Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2007–2008

2070827260
Vragen van het lid Arib (PvdA) aan
de minister van Justitie en de
staatssecretaris van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties over
poly- of bigame huwelijken in
Nederland. (Ingezonden 12 augustus
2008)
1
Hebt u kennisgenomen van het
krantenartikel over polygame
huwelijken in Nederland?1
2
Klopt het dat tientallen poly- en
bigame huwelijken in Nederland
worden geregistreerd, ondanks het
feit dat dit soort huwelijken in
Nederland verboden is?
3
Klopt het dat de burgerlijke stand in
de grote gemeenten poly- of bigame
huwelijken registreren, maar dat het
Centraal Bureau voor de Statistiek
(CBS) dit soort huwelijken uit zijn
bestanden verwijderd? Zo ja, wat is
volgens u de reden hiervan?
4
Hebt u een beeld van de precieze
omvang van dit probleem? Bij welke
bevolkingsgroepen dit verschijnsel
zich voor doet? Om welke categorie
groepen migranten het hier gaat?
Gaat het om de eerste generatie
migranten, tweede generatie,
vluchtelingen of nieuwe groepen die
zich in Nederland vestigen?
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5
Klopt het dat dit type huwelijken in
Nederland verboden en strafbaar is,
maar niet wanneer deze zijn
afgesloten in landen waar polygamie
niet strafbaar is? Zo ja, bent u bereid
het huwen van meer vrouwen, ook
voor groepen die uit landen komen
waar dit verschijnsel normaal is,
strafbaar te stellen en zo snel
mogelijk met een wettelijke
maatregel te komen om poly- of
bigame huwelijken voor iedereen in
Nederland te verbieden en strafbaar
te stellen?

hier ook mensen betreft die uit
Marokko afkomstig zijn?
1

NRC, 9 augustus 2008.

6
Deelt u de mening dat poly- of
bigame huwelijken vaak gepaard
gaan met uitbuiting en onderdrukking
van vrouwen en dat vrouwen in
landen die dit soort huwelijken
wettelijk toestaan vaak rechteloos
zijn? Zo ja, deelt u de mening dat met
het registreren van dit soort
huwelijken in Nederland een verkeerd
signaal uitgaat naar al die vrouwen
die tegen uitbuiting en onderdrukking
vechten en dat hiermee Nederland
onderdrukking van vrouwen in stand
houdt?
7
Bent u op de hoogte van de strijd die
in landen als Marokko is gevoerd om
polygamie wettelijk te verbieden, en
dat het Marokkaanse familierecht
sinds 2003 polygamie aan banden
legt? Zo ja, hoe kan het dat, zoals in
het artikel wordt gesuggereerd, het
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