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Rechtspraakoverzicht

Susan Rutten – Universiteit Maastricht*

1 Hoge Raad 10 november 2006, NJ 2008, 537/LJN: AY5698/NIPR 2007, 1
Het gerechtshof heeft een Marokkaans informeel huwelijk niet erkend, ook niet nadat
twaalf moslims het bestaan van het huwelijk hebben bevestigd, omdat dan sprake
zou zijn van polygamie en strijd met de openbare orde. Erkenning van het kind naar
Marokkaans recht is niet mogelijk. Beoordeling naar Nederlands recht. Bij ontbre-
ken van toestemming van de moeder, kan vervangende toestemming alleen worden
verleend als de erkenner de verwekker is.

2 Hoge Raad 17 juni 2005, LJN: AS9035/ NIPR 2005, 208
Het beroep van een Nederlands/Saoedi-Arabische vrouw tegen de uitspraak van het
gerechtshof waarin werd geoordeeld dat een in België door een imam tot stand
gebracht huwelijk tussen de vrouw en de Saoedi-Arabische man in casu naar Belgisch
recht een geldig huwelijk was, nu de vrouw te goeder trouw meende dat dit huwelijk
rechtsgeldig was, maar aan dit huwelijk wel een volstrekte nietigheidsgrond kleefde,
dit beroep wordt in cassatie door de Hoge Raad afgewezen. Dientengevolge worden
ook het beroep tegen het vaderschap van de man en de naam van het kind verwor-
pen.

3 Raad van State 6 december 2006, LJN: AZ3740
College van B&W heeft in redelijkheid kunnen besluiten geen gegevens te ontlenen
aan een Marokkaanse akte van huwelijksbevestiging nu kopieën van de geboorteakte
met aantekening van het huwelijk in de Marokkaanse registers van de burgerlijke
stand ontbreken. Mitsdien kon registratie van het huwelijk in de basisadministratie
worden geweigerd. Met een later overgelegde akte van validatie van het huwelijk had
het college geen rekening kunnen houden.

4 Gerechtshof Amsterdam 18 november 2004, NIPR 2005, 213
Een Nigeriaanse man wil huwen met een Nederlandse vrouw. De man wordt toegela-
ten omtrent zijn geboorte een beëdigde verklaring af te leggen nu hij geen mogelijk-
heden heeft om een geverifieerde en gelegaliseerde geboorteakte over te leggen.
Verklaring omtrent burgerlijke staat wordt echter niet genoegzaam geacht. Weige-
ring van huwelijkssluiting is ook niet in strijd met artikel 8 of 12 EVRM.

5 Gerechtshof Amsterdam 6 maart 2003, NIPR 2005, 305
De overgelegde Afghaanse verklaring van overlijden van de echtgenote in Afghanistan
wordt niet als genoegzaam aangemerkt; het beletsel voor een nieuw huwelijk in
Nederland met een nieuwe partner met wie de man reeds een islamitisch huwelijk
heeft gesloten, blijft daarom bestaan. 
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6 Rechtbank ’s-Gravenhage 24 februari 2006, LJN: AY6244
In verband met mogelijke polygamie wordt Marokkaans/Nederlandse vrouw in de
gelegenheid gesteld aan te tonen dat het eerste Marokkaanse huwelijk geen rechts-
geldig huwelijk was of in Nederland niet voor erkenning in aanmerking komt.

7 Rechtbank ’s-Gravenhage 15 december 2005, NIPR 2006, 16
Erkenning van een in Pakistan gesloten Fiqh-Ahmadiyya-huwelijk nu sprake is van
een rechtsgeldig huwelijk, weliswaar niet volgens de Pakistaanse regelgeving maar
wel ingevolge het Pakistaanse recht. Uit het huwelijk geboren kind is Nederlander
nu de vader ten tijde van de geboorte van het kind de Nederlandse nationaliteit bezat.

8 Rechtbank ’s-Gravenhage 4 april 2005, NIPR 2005, 228
Met het bewijs van een in 1982 in Iran gesloten huwelijk op basis van ter zitting afge-
legde verklaringen wordt volstaan, nu het voor de vrouw, die als politiek vluchteling
Iran heeft verlaten, niet mogelijk is documenten persoonlijk op te vragen. 

9 Rechtbank ’s-Gravenhage 25 maart 2005, NIPR 2005, 227
Bewijs van het in 1986 in Irak gesloten huwelijk wordt voldoende geacht. Volgt echt-
scheiding.

10 Rechtbank ’s-Gravenhage 16 februari 2005, NIPR 2005, 124
De overgelegde huwelijksverklaring van het Marokkaanse consulaat is geen afschrift
of uittreksel van de huwelijksakte. Niet ontvankelijk in echtscheidingsverzoek.

11 Rechtbank ’s-Gravenhage 31 januari 2005, NIPR 2005, 123
Vooralsnog is door de vrouw onvoldoende aannemelijk gemaakt dat zij in Iran is
gehuwd. Zij wordt in de gelegenheid gesteld nadere stukken te overleggen.

12 Rechtbank ’s-Gravenhage 20 oktober 2004, NIPR 2005, 19
Acceptatie bewijs van huwelijk van Afghanen in Pakistan.

13 Rechtbank Arnhem 2 december 2004, NIPR 2005, 8
Ghanese partijen worden niet ontvankelijk verklaard in hun echtscheidingsverzoek
nu niet vaststaat dat het tussen hen in Ghana gesloten gewoonterechthuwelijk (terwijl de
man mogelijk nog gehuwd was met een ander) in Nederland rechtsgeldig is.

14 Rechtbank ’s-Gravenhage 22 april 2004, NIPR 2005, 224
Door Afghaanse Islamitische Eenheidspartij in Iran tot stand gebracht huwelijk
tussen een Nederlandse man en een Afghaanse vrouw levert geen geldig brondocu-
ment op en kan in Nederland niet als geldig huwelijk worden geregistreerd.

15 Rechtbank Leeuwarden 8 oktober 2003, NIPR 2005, 128
Ondanks het ontbreken van gelegaliseerde en verificatoire bescheiden omtrent de
burgerlijke staat van de Nigeriaanse vrouw, moet de vrouw gezien haar belang te
kunnen huwen, tot de huwelijkssluiting worden toegelaten.
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16 Gerechtshof ’s-Gravenhage 23 februari 2005, NIPR 2005, 110
Geen erkenning van een door het ‘Islamic Centre’ te Londen tussen partijen (Iraans/
Nederlandse man en Iraans/Belgische vrouw) uitgesproken echtscheiding nu geen
sprake is van een in Engeland geldig tot stand gekomen echtscheiding. Echtschei-
dingsverzoek ontvankelijk. Nederlandse rechter bevoegd. Het huwelijksvermogens-
regime wordt beheerst door Iraans recht: geen gemeenschap van goederen.

17 Rechtbank Alkmaar 15 september 2004, NIPR 2004, 317
Verzoek tot nietigverklaring van een huwelijk omdat de man ten tijde van de huwe-
lijkssluiting nog was gehuwd (polygamie), wordt toegewezen. De Egyptische versto-
ting van de eerste echtgenote wordt niet erkend, nu niet is gebleken dat de vrouw met
deze ontbinding van het huwelijk heeft ingestemd.

18 Hoge Raad 15 september 2006, LJN: AV 9446/NIPR 2006, 265
In een echtscheidingsprocedure tussen Marokkaanse echtgenoten had het gerechts-
hof de zaak aangehouden teneinde de man in de gelegenheid te stellen in Marokko
een echtscheidingsprocedure te voeren. Als in die periode de nieuwe Marokkaanse
Mudawwanah in werking treedt die de mogelijkheden tot echtscheiding aanzienlijk
uitbreidt, spreekt het hof ambtshalve, en zonder partijen in de gelegenheid te stel-
len zich hierover uit te laten, echtscheiding uit met toepassing van het nieuwe
Marokkaanse echtscheidingsrecht. Het hiertegen ingestelde cassatieberoep wordt
verworpen.

19 Gerechtshof Amsterdam 11 augustus 2005, NIPR 2006, 10
Het hof spreekt tussen partijen echtscheiding uit zowel met toepassing van Nederlands
recht als met toepassing van Marokkaans recht: artikel 97 juncto 94 van de nieuwe
Marokkaanse familiewet: duurzame ontwrichting van het huwelijk terwijl verzoe-
ning niet mogelijk is.

20 Gerechtshof Amsterdam 7 juli 2005, NIPR 2006, 7
Echtscheiding tussen een Irakese vrouw en genaturaliseerde Nederlandse man van wie
in geschil is of hij al dan niet nog in het bezit is van de Irakese nationaliteit (de man
stelt van wel; de vrouw stelt van niet), wordt uitgesproken met toepassing van Neder-
lands recht als recht van de gewone verblijfplaats van partijen, nu hetzij een gemeen-
schappelijke nationaliteit van partijen ontbreekt hetzij bij de vrouw sprake is van een
verwaterde Irakese nationaliteit.

21 Gerechtshof ’s-Hertogenbosch  9 december 2004, LJNnr. AR8199/ NIPR 2005, 220
Tussen een Marokkaanse man en een Nederlandse vrouw die in Marokko zijn
gehuwd, wordt echtscheiding uitgesproken met toepassing van Nederlands recht. Het
huwelijk wordt geacht duurzaam te zijn ontwricht ook al is niet absoluut uit te slui-
ten dat ooit een verzoening tussen partijen zal plaatsvinden. Het huwelijks-
vermogensregime wordt eveneens beheerst door Nederlands recht.
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22 Gerechtshof Amsterdam 2 december 2004, NIPR 2005, 102
Tussen een Amerikaanse vrouw en een Turkse man die in 1994 in Turkije zijn
gehuwd, wordt echtscheiding uitgesproken met toepassing van Nederlands recht. Het
huwelijksvermogensregime wordt beheerst door Turks recht. Naar Turks recht is eerst
sedert 1 januari 2002 een gemeenschap van goederen ontstaan.

23 Rechtbank Alkmaar 28 september 2006, NIPR 2006, 271
Echtscheiding tussen Marokkaanse echtgenoten wordt uitgesproken met toepassing
van Marokkaans recht (art. 94 en 97 Mudawwannah). Verzoeningspoging wordt bij
voorbaat als zinloos beschouwd; voldoende is komen vast te staan dat partijen niet
zijn te verzoenen.

24 Rechtbank Alkmaar 26 januari 2006, LJN: AV0789/ NIPR 2006, 106
Tussen Marokkaanse partijen wordt echtscheiding uitgesproken met toepassing van
Marokkaans recht: artikel 94 en 97 van de (nieuwe) Mudawwana, duurzame
ontwrichting van het huwelijk, terwijl verzoening niet mogelijk is gebleken.

25 Rechtbank ’s-Gravenhage 9 januari 2006, NIPR 2006, 110
Tussen Iraanse echtgenoten wordt echtscheiding uitgesproken met toepassing van
Nederlands recht nu voor de vrouw een werkelijke maatschappelijk band met Iran
kennelijk ontbreekt.

De vrouw heeft in Iran een procedure geëntameerd waarin zij van de man nako-
ming van de bruidsschat vordert.

26 Rechtbank ’s-Gravenhage 13 oktober 2004, NIPR 2005, 18
Afwijzing echtscheidingsverzoek naar Afghaans recht nu niet van een Afghaanse echt-
scheidingsgrond is gebleken.

27 Gerechtshof Amsterdam 21 juli 2005, NIPR 2006, 8
Huwelijksvermogensregime tussen een man die ten tijde van de huwelijkssluiting (in
Iran) zowel de Iraanse als Nederlandse nationaliteit bezat en vrouw met uitsluitend
de Iraanse nationaliteit. De vrouw is negen maanden na de huwelijkssluiting bij de
man in Nederland komen wonen.

Het huwelijksvermogensregime wordt de eerste negen maanden beheerst door
Iraans recht op grond van de gemeenschappelijke nationaliteit en ontbreken van een
eerste huwelijksdomicilie, en na negen maanden door Nederlands recht nadat de
vrouw zich bij de man in Nederland heeft gevoegd.

28 Gerechtshof Amsterdam 16 december 2004, NIPR 2005, 105
Het huwelijksvermogensregime tussen een man die zowel de Marokkaanse als de Neder-
landse nationaliteit bezit en een vrouw die de Marokkaanse nationaliteit bezit, wier
huwelijk in 2001 in Marokko is gesloten, wordt beheerst door Marokkaans recht:
geen gemeenschap van goederen.
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29 Rechtbank Alkmaar 9 juni 2005, NIPR 2005, 313
Het huwelijksvermogensregime wordt beheerst door Soedanees recht. Partijen zijn eerst
acht maanden na de huwelijkssluiting in Soedan naar Nederland gekomen; Soedan
is eerste huwelijksdomicilie. Het Soedanese recht kent geen algehele gemeenschap
van goederen.

30 Rechtbank Alkmaar 24 februari 2005, NIPR 2005, 113
Huwelijksvermogensregime van partijen die inmiddels beiden zowel de Turkse als de
Nederlandse nationaliteit bezitten. Ten tijde van hun eerste huwelijk uit 1979 geldt
dat het huwelijksvermogensregime wordt beheerst door Turks recht. Het huwelijks-
vermogensregime van hun tweede huwelijk uit 2000 wordt beheerst door Neder-
lands recht. Gezien de beschermingsbepalingen uit het BW heeft de man recht op
schadeloosstelling in verband met een door de vrouw gedane schenking van een
huis en stuk grond in Turkije aan haar vader.

31 Hoge Raad 10 februari 2006, NIPR 2006, 94
Veroordeling man tot betaling van 14.413 euro, zijnde de nakoming van de bij
Iraanse huwelijksakte in 1976 overeengekomen (restant) bruidsgift ad 1.000.000
reaal, en wel berekend naar de waarde ten tijde van de ondertekening van de huwe-
lijksakte. In geschil was of de waarde moest worden berekend ten tijde van de onder-
tekening van de huwelijksakte of ten tijde van de opeisbaarheid, op welk laatste
tijdstip 1.000.000 reaal nog slechts 561 euro vertegenwoordigde. Het Hof heeft op
grond van de uitleg van de overeenkomst geconstateerd dat de waarde ten tijde van
de ondertekening bepalend was. De Hoge Raad laat dit oordeel in stand.

32 Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 17 januari 2006, NIPR 2006, 105
Vordering van de vrouw tot nakoming van de in de Marokkaanse huwelijksakte
opgenomen bruidsgave van fl. 5.000,-. Partijen hebben op het geschil Nederlands
recht van toepassing verklaard. Tussen partijen is naar Nederlands recht echtschei-
ding uitgesproken. De man weigert mee te werken aan een Marokkaans echtschei-
ding. De rechtbank beoordeelt de verbintenis als voortspruitend uit een vóór het
huwelijk gesloten overeenkomst, onderwerpt deze aan de rechtsregels van
Boek 6 BW en wijst de vordering van de vrouw toe. In hoger beroep wijst het hof de
vordering van de vrouw alsnog af. Aangezien het huwelijksvermogensregime van
partijen (die beiden ten tijde van de huwelijkssluiting op het consulaat in 1997 zowel
de Nederlandse als Marokkaanse nationaliteit bezaten) wordt beheerst door Neder-
lands recht, er geen grond is de bruidsgave buiten de gemeenschap van goederen te
houden.

33 Gerechtshof ’s-Gravenhage 19 april 2006, LJN: AY5780/ NIPR 2007, 99
De door de man aan de vrouw gegeven huwelijkscadeaus zijn niet aan te merken als aan
de vrouw verknochte goederen. Zij vallen mitsdien in de gemeenschap van goederen
en worden, althans de waarde ervan, in het kader van de ontbinding van de huwe-
lijksgoederengemeenschap voor de helft aan de man toegescheiden.
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34 Rechtbank ’s-Gravenhage 14 november 2005, NIPR 2007, 9
Het verzoek van een Marokkaanse man tot terugbetaling van de door hem betaalde
bruidsschat, wordt afgewezen.

35 Rechtbank Alkmaar 7 juli 2005, NIPR 2005, 314
Echtscheiding met voorbijgaan aan de vordering van de in Marokko wonende Marok-
kaanse vrouw tot betaling van 5.000 Marokkaanse dirham, nu deze vordering niet op
processueel juiste wijze is ingediend.

36 Hoge Raad 19 november 2004, NIPR 2005, 2
Het huwelijk tussen een Egyptische vrouw en, inmiddels, Nederlandse man is in
Egypte ontbonden via een echtscheidingsakte naar Egyptisch recht. Het Gerechtshof
Amsterdam (4 september 2003) veroordeelt de man om aan de vrouw een bedrag van
85 euro per maand te betalen bestemd tot levensonderhoud van de moeder als
verzorgster (hadhana-vergoeding naar Egyptisch recht). De in de middelen aange-
voerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden.

37 Gerechtshof Amsterdam 3 november 2005, Echtscheidingsbulletin 2006/4, p. 40
Ontzegging partneralimentatie. Het huwelijk is in Marokko gesloten buiten
aanwezigheid van de man en er is sprake van een samenwoning van slechts één
dag.

38 Gerechtshof Amsterdam 23 december 2004, NIPR 2005, 106
Partneralimentatie ten behoeve van de Marokkaanse ex-echtgenote die met de kinde-
ren in Marokko woont, wordt beoordeeld met toepassing van Nederlands recht (als
recht dat ook op de echtscheiding is toegepast). De kinderalimentatie wordt beoor-
deeld met toepassing van Marokkaans recht als recht van het land van de gewone
verblijfplaats van de kinderen.

39 Gerechtshof Arnhem 16 november 2004, LJN: AR8771
Bij de beoordeling van de draagkracht van een in Marokko woonachtige man ten
behoeve van het vaststellen van te betalen kinderalimentatie, neemt het Hof niet het
Nederlandse normbedrag als uitgangspunt nu de kosten van levensonderhoud in
Marokko aanmerkelijk lager zijn dan in Nederland.

40 Gerechtshof Amsterdam 9 januari 2003, NIPR 2005, 301
Blijkens een verklaring van een Marokkaanse administratieve autoriteit is betrok-
kene, een Marokkaanse gescheiden man, belast met de voorziening in het onder-
houd van zijn moeder in Marokko, aan welke last hij daadwerkelijk uitvoering geeft
door het regelmatig overmaken van gelden. Het Hof houdt met deze betalingen
gedeeltelijk rekening bij het vaststellen van de draagkracht van de man in het kader
van het bepalen van de omvang van de alimentatie die de man voor zijn kinderen dient
te betalen.
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41 Gerechtshof Amsterdam 9 januari 2003, NIPR 2005, 302
Samenloop Marokkaanse alimentatievonnissen en Nederlandse alimentatie-uitspra-
ken, Voor zover de vrouw (willens en wetens) dubbel heeft geëxecuteerd, dient zij het
ontvangen bedrag aan haar ex-man terug te betalen respectievelijk in mindering te
brengen op de nog te betalen alimentatie.

42 Rechtbank Alkmaar 14 september 2005, NIPR 2005, 316
Toewijzing van alimentatieverzoek na een in Turkije uitgesproken echtscheiding en
een door de Turkse rechter reeds vastgestelde alimentatie.

43 Gerechtshof Leeuwarden 13 juli 2005, LJN: AT9363
Na het overlijden van de moeder die het eenhoofdig gezag over de twee kinderen had
en was gescheiden van de vader, blijven de kinderen bij grootmoeder aan wie de
voogdij is toegekend. Twee jaar later brengt de vader tegen de wil van de grootmoe-
der de kinderen naar Egypte en laat hen daar verzorgen door zijn nieuwe echtgenote,
terwijl hijzelf naar Nederland terugkeert. Drie jaar later wordt het verzoek van de
vader om hem het eenhoofdig gezag toe te kennen, afgewezen.

44 Gerechtshof ’s-Gravenhage 6 oktober 2004, NIPR 2005, 108
Gezagsvoorziening na echtscheiding over Turks kind van Turkse ouders wordt beoor-
deeld met toepassing van Nederlands recht.

45 Rechtbank ’s-Gravenhage 1 maart 2006, NIPR 2007, 13
Toewijzing van eenhoofdig gezag aan moeder in een echtscheiding tussen Turkse
echtgenoten.

46 Rechtbank ’s-Gravenhage 12 januari 2006, LJN: AV2498
Verzoek tot wijziging voorlopige gezagsvoorziening waarbij kind voorlopig aan de
moeder wordt toevertrouwd, wordt afgewezen. Moeder is met het kind naar India
vertrokken en verblijft daar inmiddels 1 ½ jaar.

47 Rechtbank Haarlem 26 juli 2005, LJn: AU0323
De rechtbank kent ambtshalve het eenhoofdig gezag toe aan de moeder nu reële vrees
bestaat voor meeneming van het kind door de vader naar het buitenland zonder
toestemming van de moeder.

48 Rechtbank ’s-Gravenhage 6 juni 2005, NIPR 2005, 319
De rechtbank is bevoegd een gezagsvoorziening te treffen over het kind dat zonder
instemming van de moeder door de vader naar zijn familie in Marokko is gebracht.
Toewijzing kind aan de vrouw; gewone verblijfplaats bij moeder.

49 Voorzieningenrechter Rb.  Middelburg 14 november 2006, LJN: AZ8230
Verzoek van een islamitische vader om een bevel aan Buro Jeugdzorg en aan de
pleegouders waar zijn minderjarig kind opgroeit, te verbieden dat het kind wordt
gedoopt.
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50 Rechtbank ’s-Gravenhage 14 maart 2005, NIPR 2005, 225
Tijdens de echtscheidingsprocedure neemt de Egyptische vader het voorlopig aan de
moeder toevertrouwde zeven maanden oude kind zonder instemming van de
moeder mee naar Egypte. Het verzoek van de moeder om eenhoofdig gezag wordt
toegewezen; het verzoek van de vader om een omgangsregeling wordt afgewezen.

51 Rechtbank Utrecht 26 januari 2005, NIPR 2005, 130
Een Nederlandse vrouw en een man die zowel de Nederlandse als de Soedanese nati-
onaliteit bezit, leggen de rechter de vraag naar vaststelling van de verblijfplaats van
hun kind voor. De rechtbank acht het in het belang van het kind als het bij de vader in
Nederland woont met een omgangsregeling met de moeder die in een verpleeghuis
verblijft. Emigratie van de vader met het kind naar Soedan wordt niet in het belang
van het kind geacht.

52 Gerechtshof ’s-Gravenhage 13 juli 2005, LJN: AT9300/NIPR 2005, 312
Het Hof verklaart zich onbevoegd een beslissing te nemen omtrent een ondertoezicht-
stelling van kinderen die de moeder zonder overleg met Jeugdzorg naar Turkije heeft
gebracht. Jeugdzorg heeft geen beroep gedaan op het Haags Kinderontvoeringsver-
drag; gewone verblijfplaats van de kinderen is in Turkije.

53 Gerechtshof Amsterdam 27 februari 2003, NIPR 2005, 304
De Nederlandse rechter heeft rechtsmacht tot het treffen van een voorlopige maatregel
ten aanzien van de kinderen hetzij op grond van het Haags Kinderbeschermingsverdrag
indien de kinderen hun gewone verblijfplaats in Nederland hebben hetzij op grond
van artikel 4 lid 2 Wetboek van Rechtsvordering indien de kinderen hun gewone
verblijfplaats in Marokko hebben.

54 EHRM 23 september 2003, NIPR 2004, 310
Turkse autoriteiten hebben inbreuk gepleegd op artikel 8 EVRM door niet voldoende
maatregelen te treffen die een omgang waarborgen van de moeder met haar kinderen
die bij de vader in Turkije verblijven.

55 Gerechtshof Amsterdam 11 november 2004, NIPR 2005, 212
Echtscheiding tussen een vrouw en man die beiden zowel de Marokkaanse als de
Nederlandse nationaliteit bezitten. Moeder vreest dat vader de drie kinderen tijdens
de omgangsregeling in Marokko zal houden en verzoekt daarom voorwaarden aan
de omgangsregeling te stellen. Het verzoek wordt gedeeltelijk toegewezen.

56 Rechtbank ’s-Gravenhage 6 juli 2006, LJN: AY 7956/NIPR 2006, 189
Het verzoek van de vader om de kinderen die door de moeder zonder zijn toestemming
naar Nederland werden meegenomen, terug te geleiden naar Saoedi-Arabië, werd door
de Centrale Autoriteiten ongegrond verklaard wegens het bestaan van een reëel risico
dat de dochters in Somalië zouden worden (her)besneden. Man bestrijdt dat dit gevaar bij
terugkeer naar Saoedi-Arabië groter is dan wanneer de meisjes in Nederland zouden
blijven. Rechtbank vernietigt het besluit van de Centrale Autoriteiten.
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57 Voorzieningenrechter Rb. ’s-Gravenhage 20 juni 2006, NIPR 2006, 277
Meename kinderen naar Egypte zonder overleg met moeder. Bevel tot afgifte kinde-
ren en hun paspoorten aan moeder, uitvoerbaar bij lijfsdwang.

58 Rechtbank ’s-Gravenhage 11 juli 2005, NIPR 2005, 322
Afwijzing van verzoek van een Turkse vader tot bijschrijving van zijn kind in zijn
paspoort.

59 Voorzieningenrechter Rb. Dordrecht 16 december 2004, LJN: AR7824
Een vader heeft zijn kind zonder medeweten van de moeder naar Tunesië gebracht. In
kort geding is hij veroordeeld tot afgifte van het kind aan de moeder. Het verzoek van de
moeder om dit vonnis uitvoerbaar bij lijfsdwang te maken, wordt toegewezen.

60 Rechtbank Groningen 9 november 2006, LJN: AZ2015
Veroordeling man wegens onttrekken van zoon aan het wettig gezag van de moeder, door
zoontje mee te nemen naar Syrië en aldaar van de (shari’ah)rechter een uitreisverbod
voor de zoon te verzoeken waardoor deze niet meer naar Nederland kan reizen.

61 Gerechtshof ’s-Gravenhage 15 november 2006, NIPR 2007, 7/LJN: AZ2451 en AZ2937
Geen erkenning Turkse adoptie nu niet gebleken is dat de adoptieprocedure in
Turkije met voldoende waarborgen is omkleed.

62 Rechtbank Utrecht 5 oktober 2005, LJN: AU8343/NIPR 2007, 24
Afwijzing van een verzoek tot erkenning van een Marokkaanse kafala als adoptie.

63 Gerechtshof Amsterdam 9 februari 2006, LJN: AV2119/ NIPR 2006, 98
Het verzoek van een Marokkaanse moeder tot gerechtelijke vaststelling van het vaderschap
van man die zowel de Nederlandse als de Marokkaanse nationaliteit heeft, met wie de
moeder een half jaar durende relatie heeft gehad, gedurende welke relatie een kind is
verwekt. Op grond van artikel 6 Wet conflictenrecht afstamming dient het verzoek in
beginsel naar Marokkaans recht te worden beoordeeld. Op grond van artikel 156
Mudawwana kan het verzoek in casu niet worden toegewezen. In een uitvoerig gemo-
tiveerd vonnis komt de rechtbank tot het oordeel dat toepassing van Marokkaans
recht in het onderhavige geval strijd oplevert met artikel 8 EVRM. Mitsdien wordt
Nederlands recht toegepast, en wordt het verzoek toegewezen.

64 Gerechtshof ’s-Gravenhage 13 juli 2005, LJN: AT9501
Verzoek van een biologische vader tot vervangende toestemming tot erkenning van zijn
kind, wordt toegewezen. Met betrekking tot het verzoek om een omgangsregeling
wordt de Raad verzocht een proefomgangsregeling te organiseren. De angst van de
moeder voor ontvoering van het kind naar Marokko wordt ongegrond geacht.
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65 Gerechtshof Amsterdam 14 april 2005, NIPR 2005, 214
Verzoek van een Marokkaanse vrouw tot vaststelling van het vaderschap van haar Neder-
landse partner, de verwekker van hun gezamenlijke kind, wordt afgewezen nu de
vader het kind reeds heeft erkend.

66 Gerechtshof Arnhem 14 juni 2005, NIPR 2005, 219
Toelating van verzoek tot gerechtelijke vaststelling van het vaderschap hoewel de Neder-
landse vader het kind van zijn ongehuwde Nigeriaanse partner al heeft erkend.

67 Gerechtshof Arnhem 21 december 2004, NIPR 2005, 218
Geen erkenning van het vaderschap over een Marokkaans kind op grond van de
Marokkaanse huwelijksakte, nu de man ten tijde van dit huwelijk reeds was gehuwd
met een andere vrouw, en het tweede huwelijk wegens strijd met de openbare orde
niet voor erkenning in aanmerking komt.

Het verzoek om vervangende toestemming tot erkenning van het kind wordt afge-
wezen nu niet is komen vast te staan dat de man de verwekker is van het kind.

68 Rechtbank ’s-Gravenhage 7 september 2006, NIPR 2007, 108
Afstamming van een kind van tot Nederlander genaturaliseerde en van oorsprong
Pakistaanse vader, wordt aangenomen ondanks twijfel ten aanzien van bepaalde
documenten. Kind krijgt dientengevolge Nederlandse nationaliteit.

Erkenning tweede huwelijk dat was gesloten terwijl het eerste huwelijk nog niet
definitief was ontbonden, vanaf datum definitieve ontbinding eerste huwelijk.

69 Rechtbank Groningen 30 november 2004, LJN: AS2313/NIPR 2005, 22
Kind geboren uit de relatie (ongehuwd) van een Syrische vrouw en een man die
zowel de Syrische als de Nederlandse nationaliteit bezit, wordt door de man naar
Syrisch recht erkend. Het verzoek om een gerechtelijke vaststelling van het vaderschap
wordt afgewezen wegens gebrek aan belang.

70 Rechtbank Amsterdam 21 maart 2004, NIPR 2005, 223
Toewijzing van het verzoek van een Marokkaanse vrouw tot gerechtelijke vaststelling van
het vaderschap van haar Nederlandse partner nu de man wiens vaderschap wordt
verzocht dezelfde is als de man die het kind heeft erkend.

71 Gerechtshof Amsterdam 28 juli 2005, NIPR 2006, 9
Verzoek tot ontkenning van het vaderschap van een Egyptische man wordt beheerst door
Nederlands recht als recht van de gewone verblijfplaats van partijen. Een gemeen-
schappelijke nationaliteit ontbreekt nu Egypte akkoord is gegaan met het verlies bij
de vrouw van de Egyptische nationaliteit door haar naturalisatie tot Nederlandse.

72 Rechtbank Breda 24 mei 2005, NIPR 2005, 317
Op een verzoek tot ontkenning van het vaderschap is in beginsel Turks recht van toepas-
sing. Naar Turks recht is ontkenning niet meer mogelijk nu het verzoek tot ontken-
ning niet binnen vijf jaar na de geboorte van het kind is gedaan. Aangezien alle
betrokken partijen instemmen met toepassing van Nederlands recht, past de recht-
bank Nederlands recht toe en wijst het verzoek toe.
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73 Hoge Raad 14 april 2006, LJN: AU9239 
Kind van een ongehuwde Marokkaans-Nederlandse moeder krijgt bij de geboorte de
geslachtsnaam van de moeder. Moeder verzoekt te bepalen dat het kind de naam van
de vader zal dragen. De man, vader verzet zich hiertegen. Het verzoek wordt afgewe-
zen. Aan het beroep van de moeder op het cultureel-religieus bepaalde belang van
het kind om de geslachtsnaam van de man te dragen mede in verband met artikel 8
EVRM, wordt voorbij gegaan. Beroep op artikel 8 en artikel 14 EVRM evenals op arti-
kel 7 Kinderrechtenverdrag, faalt.

74 Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 30 maart 2006, NIPR 2006, 181
Geen geslachtsnaamswijziging van  Belgisch/Marokkaanse kinderen van geslachts-
naam vader in geslachtsnaam stiefvader.

75 Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 11 mei 2006, NIPR 2006, 182
Geen acceptatie van de naamsketen als geslachtsnaam voor een kind van een Somali-
sche vader. Wel erkenning van een van de namen van de vader welke door hem in de
VS officieel werd gevoerd.

76 Gerechtshof Amsterdam 17 oktober 2002, NIPR 2005, 300
Irakees namenrecht en verzoek om betrokkenen, die de Irakese nationaliteit bezitten,
te registreren met een familienaam en niet met een namenreeks. In de onderhavige
omstandigheden wordt het verzoek toegewezen.

77 Raad van State 26 januari 2005, LJN: AS3884
Ouders verzoeken naamswijziging van hun zoon, in die zin dat hij de geslachtsnaam
van de vader krijgt, omdat hij, als hij geen moslimnaam draagt, niet mee kan op
bedevaart. De rechtbank, en in hoger beroep de Raad van State, menen dat de beslis-
sing van de Minister om het verzoek af te wijzen, niet in stand kan blijven.

78 Rechtbank Amsterdam 21 oktober 2003, NIPR 2005, 7
Aan een kind, geboren uit het huwelijk van een Egyptische vader die een namenreeks
heeft, en een Nederlandse moeder met een Nederlandse geslachtsnaam, wordt de
geslachtsnaam van de moeder gegeven terwijl de ouders hadden gekozen voor de
naam van de vader. De rechtbank acht deze beslissing strijdig met een redelijke
uitleg van artikel 1:5 lid 4 BW en met artikel 8 juncto 14 EVRM, en meent dat ook
gekozen kan worden voor opneming van een namenreeks in de geboorteakte van het
kind.

79 Rechtbank Zwolle 8 mei 2003, NIPR 2004, 324
Verzoek van de Officier van Justitie tot wijziging van de geslachtsnaam van een Iraans
kind geboren uit in Iran gehuwde Iraanse ouders, van geslachtsnaam moeder in
geslachtsnaam vader, wordt afgewezen.
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80 Raad van State 1 juni 2005, LJN: AT6559
Naturalisatieverzoek afgewezen nu de man is gehuwd terwijl ten aanzien van de dertig
jaar geleden in het buitenland plaatsgevonden hebbende verstoting niet is gebleken
dat de vrouw hiermee heeft ingestemd. De verstoting wordt mitsdien door de Minis-
ter niet erkend (anders dan door de ambtenaar van de Burgerlijke Stand); man
derhalve polygaam gehuwd en mitsdien niet voldoende geïntegreerd.

81 Rechtbank Utrecht 20 december 2006, LJN: AZ7031
Verleende Nederlanderschap met terugwerkende kracht ingetrokken. Informatie omtrent
bestaan tweede huwelijk verzwegen. Eiser wist althans moest redelijkerwijs vermoe-
den dat bigamie gevolg had voor beoordeling van verzoek om naturalisatie. Monoga-
mie is in Nederland algemeen geldend rechtsbeginsel.

82 Voorzieningenrechter Rb ‘s-Hertogenbosch 29 december 2006, LJN: AZ5352
Bestuur van de Stichting Welzijn Moslims, die geen kerkgenootschap in de zin van
artikel 2:2 BW is, heeft in redelijkheid kunnen besluiten de imam de toegang tot de
moskee te ontzeggen.

83 Raad van State 13 december 2006, LJN: AZ4314
Verlening vrijstelling en bouwvergunning voor bouw van een sociaal-cultureel
centrum/moskee. Bezwaren hiertegen worden ongegrond verklaard.

84 Raad van State 26 april 2006, LJN: AW7314
Vrijstelling van een bouwvergunning verleend voor de bouw van een sociaal cultureel
centrum/moskee. Geen grond voor het verlenen van een voorlopige voorziening in het
kader van een tegen het besluit ingediend bezwaar.

85 Rechtbank Arnhem 24 januari 2006, LJN: AV1048
Bezwaren tegen verleende vrijstelling voor de bouw van een sociaal-cultureel
centrum/moskee, worden ongegrond verklaard.

86 Rechtbank Alkmaar 6 juli 2005, LJN: AT8810
Afwijzing vordering van een bewoner tot schadevergoeding wegens overlast van
naburige moskee.

87 Raad van State 18 januari 2006, LJN: AU9844
Verzoek tot inschrijving van de Islamitische Partij Nederland in het verkiezingenregister
voor raadsleden in de gemeente Den Haag, is terecht buiten behandeling gesteld
wegens termijnoverschrijding.

88 Rechtbank ’s-Gravenhage 14 maart 2006, LJN: AW6891
Het beroep tegen de afwijzing van een verblijfsvergunning asiel wordt gegrond
verklaard. Uit Afghanistan afkomstige tot het Christendom bekeerde moslim. 
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89 Rechtbank ’s-Gravenhage 21 maart 2006, LJN: AV7578
Beroep tegen afwijzing verblijfsvergunning asiel wordt gegrond verklaard. Eiser, een
uit Irak afkomstige Koerd, stelt tengevolge van zijn werkzaamheden als helder-
ziende als afvallig van de Islam te worden beschouwd, en mitsdien te vrezen heeft
voor vervolging.

90 Rechtbank ’s-Gravenhage 14 april 2006, LJN: AX6728
Uit Afghanistan afkomstige eiser verzoekt toelating als vluchteling en voert onder
meer aan lid te zijn geweest van KhaD/NAD, ervan te zijn verdacht geen moslim te
zijn en een dochter te hebben die, na door haar moeder te zijn verteld dat zij met één
van de Taliban moest trouwen, vervolgens zelfmoord had gepleegd. Beroep gegrond
in verband met motiveringsgebrek.

91 Rechtbank ’s-Gravenhage 27 april 2006, LJN: AX8371
Afwijzing verzoek verblijfsvergunning asiel is onvoldoende gemotiveerd. Uit Iran
afkomstige hoogleraar heeft kritiek op de Islam geuit, is bedreigd, en vreest via de invloed
van geestelijke leiders in Iran voor gevolgen.

92 Rechtbank ‘s-Gravenhage 2 november 2006, LJN: AZ1371
Geestelijk voorganger van een moskee (imam) wordt ongewenst verklaard en zijn
verzoek tot verlenging van de verblijfsvergunning wordt afgewezen, een en ander op
basis van van de AIVD ontvangen informatie waaruit zou blijken dat de imam een
gevaar voor de nationale veiligheid is. Het hiertegen ingestelde beroep wordt
gegrond verklaard.

93 Rechtbank Amsterdam 15 juli 2005, LJN: AT9532
Verblijfsvergunning onder de beperking ‘het verrichten van arbeid als godsdienstleraar/
imam ten behoeve van de Stichting Alwaqf Alislami te Eindhoven’ wordt ingetrokken
en de imam is ongewenst verklaard. Het verzoek tot opschorting van de werking van
de ongewenstverklaring totdat op het bezwaarschrift zal zijn beslist, wordt toegewe-
zen nu niet voldoende grond bestaat om te spreken van een actuele en concrete drei-
ging.

94 Rechtbank ’s-Gravenhage, zittingsplaats Dordrecht 5 juli 2005, LJN: AU0027
Beroep van Irakees asielzoekster op vrees voor eerwraak omdat zij haar vader te
schande heeft gemaakt door niet mee te werken aan een gearrangeerd huwelijk,
levert geen grond op voor een nieuwe beoordeling.

95 Rechtbank ’s-Gravenhage 3 juni 2005, LJN: AT7843
Het beroep tegen de afwijzing van een verblijfsvergunning asiel wordt gegrond
verklaard. Verzoeker had bij terugkeer naar Afghanistan te vrezen het slachtoffer te
worden van bloedwraak. De afwijzing van de Minister was onvoldoende gemotiveerd.

96 Rechtbank ’s-Gravenhage, zittingsplaats Haarlem 7 september 2004, LJN: AR5501
Beroep tegen de afwijzing van een verblijfsvergunning asiel aan een moeder van een
dochter die bij terugkeer naar Somalië heeft te vrezen voor besnijdenis, is gegrond.
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97 Rechtbank ’s-Gravenhage 4 juli 2002, NIPR 2004, 319
Afghaans huwelijk op Afghaans consulaat in Iran wordt niet gelegaliseerd. Onvol-
doende gemotiveerd waarom in casu geen aanleiding bestaat om van het beleid
‘verblijf bij partner’ af te wijken.

98 EHRM 10 november 2005, NJ 2006, 170 
Hoofddoekverbod op Turkse Universiteit niet in strijd met artikel 9 EVRM.

99 EHRM 29 juni 2004, AB 2004, 338
Turkije handelt niet in strijd met artikel 9 EVRM (vrijheid van godsdienst) door een
Turkse moslimstudente die in strijd met de regels een hoofddoek blijft dragen, de
toegang tot colleges en examens aan de Universiteit van Istanbul te weigeren.

100 Gerechtshof ’s-Gravenhage 19 augustus 2005, LJN: AU3129
Het zich niet als goed werknemer jegens collega’s gedragen levert een dringende
reden voor ontslag op. Gedragswijziging vloeide voort uit intensivering van het isla-
mitisch geloofsleven, als gevolg waarvan werknemer zich onder meer onttrok aan
sociale contacten met andere werknemers en het aanspreken van vrouwelijke
collega’s op hun kleding.

101 Kantonrechter Tiel 1 september 2004, Praktijkgids 2005, 16
Het weigeren te werken zonder hoofddoek tegen de bij de werkgever (McDonald)
geldende regel in, levert geen geldige reden voor ontslag op. 

102 Commissie Gelijke Behandeling (CGB) 21 maart 2007, Oordeelnr. 2007-44
Het enkele stellen van vragen over een hoofddoek in een sollicitatiegesprek, vormt op
zichzelf nog geen discriminatoire bejegening.

103 CGB 6 februari 2007, Oordeelnr. 2007-20
Het niet toestaan van een hoofddoek tijdens het trainen op een sportschool, levert een
indirect verboden onderscheid op.

104 CGB 23 januari 2007, Oordeelnr. 2007-8
Het verlangen van een beveiligingsbedrijf dat werknemers hun baard verzorgen,
levert geen onderscheid op grond van godsdienst op.

105 CGB 18 december 2006, Oordeelnr. 2006-248
Het niet oproepen voor werk van een verkoopmedewerkster met een nul-urencon-
tract omdat zij een hoofddoek draagt, levert een verboden onderscheid op.

106 CGB 7 november 2006, Oordeelnr. 2006-220 en 221
Schorsing van een islamitische medewerkster van een openbare school omdat zij niet
bereid is mannen de hand te schudden, levert een verboden onderscheid op.
107 CGB 31 oktober 2006, Oordeelnr. 2006-217
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Verbod tot het dragen van hoofddoeken en keppels bij een beveiligingsbedrijf op een
luchthaven, levert een verboden onderscheid op.

108 CGB 27 oktober 2006, Oordeelnr. 2006-215
Het weigeren van een hoofddoekdragende vrouw bij een callcenter levert een verboden
onderscheid op. Partijen komen een alternatief overeen, namelijk dat de headset
onder de hoofddoek wordt gedragen.

109 CGB 24 oktober 2006, Oordeelnr. 2006-213
Afwijzing door een detacheringbureau van een hoofddoekdragende vrouw voor de
functie van bijstandsconsulent bij een gemeente en voor het opleidingstraject,
omdat niet alle gemeenten een hoofddoekdragende bijstandsconsulent willen.
Verboden onderscheid.

110 CGB 5 oktober 2006, Oordeelnr. 2006-202
Afwijzing van een man voor de functie van klantmanager vanwege zijn islamitische
kleedstijl en het niet geven van een hand aan vrouwen. Verboden onderscheid.

111 CGB 12 juli 2006, Oordeelnr. 2006-144
Student met hoofddoek krijgt van een basisschool waar zij stage wil lopen te horen dat
het dragen van een hoofddoek op school niet is toegestaan. Verboden onderscheid.

112 CGB 4 juli 2006, Oordeelnr. 2006-138
Winkelier maakt verboden onderscheid door hoofddoekdragende werkneemster niet
in te roosteren.

113 CGB 12 mei 2006, Oordeelr, 2006-93
Het afwijzen door een christelijke scholengemeenschap van een man voor de tijde-
lijke functie van leraar wiskunde op grond van het feit dat hij moslim is, levert een
verboden onderscheid op.

114 CGB 1 mei 2006, Oordeelnr. 2006-84
Het niet toelaten van een doek die ook schouders en borsten bedekt en daarmee ook gedeel-
telijk de bedrijfsblouse, op evenementen waar de medewerkers een herkenbare,
representatieve en professionele uitstraling moeten hebben, levert een verboden
onderscheid op, nu die doelstelling ook op een andere manier kan worden bereikt.

115 CGB 14 april 2006, Oordeelnr. 2006-70
Het veroorzaken dat geen stage op een basisschool kan worden gelopen wegens het
dragen van een hoofddoek, levert een verboden direct onderscheid op.

116 CGB 27 maart 2006, Oordeelnr. 2006-51
Islamitische vrouw die weigert de hand te schudden met personen van het andere
geslacht, wordt niet toegelaten tot de opleiding van onderwijsassistent. Verboden
indirect onderscheid.
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117 CGB 21 maart 2006, Oordeelnr. 2006-48
Vrouw met hoofddoek die op sportschool wil trainen krijgt het advies een andere
sportschool te zoeken. Verboden direct onderscheid.

118 CGB 2 maart 2006, Oordeelnr. 2006-30
Politieagente die hoofddoek wil dragen wordt niet toegestaan werkzaamheden te
verrichten waarbij zij publiekscontacten heeft. Verboden onderscheid.

119 CGB 18 augustus 2005, Oordeelnr. 2005-156
Een 5-sterrenhotel heeft ongeoorloofd onderscheid gemaakt op grond van gods-
dienst bij het niet aangaan van een nieuwe arbeidsverhouding met een islamitisch
kamermeisje. De werkgever is er niet in geslaagd te bewijzen dat deze beslissing niet
(mede) samenhangt met het feit dat zij een hoofddoek is gaan dragen.

120 CGB 15 juni 2005, Oordeelnr. 2005-102
Protestants-Christelijke School die een niet praktiserende moslima afwijst voor de
functie van roostermaker, levert in casu een verboden onderscheid op grond van
godsdienst op.

121 CGB 15 juni 2005, Oordeelnr. 2005-104
Met het algeheel verbod op hoofdbedekking voor cursisten van een hairstyling-
opleiding, wordt een verboden onderscheid op grond van godsdienst gemaakt ten
aanzien van moslimcursisten die een hoofddoek wensen te dragen.

122 CGB 30 mei 2005, Oordeelnr. 2005-91
PABO-opleiding heeft te maken met scholen die weigeren stagiaires met hoofddoek
aan te nemen. De opleiding handelt in strijd met de gelijke behandelingswetgeving
door zich onvoldoende in te spannen te zorgen voor discriminatievrij onderwijs voor
haar studenten.

123 CGB 20 mei 2005, Oordeelnr. 2005-86
Een hulpverleningsorganisatie die aan cliënten die een gezichtsbedekkende sluier dragen
vraagt deze af te doen tijdens de gesprekken met de hulpverlener en, zo een cliënt dit
niet doet, de hulpverlening beëindigt, maakt verboden onderscheid op grond van
godsdienst, nu dit beleid niet passend en noodzakelijk is. Cliënten zijn immers in
het algemeen wel bereid de sluier af te doen bij vrouwelijke raadslieden, de organisa-
tie heeft voldoende vrouwelijke raadslieden in dienst, zodat een minder bezwaarlijk
middel voorhanden is.

124 CGB 29 maart 2005, Oordeelnr. 2005-53
Met het afwijzen van een HAVO-scholiere voor een stageplaats bij een evenementen-
organisatie wegens het dragen van een hoofddoek, wordt ongeoorloofd onderscheid
op grond van godsdienst gemaakt. 
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125 CGB 20 december 2004, Oordeelnr. 2004-164
Het uitzendbureau dat onvoldoende ingrijpt wanneer een schoonmaakbedrijf, de
inlener, een moslima weigert te laten werken met hoofddoek om, handelt in strijd met
de gelijkebehandelingswetgeving.

126 CGB 20 december 2004, Oordeelnr. 2004-165
De weigering van een schoonmaakbedrijf om een moslimvrouw met hoofddoek te
laten werken op een afdeling van een psychiatrisch ziekenhuis, levert een verboden
onderscheid op op grond van zowel godsdienst als op grond van geslacht.

127 Centrale Raad van Beroep 3 januari 2006, LJN: AU9081
Ten onrechte was in het kader van de Algemene nabestaandenwet niet onderzocht of
het in Iran in 1979 gesloten tweede huwelijk naar Nederlands internationaal privaat-
recht een rechtsgeldig huwelijk was. De vereiste zorgvuldigheid is niet in acht geno-
men. De Sociale Verzekeringsbank dient een nieuw besluit te nemen.

128 Centrale Raad van Beroep 20 oktober 2005, NIPR 2006, 22
Man woont bij zijn eerste echtgenote en kinderen. Hij is in Marokko een tweede
huwelijk aangegaan uit welk huwelijk een kind is geboren. De man blijft jaarlijks zes
tot negen maanden bij dit gezin in Marokko. Geoordeeld wordt dat de man niet
langer ingezetene van Nederland meer is en niet meer is verzekerd ingevolge de Alge-
mene Kinderbijslagwet.

129 Centrale Raad van Beroep 16 september 2005, NIPR 2006, 21
Een in Bangladesh gesloten islamitisch religieus huwelijk kan niet worden erkend.
Voor het uit dit huwelijk geboren kind wordt geen kinderbijslag ontvangen.

130 Centrale Raad van Beroep 19 juli 2005, LJN:AT9968
De Raad acht het feit dat betrokkene in verband met zijn bedevaartsreis naar Mekka drie
dagen langer dan gebruikelijk in het buitenland verbleef, onvoldoende voor de
conclusie dat hij niet aan zijn sollicitatieverplichting heeft voldaan. Ten onrechte
verlaging bijstand met 10% gedurende twee maanden.

131 Rechtbank Rotterdam 20 juli 2006, LJN: AY5184
Geen recht op AOW-pensioen voor de tweede echtgenote van een overleden polygaam
gehuwde man.

132 Gerechtshof Amsterdam 8 februari 2006, LJN: AU2144
Giften ten behoeve van de Stichting Al-Aqsa worden niet in aanmerking genomen bij
belastingaftrek, gelet op het vermoeden van betrokkenheid van de Stichting bij terro-
ristische activiteiten. Giften ten behoeve van een moskee worden voor de toepassing
van de giftenaftrek op één lijn gesteld met giften aan een kerkelijke instelling, its
voldoende bewijs.
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133 Rechtbank Haarlem 17 januari 2006, LJN: AV3296
Betaalde bijdrage aan de moskee als giften bij de aanslag IB/PVV in aanmerking te
nemen. Bewijs van de giften.

134 Rechtbank Haarlem 11 oktober 2006, LJN: AZ0603
Betaalde bijdrage aan de moskee als giften bij de aanslag IB/PVV in aanmerking te
nemen. Giften aan de moskee zijn voldoende aannemelijk gemaakt.

135 HR 14 oktober 2003, NJ 2005, 182
Vervolging van moeder van het slachtoffer en echtgenote van verdachte wegens
medeplegen van moord op ontmaagd islamitisch meisje, de dochter. Betrouwbaarheid
verklaringen.

136 HR 14 oktober 2003, NJ 2005, 183
Vervolging van moeder van het slachtoffer en echtgenote van verdachte wegens
medeplegen van moord op ontmaagd islamitisch meisje, de dochter. Het verweermiddel
dat de vrouw vanwege de overheersende positie van haar echtgenoot en gelet op de
ondergeschikte positie als vrouw in een niet-westerse cultuur zich niet heeft kunnen
distantiëren van de daad, leidt niet tot een succesvol beroep op overmacht.

137 Gerechtshof ’s-Gravenhage 23 juni 2005, LJN: AU0180
Veroordeling voor medeplegen van poging tot moord op kleindochter die een lief-
desrelatie had met een man terwijl zij verloofd was met een man in Turkije. Het
bekend worden ervan heeft de familie-eer aangetast; Motief voor de daad: eerwraak.

138 Gerechtshof Arnhem 12 juni 2002, LJN:AE4029
Het afvuren van één schot als verweer uit vrees tegen dreigende bloedwraak, levert
noodweer op. Ontslag van rechtsvervolging ten aanzien van poging tot moord dan
wel doodslag.

139 Gerechtshof Arnhem 12 juni 2002, LJN:AE4024
Het schieten met vuurwapens de dood tot gevolg hebbend, als verweer uit vrees
tegen dreigende bloedwraak, levert noodweer op. Ontslag van rechtsvervolging ten
aanzien van moord dan wel poging tot moord.

140 Rechtbank Rotterdam 13 april 2006, LJN: AW2001
Veroordeling wegens brandstichting moskee.

141 Rechtbank Arnhem 11 november 2005, LJN: AU5991
Veroordeling van Irakese man tot 12 jaar gevangenisstraf wegens moord op zijn
zwangere ongehuwde zus. Eerwraak.

142 Rechtbank Amsterdam 7 november 2005, LJN: AU5675
Veroordeling van een 17-jarige jongen wegens bedreiging van kamerlid met terroris-
tisch jihadistisch misdrijf.
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143 Rechtbank Amsterdam 26 juli 2005, LNJ: AU0025
Veroordeling Mohammed B. tot levenslange gevangenisstraf voor onder andere de
moord op Theo van Gogh. Volgens deskundige beschouwde de dader de daad als een
religieuze plicht: de uitvoering van het gebod om de Islam met geweld te verdedigen
en wraak te nemen voor beledigingen de Islam aangedaan.

144 Rechtbank ’s-Hertogenbosch 19 juli 2005, LJN: AT9494
Strafrechtelijke veroordeling voor het zich opzettelijk beledigend uitlaten over een
groep mensen wegens hun godsdienst (islam).

145 Gerechtshof ’s-Gravenhage 3 oktober 2007, LJN: BB8329/NIPR 2008, 8
Erkenning Pakistaans Nikah-huwelijk.

146 Gerechtshof Amsterdam 24 mei 2007, LJN: BB2610/NIPR 2007, 269
Erkenning van een in Indonesië naar islamitisch recht gesloten huwelijk.

147 Rechtbank ’s-Gravenhage 31 oktober 2007, NIPR 2008, 19
Het bestaan van een door de man ontkend maar in de GBA-registers geregistreerd
Pakistaans huwelijk, wordt niet aangenomen.

148 Rechtbank ’s-Gravenhage 10 maart 2008, LJN: BC6188/NIPR 2008, 90
Erkenning van een per telefoon gesloten huwelijk naar Pakistaans recht.

149 Rechtbank Amsterdam 30 oktober 2008, LJN: BG3648
Weigering erkenning van een Marokkaans huwelijk met een geestelijk gestoorde, nu
onduidelijk is of is voldaan aan de vereisten uit artikel 7 respectievelijk 23 Mudaw-
wanah (Rapport van een medisch deskundige ontbrak, evenals de uitdrukkelijke
toestemming van de huwelijkspartner).

150 Voorzieningenrechter Rb. ’s-Hertogenbosch 23 maart 2007, LJN: BA1805/NIPR 2007,
190

Erkenning van een huwelijk op basis van een Marokkaanse akte van huwelijksbevesti-
ging (lafif ). Tussen partijen die beiden zowel de Marokkaanse als de Nederlandse
nationaliteit bezitten wordt echtscheiding uitgesproken met toepassing van Neder-
lands recht.

151 Hoge Raad 16 maart 2007, LJN: AZ5685/NIPR 2007, 95
De Hoge Raad verwerpt het beroep tegen de beslissing van het hof die bevoegdheid ten
aanzien van het echtscheidingsverzoek had aangenomen en nevenvoorzieningen te tref-
fen. De man stelt dat al een echtscheidingsprocedure aanhangig was in Marokko
maar kan hiervoor geen bewijs leveren.

152 Rechtbank ’s-Gravenhage 25 juli 2007, NIPR 2007, 279
Bevoegdheid Nederlandse rechter ten aanzien van echtscheidingsverzoek Marokkaans/
Nederlandse man en Marokkaanse vrouw. Beoordeling woonplaats en gewone
verblijfplaats.
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153 Hoge Raad 21 december 2007, LJN: BB8076/NIPR 2008, 4/ Jurisprudentie Personen- en
familierecht 2008, 50

Vraag naar erkenning verstoting uit Egypte. Handtekening waaruit instemming van de
vrouw moet blijken. Aan de legalisatie hiervan mogen geen eisen worden gesteld die
onmogelijk kunnen worden vervuld. Bigamie.

154 Raad van State 21 mei 2008, LJN: BD2127/Administratiefrechtelijke Beslissingen 2008,
299

Geen erkenning huwelijksontbinding op grond van artikel 3 WCE. Uit de verstotings-
akte zelf blijkt niet dat de vrouw (stilzwijgend) heeft ingestemd met de verstoting.
Evenmin is gebleken van andere feiten of omstandigheden waaruit haar instemming
kan worden afgeleid.

155 Raad van State 27 februari 2008, Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2008, 144
Akte inhoudende een weergave van de verklaring dat de man de vrouw 12 jaar eerder
heeft verstoten, vormt onvoldoende bewijs dat het huwelijk op die datum was ontbon-
den. Legalisatie van het document brengt niet mee dat van de inhoudelijke juistheid
dient te worden uitgegaan.

156 Gerechtshof ’s-Gravenhage 12 december 2007, LJN: BC2065/NIPR 2008, 166
Geen erkenning Irakese echtscheiding nu gegronde twijfels over echtheid document
(kopie echtscheidingsuitspraak) bestaan. Het hof spreekt alsnog de echtscheiding
uit.

157 Rechtbank Roermond 11 juli 2007, LJN: BA7506
Echtscheiding met toepassing van Marokkaans recht, artikel 94 Mudawwanah. Nu
geen van partijen verzoening wenst acht de rechtbank het ondernemen van een
verzoeningspoging niet zinvol. Duurzame ontwrichting.

158 Rechtbank Maastricht 14 november 2007, LJN: BB7855/NIPR 2008, 31
Rechtbank verklaart de man niet ontvankelijk in zijn echtscheidingsverzoek,
ondanks dat de ambtenaar registratie van de Marokkaanse scheiding in de Neder-
landse registers had geweigerd, nu de Marokkaanse echtscheiding in Nederland kan
worden erkend.

159 Rechtbank Alkmaar 15 november 2007, LJN: BB9060/NIPR 2008, 16
Echtscheiding met toepassing van Marokkaans recht op grond van gezamenlijke
rechtskeuze, artikel 94 juncto 82 Mud: duurzame ontwrichting. Zaak wordt twee
keer aangehouden in verband met naar Marokkaans recht verplicht te ondernemen
verzoeningspogingen.

160 Gerechtshof ’s-Gravenhage 31 januari 2007, NIPR 2007, 102
Toepassing van Iraans huwelijksvermogensrecht in huwelijk dat in 1973 in Iran is geslo-
ten tussen Iraanse man en Nederlandse vrouw, die als gevolg van de huwelijksslui-
ting ook de Iraanse nationaliteit heeft verkregen. Geen gemeenschap van goederen.
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161 Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 15 februari 2007, LJN: BA4091
Op het huwelijksvermogensregime tussen een man die zowel de Marokkaanse als de
Nederlandse nationaliteit bezit en een vrouw die zowel de Marokkaanse als de Belgi-
sche nationaliteit bezit, wordt Marokkaans recht toegepast.

162 Gerechtshof ’s-Gravenhage 11 april 2007, LJN: BA4277/NIPR 2007, 183
Huwelijksvermogensregime wordt beheerst door Turks recht. Bewijs van eigendom van
gelden op spaarrekening. Vermogensbestanddelen waarvan niet bewezen is aan
welke echtgenoot zij toebehoren, worden geacht hun mede-eigendom te zijn (art.
222 Turks BW). Peildatum ter bepaling van saldo, is het tijdstip waarop het echt-
scheidingsgeding aanvangt (art. 247 Turks BW). In casu het tijdstip van indiening
echtscheidingsverzoek in Nederland.

163 Gerechtshof ’s-Gravenhage 7 november 2007, LJN: BC0158/ NIPR 2008, 13
Toepasselijkheid van Marokkaans recht op het huwelijksvermogensregime: uitsluiting
van iedere huwelijksvermogensrechtelijke gemeenschap.

164 Gerechtshof ’s-Gravenhage 4 juni 2008, NIPR 2008, 259
Het huwelijksvermogensregime van Turkse echtgenoten, gehuwd in Turkije, geen eerste
gemeenschappelijk huwelijksdomicilie, wordt beheerst door Turks recht en, vanaf
de datum dat de vrouw zich bij de man in Nederland voegt, door Nederlands recht.

165 Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 25 juni 2008, LJN: BD6323/NIPR 2008, 263
Het huwelijksvermogensregime van echtgenoten die ten tijde van de huwelijkssluiting in
Turkije de Turkse nationaliteit bezaten, wordt beheerst door Turks recht. Onder-
scheid tussen periode tot 1 januari 2002 (uitsluiting van elke gemeenschap van
goederen) en periode na 1 januari 2002 (verrekening; verkrijgingen krachtens schen-
king en erfrecht blijven buiten verrekening). Onroerend goed in Turkije eigendom
van de man. Vergoedingsrecht van de vrouw (art. 227 Turks BW)

166 Rechtbank Zutphen 28 februari 2007, NIPR 2007, 121
Huwelijksvermogensregime van partijen die ten tijde van de huwelijkssluiting in 1988
beiden de Marokkaanse nationaliteit bezaten, te beoordelen naar Marokkaans recht.
De vrouw wordt in de gelegenheid gesteld te bewijzen dat zij een aandeel heeft gehad
in de waardevermeerdering van de goederen.
Vervolg: Rechtbank Zutphen 9 januari 2008, LJN: BC1447
Afwijzing verzoek tot verdeling (naar Marokkaans recht) nu de echtscheiding niet
tijdig is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

167 Rechtbank Maastricht 28 maart 2007, LJN: BA1757
Echtscheiding tussen Marokkaanse man en vrouw die zowel de Marokkaanse als de
Nederlandse nationaliteit bezit, wordt met toepassing van Nederlands recht toege-
wezen.
Op het huwelijksvermogensregime (woonplaats man was Marokko; woonplaats vrouw
was Nederland; rechtbank neemt aan dat eerste gewone verblijfplaats in Nederland
was), wordt Nederlands recht toegepast. Bevel tot verdeling.
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168 Rechtbank ’s-Gravenhage 9 mei 2007, LJN: BA4734/NIPR 2007, 189
Huwelijksvermogensrecht wordt beheerst door Turks recht. Vanaf 1 januari 2002 geldt
voor partijen het nieuwe regime; te onderscheiden in verschillende vermogens/
verwervingen en persoonlijk vermogen van ieder der echtgenoten. Geen voor verde-
ling vatbare huwelijksgoederengemeenschap.

169 Rechtbank ’s-Gravenhage 30 mei 2007, LJN: BA6903
Echtscheiding tussen een Turkse man en een Nederlands/Turkse vrouw wordt met
toepassing van Nederlands recht toegewezen. Het huwelijksvermogensrecht wordt
beheerst door Turks recht. Geen huwelijksgoederengemeenschap.

170 Rechtbank Amsterdam 12 september 2007, NIPR 2008, 17
Toepasselijkheid van Iraans recht op het huwelijksvermogensregime. Oprekking eerste
gewone verblijfplaats na huwelijkssluiting in verband met intentie van partijen.
Vrouw komt 13 maanden na huwelijkssluiting naar Nederland.

171 Rechtbank ’s-Gravenhage 24 oktober 2007, NIPR 2007, 285
Huwelijksvermogensregime tussen partijen van wie ten tijde van de huwelijkssluiting de
vrouw zowel de Marokkaanse als de Nederlandse nationaliteit bezat en de man de
Marokkaanse nationaliteit, wordt beheerst door Marokkaans recht, en vanaf de
naturalisatie van de man in 2005 door Nederlands recht.

172 Rechtbank Alkmaar 15 mei 2008, LJN: BD2940
De rechtbank overweegt met betrekking tot het toepasselijke Marokkaanse recht op
het huwelijksvermogensregime dat partijen ook na huwelijkssluiting een van artikel 49
Mudawwanah afwijkende regeling kunnen treffen.

173 Hoge Raad 8 februari 2008, LJN: BC3841/NIPR 2008, 78
Rechtbank en hof hebben de sieraden die als bruidsgift aan de vrouw waren verstrekt,
bij de scheiding tussen Turkse echtgenoten in de (Nederlandse) gemeenschap van
goederen laten vallen, als zijnde niet verknochte goederen. Cassatiemiddel hiertegen
kan niet slagen omdat dit een onderzoek van feitelijke aard vergt.

174 Hoge Raad 11 juli 2008, LJN: BC8979/NIPR 2008, 163
Vordering van Marokkaanse man tot teruggave van de bruidsgave (sieraden en gouden
riem) wordt door het hof afgewezen omdat de goederen verknocht zijn aan de
vrouw, immers aan haar cadeau zijn gedaan. Cassatiemiddel van de man faalt
wegens gebrek aan belang; zelfs indien zou worden aangenomen dat de goederen
niét verknocht waren, brengt geen regel van Nederlands recht mee dat de vrouw
gehouden is de riem en sieraden aan de man terug te geven.

175 Rechtbank Utrecht 30 januari 2008, LJN: BC2923
Echtscheiding partijen (man bezit zowel de Irakese als de Nederlandse nationaliteit;
vrouw bezit de Irakese nationaliteit en is doende te naturaliseren tot Nederlandse)
met toepassing van Irakees recht op grond van mishandeling en bedreiging, artikel
40 Irakees Persoonsstatuut en herstel van de relatie niet meer mogelijk is. Het
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verzoek van de vrouw tot betaling van de bruidsgave ad 45.000 euro wordt gekwalifi-
ceerd als alimentatie nu de bruidschat is bedoeld als een al dan niet uitgestelde beta-
ling wegens levensonderhoud door de man ten behoeve van de vrouw, en wordt
toegewezen. Als gevolg van toewijzing van dit bedrag, is er geen plaats meer voor
een alimentatie (welke naar Irakees recht bepaald zou moeten worden). Naar Irakees
recht is er geen enkele gemeenschap van goederen.

176 Rechtbank ’s-Hertogenbosch 9 juni 2008, LJN: BD3666
Verzoek om bijdrage in de kosten van de huishouding, en door beide echtgenoten
gedaan verzoek tot opheffing van de aansprakelijkheid voor verbintenissen ten behoeve
van de gewone huishouding, worden beheerst door Nederlands recht op grond van
artikel 4 Alimentatieverdrag 1973 respectievelijk artikel 2 Wet conflictenrecht huwe-
lijksbetrekkingen.

177 Hoge Raad 7 december 2007, LJN: BB9608
Huwelijksontbinding tussen ouders die zijn gehuwd naart Egyptisch recht. Vader
heeft het ouderlijk gezag; moeder het verzorgingsrecht. Moeder komt met het kind
naar Nederland en verzoekt wijziging van het gezag. Het Hof overweegt: de stelling
dat in de gezagskwestie Egyptisch recht van toepassing is nu het kind en vader de
Egyptische nationaliteit bezitten, vindt geen steun in het recht. Nu het kind gewone
verblijfplaats in Nederland heeft, is Nederlands recht van toepassing.

178 Gerechtshof Arnhem 17 juli 2007, LJN: BB1546/NIPR 2007, 270
Het hof acht zich niet bevoegd kennis te nemen van een verzoek ter bepaling van de
gewone verblijfplaats bij vader van een kind dat sinds enkele jaren in Tunesië verblijft.

179 Rechtbank Haarlem 16 oktober 2007, LJN: BB8570/NIPR 2008, 28
Toekenning hoofdverblijf van door de vader naar Turkije gebrachte kinderen aan de
moeder in Nederland.

180 Rechtbank ’s-Gravenhage 13 maart 2008, LJN: BC8650
Vrouw wordt niet ontvankelijk verklaard in haar verzoek tot vaststelling van het
Nederlanderschap van haar kind nu zij niet de wettelijke vertegenwoordiger is van het in
Marokko geboren kind, nu naar Marokkaans recht het gezag bij de vader berust. Het
kind is geen Nederlander nu de Marokkaans Nederlandse vader ten tijde van de
huwelijksluiting met de moeder nog gehuwd was; het kind is mitsdien niet uit een
rechtsgeldig huwelijk geboren en had daarom juridisch geen vader die in het bezit
van de Nederlandse nationaliteit was.

181 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam 29 mei 2007, Medisch Con-
tact 2007, p. 1650

Arts werkzaam bij besnijdeniskliniek heeft een besnijdenis van een jongetje op verzoek
van de vader uitgevoerd zonder toestemming van de moeder. Verwijtbaar handelen.
Klacht gegrond.
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182 Rechtbank Assen 24 juni 2008, LJN: BD5322
Vader onttrekt minderjarig kind aan het gezag van de moeder in Nederland en brengt
het kind naar Algerije. De Rechtbank in Algerije heeft de voogdij van de vader voorlo-
pig ingetrokken ten gunste van zijn oom. De rechtbank laat onderzoek instellen naar
de gevolgen van deze uitspraak van de Algerijnse rechtbank voor de mogelijkheid het
kind onder gezag van de moeder te brengen.
Vervolg: Rechtbank Assen 30 september 2008, LJN: BF3563
Uit de uitgebrachte deskundigenverklaring blijkt voldoende duidelijk dat het niet
(meer) in de macht van de vader ligt om het kind weer onder het ouderlijk gezag van
de moeder in Nederland te brengen. Strafrechtelijke veroordeling van een voor onttrek-
king van minderjarige aan het wettig gezag; vrijspraak voor het opzettelijk in Algerije
ondergebracht houden.

183 Hoge Raad 11 juli 2008, LJN: BD5981/NIPR 2008, 165
Teruggeleiding naar (vader in) België van door moeder naar Nederland overgebrachte
kinderen. Het hof heeft het gevaar dat de vader met de kinderen naar Algerije zal
vertrekken niet aannemelijk geacht. Middel hiertegen is van feitelijke aard en kan in
cassatie niet worden bestreden.

184 Rechtbank Utrecht 10 oktober 2008, LJN: BG0146
Veroordeling tot vijf jaar gevangenisstraf wegens onttrekking dochter aan het ouderlijk
gezag van de moeder (kinderontvoering), en gebracht naar Soedan en aldaar gehou-
den.

185 Gerechtshof ’s-Gravenhage 14 november 2007, LJN: BC0736
Marokkaanse moeder verzet zich tegen omgang van vader met de kinderen, onder
meer omdat zij vreest dat de vader de kinderen naar Marokko zal ontvoeren, en de
vader de kinderen een islamitische opvoeding opdringt. Moeder heeft een door haar
omgeving ernstig afgekeurde relatie met een Nederlandse man. De kinderen van 13
respectievelijk 15 jaar hebben verklaard geen omgang met vader te willen. Omgangs-
verzoek van vader wordt afgewezen.

186 Rechtbank Groningen 25 juni 2008, LJN: BD7027
Verzoek van de vader om vervangende toestemming voor afgifte van paspoort voor
minderjarig kind, wordt afgewezen. In de gegeven omstandigheden is het risico dat
vader met het kind naar Marokko zal reizen en niet zal terugkeren, niet volledig uit te slui-
ten, en is toewijzing van het verzoek niet in het belang van het kind.

187 Voorzieningenrechter Rb. Utrecht 18 juni 2008, LJN: BD4444
Verzoek moeder om vervangende toestemming tot het verkrijgen van Nederlands
paspoort ten behoeve van het kind, wordt toegewezen met beperkte geldigheidsduur.
Misverstand bij echtscheidingsprocedure van de ouders als gevolg waarvan de man
abusievelijk nog juridisch vader is.
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188 Voorzieningenrechter Rb. ’s-Gravenhage 22 februari 2008, LJN: BC5129
Schorsing uitzettingsbesluit. Buiten huwelijk geboren Marokkaans kind zou naar
Marokkaans recht een naam toegevoegd krijgen waaruit blijkt dat hij een onwettig
kind is, alsmede een gekozen naam, niet zijnde de naam van de moeder. Stelt dat van
hem niet kan worden gevergd dat hij zich aan deze discriminerende met de Neder-
landse strijdige wetgeving conformeert en wenst van het paspoortvereiste te worden
vrijgesteld.

189 Rechtbank Haarlem 20 september 2007, LJN: BC0186/NIPR 2008, 27
Rechtbank neemt bevoegdheid aan in verzoek maatregel van kinderbescherming te tref-
fen over een kind dat al vier jaren in Marokko verblijft; tenzij-clausule artikel 5 Rv. 
En Rechtbank Haarlem 20 november 2007, LJN: BC0185/NIPR 2008, 29 (vervolg):
Beëindiging gezamenlijk gezag en toewijzing van eenhoofdig gezag aan de moeder
in Nederland.

190 Rechtbank Groningen 18 november 2008, LJN: BG7447
Op verzoek van de moeder zelf wordt zij ontheven van het ouderlijk gezag over haar
buiten een huwelijk verwekt kind. Druk van de familie en vrees voor eerwraak is zo
groot dat de moeder onmachtig wordt geacht de plicht tot verzorging en opvoeding
van het kind te vervullen.

191 Rechtbank Haarlem 16 december 2008, LJN: BG8143
Verzoek tot adoptie van een Marokkaans kind dat in Marokko ter verzorging was
afgegeven aan verzoekers die het kind op illegale wijze naar Nederland hebben
gebracht, toegewezen met toepassing van Nederlands recht nu het Marokkaanse
recht, als nationale recht van het kind, de adoptie niet kent. Vaststelling geslachts-
naam.

192 Gerechtshof ’s-Gravenhage 5 maart 2008, Jurisprudentie Personen- en familierecht 2008,
92

Kinderen van een islamitische vader en een overleden (door de vader omgebrachte)
christelijke moeder verblijven in een pleeggezin dat zich ten aanzien van de godsdien-
stige beleving neutraal lijkt op te stellen. Niet in het belang van de kinderen om uit
godsdienstige overwegingen van pleeggezin te wisselen.

193 Rechtbank Haarlem sector kanton 25 juli 2007, LJN: BB0030/NIPR 2007, 286
Verzoek tot ondercuratelestelling van Turkse betrokkene wordt met toepassing van
Nederlands recht toegewezen.

194 Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 27 november 2008, LJN: BG6114
Postnatale erkenning van buiten huwelijk geboren kind door vader. Beide ouders
bezitten de Marokkaanse nationaliteit; kind is staatloos. Verzoek van moeder tot
gerechtelijke vaststelling van het vaderschap opdat het kind de Nederlandse nationaliteit
krijgt. De verwijzingsregel op grond waarvan Marokkaans recht moet worden toege-
past, volgens welk recht de gerechtelijke vaststelling van het vaderschap in casu niet
mogelijk is, leidt tot een resultaat dat in strijd is met artikel 8 EVRM. Op grond van
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de openbare orde dient Nederlands in plaats van Marokkaans recht te worden toege-
past. Toewijzing verzoek.

195 Rechtbank Haarlem 29 mei 2008, LJN: BD6891
Verzoek tot gerechtelijke vaststelling van het vaderschap van een kind geboren uit de relatie
van een in Marokko gehuwd stel, welk huwelijk in Nederland niet is ingeschreven. De
rechtbank houdt de zaak aan en stelt partijen in de gelegenheid het huwelijk in te
schrijven zodat het kind staande huwelijk is geboren, en het mitsdien automatisch
de Nederlandse nationaliteit van de Marokkaans/Nederlandse vader verkrijgt alsmede
diens achternaam.

196 Rechtbank ’s-Gravenhage 2 oktober 2008, LJN: BG1090
Gerechtelijke vaststelling van vaderschap van binnen zes maanden na huwelijkssluiting
geboren kind uit Marokkaanse ouders. Erkenning door inmiddels tot Nederlander
genaturaliseerde vader. Verkrijging Nederlanderschap.

197 Rechtbank ’s-Gravenhage 15 december 2007, LJN: BC 1184/NIPR 2008, 22
Ontkenning vaderschap naar Turks recht.

198 Rechtbank ’s-Gravenhage 4 januari 2008, LJN: BC1184/JPF 2008, 57
Toewijzing verzoek ontkenning vaderschap Turkse man wordt met toepassing van
Turks recht toegewezen. Vrouw niet ontvankelijk omdat zij naar Turks recht geen
ontkenning van het vaderschap kan verzoeken. Toewijzing verzoek ontkenning
vaderschap door de curator van het kind, Artikel 286 en 288 Turks BW.

199 Rechtbank Haarlem 22 juli 2008, LJN: BD9278/NIPR 2008, 275
De onmogelijkheid van de moeder naar Marokkaans recht om het vaderschap te
ontkennen wordt strijdig geacht met artikel 8 EVRM.

200 Hoge Raad 30 mei 2008, LJN:BC2207/NIPR 2008, 162
Weigering erkenning Turkse uitspraak tot wijziging Turkse geboorteakte.

201 Rechtbank Haarlem 16 januari 2007, LJN: AZ7524
Wijziging geboorteakte naar aanleiding van DNA-onderzoek en de door de Nederlandse
Ambassade in Pakistan inhoudelijk geverifieerde en akkoord bevonden huwelijks-
akte van de ouders.

202 Rechtbank Utrecht 31 oktober 2007, LJN: BB8261/NIPR 2008, 33
Geen erkenning van geslachtsnaamswijziging die het gevolg was van een huwelijksslui-
ting in Turkije, wegens verboden discriminatie. Doorhaling van de geregistreerde
geslachtsnaamswijziging.

203 Gerechtshof ’s-Gravenhage 4 juni 2008, LJN: BD6955/NIPR 2008, 258
Afwijzing van het verzoek van een bewindvoerder om toestemming om jaarlijks
2½ % van het vermogen van de onder bewind gestelde als zakat te mogen verdelen
onder familieleden in Marokko. 
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204 Raad van State 27 februari 2008, LJN: BC6036
Intrekking Nederlanderschap. Ten tijde van indienen naturalisatieverzoek verzwegen
dat nog een eerder huwelijk in Marokko waardoor hij polygaam gehuwd is. Akte van
bevestiging van verstoting eerste huwelijk levert onvoldoende bewijs voor het onge-
huwd zijn ten tijde van het tweede huwelijk.

205 Rechtbank Rotterdam 16 februari 2007, LJN: AZ8839
Het verzoek van een islamitische moeder om de overleden dochter met een beroep
op de Islam te laten begraven in plaats van cremeren, wordt afgewezen in verband met
de door de dochter bij leven uitdrukkelijk verklaarde wil te worden gecremeerd.

206 Rechtbank Rotterdam 4 mei 2007, LJN: BA4820
Een islamitische stichting houdt een fonds in stand waaruit, bij deelname aan het
fonds, de kosten van overbrenging van overledenen naar hun land van herkomst worden
betaald. Het fonds spreekt niet van een verzekering omdat dit in strijd is met de bepa-
lingen van het moslimgeloof. Dientengevolge ontbreekt ook de hiertoe vereiste
vergunning. De rechtbank stelt niettemin vast dat sprake is van het bedrijfsmatig
afsluiten van verzekeringsovereenkomsten.

207 Raad van State 13 februari 2008, LJN: BC4234
Vrijstelling en bouwvergunning verleend voor het oprichten van een moskee met mina-
ret. Hiertegen gerichte bezwaren leiden niet tot andere besluitvorming.

208 Raad van State 8 oktober 2008, LJN: BF7236
Verlening vrijstelling en bouwvergunning voor de bouw van een moskee.

209 Voorzieningenrechter Rb. Rotterdam 25 juni 2008, LJN: BD5420
Verbod betreding moskee aan betrokken personen die oproepen tot bijeenkomsten die
afwijken van de standpunten die de moskeestichting uitdraagt.

210 Europese Hof voor de Rechten van de Mens 4 maart 2008, European Human Rights Cases
2008, 93

De door het Franse consulaat in Marrakech (Marokko) gestelde eis om bij de identi-
teitscontrole die bij de toegang van het consulaat plaatsvindt, de hoofddoek af te doen,
levert geen ongeoorloofde inbreuk op de godsdienstvrijheid op.

211 Europese Hof voor de Rechten van de Mens 20 december 2007, European Human Right
Cases 2008, 36

Weigering tewerkstellingsvergunning aan imam. De religieuze gemeenschap kan zich
niet op godsdienstvrijheid beroepen. Nadat de tewerkstellingsvergunning in 2006
alsnog aan de man wordt verleend, is het EHRM van oordeel dat betrokkene niet
langer kan worden aangemerkt als slachtoffer van een beweerde EVRM-schending.
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212 Voorzieningenrechter Rb. ’s-Gravenhage 7 april 2008, LJN: BC8732
In het openbaar gedane uitlatingen van een parlementariër waarin de Islam en de
Koran in verband worden gebracht met het fascisme en de profeet Mohammed een
barbaar wordt genoemd, zijn niet onrechtmatig.

213 Rechtbank ’s-Gravenhage 9 oktober 2007, LJN:BS5178
Ongewenstverklaring imam die volgens de AIVD het salafisme uitdraagt en verantwoor-
delijk is voor het ontstaan van een voedingsbodem voor radicaal puritanisme en
vatbaarheid voor rekrutering voor de jihad, en mitsdien een gevaar vormt voor de
nationale veiligheid. Het besluit van de Staatssecretaris van Justitie is met voldoende
zorgvuldigheid tot stand gekomen.

214 Rechtbank ’s-Gravenhage 5 maart 2007, LJN: AZ9996
Afwijzing aanvraag MVV voor kinderen uit het huwelijk van een polygaam gehuwde
man, terwijl het de kinderen betreft van de vrouw met wie de man niet samenwoont.
In de gegeven omstandigheden is geen sprake van schending van artikel 8 EVRM.

215 Rechtbank Utrecht 30 augustus 2007, LJN: BB2648
Beroep tegen schorsing en ontslag van docente economie aan een VMBO-school die
had aangegeven vanwege haar geloofsovertuiging geen handen meer te geven aan
mannelijke collega's, wordt in de gegeven omstandigheden ongegrond verklaard.

216 Rechtbank Rotterdam 6 augustus 2008, LJN: BD 9643
(na CGB 5 oktober 2006, oordeelnr. 2006-202 waarin het handelen van de gemeente
werd aangemerkt als direct en ongerechtvaardigd onderscheid)
Islamitische mannelijke sollicitant wordt door de gemeente geweigerd voor de func-
tie van klantmanager omdat hij weigert vrouwen een hand te geven. Het door de
gemeente gemaakte onderscheid is objectief gerechtvaardigd en levert geen onrecht-
matig handelen op

217 Rechtbank Amsterdam 24 mei 2007, Administratiefrechtelijke Beslissingen 2007, 306/
LJN: BA6917

Moslima mocht weigeren een baan te accepteren waarin zij telefonisch loten moest
verkopen, nu het van algemene bekendheid is dat het voor moslims niet is toege-
staan te gokken.
Voor het overige is niet gebleken dat de bemiddelingspogingen van de boerka-
dragende moslima zover zijn uitgeput dat van haar gevraagd kan worden afstand te
doen van het kledingstuk.
Het gedurende drie maanden 100% korten op de Wet werk en bijstand-uitkering is te
zwaar.

218 Commissie Gelijke Behandeling 30 maart 2007, Oordeelnr. 2007-53
Regel op basisschool dat meisjes na de gymles gezamenlijk onder de douche gaan. Vader
stelt dat dit in de islam niet is toegestaan. Onvoldoende gesteld dat het bezwaar
verband houdt met de godsdienstige overtuiging. Geen onderscheid naar gods-
dienst.
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219 Commissie Gelijke Behandeling 16 april 2007, Oordeelnr. 2007-61
Stichting voor primair onderwijs met protestants christelijke grondslag neemt in
regeling op dat kleding niet expliciet mag refereren aan een andere godsdienstige
overtuiging dan de protestants christelijke. Geoorloofd onderscheid.

220 Commissie Gelijke Behandeling 8 mei 2007, Oordeelnr. 2007-70
Aan het verkrijgen van een vakantiebaantje bij de bibliotheek worden aan de wijze
waarop de hoofddoek moet worden gedragen zodanige voorwaarden gesteld (hals en
nek moeten zichtbaar blijven), dat dit afbreuk zou doen aan de geloofsbelijdenis
vrouw; verboden onderscheid naar godsdienst.

221 Commissie Gelijke Behandeling 10 mei 2007, Oordeelnr. 2007-77
Protestants christelijke basisschool legt voorgenomen omgangscode voor aan de
Commissie. Met betrekking tot de regel die ouders verplicht om bij binnenkomst en
weggaan een hand te geven, is de Commissie van oordeel dat sprake is van verboden
onderscheid naar godsdienst. Met betrekking tot de regel die kinderen verplicht mee
op schoolkamp te gaan, is de Commissie van oordeel dat geen verband met godsdienst
is aangetoond, en wordt daarom geen onderscheid naar godsdienst gemaakt.

222 Commissie Gelijke Behandeling 20 juni 2007, Oordeelnr. 2007-104
Stage in apotheek waarbij geen hoofddoek mag worden gedragen. Verboden onder-
scheid naar godsdienst.

223 Commissie Gelijke Behandeling 18 juli 2007, Oordeelnr. 2007-136
Vrouw mag niet met hoofddoek sporten in sportschool. Verboden onderscheid naar
godsdienst.

224 Commissie Gelijke Behandeling 19 juli 2007, Oordeelnr. 2007-137
Tijdens sollicitatiegesprek voor functie in supermarkt komt de hoofddoek ter sprake.
Betrokken vrouw krijgt de baan niet. Werkgever is er niet in geslaagd te bewijzen dat
het dragen van de hoofddoek geen rol heeft gespeeld bij de beslissing. Verboden
onderscheid naar godsdienst.

225 Commissie Gelijke Behandeling 26 juli 2007, Oordeelnr. 2007-143
Niet voldoende aannemelijk gemaakt dat het dragen van hoofddoek een rol heeft
gespeeld bij de afwijzing van de functie medewerker burgerzaken.

226 Commissie Gelijke Behandeling 16 augustus 2007, Oordeelnr. 2007-153
Islamitische man heeft een stagebetrekking bij een openbare school voor voortgezet
onderwijs en heeft aan enkele leerlingen een folder over lezingen in de moskee gege-
ven alsmede met leerlingen gesproken over stromingen in de Islam. School beëindigt
stage. Onderscheid naar godsdienst is objectief gerechtvaardigd.
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227 Commissie Gelijke Behandeling 11 oktober 2007, Oordeelnr. 2007-180
Een re-integratiebureau dat weigert een islamitische man in dienst te nemen, maakt
geen onderscheid naar godsdienst nu de weigering van de man om vrouwen een hand te
geven niet de oorzaak voor de afwijzing is.

228 Commissie Gelijke Behandeling 11 oktober 2007, Oordeelnr. 2007-181
Een re-integratiebureau dat weigert een islamitische man verder te bemiddelen,
maakt geen onderscheid naar godsdienst nu de weigering van de man om vrouwen een
hand te geven niet de oorzaak voor de afwijzing is.

229 Commissie Gelijke Behandeling 6 november 2007, Oordeelnr. 2007-195
Er is sprake van een verboden (indirect) onderscheid naar godsdienst bij de IND die
een islamitische hoofddoek-dragende vrouw afwijst voor de functie van hoor- en beslis-
medewerker.

230 Commissie Gelijke Behandeling 11 december 2007, Oordeelnr. 2007-213
Voor de vervulling van een vacature voor interviewer op een luchthaven worden geen
kandidaten met hoofddoek aangenomen. Verboden onderscheid naar godsdienst.

231 Commissie Gelijke Behandeling 20 december 2007, Oordeelnr. 2007-222
De weigering van een schoonmaakbedrijf om een vrouw wegens het dragen van een
hoofddoek in een hotel te laten werken, levert een verboden (direct) onderscheid naar
godsdienst op.

232 Commissie Gelijke Behandeling 31 januari 2008, Oordeelnr. 2008-12
De weigering om een islamitische vrouw met hoofddoek te laten deelnemen aan sport
op een sportschool, levert een verboden (indirect) onderscheid naar godsdienst op.
De in de lidmaatschapsvoorwaarden opgenomen kledingeis heeft tot gevolg dat de
toegang tot de sportschool voor vrouwen die een hoofddoek dragen uit geloofsover-
tuiging wordt beperkt. Verboden onderscheid naar godsdienst.

233 Commissie Gelijke Behandeling 31 januari 2008, Oordeelnr. 2008-14
Weigering stageplek bij een brillenzaak aan een studente die een hoofddoek draagt.
Verboden (indirect) onderscheid naar godsdienst.

234 Commissie Gelijke Behandeling 12 juni 2008, Oordeelnr. 2008-73
Een school, t.w. een lerarenopleiding maatschappijleer, verlangt van islamitische
stagiair dat zij haar hoofddoek achter haar hoofd vastknoopt. Verboden (indirect)
onderscheid naar godsdienst.

235 Commissie Gelijke Behandeling 15 juli 2008, Oordeelnrs. 2008-91 en 2008-92
De gemeente heeft aan een docent NT2 die onder andere sollicitatietrainingen
verzorgt, de functie-eis gesteld cursisten aan te moedigen zich neutraal te kleden, dan
wel zich gematigd te kleden wat betreft religieuze kleding. Vrouw weigert om aan
deze functie-eis, die zij als strijdig ervaart met haar islamitische geloof, te voldoen.
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De gemeente wijst de vrouw daarom af. De Commissie oordeelt de functie-eis als een
verboden (indirect) onderscheid naar godsdienst.

236 Commissie Gelijke Behandeling 15 oktober 2008, Oordeelnr. 2008-121
Katholieke school verlangt van sollicitant voor stageplaats docent economie dat zij
haar hoofddoek op school niet draagt. Geen verboden onderscheid.

237 Commissie Gelijke Behandeling 23 oktober 2008, Oordeelnr. 2008-123
Invoeren dragen uniform bij politie is niet te combineren met het dragen van een
hoofddoek. Geen gerechtvaardigd onderscheid waar geen sprake is van publiekscon-
tacten (werkzaamheden in het cellencomplex); wel gerechtvaardigd onderscheid bij
loketwerkzaamheden.

238 Commissie Gelijke Behandeling 6 november 2008, Oordeelnr. 2008-128
Voldoende bewezen dat het feit dat studente een hoofddoek draagt geen rol heeft
gespeeld bij de beslissing om haar geen stageplaats bij de bank aan te bieden.

239 Commissie Gelijke Behandeling 2 december 2008, Ooordeelnr. 2008-143
Gemeente wil mensen die hun herkomst hebben in een land met een islamitische
signatuur oproepen om te solliciteren. Volgens de Commissie gaat het de gemeente
om de culturele achtergrond en is van een voorkeursbeleid op grond van gods-
dienstovertuiging geen sprake.

240 Commissie Gelijke Behandeling 3 december 2008, Oordeelnr. 2008-144
Afwijzing sollicitant voor de functie van productiemedewerkster wegens het dragen
van een hoofddoek, levert ongeoorloofd onderscheid op. Beroep op veiligheidsover-
wegingen faalt.

241 Commissie Gelijke Behandeling 4 december 2008, Oordeelnr. 2008-145
Stichting voor voortgezet openbaar onderwijs legt de Commissie haar voorgenomen
gedragscode voor. Met betrekking tot het gedragsvoorschrift dat de mogelijkheid
biedt dat personeel wordt gevraagd handen te schudden met de andere sekse, overweegt
de Commissie dat een dergelijk voorschrift alleen in concreto kan worden beoor-
deeld. Met betrekking tot het voorschrift inhoudende een verbod tot het dragen van
gezichtsbedekkende kleding beveelt de Commissie aan deze wens expliciet in de code op
te nemen vergezeld van het hiermee te dienen doel.

242 Commissie Gelijke Behandeling 5 december 2008, Oordeelnr. 2008-146
Vrouw wordt niet toegelaten met hoofddoek te trainen in sportschool. Ongeoorloofd
onderscheid.

243 Centrale Raad van Beroep 11 januari 2007, LJN: AZ7058
Weigering WW-uitkering aan imam. Geen gezagsverhouding tussen imam en
moskeebestuur; geen werknemer in de zin van de WW.
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244 Centrale Raad van Beroep 22 april 2008, LJN: BD0844
Intrekking bijstandsuitkering ingevolge de Wet Werk en Bijstand (WWB) wegens
verzwijging van een in Marokko gesloten huwelijk.

245 Centrale Raad van Beroep 27 november 2008, LJN: BG6108
(hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank 's-Hertogenbosch 26 februari
2007, LJN: BA0232)
De gemeente was gerechtigd bijstandsuitkering ingevolge de WWB gedurende een
maand 100% te verlagen nu betrokkene, (niet streng gelovig noch praktiserend)
moslim, verwijtbaar had geweigerd een baan bij een slachterij te aanvaarden. Beroep
op gewetensbezwaren tegen werken met varkensvlees wordt gepasseerd.

246 Rechtbank Leeuwarden 6 november 2008, LJN: BG3713
Veroordeling tot zes maanden gevangenisstraf van een vader die in verband met de
zwangerschap van zijn dochter die was zwanger geworden van een christelijke
jongen, uit Djibouti naar Nederland was gekomen, wegens wederrechtelijke vrijheidsbe-
roving en mishandeling van de dochter.

247 Rechtbank Maastricht 19 december 2008, LJN: BG8022
Veroordeling tot drie maanden gevangenisstraf wegens plegen bigamie. Eerste huwelijk
in Marokko, tweede huwelijk in Nederland gesloten.

248 Rechtbank Haarlem 30 januari 2008, LJN: BC3151
Brandstichting moskee. Het discriminatoir karakter van de gedraging werkt strafver-
hogend.
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