
 

 

 

 

 

 
 

 

Bijlage 4 : model verbintenis gedwongen huwelijk/wettelijke samenwoning 

VERBINTENIS 

 

Wij ondergetekenden, mevrouw …………………………………………………………………… 

en de heer ……………………………………………………………………….., ingeschreven te 

(volledig adres) 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… engageren ons plechtig in het bijzijn van (naam, 

voornaam en functie van de intervenant – politieambtenaar of parketmagistraat) 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… om onze dochter/zoon 

……………………………………………………,  geboren op 

……………………………………… te behoeden voor een gedwongen huwelijk of wettelijke 

samenwoning. 

 

We werden naar behoren ervan op de hoogte gebracht dat een gedwongen huwelijk en 

wettelijke samenwoning, evenals de poging hiertoe, ten strengste verboden zijn volgens 

het Belgisch recht en strafrechtelijk worden bestraft. De strafrechtelijke vervolging kan 

worden ingesteld in België, zelfs indien het huwelijk of de wettelijke samenwoning is 

geregeld in het buitenland.  

 

We verbinden ons ertoe om de hieronder vermelde bepalingen van de artikelen 391sexies 

en 391septies van het Strafwetboek strikt na te leven en onze dochter/zoon 

……………………………… niet te onderwerpen aan een gedwongen huwelijk of wettelijke 

samenwoning. 

 

We werden eveneens grondig geïnformeerd over het risico dat we strafrechtelijk worden 

vervolgd indien we deze verbintenis niet naleven. 
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Artikel 391sexies van het Strafwetboek 

Hij die iemand door geweld of bedreiging dwingt een huwelijk aan te gaan, wordt gestraft 
met gevangenisstraf van drie maanden tot vijf jaar en met geldboete van tweehonderdvijftig 
euro tot vijfduizend euro. 
De poging wordt gestraft met gevangenisstraf van twee maanden tot drie jaar en met 
geldboete van honderdvijfentwintig euro tot tweeduizend vijfhonderd euro. 
 
 
 
 
 
 
 

Artikel 391septies van het Strafwetboek 
Hij die iemand door geweld of bedreiging dwingt een wettelijke samenwoning aan te gaan, 
wordt gestraft met gevangenisstraf van drie maanden tot vijf jaar en met geldboete van 
tweehonderdvijftig euro tot vijfduizend euro. 
De poging wordt gestraft met gevangenisstraf van twee maanden tot drie jaar en met 
geldboete van honderdvijfentwintig euro tot tweeduizend vijfhonderd euro. 
 
 

 

  

 Naam en voornaam van de ouders       

 

 

  Handtekening 1                 Handtekening 2       

 

  Gedaan te ………………………, op 

………………………………………………… 

 

 

 

Waarvan akte, ……………………………………………. (Naam, voornaam en functie van de 

intervenant) 

 

Handtekening en datum 


