Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA) is een kennis- en expertisecentrum voor professionals werkzaam bij Veilig Thuis,
Veiligheidshuizen, Raad voor de Kinderbescherming en hulpverleners. Veilig Thuis is verantwoordelijk voor de hulp aan slachtoffers van huwelijks
dwang en/of (dreigende) achterlating. In bijzondere situaties ligt die taak bij LKHA. Over deze casuïstiekfunctie zijn de volgende afspraken gemaakt:

Afspraken samenwerking Veilig Thuis en LKHA

1.

Slachtoffers
in Nederland

 eilig Thuis krijgt een adviesvraag of
V
een melding over (vermoedens van)
huwelijksdwang of achterlating.
Of dit komt naar voren bij lopende
diensten als Onderzoek en
Voorwaarden & Vervolg.
 eilig Thuis is verantwoordelijk voor
V
de casus en houdt zicht op de veilig
heid van het slachtoffer.
 KHA kan helpen vast te stellen of
L
er daadwerkelijk sprake is van
huwelijksdwang of (dreigende)
achterlating. Advisering is anoniem
en registratie gebeurt op naam van
de professional.
 ls instellingen aan Veilig Thuis
A
advies vragen over situaties van
huwelijksdwang en achterlating,
dan kan Veilig Thuis de betreffende
zaak anoniem voorleggen voor
advies aan LKHA. In deze gevallen
heeft Veilig Thuis geen regierol.

2. Slachtoffers in het buitenland
 eilig Thuis krijgt signalen van huwelijksdwang en/of
V
achterlating, terwijl het slachtoffer zich in het buitenland
bevindt.
Veilig Thuis draagt het dossier over aan LKHA.
 KHA verifieert meldingen, biedt slachtoffers hulp, houdt
L
zicht op hun veiligheid, helpt hen terug te keren en zorgt
voor begeleiding en opvang in Nederland.
 ulpverlening ter plaatse gebeurt via de kanalen van de
H
consulaire dienstverlening van het ministerie van
Buitenlandse Zaken. LKHA coördineert de aanpak in
Nederland en werkt samen met politie, marechaussee,
Veilig Thuis en andere instanties.
 KHA pakt ook zaken op die bij Nederlandse ambassades
L
binnenkomen en waarbij het slachtoffer zich in het buiten
land bevindt.
 rofessionals, omstanders en slachtoffers kunnen bij LKHA
P
rechtstreeks melding maken van huwelijksdwang en/of
achterlating in het buitenland.
 anuit Nederland valt vaak moeilijk een beeld te krijgen van
V
de omstandigheden waarin het slachtoffer verkeert, van de
risico’s en de consequenties van lokale wet- en regelgeving.
Veiligheid is de leidraad voor het handelen.

3.

Risicoscreening
in Nederland

 eilig Thuis draagt de dossiers van
V
slachtoffers die in het buitenland
verblijven over aan LKHA. Mogelijk
lopen familieleden of andere betrok
kenen in Nederland ook gevaar.
 eilig Thuis en LKHA overleggen of
V
personen in Nederland uit de omge
ving van het slachtoffer ook gevaar
lopen. Zo niet, dan sluit Veilig Thuis
het dossier.
 eilig Thuis onderneemt geen acties
V
zolang het slachtoffer in het buiten
land is. Dat gebeurt alleen op
verzoek van LKHA. De intake en
risicoscreening voor opvang en
begeleiding kunnen mogelijk pas
plaatsvinden als het slachtoffer
veilig terug is in Nederland.
 ls bij verificatie van een melding
A
blijkt dat familieleden of anderen uit
het systeem al bekend zijn bij Veilig
Thuis, dan maken LKHA en Veilig
Thuis afspraken over afstemming
van de hulpverlening en wie welke
acties onderneemt.

4.

Slachtoffers
tussen wal en schip

 en regionale vestiging van Veilig
E
Thuis krijgt een melding van een
slachtoffer dat niet staat ingeschre
ven in de basisregistratie van een
gemeente of van wie de gemeente
van herkomst onbekend is.
 eilig Thuis kan de melding over
V
dragen aan LKHA.
 KHA is nu verantwoordelijkheid
L
voor de hulp, houdt zicht op de
veiligheid van het slachtoffer en
doet onderzoek. Waar nodig, worden
hulpverleners, politie en/of Raad
voor de Kinderbescherming
ingeschakeld.
 KHA onderzoekt welke regio
L
verantwoordelijk is voor het slacht
offer en draagt de hulpverlening
zo spoedig mogelijk over.

