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Betreffende wetsvoorstel:
33488
Wijziging van Boek 1 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek betreffende de
huwelijksleeftijd, de huwelijksbeletselen, de nietigverklaring van een huwelijk en de
erkenning van in het buitenland gesloten huwelijken (Wet tegengaan huwelijksdwang)

Eindstemming wetsvoorstel
Het wetsvoorstel is op 25 maart 2014 met algemene stemmen aangenomen door de
Tweede Kamer.

Aangenomen en overgenomen amendementen
Artikel IVa
7

8 (Van Oosten en Rebel) waarmee een evaluatiebepaling in de wet wordt opgenomen

Dit amendement behelst een bepaling waarin een evaluatie wordt voorgeschreven na vier
jaar dat deze wetswijziging in werking is getreden. Het doel van de evaluatie is om na te
gaan of de wetswijziging daadwerkelijk en effectief heeft bijgedragen aan het tegengaan
van huwelijksdwang.
Met algemene stemmen aangenomen.

Amendementen zijn in volgorde van stemming - op artikelnummer - weergegeven: allereerst de aangenomen en/of overgenomen
amendementen, vervolgens de verworpen of ingetrokken amendementen en tenslotte eventuele moties. Vervangen amendementen zijn
d.m.v. een
aangegeven: bijv. 7
8
20. Amendement nr. 7 is vervangen door amendement nr. 8, dat op zijn beurt vervangen is
door amendement nr. 20. De vette notatie van het stuknummer geeft aan dat dit het definitieve amendement is. De stemmingslijsten
worden gemaakt op basis van de ongecorrigeerde draad van de vergadering.
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2

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen
Artikel I, onderdeel A
12 (Segers) waarmee een minderjarige moeder in het huwelijk kan treden
Indiener vindt dat een minderjarige moeder die de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt en op
grond van artikel 1:253ha BW meerderjarig is verklaard, in het huwelijk moet kunnen
treden.
Verworpen. Voor: Bontes, SGP en ChristenUnie.

Moties
9 (Helder) over niet erkennen van huwelijken die volgens de sharia worden gesloten
Verworpen. Voor : PVV en Bontes.
10 (Helder) over geen nieuwe buitenlandse partner voor wegens huwelijksdwang
veroordeelden
Verworpen. Voor: PVV en Bontes.
11 (Van Oosten c.s). over niet erkennen van in het buitenland gesloten huwelijken tussen
neef en nicht
Aangenomen. Voor: PVV, Van Vliet, Bontes, SGP, CDA, VVD, 50PLUS, D66, PvdA,
PvdD en de SP.

