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Geachte heer Teeven,
Op 4 november zond u ons ter consultatie het concept-wetsvoorstel tot wijziging van Boek 1 en Boek
10 van het Burgerlijke wetboek. Hierin stelt u een aantal wijzigingen voor betreffende maatregelen
inzake het tegengaan van huwelijksdwang.
Wij zijn het met u eens dat een gedwongen huwelijk naar zijn aard niet past in cle Nederlandse
rechtsorde en derhalve dient te worden voorkomen. Zeker in het kader van de relatie tussen huiselijk
geweld en gedwongen huwelijken kunnen wij ons uiteraard vinden in het nemen van maatregelen om
dit te voorkomen.
Ten aanzien van de rol die de gemeente c.q. de ambtenaar van de burgerlijke stand heeft in het kader
van het voeren van de registratie van de burgerlijke stand en het sluiten van huwelijken, geven wij u
graag over de uitwerking van deze maatregelen wel de volgende twee aandachtspunten mee:
Het eerste aandachtspunt is uw veronderstelling dat de ambtenaar van de burgerlijke stand van alle
huwelijksakten en —bescheiden ter wereld kennis heeft. Graag vragen wij u om voor de invoering van
de maatregelen te bezien of u ondersteuning kunt organiseren waarop de ambtenaar van de
burgerlijke stand kan terugvallen. Dit zal uitwerking van de maatregelen in de praktijk ten goede
komen.
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Het tweede aandachtspunt betreft de positie van de ambtenaar op het moment dat hij constateert dat
er een valse verklaring wordt afgelegd en moet handelen indien hij dwang vermoed. De ambtenaar
bevindt zich op dat moment in een lastig parket, zeker wanneer er sprake is van dreiging door familie
die het huwelijk graag wil laten doorgaan. Hij kan daardoor in een gevaarlijke situatie terecht komen
en dit baart ons zorgen. Ook hierop vragen wij u om te bezien welke ondersteuning u kunt aanbieden.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
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