In Nederland mag je
beslissen over je eigen leven

Wees alert.
Herken op tijd de signalen

Wat kun je doen als je (nog)
in Nederland bent?

Dreigt er voor jou huwelijksdwang of achterlating
in het buitenland? Hieronder lees je wat je kunt
doen om dat te voorkomen. En wat je kunt doen
als het al is gebeurd.

Vaak zijn er signalen dat een plan wordt gemaakt
voor een gedwongen huwelijk of achterlating.
Je ouders, echtgenoot of familie worden bijvoorbeeld ineens strenger. Je mag bepaalde dingen
niet meer doen (naar buitengaan, uitgaan, werken,
omgaan met vrienden) en moet andere dingen
juist wel doen (thuis blijven, ‘nette’ kleding dragen
of een hoofddoek).

Veiligheid » Als je actie onderneemt en contact

Wat is huwelijksdwang?
Trouwen is een grote stap in je leven. Met wie je trouwt
moet je zelf kunnen bepalen. Sommige jongeren en
jonge mannen en vrouwen zijn niet vrij om hun partner
te kiezen. Ouders en/of familie
zoeken een kandidaat en dwingen
hen die persoon te trouwen. Soms
alleen met woorden, soms ook met
dreigementen, chantage en geweld.
Dit heet huwelijksdwang en dat
is strafbaar.

Wat is achterlating?
Stel, je gaat voor een vakantie of
familiebezoek naar het buitenland
en je mag ineens niet meer terug
naar Nederland. Of je wordt in
Nederland op het vliegtuig gezet.
Alle contacten in Nederland moet
je verbreken. Ouders, familie of je
echtgenoot vinden het beter dat
je in het buitenland blijft, onder
toezicht van de familie of op een
strenge kostschool. Paspoort,
verblijfsvergunning, telefoon en
bankpas worden afgenomen.
Je wordt zwaar onder druk gezet
om mee te werken. Dit heet achterlating. Dat is huiselijk geweld.

Soms zijn ineens er spanningen of problemen
in de familie. Soms moet je plotseling mee op
vakantie of op bezoek in het buitenland. Of wordt
er gedreigd met achterlating of een gedwongen
huwelijk. Neem dit soort signalen serieus.
Als je vermoedt dat er iets speelt, schakel
dan hulp in.

zoekt met hulpverleners, doe dat op een moment
dat je zeker weet dat niemand anders meeluistert.
Neem geen onnodige risico’s.

Praat erover » Praat met een goede vriend(in) of
iemand uit je omgeving die je vertrouwt en vertel
waar je bang voor bent.

Let op:
bij acute nood
of onveiligheid
bel altijd 112!

Dat kan ook de huisarts, een docent of misschien
een trainer of buurtwerker zijn. Ook kun je altijd
anoniem bellen met de hulpverleners van Veilig
Thuis (0800 - 2000) of chatten via www.veiligthuis.nl.
In vertrouwen chatten kan ook met de medewerkers
van Fier via chatmet.fier.nl of Sterk Huis
www.sterkhuis.nl/contact.

Blijf in Nederland » Probeer in Nederland te blijven.
Denk je dat je risico loopt? Zoek dan hulp in Nederland
voordat je vertrekt.
Maak terugkeer mogelijk » Is de reis naar het
buitenland niet te voorkomen? Neem dan in de weken
voor vertrek maatregelen om later de terugkeer naar
Nederland mogelijk te maken.
· Zet in je mobiel de telefoonnummers van
hulpinstanties en van je vertrouwenspersoon.
Sla de nummers op in de cloud of schrijf ze op,
voor als je telefoon wordt afgenomen. Je kunt
ze ook naar een geheim e-mailadres mailen.
· Of neem in je bagage een tweede telefoon of een
prepaid kaart met voldoende saldo mee speciaal
voor contact met Nederland. Verstop deze goed.
· Download de ReisApp van het ministerie van
Buitenlandse Zaken met contactgegevens van
Nederlandse ambassades.
· Maak een kopie of foto van je paspoort en
verblijfsvergunning en mail die naar jezelf.
Neem ook een print mee. Als je paspoort wordt
afgenomen, heb je toch nog alle gegevens bij de
hand. Dan kan de ambassade sneller nieuwe
reisdocumenten maken.
· Mail ook andere gegevens naar jezelf: adressen,
vluchtgegevens, een recente pasfoto en het
Burger Service Nummer (BSN).
· Neem wat geld mee en verstop dat goed.

Praat voor de reis met iemand die je vertrouwt.
Vertel over je zorgen en geef alle details door van
de vlucht, het verblijf en de geplande retourvlucht.
Zo kan hij/zij later controleren of je bent teruggekeerd
in Nederland. Spreek ook af wat er moet gebeuren
als je niet terugkomt. Zoals contact leggen met het
Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating
(LKHA).
Het LKHA is dé centrale organisatie in Nederland voor
hulp als je in het buitenland wordt gedwongen om te
trouwen of bent achtergelaten. De hulpverleners zijn
experts met veel ervaring.

Wat kun je doen als je in
het buitenland bent?

Lukt het niet om de ambassade te bereiken of wil je
liever ’s avonds of in het weekend bellen? Gebruik dan
het 24/7 nummer van het Ministerie van Buitenlandse
Zaken: +31 247 247 247.
Of het 24/7 WhatsApp nummer: +31 682 837 796.
Let op: je kunt niet bellen of sms’en op dit nummer.
Is er geen ambassade in het land waar je bent?
Leg dan contact met het 24/7 nummer.

Elke situatie is anders. Daarom moet goed worden
onderzocht wat het beste en meest veilige plan voor
terugkeer is. Wees voorzichtig met wat je doet en
loop niet zomaar weg. Dat kan de zaak nog moeilijker
maken. Het LKHA en de ambassade hebben ervaring
met de aanpak van achterlating en huwelijksdwang.
Je kunt het beste hun aanwijzingen volgen.

Zoek contact met de Nederlandse ambassade in het
land waar je gedwongen bent te blijven. Op de website
www.nederlandwereldwijd.nl kun je de naam van het
land intikken om contact te maken met een ambassade
of consulaat.

Hulpverleners in Nederland

Als je met de hulp van het LKHA naar Nederland bent
teruggekomen zorgt het LKHA voor tijdelijke opvang.
Hierna draagt het LKHA de zorg over aan hulpverleners
in je woonplaats. Wel wordt nog anderhalf jaar in de
gaten gehouden of de dreiging definitief voorbij is en
of je de hulp krijgt die je nodig hebt.

Ook in de ReisApp zijn contactgegevens te vinden
van alle Nederlandse ambassades. Je kunt hem
downloaden in de App Store van Apple of in de
Google Play Store.

De ambassade checkt eerst of je de Nederlandse
nationaliteit hebt of een geldige verblijfsstatus.
Alleen dan kan de ambassade een melding van
huwelijksdwang of achterlating doen bij het LHKA.
Er gebeurt niets zonder dat jij instemt. Hoe het
verder gaat, hangt van de situatie af. De ambassade
kan bijvoorbeeld tijdelijke opvang proberen te vinden
en nieuwe reisdocumenten maken om naar Nederland te kunnen terugkeren.

Veiligheid voorop
Let goed op je veiligheid en leg alleen contact
met de ambassade of hulpverleners in Nederland op
een moment dat je zeker weet dat niemand anders
meeluistert. Neem geen onnodige risico’s.

Nederlandse ambassade

Vertel bij contact met de ambassade altijd duidelijk
wat er aan de hand is en dat je te maken hebt met
huwelijksdwang of achterlating. Dan krijg je de juiste
hulp geboden. Bel altijd eerst of stuur een e-mail om
een afspraak te maken. Dat weet je
zeker dat de ambassade open is.

Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met
de hulpverleners van het LKHA: +31 70 345 43 19
of LKHA@veiligthuishaaglanden.nl.

Wat doet de ambassade?

Wat doet het LKHA na een melding?
Een hulpverlener van het LKHA neemt contact
met je op. En onderzoekt wat er precies aan de
hand is. Als je wordt gedwongen om te trouwen of
bent achtergelaten helpt het LKHA samen met het
ministerie van Buitenlandse Zaken jou terug te keren
naar Nederland.

Ken je slachtoffers? » Ken jij een familielid, vriendin
of kennis die mogelijk slachtoffer is/wordt van
huwelijksdwang of achterlating? Neem dan contact
op met het LKHA voor hulp.

Na terugkeer

LKHA: hulp en advies van experts
Het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en
Achterlating (LKHA) is dé centrale organisatie
in Nederland voor hulp bij het voorkomen van
huwelijksdwang en/of achterlating. De hulpverleners zijn experts met veel ervaring. Als je
tegen je zin in het buitenland bent, dan helpt
het LKHA bij het organiseren van de terugkeer.

Recht op verblijf in Nederland
Het LKHA kan je helpen bij terugkeer naar
Nederland als je de Nederlandse nationaliteit
hebt of een geldige verblijfsstatus. Ook als je een
partnerafhankelijke verblijfsvergunning hebt, kun
je je melden bij de ambassade of het LKHA. Wees
niet bang om te zeggen dat je bent achtergelaten.
Jouw verblijfsvergunning wordt niet zomaar
ingetrokken. Terug in Nederland kun je dan een
zelfstandige vergunning aanvragen.

Hulp in Nederland
· Veilig Thuis: 0800 2000
· Bij nood (in Nederland): 112

Hulp in het buitenland
· Buitenlandse Zaken 24/7 (bellen): +31 247 247 247
· Buitenlandse Zaken 24/7 (appen): +316 8283 7796
· Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en
Achterlating: +31 70 345 43 19

