar van de burgerlijke stand kan de Cel Schijnhuwelijken of het parket
inschakelen om een onderzoek te star ten naar de intenties van de
huwelijkskandidaten.

Mensen
zonder papieren
Ook mensen zonder papieren kunnen in België een huwelijk aangaan. Onder
meer op basis van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens heeft
iedereen, ook mensen zonder wettig verblijf, het recht om een huwelijk aan te
gaan. Nadien kunnen zij via gezinshereniging een procedure starten om geldige
verblijfsdocumenten te bekomen. Deze procedures nemen veel tijd in beslag,
en soms moet de partner zonder papieren eerst terug naar het land van her
herkomst om een visum aan te vragen..
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Huwelijk in Marokko
In Marokko is een burgerlijk huwelijk ook een religieus huwelijk.

Voorwaarden om te huwen
• Je moet allebei 18 jaar zijn (behalve met uitzonderlijke toestemming van de
rechter).
• Je mag niet huwen met verwanten in de eerste graad, dat wil zeggen zus, broer
of ouders.
• Je mag huwen met je neef of nicht, maar je moet eerst een bloedtest laten
uitvoeren.
• Je moet vrij toestemmen.
• Een meisje moet met een moslim huwen. Zoniet moet de jongen zich bekeren.
Pas na zijn bekering tot de islam kunnen ze huwen voor de Marokkaanse wet.
• Een jongen mag met een joods, christelijk of moslimmeisje huwen.
• Er moet een bruidsschat opgenomen worden in de huwelijksakte. Deze bruidsschat komt enkel het meisje toe.
• Er moeten twee adouls zijn. Dit zijn mannelijke getuigen die door de minister van
Justitie worden aangeduid. Bij het huwelijk vervullen zij een dubbele functie : ze
zijn getuige en ze stellen de huwelijksakte op.
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In Marokko

Welke documenten zijn nodig ?
Naast de gebruikelijke documenten heb je ook een verklaring nodig van een dokter
waarin staat dat je geen besmettelijke ziekte hebt, en een attest van de procureurgeneraal des Konings van Marokko als een van de partners tot de islam bekeerd
is. Dit attest wordt gelegaliseerd door het consulaat of de ambassade van België
in Marokko.

Het huwelijkscontract
Volgens het Marokkaans recht is het huwelijk een overeenkomst tussen twee partijen die allebei uitdrukkelijk hun akkoord geven. Zowel de vrouw als de man zijn
dus partijen bij deze overeenkomst en hun toestemming voor het huwelijk is vereist.
Daarnaast kunnen zowel jij als je aanstaande in het huwelijkscontract een aantal
voorwaarden laten opnemen : het recht om je opleiding af te maken, het recht te
gaan werken, het recht op echtscheiding als de man een tweede echtgenote neemt,
hoe jullie het vermogen binnen het huwelijk willen verdelen, enzovoort. In de sfeer
van verliefdheid, is het soms moeilijk om deze ‘eisen’ daadwerkelijk in het huwelijkscontract op te nemen. Ze zijn nochtans van belang indien er ooit problemen
opduiken. Schakel desnoods een vertrouwenspersoon in die jou kan bijstaan !
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Let op !
Let op !
Maagdelijkheid is geen wettelijke voorwaarde en kan dus niet worden geëist om te
huwen ! Sommige meisjes kiezen voor een maagdelijkheidcertificaat om zich in te
dekken tegen de roddels van de (schoon)familie.

Wanneer je de dubbele Belgische en Marokkaanse nationaliteit hebt en je trouwt in
Marokko met iemand van Marokkaanse nationaliteit, dan val je onder het
Marokkaanse familierecht, zelfs al woon je in België. Dit heeft onder meer gevolgen
voor jouw rechten in verband met echtscheiding, alimentatie, zorg voor de kinderen… Het internationaal recht evolueert echter, dus informeer je degelijk vooraf !
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In Marokko

De nieuwe Moudawana
In 2004 is de Marokkaanse familiewetgeving, de Moudawana, hervormd.
Waarom is dit belangrijk voor jou ?
• De huwelijksleeftijd van meisjes werd opgetrokken van 15 naar 18 jaar.
• Voor meerderjarige meisjes wordt de huwelijksvoogd (vader, broer, oom,…)
afgeschaft. Voortaan maakt de toekomstige echtgenote zelf haar toestemming
om te huwen bekend, en ze hoeft zich niet langer te laten vertegenwoordigen
door een voogd die haar toestemming bekendmaakt.
• Het gezin is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van man en vrouw, en de
vrouw is niet langer gehoorzaamheid aan haar man verschuldigd.
• Polygamie en verstoting worden nu aan strenge voorwaarden onderworpen,
waardoor de kans dat de man een tweede vrouw neemt of zijn vrouw verstoot
aanzienlijk kleiner wordt.
• Ben je al getrouwd voor de Belgische wet ? Met de nieuwe wetgeving wordt dit
huwelijk ook in Marokko erkend (via het consulaat van Marokko in België), op
voorwaarde dat je huwelijk heeft plaatsgevonden in aanwezigheid van twee
moslimgetuigen.
• In de Marokkaanse wetgeving bestaat de scheiding van goederen : man en
vrouw beheren ‘elk’ hun ‘eigen’ goederen. Wat tijdens het huwelijk verworven
wordt, komt aan de man toe, tenzij er een akte is. Het is nu mogelijk om een akte
op te stellen (naast de huwelijksakte) waarin jullie verklaren dat de goederen/
eigendommen verworven tijdens het huwelijk van jullie beiden zijn.
Voor een overzicht van alle wijzigingen in de Moudawana kan je een brochure
bestellen bij het SAMV, en voor juridisch advies kan je ook terecht bij de juridische
helpdesk van het VMC (zie Nuttige adressen).
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Huwelijk in Turkije
In Turkije heeft enkel het burgerlijk huwelijk juridische waarde

Huwelijksvoorwaarden
• Je moet allebei 18 jaar zijn (behalve met uitzonderlijke toestemming van de
rechter).
• Je mag niet huwen met verwanten in de eerste graad, dat wil zeggen je zus,
broer of ouders.
• Je mag huwen met je neef of nicht, maar daarvoor moet je eerst een bloedproef
laten uitvoeren.
• Je moet vrij toestemmen.
• Er moeten twee getuigen aanwezig zijn. Een getuige kan zowel een man als een
vrouw zijn.

Vermogensrechtelijke toestand
Je huwt automatisch met gemeenschap van aanwinst. Wat betekent dit ? Wat je
vooraf al had, blijft van jou, maar alles wat je verwerft tijdens het huwelijk is gemeenschappelijk. Indien je andere financiële afspraken wil maken, kan een apart contract
opgesteld worden tussen beide partners. Dit contract staat los van je
huwelijkssluiting.
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In Turkije

Religieus huwelijk
Zoals in België heeft het religieuze huwelijk in Turkije geen wettelijke waarde, enkel
het burgerlijk huwelijk telt. Indien je een religieus huwelijk aangaat zonder burgerlijk
te zijn getrouwd, hebben jij en je partner geen enkele wettelijke verplichting ten
opzichte van elkaar, en je partner kan geen visum voor gezinshereniging
aanvragen.
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terug
Terug in België
(Gezinshereniging)
Wordt een huwelijk dat in Turkije of
Marokko is afgesloten, in België erkend ?
België erkent elk huwelijk dat aan de vereisten van de Belgische wet voldoet. Vooral
de leeftijdsvoorwaarde is hier van belang. Wanneer je in België terug bent, moet je
de huwelijksakte laten vertalen en legaliseren. Dit document en de huwelijksakte
moet je binnenbrengen bij de gemeente waar je woont.
De ambtenaar van de burgerlijke stand schrijft je huwelijk dan in de registers van
de burgerlijke stand van de gemeente in.

Hoe kan ik mijn partner laten overkomen ?
Wanneer jullie huwelijk is afgesloten in het buitenland, wil je jouw partner allicht zo
spoedig mogelijk laten overkomen. Hiervoor moet je de procedure tot gezinshereniging starten. Je partner moet dan op de ambassade of het consulaat van België
in Turkije of Marokko een visum van het type D (gezinshereniging) aanvragen.
Controleer goed aan welke voorwaarden jij en je partner moeten voldoen om je
partner naar België te laten overkomen. Als aan alle voorwaarden voldaan is, kan
je partner in het kader van gezinshereniging naar België komen en de procedure
starten om geldige verblijfsdocumenten te krijgen.

Tip
Zorg ervoor dat alle administratieve documenten uit Turkije of Marokko gelegaliseerd zijn op de ambassade of het consulaat !
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De wetgeving op de gezinshereniging
In 2006 is de wetgeving op gezinshereniging voor huwelijken tussen niet-Belgen en
niet-EU-onderdanen veranderd.
DUS : dit geldt enkel indien je NIET over de Belgische nationaliteit beschikt en huwt
met iemand van buiten Europa.
De belangrijkste wijzigingen op een rijtje :
• Als je minder dan één jaar getrouwd zijn, moet je 21 jaar zijn om jouw partner
naar België over te laten komen. Met andere woorden, als je voor je 21e huwt,
zal je tot je 21ste verjaardag om je partner naar België over te laten komen.
• De controleperiode wordt verlengd. Pas na 3 jaar samenleven wordt een autonome verblijfsvergunning afgeleverd. Wanneer de huwelijksvoorwaarden niet
langer vervuld zijn (je woont bijvoorbeeld niet meer samen onder hetzelfde dak),
kan het tijdelijke verblijfsrecht binnen de eerste 3 jaar beëindigd worden. Ook
na echtscheiding binnen de eerste 3 jaar kan de verblijfsvergunning ingetrokken
worden.
• Als je slechts een beperkte verblijfsvergunning hebt, is de gezinshereniging
afhankelijk van je inkomen. Je moet immers beschikken over ‘toereikende, stabiele en regelmatige bestaansmiddelen’, zodat je niet ten laste valt van de overheid. Bovendien moet je over ‘behoorlijke huisvesting’ en een ‘ziekteverzekering’
beschikken.
Maar opgelet, de Belgische wet op dit gebied evolueert. Informeer je goed !
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help !
Oei, ik moet trouwen !
Wat kan je doen
als je familie je dwingt te trouwen ?
Wettelijk gezien is het in België niet mogelijk om te dwingen, ongeacht welke nationaliteit of origine je hebt. Ook volgens de Marokkaanse en Turkse wet is het niet
mogelijk om je te dwingen te huwen en moet je uitdrukkelijk je toestemming geven.
Toch gebeurt het in de praktijk dat je tijdens de vakantiemaanden door de familie
onder druk wordt gezet om te huwen. Dit kan zowel in België als tijdens je vakantie
in het land van herkomst.
Als je familie je onder druk zet om in Marokko of Turkije te trouwen tijdens je vakantie, probeer hierover eerst en vooral met je ouders te praten.
Laat je niet overdonderen door het argument dat dit nu éénmaal zo hoort binnen
jouw religie of cultuur. Géén enkele religie keurt een gedwongen huwelijk goed. Je
kan ook beroep doen op de Islamitische rechten ; diverse passages in de Koran
wijzen erop dat een gedwongen huwelijk haraam (verboden) is. Een huwelijk kan
enkel plaats vinden als jij en je partner hiermee uitdrukkelijk instemmen.
Het inschakelen van een vertrouwenspersoon (die ook voor je ouders geloofwaardig
is) kan je helpen bij het voeren van een goed gesprek. Je kan daartoe een beroep doen
op een familielid, of een persoon uit jouw omgeving die waardering of aanzien geniet.
Indien je niet onmiddellijk iemand kent, kan je in België ook aankloppen bij mensen
gespecialiseerd in psychosociale bijstand en bemiddeling (zie Nuttige adressen).
Als je je werkelijk bedreigd voelt, verwittig dan de politie. Een gedwongen huwelijk
is strafbaar in België. Wie iemand dwingt te trouwen – met geweld of onder bedreiging – riskeert een celstraf of een zware geldboete. Elke Belgische overheid
(gemeente, Dienst Vreemdelingenzaken) kan weigeren een dergelijk huwelijk te
erkennen zonder via de rechtbank te gaan en zonder dat het slachtoffer daartoe
een verzoek indient. Het parket of het slachtoffer kan ook de nietigverklaring van
het huwelijk vragen door een rechtbank.
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help !
Wat kan je doen als je vreest in Marokko
of Turkije voor de onaangename keuze te
worden geplaatst : tegen je zin huwen of
ter plaatse worden achtergelaten zonder
papieren ?

Om dit te voorkomen, raden we je aan volgende maatregelen te nemen :
• Leg uit dat bij terugkeer in België je dit huwelijk kan aangeven als een gedwongen huwelijk. Dit huwelijk wordt dan nietig verklaard en je partner heeft dan geen
recht naar België te komen
• Zorg er altijd voor dat je je eigen verblijfsdocumenten (identiteitskaart en reispaspoort) in jouw bezit hebt, of toch minstens een kopie ervan !
• Vooraleer je vertrekt, verwittig in België een aantal mensen die je vertrouwt over
het feit dat je vreest achtergelaten of uitgehuwelijkt te worden wanneer je in
Marokko of Turkije bent. Geef hen een kopie van jouw verblijfspapieren : zij
kunnen dan alarm slaan bij politie of parket wanneer je voor lange tijd zou
verdwijnen.
• In Marokko of Turkije zelf kan je ook contact opnemen met de Belgische ambassade of het consulaat. In Marokko en Turkije zijn er organisaties die je kunnen
bijstaan in geval van problemen (zie Nuttige adressen).
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Wat doe je als ondanks
alle voorzorgsmaatregelen je papieren
in beslag worden genomen tijdens
je verblijf in Marokko of Turkije ?

Je hebt de Belgische nationaliteit
Neem contact op met de ambassade of het consulaat van België ter plaatse. Zij
bezorgen jou een ‘laissez passer’, een document waarmee je het land kan verlaten
en naar België terug kunt keren.

Je hebt geen Belgische nationaliteit
• Dien klacht van verlies van documenten in bij politie of parket ter plaatse.
• Neem contact op met de gemeente waar je woont in België en vraag hen een
getuigschrift van woonst over te maken aan de ambassade of het consulaat van
België.
• Vraag ter plaatse een nieuw nationaal paspoort aan.
• Vraag een terugkeervisum aan bij de ambassade of het consulaat van België.
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help !
Wat doe je indien je tegen je wil bent uitgehuwelijkt en naar België terugkeert ?

Heeft het huwelijk (tegen jouw zin) toch plaatsgevonden, dan kan je contact
opnemen met de Cel of het Meldpunt Schijnhuwelijken van de gemeente zodra je
in België terug bent. Zij schakelen dan het parket in of brengen de Dienst
Vreemdelingenzaken (DVZ) in Brussel op de hoogte. DVZ kan op basis van jouw
verhaal beslissen om het visum van je partner te vertragen ofwel om hem de
toegang tot het Belgische grondgebied te ontzeggen.
Indien je kan bewijzen dat je gedwongen werd te huwen, kan je dat huwelijk ook
nietig laten verklaren. Deze procedures om het huwelijk nietig te verklaren duren
vaak lang. Je kan daarom best een beroep doen op gespecialiseerde centra en
advocaten(zie Nuttige adressen).
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Schijnhuwelijken
Wanneer twee mensen trouwen en min. één van de partners heeft niet de intentie
om een duurzaam samenleven op te bouwen, dan spreken we van een schijnhuwelijk. Vaak heeft één van de partners andere bedoelingen, bv. geldige verblijfsdocumenten verkrijgen, de Belgische nationaliteit bekomen,…
Sinds 21 februari 2006 zijn schijnhuwelijken in België officieel strafbaar.
Zowel de partner die een verblijfsrechtelijk voordeel beoogt als de partner die hem
of haar daarbij helpt, kunnen worden gestraft. Ook poging tot schijnhuwelijk is
strafbaar.
Er is in strenge straffen voorzien wanneer er sprake is van dwang of wanneer het
misbruik gebeurt uit winstbejag.

Wat kan ik doen als slachtoffer
van een schijnhuwelijk ?
Wanneer je ontdekt dat je partner het toch niet zo goed meende en geen echte
relatie wil opbouwen maar enkel met je wilde trouwen om een verblijfsvergunning
te verkrijgen, heb je twee mogelijkheden : ofwel de ontbinding van het huwelijk
(echtscheiding), ofwel een nietigverklaring van het huwelijk. De procedure om een
huwelijk nietig te verklaren verloopt vaak veel trager en is moeilijker dan een echtscheidingsprocedure. Je moet kunnen bewijzen dat het om een schijnhuwelijk gaat.
Je partner kan ook het land uitgezet worden, dus denk hier goed over na alvorens
je een procedure start. Wanneer je huwelijk nietig wordt verklaard, dan is het alsof
je voor de wet nooit getrouwd bent geweest.
Vraag een jurist of advocaat om informatie over de procedure van nietigverklaring
of ontbinding door scheiding (zie Nuttige adressen).
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Nuttige adressen
Waar kan je terecht met je vragen en problemen ?

België
Jongeren Advies Centra
Voor een JAC in je buurt, kijk op http://www.jac.be
Kinder- en Jongerentelefoon : 102 (gratis)
Alle dagen vanaf 16u tot 22u (behalve zon- en feestdagen)
Comités Bijzondere Jeugdzorg
Voor een Comité in je buurt, kijk op http://www.jongerenwelzijn.be
Cel Meldpunt Uithuwelijking
W. Wilsonplein 1
9000 Gent
Tel. 09 266 70 43
Generaal Armstrongweg 1
2020 Antwerpen
Tel. 03 241.98.00
Of bij de politie of Dienst Bevolking van de gemeente waar je woont.
Vlaams Minderhedencentrum (VMC)
Juridische hulpverlening
Vooruitgangstraat 323/1
1030 Brussel
Tel. 02 205.00.55
info@vmc.be
www.vmc.be
http://www.vreemdelingenrecht.be
Centrum voor Gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding
Tel. 02/212 30 00
Gratis groene nummer : 0800/12 800
http://www.diversiteit.be
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Steunpunt Allochtone Meisjes en Vrouwen (SAMV)
Koningsstraat 136
1000 Brussel
Tel. 02 209 34 69
steunpunt@samv.be
http://www.samv.be
Voor uitgebreidere info over al deze thema’s, kan je bij het SAMV terecht. Je kan er
ook onze brochures met betrekking tot huwelijk en echtscheiding in Marokko,
gezinshereniging en de nieuwe Moudawana GRATIS bestellen.
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
02/233 49 34
http://www.igvm.fgov.be

Zonder de CLB-centra of een dienst voor jeugdbijstand in de buurt te vergeten.
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Nuttige adressen
Marokko
Ambassade van België
Tour Hassan
Av. Mohammed El Fassi 4-6 – 10000 RABAT
Tel. + 212 37 26 80 64
Noodnummer : + 212 61.16.47.93
http://www.diplomatie.be/rabatnl
Consulaat-generaal van België
9, rue Al Farabi BP 15844 – 20000 CASABLANCA
Tel. + 212 22 43 17 80
Consulaat van België
Résidence Alwaha
41, boulevard Mohammed V – 90000 TANGER
Tel. + 212 39 32 48 47
Ereconsulaat van België
Immeuble Borj Dlalate Entrée F
Angle Av. Hassan II-Av. Abderrahim Bouabid
AGADIR
Tel. + 212 28 84 74 30
Vrouwenorganisaties
La Ligue Démocratique pour les Droits des Femmes
317, Rue Mustapha El Maani, 3ième étage, local 17
CASABLANCA
Tel. + 212 22 29 78 69
lddf@iam.net.ma
SOS ANNAJDA (Centres d’assistance aux femmes victimes de violence)
174, rue Saint-Laurent, résidence Rizk, Garage Allal
CASABLANCA
Tel. + 212 22 81 61 47
uafcasa@iam.net.ma
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Turkije
Ambassade van België
Mahatma Ghandi Caddesi 55 Gazi Osman Pasa
ANKARA 860
Tel. + 90 312 405 61 66
http://www.diplomatie.be/ankaranl
Consulaat van België
Siraselviler Caddesi 73
TAKSIM-ISTANBUL
Tel. + 90 212 243 33 00
http://www.diplomatie.be/istanbulnl
Ereconsulaat van België
Sehit Nevres Bulvari Kizilay is merkesi 3/7
Alsancak IZMIR
Tel. + 90 232 463 47 69
Ereconsulaat van België
Isiklar cad. Sönmez apt. Nr.21 K.1 D.1
ANTALYA
Tel. + 90 242 244 68 53
Vrouwenorganisatie
Uçan Süpürge
Büyükelçi Sokagi 20/4
Kayaklidere – ANKARA
Tel. + 90 312 4270020
Fax + 90 312 4665561
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Koning Boudewijnstichting
Samen werken
aan een betere samenleving
www.kbs-frb.be
De Koning Boudewijnstichting steunt projecten en burgers die zich engageren voor
een betere samenleving. We willen op een duurzame manier bijdragen tot meer
rechtvaardigheid, democratie en respect voor diversiteit. De Koning
Boudewijnstichting is onafhankelijk en pluralistisch. Ze werd opgericht in 1976 toen
Koning Boudewijn 25 jaar koning was.
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