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Inleiding

De Nederlandse wet conflictenrecht echtscheidingen (WCE) kent twee regels
voor de erkenning van buitenlandse scheidingen. Artikel 2 WCE heeft betrek
king op de erkenning van scheidingen die zijn tot stand gekomen door de beslis
sing van een buitenlandse rechter of andere autoriteit. Artikel 3 heeft betrekking
op de erkenning van scheidingen die uitsluitend door een eenzijdige verklaring
van de man zijn tot stand gekomen. Hoewel inmiddels in verschillende islamiti
sche landen voor het tot stand brengen van een verstoting enigerlei rechterlijke
tussenkomst is vereist, wordt de erkenning van de talaq, de eenzijdige verstoting
door de man, in Nederland veelal onder het regime van artikel 3 WCE beoor
deeld. Nadat enige tijd discussie was geweest over de vraag of de erkenning van
de islamitische verstoting die tot stand komt met instemming van beide echtge
noten en tegen een door de vrouw te betalen compensatie, de zogenaamde khul',
onder het regime van artikel 2 of artikel 3 WCE zou moeten worden gebracht,
heeft de Hoge Raad in zijn beschikking van 13 juli 20012 de knoop doorgehakt
en ook de erkenning van de Marokkaanse khul' onder het regime van artikel 3
WCE gebracht. Naar aanleiding van deze beslissing is een uitvoerig artikel ver
schenen in het NIPR van de hand van Leila Jordens-Cotran, waarin zij aangeeft
waarom de beslissing van de Hoge Raad en het Nederlandse erkenningregime
onvoldoende recht doen aan de islamitische verstoting, in het bijzonder de khul'
verstoting.'

am meer helderheid te krijgen over de wijze waarop de verstotingprocedure
in Marokko tegenwoordig daadwerkelijk verloopt, is door mij in januari 2003
een klein onderzoek in Marokko zelf verricht. In het kader van dit onderzoek
hebben primair een aantal uitvoerige gesprekken plaatsgevonden met degenen
die een directe rol vervullen in de verstotingprocedure te weten adoulaire ("nota
riele") rechters in een aantal Marokkaanse steden, enkele 'udid (islamitische
"notarissen") en de juridisch attache van de Marokkaanse Ambassade in Den
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Haag. Zij hebben vanuit hun ervaring geschetst hoe de verstotingprocedure ver
loopt. Ook is gesproken met "gewone" rechters (Tribunal de premiere instance,
cour d'appel en cour supreme), en voorts met IPR-specialisten, mensenrechten
specialisten, vrouwen, advocaten, en met vrouwenbelangenorganisaties. Via hen
wilde ik er achter komen of er momenten in de procedure zijn waarop bepaalde
rechten of belangen in de knel dreigen te komen. In het onderhavige artikel be
schrijf ik de verstoting zoals deze op basis van mijn eigen onderzoeksbevindin
gen is waargenomen. Volledigheidshalve geef ik hierbij tevens verwijzingen
naar het wettelijk kader.

2 Wijzen van huwelijksontbinding naar Marokkaans recht

De Marokkaanse wet regelt drie wijzen waarop het huwelijk kan worden ont
bonden: de eenzijdige verstoting ((alaq), de overeengekomen verstoting tegen
compensatie (khul'), en de gerechtelijke echtscheiding (taflfq). Bij deze schei
dingen spelen twee soorten rechters een rol: de gewone rechter en de adoulaire
rechter. De gerechtelijke echtscheiding komt tot stand door een uitspraak van de
gewone rechter waarbij een gewone rechterlijke procedure wordt gevolgd. De
verstoting kornt, sinds hiervoor sedert 1993 de toestemming van de rechter ver
eist is, tot stand met tussenkomst van de adoulaire rechter. Uit de literatuur voigt
dat deze rechterlijke tussenkomst is voorgeschreven bij de eenzijdige verstoting
en is bedoeld als extra belemmering voor een man te besluiten zijn vrouw te ver
stoten en ter bescherming van de vrouw." In de praktijk, en hier werd ik reeds
met een eerste nieuwigheid geconfronteerd, gaan de rechters en 'udid ervan uit
dat de rechterlijke toestemming niet aileen wordt en dient te worden gevraagd
bij de eenzijdige verstoting maar ook bij de khul '-verstoting.

2.1 De scheidingen met tussenkomst van de adoulaire rechter

De adoulaire rechter zelf onderscheidt in zijn praktijk drie vormen van versto
tingr' de eenzijdige en herroepelijke verstoting door de man ((alaq raj'i), de ver
stoting waarbij de vrouw afstand van haar rechten doet ((alaq khul'),6 en de een
zijdige verstoting v66r de consummatie van het huwelijk dus voordat geslachts
gemeenschap heeft plaats gehad ((alaq qabl al-bina '), De procedures zijn voor
al deze vormen van verstoting vrijwel gelijk. Verschillen zijn met name te ver
klaren door inhoudelijke verschillen tussen de verstotingvormen, bijvoorbeeld
de voorzieningen betreffend.
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3 De eenzijdige herroepelijke verstoting: de taliiq raj 'I 3.2 De oproep van de echtgenote

De regels die betrekking hebben op de ta1aq-procedure zijn hoofdzakelijk te
vinden in de Mudawwana (Code de statut personnel et des successions, CSPS,
artikelen 44-S2bis, in het bijzonder artikel 48) en in het Marokkaanse Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering (Code de procedure civil, CPC), in het bijzon
der de artike!en 179-180. Artike! 179 CPC, zoals gewijzigd in september 1993,
vangt aan met een verwijzing naar de algemene bepalingen uit Titel III en Titel
IV, hoofdstukken I en 2, welke van toepassing worden verklaard voor zover
hiervan in het bijzondere hoofdstuk, dat wil zeggen in de artikelen 179 en 180,
niet wordt afgeweken. Titel III bevat algemene regels voor de procedure bij de
rechtbank in eerste aanleg (artikelen 31 tot en met 147). Titel IV gaat over
spoedprocedures. In verband met de verplichte verzoeningspoging geldt nog een
decreet. Voorts zijn verschillende relevante circulaires uitgevaardigd. De circu
laires zijn afkomstig Van het Ministerie van Justitie en gericht aan de Marok
kaanse adoulaire rechters, waarover later meer.

3.1 Het verzoek

De eenzijdige verstoting komt tot stand op initiatief van de man. Omdat hij voor
de verstoting toestemming van de rechter, de adoulaire rechter, nodig heeft, richt
hij een verzoek hiertoe aan de rechter van de plaats waar de echtgenoten hun
huwelijksdomicilie hebben (artikel 48 Mudawwana: "domicile conjugal"; zie
ook artikel27 CPC: werkelijke woonplaats, "domicile reel", en bij het ontbreken
van een woonplaats in Marokko: de verblijfplaats, "la residence"). Het verzoek
dient vergezeld te gaan van bescheiden omtrent het inkomen van de man, een
identiteitskaart, de huwelijksakte, een document omtrent de verblijfplaats van de
echtgenoten, en gegevens over de aanwezigheid van kinderen. Het verzoek
wordt ingeschreven in de boeken (administratie van de rechter).Woont de man
in Nederland en start hij een procedure in Marokko, dan kiest hij in zijn verzoek
veelal woonplaats in Marokko, bijvoorbeeld het adres waar zijn ouders woon
plaats hebben of een ander vakantieadres. De rechter gaat af op de door de man
in zijn verzoek aangewezen woonplaats of de woonplaats uit de huweIijksakte.
Overigens bestaat voor echtgenoten die in Nederland wonen de mogelijkheid
om de procedure via het consulaat in Nederland te starten (zie par. 6).
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Ais de rechter van mening is dat hij het verzoek in behandeling kan nemen,
zichzelfbevoegd acht, bepaalt hij een datum voor een zitting en roept de echtge
note op om op deze datum te verschijnen (artike! 180 CPC).7 De oproep bevat
de plaats waar en de datum en tijd waarop de zitting zal plaatsvinden, bij welke
rechter de vrouw dient te verschijnen, het onderwerp van de zaak, het nummer
van het dossier, de namen van de echtgenoten en hun adressen (artikel 36 CPC).
Reageert de echtgenote niet op de oproep, dan gaan er vaak meerdere oproepen
de deur uit. Het kan hierbij gaan om een tweede of verdere oproep, maar ook om
oproepen via andere kanalen. De vrouw moet worden opgeroepen op haar
woonadres. De oproeptermijn binnen de eigen gemeente is vijf dagen, en buiten
de gemeente, maar binnen Marokko, vijftien dagen (artikel40 CPC). De feitelij
ke oproeping, de betekening, en de verantwoordelijkheid hiervoor is in handen
van deurwaarders, de zogenaamde "huissiers de justice". De oproep wordt over
handigd aan de vrouw, of aan een ander die met de vrouw op het desbetreffende
adres woont (artike! 38 CPC). De oproep moet door de vrouw persoonlijk wor
den getekend voor ontvangst (artikel 39 CPC). De oproep aan de vrouw gaat
vergezeld, of kan ver~ezeld gaan van" een brief waarin de vrouw gevraagd
wordt een of meerdere familieleden mee te nemen om haar bij te staan. Proces
vertegenwoordiging is niet verplicht. Voor zover uit het gedane onderzoek
blijkt, laten echtgenoten zich in een verstotingprocedure zelden door een advo
caat bijstaan. Is het adres van de vrouw niet bekend of woont zij niet op het aan
gewezen adres, dan dient de rechter een zaakwaarnemer in te schakelen. Deze
wordt belast met het onderzoek naar het woonadres van de vrouw (artikel 39
CPC). Vindt hij dit adres niet, dan vindt de procedure uiteindelijk gewoon door
gang.

Woont de vrouw in Nederland, dan moet zij in Nederland worden opgeroe
pen. De oproeptermijn is in dat geval twee maanden (artikel41 CPC).Oproepen
aan vrouwen in Nederland geschieden via de diplomatieke vertegenwoordiging
(artikel 37 CPC). In de praktijk komt het ook voor dat wordt uitgegaan niet van
de woonplaats in Nederland (welke bij de rechter niet steeds bekend is), maar
van het door de man in het verzoekschrift aangewezen woonadres dan wei het
woonadres volgens de huwelijksakte.

Het belang van een juiste oproep van de vrouw wordt zowe! door de wetge
ver als door de rechters onderstreept. Ook de Minister van Justitie benadrukt dit
belang in een Circulaire uit 2000 inzake de verzoeningspoging.'" Ais argument
wordt genoemd het belang van haar persoonlijke aanwezigheid bij de verzoe
ningspoging. In de circulaire wordt de adoulaire rechter verplicht om bij afwe
zigheid van de vrouw op de zitting, te verifieren of zij correct is opgeroepen. Is
haar adres bekend, en woont zij in Marokko, dan dient de rechter na te gaan of
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aan de hierboven beschreven dagvaardingsprocedure is voldaan. Woont zij in
het buitenland dan dient een proces-verbaal te worden overgelegd dat de ver
zoeningspoging is uitgevoerd op Ambassade of consulaat. Is het adres van de
vrouw niet bekend, dan dient hiemaar volgens de voorgeschreven wijze onder
zoek te zijn gedaan. Men weet in Marokko echter ook dat het buitenland wan
trouwend is op dit punt. Dit is te verklaren vanuit gevallen waarin verstoting
procedures plaatsvonden buiten wetenschap van de vrouwen om.

3.3 De verzoeningspoging

3.3.1 Beide echtgenoten verschijnen ter zitting

Indien beide echtgenoten op de eerste zitting verschijnen, kan de rechter een
verzoeningspoging ondememen. Artikel 179 CPC verplicht de rechter om een
dergelijke verzoeningspoging te doen, en wei met aile middelen die hij hiertoe
geeigend acht. Een van deze middelen is het aanstellen van twee arbiters (artikel
179 CPC). Een ander middel is het instellen van een Familieraad (artikel156bis
Mudawwana), nader geregeld in een decreet van 26 december 1994. 11 Hoeveel
belang de Marokkaanse overheid toekent aan deze verzoeningspoging kan weI
licht worden afgeleid uit een circulaire die de Minister van Iustitie in 2000 aan
de adoulaire rechters in Marokko heeft doen uitgaan.V In deze circulaire ver
plicht de minister de adoulaire rechter tot een zorgvuldige uitvoering van de ver
zoeningspoging. Ter motivering hiervan wordt uitdrukkelijk verwezen naar de
shari'a, die uitgaat van de wenselijkheid de familie bij elkaar te houden en de
continuiteit van het huwelijksleven te waarborgen, en die de verzoening tussen
de echtgenoten tot vereiste heeft gemaakt "in aile gevallen waarin de verzoening
mogelijk en functioneel is en kan Ieiden tot de voortzetting van de sociale relatie
tussen hen op een behoorlijke wijze". V66r de wetswijziging van 1993, toen
rechterlijke tussenkomst voor een verstoting nog niet verplicht was, yond de
verzoeningspoging plaats door en ten overstaan van de 'udiil. Dat niet aile rech
ters overigens steeds even conscientieus met de verzoeningspoging omgingen,
bIijkt uit het tweede motiefdat de minister voor de uitvaardiging van de circuIai
re noemt, namelijk dat we "in de praktijk zien (... ) dat de verzoeningsmaatre
gelen soms niet de nadruk wordt gegeven die ze verdienen, aangezien het wordt
uitgevoerd zonder dat aile moeite wordt gedaan om de echtgenoten te verzoe
nen, of niet op de juiste wijze wordt toegepast, hetgeen ertoe kan leiden dat de
gelegenheid om het doel ervan tot het uiterste te realiseren niet wordt benut, en
zodoende de deur wijd open zet om de verstoting met triviale oorzaak te laten
plaatsvinden".
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De zitting verloopt vrij informeel en, voor zover mijn ervaring reikt, gewoon
ten kantore van de rechter. Buiten de rechter zijn (in de regel) niet aileen de
echtgenoten zelf maar ook familieleden aanwezig. In het kader van de verzoe
ningspog~g vraagt de re~hter de man naar zijn motief voor de scheiding. De
~rouw krijgt de gelegenheid ~m hierop te reageren. Het motief wordt vastgelegd
in een proces verbaal. Vanuit deze kennis omtrent het motief doet de rechter
v~rvolgens pogingen om de echtgenoten weer tot elkaar te brengen. Lukt dit
met, dan worden al gauw genoeg ook de familieleden hierin betrokken.

. Ais de verzoeningspoging niet direct slaagt maar er wei nog ruimte is om
hiermee door te gaan, wordt een volgende zitting afgesproken. Er kunnen zoveel
zittingen plaatsvinden ais de rechter oordeelt dat wenselijk is. Ais de rechter er
zelf of samen met de familieleden niet in slaagt een verzoening tot stand te
brengen, heeft hij de mogelijkheid een Familieraad in te stellen. Het decreet van
2? dece~ber 1994 geeft .hierover. een ?adere regeling. Een nadere uitwerking
hiervan IS nog gegeven m een circulaire van de minister van J' ustitie aan de
d I · h . 13a ou arre rec ters uit 1995. Artikel 1 van het decreet bepaalt dat de Familie-

r~ad bestaat uit: de rechter als voorzitter, de vader en moeder, en eventueel nog
vier andere leden uit de familie. Een griffier maakt proces-verbaal op van de
besprekingen van de Familieraad en legt deze, na ondertekening ervan door de
rechter en de leden, neer in een speciaal daarvoor ingesteld register. De FamiIie
raad heeft een adviserende taak aan de rechter. Het officieel instellen van een
Familieraad zoals beschreven in het decreet van 1994 was bij de adoulaire rech
ters die ik heb gesproken, geen dagelijkse praktijk. Een andere mogelijkheid is
dat de rechter twee arbiters aanwijst die, zoais artikel 179 CPCvoorschrijft, zich
op de hoogte stellen van de motieven voor de onenigheid tussen de echtgenoten,
pogen de echtgenoten met elkaar te verzoenen, en wanneer dit succes heeft,
hiervan verslag maken en dit voorleggen aan de rechter. Slaagt hun verzoe
ningspoging niet dan melden zij het motief voor de onenigheid in hun rapport.
Ook van het gebruik van een dergelijke officiele en formele procedure is in de
door mij onderzochte praktijk, niet gebleken.

Slaagt de verzoeningspoging, dan wordt het dossier gesloten. Volgens artikel
180 CPCneemt de rechter direct een beslissing waarin hij verklaart dat overeen
stemming is bereikt. De beslissing beeindigt de procedure, is executabel en niet
vatbaar voor hoger beroep.

3.3.2 Aileen de man verschijnt ter zitting, de vrouw is niet aanwezig

Volgens.artikel 180 CPC ~o~ten beide..echtgenoten hetzij in persoon hetzij bij
gernachtigde op de eerste zitting verschijnen, De rechter dient zich ervan te ver
gewissen dat de vrouw is opgeroepen en dat de dagvaarding haar heeft bereikt."
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Versehijnt de vrouw, ook na herhaalde oproepen, eehter niet op de zitting, en
laat zij zieh ook niet door een gemaehtigde vertegenwoordigen, dan kan een
verzoeningspoging niet worden gerealiseerd. Als de man persisteert in het
plaatsvinden van de verstoting, wordt de procedure bij verstek voortgezet (arti
kel 48 lid 2 Mudawwana). Afwezigheid van de vrouw betekent ook dat zij niet
aanwezig is bij het bespreken van de voorzieningen die de reehter op grond van
artikel 179 CPC zal treffen.

De reden waarom een vrouw niet op de zitting versehijnt kan, ondanks de in
theorie ingebouwde zorgvuldigheidsmaatregelen, toeh zijn gelegen in het feit dat
de vrouw de oproep niet heeft ontvangen (zie hierover par. 7). Het kan ook zijn
dat ~ij de oproep niet heeft kunnen lezen, niet heeft begrepen, tegen een zitting
opziet of er om andere haar moverende reden voor kiest om niet naar de zitting
te gaan.

3.4 Het storten van een bedrag in de kas van de reehtbank

Slaagt de verzoeningspoging niet, dan stelt de reehter een bedrag vast dat de
man moet storten in de kas van de reehtbank (artikel 179 CPC). Er zal nu im
mers gesproken moeten gaan worden over de voorzieningen. Het te storten be
drag vorrnt een garantie dat de voorzieningen die straks worden vastgesteld, ook
daadwerkelijk kunnen worden betaald. De reehter bepaalt de terrnijn waarbinnen
het bedrag dient te worden gedeponeerd." Het gaat om een bedrag waarvan nog
nader moet worden bepaald hoe de verdeling ervan ten behoeve van de ver
sehille~de bestemmingen (restant bruidsgave, kinderalimentatie et cetera) zal
plaatsvmden. De gegevens die behulpzaam zijn bij het vaststellen van de voor
zieningen, worden in het proees verbaal genoteerd."

3.5 De toestemming

De reehter geeft zijn toestemming tot de verstoting niet eerder dan nadat hem
gebleken is dat de man het waarborggeld in de kas van de reehtbank heeft ge
stort. De 'udiil mogen immers de verstoting niet registreren als depot van het
bedrag niet heeft plaatsgevonden (artikell79 CPe).

3.6 Voorzieningen

Wanneer de reehter zijn toestemming tot de verstoting geeft, neemt hij ambts
halve een besehikking waarin de volgende voorzieningen worden getroffen: on-
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derhoud van de vrouw gedurende de waehtperiode, de verblijfplaats van de
vrouw waar zij de waehtperiode uitzit, de "gift ter vertroosting" (mut 'a) ofwel
de sehadevergoeding voor de vrouw, betaling van het restant van de bruidsgave
kinderalimentatie, en het omgangsreeht van de vader (artikel 179 CPe). '

3.6.1 Onderhoud van de vrouw gedurende de waehtperiode

De eenzijdige verstoting is in de regel herroepelijk. Onherroepelijk zijn de derde
sueeessievelijke verstoting, de verstoting die plaatsvindt voordat eonsummatie
heeft plaatsgehad, de verstoting tegen eompensatie (khul') en de verstoting door
bevoegdheidsoverdraeht (artikel 67 Mudawwana). Bij de herroepelijke versto
ting dient, na het plaatsvinden ervan, een waehtperiode in aeht te worden geno
men, de zogenaamde 'idda, waarbinnen de man zijn vrouw kan "terugnemen",
hetgeen in de praktijk, als de vrouw nog in de eehtelijke woning verblijft, vaak
betekent dat de man naar de vrouw terugkeert. De waehtperiode bedraagt drie
menstruatieperiodes of drie maanden (artikel 73 Mudawwana). Is de vrouw
zwanger, dan duurt de waehtperiode voort tot de bevalling (artikel 72 Mu
dawwana). Tijdens de waehtperiode is het huwelijk nog niet definitief ontbon
den en is de man nog onderhoudspliehtig jegens zijn vrouw. De reehter stelt de
omvang van deze onderhoudsverpliehting vast.

3.6.2 Verblijfplaats van de vrouw tijdens de waehtperiode

In de wet is niet geregeld wie tijdens de waehtperiode reeht heeft om in de ech
telijke woning te verblijven. In de praktijk zoals ik deze heb kunnen waarnemen,
leken de reehters er vanuit te gaan dat de vrouw in deze periode in beginsel in de
eehtelijke woning blijft.!" Moeht het voor de man moeilijk zijn om andere
woonruimte te vinden, dan kan de reehter ook voor de vrouw een andere ver
blijfplaats bepalen.

3.6.3 Sehadevergoeding (mut'a)

De o~vang van..de door de man aan de vrouw te betalen sehadevergoeding
wordt m belangrijke mate bepaald of beinvloed door het motief dat de man voor
de seheiding heeft. Naarrnate het motief minder valide is, is het bedrag van de
sehadevergoeding hoger. De validiteit van motieven hing samen met het verza
ken van eehtelijke pl~~hten d~or de vrouw, zoals overspel, en het regelmatig
verlaten van de echtelijke wonmg zonder goede reden. Niet aile reehters waren
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overigens bereid zich over hun opvatting omtrent de validiteit van de motieven
uit te laten. De vrouw wordt in het algemeen geacht schade te lijden door een
scheiding. De bij het huwelijk overeengekomen zekerheid, waarvoor zij een
aantal zaken heeft opgegeven, wordt beeindigd. Bij het vaststellen van de om
yang van de schadevergoeding wordt voorts rekening gehouden met een aantal
andere factoren zoals het inkomen van de man, de duur van het huwelijk, de
hoogte van de bruidsgave, de leeftijd van de echtgenoten (zie ook artikel 52bis
Mudawwanai.

3.6.4 Restant van de bruidsgave

Bij het huwelijk is het overeenkomen van een door de man aan de vrouw te be
talen bruidsgave verplieht. De bruidsgave is opeisbaar zodra het huwelijk is ge
eonsumeerd. In de praktijk vindt volledige betaling ervan niet steeds plaats, en
resteert op het moment van scheiding nog een te betalen dee!. De rechter legt dit
vast.

3.6.5 Alimentatie voor de kinderen

De vader is zowel tijdens het huwelijk als na beeindiging ervan verplicht in het
levensonderhoud van de kinderen te voorzien (artikel 124 e.v. Mudawwana).
Voor doehters bestaat een onderhoudsverplichting tot zij in het huwelijk treden
en de onderhoudsverpliehting overgaat op hun eehtgenoten. Voor zonen duurt
de onderhoudsplicht voort totdat zij "geslachtsrijpzijn, bij hun volle verstand, en
in staat zijn inkomsten te verwerven". Studeert een jongen, dan duurt de onder
houdsplicht voort totdat de studie is beeindigdofhij de leeftijd van twintigjaren
heeft bereikt (artikel 126 Mudawwana).18 De rechter stelt, althans voor zover
mij is gebleken, een maandelijks te betalen bedrag vast.

3.6.6 Omgangsreeht vader

Zolang jongens nog geen twaalfjaar zijn en meisjes jonger zijn dan vijftien, rust
na de beeindiging van het huwelijk het verzorgingsreeht over de kinderen bij de
moeder (artikel 99 Mudawwana). Dat betekent feitelijk dat de kinderen dan bij
haar blijven. Na het bereiken van de twaalfjarige respeetievelijk vijftienjarige
leeftijd kiest het kind zelfbij wie het wonen wil (artikel102 Mudawwana). Als
de kinderen bij de moeder verblijven, heeft de vader het reeht ze te bezoeken.
De rechter stelt een omgangsregeling vast.
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3.6.7 Geen hoger beroep

Artikel 179 CPC bepaalt uitdrukkelijk dat de beslissing omtrent deze voorzie
ningen direct uitvoerbaar is en dat hiertegen geen hoger beroep of ander rechts
middel openstaat.

3.7 Zelfstandige procedure voor voorzieningen: wijziging van voorzieningen
en overige voorzieningen

Nadat de talaq procedure is voltooid en door de adoulaire rechter voorzieningen
zijn vastgesteld, hebben beide partijen de mogelijkheid om nog een zelfstandige
procedure te initieren bij de gewone reehter (Tribunal de premier instance). Zij
kunnen hier wijziging vragen van de door de adoulaire reehter getroffen voor
zieningen ofnieuwe vorderingen instellen.

Er kan bijvoorbeeld wijziging worden gevraagd van de vastgestelde kinder
alimentatie: verlaging door de man of verhoging door de vrouw. Dat laatste
kornt in de praktijk vaker voor dan het eerste. De vrouw zal wei moeten aanto
nen dat ofwel de reehter van onjuiste gegevens is uitgegaan (bijvoorbeeld om
trent de solvabiliteit van de man) of de omstandigheden zijn gewijzigd.

De vrouw heeft voorts de mogelijkheid om een vergoeding te vragen voor de
door haar uitgeoefende verzorging van de kinderen (artikel103 Mudawwanay'"

Ook andere uit het huwelijk voortvloeiende zaken, bijvoorbeeld eigendoms
geschillen over bepaalde goederen, kunnen aan de gewone rechter worden voor
gelegd.

In bepaalde omstandigheden kan de man vorderen dat het verzorgingsrecht
aan de moeder wordt ontnomen en aan de man wordt toevertrouwd. De man
heeft deze bevoegdheid als de vrouw met een ander trouwt (artikel 105 Mu
dawwana), de moeder de kinderen niet opvoedt in de islamitische godsdienst
(artikel 108 Mudawwana), of de vader zijn rechten als voogd of zijn bezoek
rechten niet kan realiseren (artikell07 Mudawwana).

3.8 De verstoting

Indien de toestemming van de rechter is verkregen en de man het vastgestelde
bedrag heeft gedeponeerd in de kas bij de rechtbank, is de weg geopend om de
verstoting uit te spreken ten overstaan van twee 'udiil. De man is niet verplieht
o~ na de verkregen rechterlijke toestemming, de verstoting ook daadwerkelijk
U1t te spreken ten overstaan van de 'udiil. Doet hij dit niet, dan blijft het huwelijk
gewoon in stand.
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3.8.1 De oproep van de eehtgenote

Bevoegd tot registratie van de verstoting zijn de 'udul in het ressort van de (be
voegde) reehter waar zieh het huwelijksdomieilie bevindt (artikel 48 lid 1 Mu
dawwana). Deze eompetentiebepaling ten aanzien van de 'udul werd ingevoerd
bij de wetswijziging van 1993 met als doel, aldus een reehter van het cour
d'appel, om een einde te maken aan de mogelijkheid om overal te kunnen ver
stoten, ofwel om misbruik door de man te voorkomen en de vrouw op te roepen
in haar werkelijke verblijfplaats. Voor de registratie van de verstoting is de aan
wezigheid van beide eehtgenoten vereist (artikel 48 lid 2 Mudawwana). Ook dit
is een in 1993 ingevoerde vemieuwing. Doel hiervan is te voorkomen dat de
verstoting buiten wetensehap van de vrouw om plaatsvindt. Versehijnt de eeht
genote eehter niet terwijl zij de oproep wei heeft ontvangen, en de man persis
teert in zijn wil tot verstoting, dan vindt de registratie buiten aanwezigheid van
de vrouw plaats. In een eireulaire van 2002 is door de Minister van Justitie aan
de adoulaire reehters laten weten welke formaliteiten de adoulaire reehters en de
'udiil in dit verband in aeht dienen te nemen.i" In deze eireulaire wordt onder
scheid gemaakt tussen het geval waarin de vrouw wei aanwezig was bij de (ver
zoenings)zitting bij de reehter en het geval waarin zij niet aanwezig was bij de
zitting. Is de vrouw aanwezig, dan wordt door de reehter een datum vastgesteld
voor het uitspreken van de verstoting en worden twee 'udiil-getuigen aangewe
zen. De eehtgenote wordt over het vastgestelde tijdstip tijdens de zitting gem
formeerd, zodat zij aanwezig kan zijn bij de twee 'udiil. De verwittiging wordt
opgenomen in een proees-verbaal. Moeht de eehtgenoot verhinderd zijn om op
het vastgestelde tijdstip de verstoting uit te spreken, dan wordt een nieuw datum
bepaald. De eehtgenote wordt hierover middels een dagvaarding geinformeerd.
De eireulaire voegt hieraan toe "waarbij de reehter zieh moet vergewissen van
het feit dat alles gedaan is dat bevorderlijk is voor haar aanwezigheid ten over
staan van de twee 'adl-getuigen voor dit doel". Is de vrouw niet aanwezig ge
weest op de zitting, dan bepaalt de reehter een datum voor het uitspreken van de
verstoting, stelt twee 'udiil vast die de verklaring zullen opnemen, en er zal een
dagvaarding naar de vrouw worden gestuurd waarin de vastgestelde datum en
tijdstip voor de verstoting zijn opgenomen, de namen van de twee 'udiil en de
plaats van hun kantoor. Ook de 'udiil moeten over de datum worden geinfor
meerd.

Versehijnen de eehtgenoten bij de 'udiil, of versehijnt na een behoorlijke
verwittiging e.q. oproep van de vrouw aileen de eehtgenoot bij de 'udiil, dan kan
de verstotingakte door de twee 'udiilworden opgemaakt.
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3.8.2 De verstotingakte

Artikel 81 Mudawwana noemt een aantal zaken die in de verstotingakte dienen
te worden vermeld, te weten: de naam, afstamming, woonplaats, en identifieatie
van beide eehtgenoten; gegevens van de huwelijksovereenkomst, de aard van de
verstoting, en het aantal verstotingen dat erdoor wordt bereikt. In de eireulaire
van 2002 wordt nog een aantal aanvullende zaken genoemd die in het versto
tingdoeument dienen te worden opgenomen. Volgens de eireulaire dient name
lijk eveneens melding te worden gemaakt van alles wat gerelateerd is aan de
verzoeningspoging: het eventuele resultaat van een verzoeningspoging van de
Familieraad, de gronden voor de toestemming van de verstoting, de aanwezig
heid dan wei afwezigheid van de eehtgenote ten overstaan van de 'udiil, en in
geval van haar afwezigheid de wijze waarop de eehtgenote verwittigd was dan
wei dat haar adres onbekend was. De 'udiil die de verstoting zullen gaan regi
streren, gaan af op het document van de reehter waarin deze zijn toestemming
verleent. Dit document dient volgens de eireulaire in het bijzonder te bevatten:
verklaringen die gerelateerd zijn aan de identiteit van de eehtgenoten, de uitvoe
ring van de verzoeningspoging, de datum voor het uitspreken van de verstoting
ten overstaan van de 'udiil, of de eehtgenote is geinformeerd, of de dagvaarding
haar heeft bereikt dan wei dat haar adres niet bekend is en haar zaakwaamemer
dit heeft bevestigd."

Het doel van een en ander is dat met behulp van de in de verstotingakte ver
melde gegevens kan worden nagegaan of de wettelijke vereisten (verzoenings
poging, aanwezigheid van de eehtgenote en dergelijke) zijn nageleefd. De ver
stotingakte zal dan een document vormen waaruit de gevolgde procedure kan
worden afgeleid. Dit kan ertoe leiden dat de wettelijke vereisten ook daadwer
kelijk worden verwezenlijkt alsmede dat, aldus de eireulaire, negatieve gevolgen
die kunnen worden verbonden aan het niet opnemen van de maatregelen, wor
den voorkomen.

De verstotingakte wordt vervolgens nog door de adoulaire reehter gehomo
logeerd.

3.8.3 Bekendmaking van de verstoting

Nadat de verstotingakte is tot stand gebraeht, stelt de reehter de eehtgenote on
middellijk op de hoogte van de verstoting (artikel81 lid 6 Mudawwana).
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4 De eenzijdige verstoting v66r consummatie: de taldq qabl al-bino. '

Ongeveer vijftien procent van de scheidingen die met tussenkomst van de
adoulaire rechter plaatsvinden, betreft een verstoting die tot stand komt nog
voordat het huwelijk is geconsumeerd, dus voordat er geslachtsgemeenschap is
geweest.f De procedure is dezelfde als beschreven voor de taldq raj'i. Ten aan
zien van de voorzieningen bestaan weI een aantal verschillen. De taliiq qabl al
bino.' is direct defmitief, is onherroepelijk (artikel 67 Mudawwana). De vrouw
heeft geen recht op een schadeloosstelling (artikel 52bis Mudawwana), en
slechts recht op de helft van de bruidsgave, of, als de verstoting plaatsvindt we
gens een aan haar zijde bestaand gebrek, dan bestaat helemaal geen aanspraak
op de bruidsgave (artikel22 Mudawwana). Kinderen zijn er niet, dus voor voor
zieningen met betrekking tot kinderen is geen plaats.

5 De verstoting tegen compensatie: de taliiq khul'

Yoor de verstoting tegen compensatie, geregeld in de artikelen 61 e.v. Mu
dawwana, heeft de wetgever geen afzonderlijke procesregels geforrnuleerd. De
rechters volgen, zo gaven zij aan, dezelfde procedure als bij de eenzijdige ver
stoting. Dat betekent dat ook voor de verstoting tegen compensatie rechterlijke
toestemming wordt gevraagd en dat de bespreking van de voorzieningen en het
doen van afstand hiervan, indien en voor zover de echtgenoten zelf nog geen
overeenstemming hebben bereikt, ten overstaan van de rechter plaatsvindt.

5.1 Het verzoek, de bevoegde rechter, en de oproep

Bevoegd is ook hier de rechter van het huwelijksdomicilie van de echtgenoten.
In het onderzoek is niet expliciet onderzocht hoe een khul' procedure bij de
rechter wordt ge'initieerd. Wettelijke bepalingen hieromtrent ontbreken. De hier
naar gevraagde rechters gaven aan dat bij een verstoting tegen compensatie, het
verzoek kan worden ingediend door de echtgenoten samen of door de vrouw
aileen. In dat geval zouden partijen of de vrouw niet nog eens apart behoeven te
worden opgeroepen.

5.2 De verzoeningspoging

De rechters benadrukten dat ook bij de taldq khul' het ondememen van een ver
zoeningspoging door de rechter verplicht is. Zijn beide echtgenoten het over het
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uit elkaar gaan eens, dan neemt de hoeveelheid energie die de rechter in een ver
zoeningspoging steekt, echter af naarmate een dergelijke poging minder kans op
succes heeft.

5.3 Yoorzieningen

De talaq khul' wordt door de ondervraagde rechters omschreven als een schei
ding waarbij de vrouw afstand van haar rechten doet. Ten aanzien van een aantal
voorzieningen voIgt reeds uit de wet dat hierop bij een khul'-verstoting geen
aan~praak ~an worden gemaakt. De khul'-verstoting is een onherroepelijke ver
stotmg (artikel 67 Mudawwana). Bij een khul'-verstoting heeft de vrouw geen
recht op een schadevergoeding. Yerder spreekt de wet van een recht van de man
op compensatie. In het kader van deze compensatie kan de vrouw afstand doen
van aanspraken die zij heeft. Primair, en voor zover ik heb kunnen constateren
steeds, moet hier worden gedacht aan het afstand doen van resterende aanspra
ken op de bruidsgave. Niet zelden doet de vrouw echter ook afstand van haar
recht op alimentatie voor de kinderen, en, als het niet anders kan, zelfs van het
verzorgingsrecht over de kinderen.P

Yoor e.enkhul·-versto~ing in Marokko is de instemming van beide echtge
n~ten vereist. De vrouw die wil scheiden is mitsdien athankelijk van de instem
~mg van haar echtg~noot. Yolgens artikel 63 Mudawwana moet bij de versto
tmg tegen compensatie sprake zijn van vrijwilligheid aan de zijde van de vrouw
en mag geen sprake zijn van dwang. Een sanctie op het overtreden van deze re
gel, on~breekt echte.~.24 Feitelijk betekent dit dat de man zijn instemming met de
ve~stotmg afhankelijk kan stellen van hetgeen de vrouw bereid is aan compen
sane te betalen. Feitelijk heeft hij de mogelijkheid om de vrouw onder druk te
zetten om afstand van bepaalde rechten te doen.25 Yan der Yelden spreekt in dit
verband weI van een zuurgekochte verstoting." Mij is onvoldoende gebleken
dat de rec?,ters, als dit zich voordoet, erop toezien en ook waarborgen dat van
een dergelijke druk op de vrouw geen gebruik wordt gemaakt.

De khul'-verstoting doet zich hierrnee in verschillende gedaantes voor: aan
het ene uiterste staan de gevallen waarin een vrouw, onder druk en chantage van
haar echtgenoot, tot het uiterste gaat in het doen van afstand van haar rechten
enkel en aIleen om de scheiding te kunnen verkrijgen. Aan het andere uiterste
staan de gevallen waarin de vrouw geheel vrijwillig afstand doet van haar rech
ten of enkele van haar rechten en haar echtgenoot hierrnee zonder problemen
akkoord gaat. Ook deze gevallen ben ik tijdens mijn onderzoek in Marokko te
gengekomen. Het zal duidelijk zijn dat de vrouwen die willen scheiden een
voorkeur hebben voor de laatste variant. Of deze tot de mogelijkheden behoort,
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hangt, naast de instelling van de echtgenoot, ook vaak af van de financiele en
sociale omstandigheden waarin de vrouw zich bevindt.

Bij het aanvechten of wijzigen van de voorzieningen die in het kader van de
compensatie zijn "overeengekornen" bij de gewone rec~t~r, worden ?ij de kh~l'

verstoting strengere criteria aangelegd dan bij de eenzijdige verst~tm~. Partijen
bij de khul'-verstoting worden immers geacht over deze voorzrenmgen zelf
overeenstemming te hebben bereikt.

5.4 De verstotingsakte

Indien de rechterlijke toestemming voor de verstoting is verkregen en de echt
genoten het eens zijn geworden over de compensatie, kan de verstotingsakte
door twee 'udiil worden opgemaakt, geregistreerd en bekend gemaakt. Verwe
zen kan worden naar hetgeen hierover is opgemerkt in paragraaf3.

5.5 Eenzijdige verstoting ofverstoting tegen compensatie?

De mogelijkheid van de verstoting tegen compensatie wordt veelal benadrukt als
mogelijkheid die de vrouw heeft om het huwelijk te beeindigen, De man heeft
immers de bevoegdheid zijn echtgenote eenzijdig te verstoten, en zou geen be
hoefte meer hebben aan een khul'-verstoting. In werkelijkheid blijkt echter de
khul'-verstoting voor veel marmen een aantrekkelijk altematief te zijn. Anders
dan bij de eenzijdige verstoting, behoeven zij bij de khul'-verstoting geen sc~a

devergoeding (mu/'a) te betalen en de vrouw doet afstand van haar rechten Je
gens hem.

Reeds voor de wetswijziging van september 1993 vonden in Marokko onge
veer evenveel khul'-verstotingen als eenzijdige talaq verstotingen plaats." Het
aantal khul -verstotingen is nadien nog toegenomen. In 1999 betrof het percen
tage khul'-verstotingen 58,4 procent va~ het totaal.aantal verstotingen .,

Dat is opmerkelijk, temeer daar uit het vernchtte onderzoek blijkt dat de
adoulaire rechters de nadruk leggen op procedures die worden gei'nitieerd door
de man, en zij ook uitdrukkeIijk aangeven dat de meeste verzoeken om toe-
stemming worden ingediend door de man. ... .

Wat kan hiervoor de verklaring zijn? De meest aannernelijke verklarmg IS

dat er mogeIijk verstotingsprocedures zijn die worden gestart door de man als
eenzijdige verstoting, maar die uiteindelijk uitmonden ~ een khul'-ve~stoting.

De oorzaak hiervoor kan zijn dat tijdens de procedure blijkt dat de man msolva
bel is en geen schadevergoeding noch het restant van de bruidsga~e kan betalen.
De vrouw zal hiermee noodgedwongen akkoord gaan, en doet hiermee dan af-
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stand van haar aanspraken, met als mogelijk gevolg dat de scheiding als khul'»
verstoting wordt gekwalificeerd.

Ais dit zo is, dan wordt hiermee een vertekend beeld gegeven van de Ma
rokkaanse scheidingen. Helaas heeft verificatie van dit vermoeden tijdens het
onderzoek niet meer kunnen plaatsvinden. Pogingen om hierover alsnog duide
lijkheid te verkrijgen, hebben tot op heden nog geen .succes gehad. De kwal!fi
catie "eenzijdige verstoting" dan wei khul' betreft met aileen een naamgevmg
maar is voor de praktijk in Nederland weI degelijk van betekenis. Zowel voor de
erkenning als zodanig als voor de gevolgen die aan de scheiding worden ver
bonden, kan het van belang zijn of sprake is van een eenzijdige verstoting of een
khul'-verstoting. Inparagraaf 7 zal hierop worden teruggekomen.

Een andere verklaring zou kunnen zijn dat niet aile khul'-verstotingen tot
stand komen via de beschreven rechterlijke procedure, en dat er ook khul's tot
stand komen waarbij de echtgenoten zelf tot overeenstemming komen al dan
niet met behulp van 'udiil, en dat er enkel nog een adoulaire khul' akte wordt
opgemaakt die aileen nog maar behoeft te worden gehomologeerd door de
adoulaire rechter. Lettend op de bewoordingen van de Marokkaanse regeIge
ving, lijkt in de khul' procedure niet uitdrukkelijk vereist dat toestemming van
de rechter wordt verzocht. Omdat tijdens het onderzoek in de praktijk enkel de
opvatting werd gehuldigd dat de khul' procedure op dezelfde wijze verloopt als
de taliiq procedure, wordt deze verklaring door mij minder aannemelijk geacht.

6 Rol van het Marokkaanse consulaat bij verstotingen van Marokkanen
in Nederland

Marokkanen in Nederland die willen scheiden volgens een van de in de voor
gaande paragrafen beschreven vormen van verstoting, gaan hetzij rechtstre~ks

naar de Marokkaanse rechter hetzij wenden zich tot de Marokkaanse consulaire
autoriteiten.

Voor de procedure in het eerste geval zij verwezen naar het voorafgaande.
De man of de man en vrouw gezamenlijk benaderen de Marokkaanse adoulaire
rechter. Indien deze zich bevoegd acht om het verzoek in behandeling te nemen,
vindt de rest van de procedure ook in Marokko plaats. Woont de vrouw in Ne
derland, dan behoort zij via de Marokkaanse diplomatieke vertegenwoordiging
in Nederland te worden opgeroepen en over de datum en procedure in Marokko
te worden geinformeerd (artikel 37 Cl'C). Zij kan zelf naar Marokko gaan of
zich laten vertegenwoordigen door een gemachtigde.f

Speciaal voor Marokkanen in het buitenland is echter een circulaire uitge
vaardigd op grond waarvan betrokkenen zelf uitsluitend naar het Marokkaanse
consulaat behoeven te gaan en de afwikkeling van de verstotingprocedure kan
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I id 29 D . I'dan in Marokko zonder hun aanwezigheid worden vo tooid. e circu aire ver-
plicht Marokkanen in het buitenland zelfs om zich tot consulaire vertegenwoor
digingen te wenden. In de praktijk wordt echter, zoals al werd aangegeven,
eveneens geaccepteerd dat procedures van Marokkanen uit het buitenland in
Marokko zelfworden gestart.

Wat voor rol speelt het consulaat in de verstotingprocedure? Heide echtge
noten of aileen de man wenden zich tot het consulaat. In het laatste geval wordt
de vrouw middels aangetekend schrijven opgeroepen te verschijnen op een van
de Marokkaanse consulaten in Nederland. Verschijnt zij niet dan voIgt een
tweede oproep. De oproep wordt, aldus mededelingen van de juridisch attache
van de Ambassade, zowel gestuurd naar het adres van de echtelijke woning als
naar het feitelijke verblijfadres van de vrouw.

Verschijnen beide echtgenoten, dan ondemeemt de juridisch attache van de
Marokkaanse Ambassade ten overstaan van wie de echtgenoten zijn verschenen,
een verzoeningspoging. Familieleden zijn er in de regel niet bij. In het kader van
de verzoeningspoging wordt de man gevraagd naar zijn motief voor de gewenste
verstoting en krijgt de vrouw de gelegenheid hierop te reageren. SIaagt de ver
zoeningspoging, dan wordt het dossier gesloten. Slaagt deze niet, dan wordt een
verklaring van "niet-verzoening" opgesteld. Ook het motief of de oorzaken voor
de verstoting worden op het formulier vermeld. De juridisch attache informeert
eveneens bij de man naar zijn financiele situatie, en naar het bestaan van kinde
ren en hun gegevens. Ook de vrouw wordt over een en ander gehoord. In nog
steeds hetzelfde proces-verbaal wordt de financiele situatie van de man beschre
Yen, gegevens omtrent kinderen en de verklaringen van de vrouw. Het proces
verbaal wordt gestuurd naar de adoulaire rechter in Marokko.

De echtgenoten kunnen zich in het vervolg van de procedure in Marokko
zowel bij de adoulaire rechter als vervolgens bij de 'udiil die de verstotingakte
zullen opmaken en registreren, laten vertegenwoordigen door een gemachtigde.
Dit kan bijvoorbeeld een familielid zijn. Hiervan wordt veelvuldig gebruik ge
maakt. Artikel 44 Mudawwana staat ook uitdrukkelijk toe dat de verstoting kan
worden uitgesproken door een gemachtigde. Juridisch zouden de echtgenoten in
Nederland nog moeten worden opgeroepen voor de afhandeling van de versto
tingprocedure in Marokko (artikel48 Mudawwana). Uit de uiteenlopende uitla
tingen van de verschillende adoulaire rechters, leid ik af dat de praktijk op dit
punt weIIicht uiteen loopt. De adoulaire rechter geeft zijn toestemming tot ver
stoting op basis van het proces-verbaal dat afkomstig is van de Marokkaanse
Ambassade en hij stelt bij beschikking de voorzieningen vast. Twee 'udiil ma
ken vervolgens de verstotingakte op en schrijven deze in, en de verstoting wordt
aan de vrouw bekend gemaakt.

Indien aileen de man maar de vrouw niet op het consulaat verschijnt, onder
neemt de juridisch attache niettemin een verzoeningspoging. Slaagt deze niet en
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persisteert de man in zijn verzoek, dan wordt ook hiervan een proces-verbaal
opgemaakt dat voor het overige dezelfde gegevens bevat als naar aanleiding van
een zitting waarbij beide echtgenoten waren verschenen. Het proces-verbaal
wordt gestuurd naar de adoulaire rechter in Marokko, en de procedure wordt
verder afgehandeld zoals hiervoor beschreven.

Aile besproken vormen van verstoting kunnen via deze consulaire tussen
komst worden verwezenlijkt.

In 2000 vonden er op Marokkaanse consulaten in Nederland 199 van derge
lijke tussenkomsten plaats; in 2001 waren dit er 308, en in de eerste helft van
2002 waren dit er reeds 195.30 Er is mitsdien sprake van een toenemend gebruik
van deze procedure.

7 Artikel2 on Wet conflictenrecht echtscheiding?

Artikel 2 WeE geeft een regeling voor de erkenning van in het buitenland door
de beslissing van een rechter of andere autoriteit tot stand gekomen huwelijks
ontbindingen, terwijl artikel 3 een regeling geeft voor de erkenning van huwe
lijksontbindingen die door een eenzijdige verklaring van de man zijn tot stand
gekomen. Onder welke van deze twee bepalingen dienen de Marokkaanse taldq
en khul' te worden gebracht?

In de Memorie van Toelichting wordt uitdrukkelijk aangegeven dat er ver
stotingen zijn die onder artikel 2 kunnen vallen. Wanneer de verstoting door de
man tot stand komt met medewerking van of onder toezicht van een kerkelijke
of burgerlijke autoriteit, en de tussenkomst van deze autoriteit de verstoting het
karakter van een procedure geeft en de huwelijksontbinding dientengevolge on
der zekere waarborgen tot stand komt, dan valt de verstoting onder artikel 2.31

In de uitspraak van juli 2001 heeft de Hoge Raad dit criterium nadere invulling
gegeven door te overwegen dat wil de verstoting onder artikel 2 kunnen vallen
dan zal deze "een huwelijksontbinding moeten betreffen die, hoezeer ook ge
grond op een verstoting, niettemin tot stand is gekomen na een procedure waarin
de vrouw als "wederpartij" de gelegenheid heeft gehad om gehoord te worden,
door een tot beeindiging van het huweIijk strekkende beslissing door de rechter
of andere autoriteit".32

Ten aanzien van artikel 3 wordt opgemerkt dat dit artikel een regel geeft
voor verstotingen buiten het Koninkrijk verricht, die niet onder artikel 2 vallen,
verstotingen die zonder medewerking of toezicht van enige autoriteit, althans
zonder enige vorm van proces tot stand komen.P
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7.1 Verstotingen na september 1993

Wat kan, de hierboven beschreven resultaten van onderzoek naar de Marok
kaanse rechtspraktijk in acht nemend, in dit verband worden opgemerkt over de
Marokkaanse verstoting zoals deze thans in zijn werk gaat? Ik zal aan drie as
pecten aandacht besteden: 1. de tussenkomst van enige autoriteit; 2. aspecten die
al dan niet wijzen op het karakter van een procedure; 3. de waarborgen waaron
der de verstoting tot stand komt.

Ad I. Wat de tussenkomst van enige autoriteit betreft, geldt voor aIle vor
men van verstoting, de khul' daaronder begrepen." het volgende:

Sinds de wijziging in de Mudawwana van september 1993, is voor het uit
spreken van de verstoting de toestemming van de rechter, d.i. de adoulaire
rechter, nodig. De procedure vangt aan doordat een verzoek bij de rechter wordt
ingediend. Deze procedure leidt, wat de verstoting zelf betreft, niet tot een rech
terlijke beslissing die het huwelijk beeindigt," maar enkel tot het verlenen door
de rechter van toestemming om te scheiden.

Echtgenoten in Nederland kunnen de verzoeningspoging laten plaatsvinden
ten overstaan van de q[u;!i op een Marokkaans consulaat.

De volgende autoriteiten die bij de verstoting betrokken worden, zijn de
twee 'udal, die kennis nemen van de verstoting, en deze vastleggen in een akte.

De akte wordt vervolgens voorgelegd aan de adoulaire rechter ter homolo
gatie.

Geconcludeerd kan worden dat de verstoting tot stand komt zowel met me
dewerking van als onder toezicht van adoulaire rechter en 'udal, en in een aantal
gevallen ook de qiic;livan de Marokkaanse Ambassade.

Ad 2. Wat de proeedurele rechten betreft geldt het volgende:
Beide echtgenoten moeten door de rechter in de procedure worden opgeroe

pen (artikel 180 CPC). In de praktijk zie je dat de echtgenoot of de echtgenoten
die het verzoek heeft respectievelijk hebben ingediend, worden gemformeerd
over de door de rechter bepaalde datum voor de (eerste) zitting. AIleen de ande
re echtgenoot, veelal de vrouw, behoeft dan nog te worden opgeroepen op for
mele wijze. Er is een aantal voorzieningen opgenomen dat zoveel mogelijk moet
waarborgen dat de vrouw de oproep daadwerkelijk bereikt en dat beide partijen
aanwezig zullen zijn bij de verzoeningspoging. De oproep dient door de vrouw
te worden getekend voor ontvangst. Verschijnt de vrouw niet ter zitting, dan
wordt zij opnieuw, en mogelijk meerdere keren opgeroepen. Ook kan de oproep
naar verseheidene adressen worden gestuurd. Ook bij de 'udal, waar de versto
ting tot stand zal moeten worden gebraeht, is uitgangspunt dat beide echtgenoten
aanwezig zijn. Dit belang van aanwezigheid van beide echtgenoten, zoals reeds
voorgeschreven in artikel 48 Mudawwana, wordt benadrukt in een eireulaire van
2002 waarin wordt geregeld op welke wijze partijen in kennis moeten worden
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gesteld van het samenkomen bij de 'udiil nadat de rechter zijn toestemming tot
de verstoting heeft verleend. Partijen kunnen zich door gemachtigden Iaten ver
tegenwoordigen.

Bij niet verschijnen noch in persoon noch bij gemachtigde, en er wordt ge
persisteerd bij het verzoek, dan gaat behandeling ervan weI door.

Beide echtgenoten worden, mits aanwezig, door de rechter uitdrukkelijk ge
hoord zowel over het motief voor de scheiding ais over de te treffen voorzienin
gen en de feiten en omstandigheden op grond waarvan de voorzieningen worden
vastgesteld. Zo zal de man zijn inkomsten met bescheiden onderbouwd moeten
aantonen, maar heeft de vrouw de mogelijkheid om het inkomen van de man
(met bescheiden onderbouwd) gemotiveerd te weerspreken.

Nadat de verstoting is geregistreerd, is de rechter verplicht de vrouw van de
verstoting op de hoogte te stellen (artikel81 lid 6 Mudawwana).

Gezien het bovenstaande, kan m.i. niet anders dan worden geconcludeerd
dat, wanneer de regels worden nageleefd, er sprake is van een verstoting die tot
stand komt met de medewerking en onder toezicht van enige autoriteit, en wei
zodanig dat de verstoting het karakter van een procedure heeft.

Daarmee vallen zowel de eenzijdige verstoting als de verstoting tegen com
pensatie, in principe, onder het erkenningregime van artikel 2 WCE.36

7.2 Processuele knelpunten

Artikel 2 WCE verlangt dat aan de reehter of autoriteit die bij de verstoting is
betrokken daartoe rechtsmaeht toekwam. De adoulaire reehter zal op intematio
naal aanvaarde gronden reehtsmacht hebben moeten kunnen aannemen. Bedoeld
is, aldus de wetgever, dat hij naar de opvattingen van de Nederlandse rechtsorde
redelijkerwijze bevoegd kan worden geacht. 37 Een probleem lijkt te kunnen rij
zen wanneer de rechter rechtsmaeht aanneemt enkel op basis van de door de
man in zijn verzoekschrift gekozen verblijfplaats terwijl de eehtgenoten hun ge
wone verblijfplaats in Nederland hebben. Het aannemen van bevoegdheid op
grond van de gemeenschappelijke Marokkaanse nationaliteit, zou overigens
door Nederland getolereerd (moeten) worden. In de EG scheidingsverordening
en daarmee ook in het Nederlandse recht (artikel4 Rv) wordt dit immers als be
voegdheidsgrond uitdrukkelijk erkend.

Het ontbreken van rechtsmacht kan overigens op grond van lid 2 worden
gecompenseerd door de instemming van de andere echtgenoot.

De vraag die nog dient te worden beantwoord is of de procedure ook vol
doende waarborgen biedt. In de Memorie van Toelichting bij artikel 2 WCE
wordt gesproken over een verstotingprocedure zodanig dat de huwelijksontbin
ding onder zekere waarborgen tot stand komt. Hiermee lijkt het alsof niet al te
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hoge eisen worden gesteId aan de mate waarin belangen worden gewaarborgd.
Maar hoe hoog zijn de eisen die worden gesteId dan wei? De vervolgvraag
wordt, dat als al gesproken kan worden van een procedure en artikel 2 WCE
wordt van toepassing geacht, welke eisen worden dan gesteld aan de in artikel 2
WCE gestelde voorwaarde dat de procedure behoorlijk moet zijn geweest?

Hoewel er in theorie allerlei waarborgen zijn ingebouwd om te garanderen
dat de vrouw de oproep van de rechter voor de eerste zitting daadwerkeIijk ont
vangt, blijkt dit in de praktijk toch nog mis te kunnen gaan. Hiervoor kan een
aantal oorzaken worden genoemd: de rechter gaat uit van het verkeerde adres
van de vrouw. Hij gaat bijvoorbeeld uit van het huwelijksdomicilie terwijl de
vrouw dit inmiddels al verlaten heeft; of hij gaat af op het adres dat de man in
zijn verzoekschrift als woonplaats van de vrouw of als huwelijksdomicili~ a~

wijst. De man kan een ander adres geven dan het adres waar de vrouw feitelijk
verblijft. Hij kan, zo hebben we gezien, teneinde een bevoegde Marokkaanse
rechter te vinden, gebruik maken van een fictieve woonplaats, bijvoorbeeld het
adres van familieleden of een ander vakantieadres. Ais de vrouw de oproep niet
zelf ontvangt, mag deze worden aangenomen door een familielid dat op hetzelf
de adres woonachtig is. Het is dan maar de vraag of de oproep wordt doorgege
yen aan de vrouw.

Een andere oorzaak voor het niet ontvangen kan zijn gelegen in het feit dat
er plaatsen in Marokko zouden zijn waar de post niet wordt gebracht op ieder
individueel adres. Post zou ook wei eens worden achtergelaten bij een "centraal

Punt" bijvoorbeeld een winkel, van waaruit de post dan door de betrokkenen, D
verder verspreid zou moeten worden.

Indien van een onjuist adres van de vrouw wordt uitgegaan, of de vrouw om
andere redenen de voor haar bestemde post niet ontvangt, is niet uitgesloten dat
haar ook de kennisgeving door de rechter van de verstoting, die volledig buiten
haar om is tot stand gekomen, niet zal bereiken.

Dat betekent dat bij de beoordeling van de verstoting in Nederland, zorgvul
dig bekeken zou moeten worden of de vrouw daadwerkelijk de geIegenheid
heeft gehad in de procedure te participeren.

In de verstotingprocedure bestaat geen verplichting voor partijen om zich
door een advocaat te laten bijstaan. In de regel wordt in een dergelijke procedure
ook zonder advocaten geprocedeerd. Man en vrouw, vaak vergezeld van fami
lieleden, moeten ieder voor hun eigen positie opkomen. Het ontbreken van des
kundige bijstand kan directe gevolgen hebben voor de rechtspositie van partijen.
In de verstotingprocedure gaat het globaal gezegd om twee zaken: ten eerste om
de vraag of toestemrning tot de verstoting kan worden verleend. Met ander~

woorden om de vraag of het huwelijk al dan niet kan worden ontbonden. ~n dit
kader vinden ook de verzoeningspogingen plaats. Ten tweede wordt er ill de
procedure een beslissing genomen omtrent de voorzieningen. Het betreft, met
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uitzondering van het omgangsrecht, met name voorzieningen waarop de vrouw
al dan niet aanspraak zal kunnen maken, zoals kinderalimentatie, schadevergoe
ding, en restant bruidsgave. De vraag is nu of al deze in het geding zijnde rech
ten en belangen voldoende gewaarborgd zijn indien zonder advocaten wordt
geprocedeerd. Omdat de vrouw in de verstotingprocedure de meest kwetsbare
partij is, zie ook hetgeen hierover in de volgende paragraaf wordt opgemer~t, z~1

de vraag vooral vanuit haar positie worden beIicht. Wat betekent de afwezigheid
van deskundige bijstand voor haar? Er kan een aantal momenten worden gesig
naleerd waarop haar positie onvoldoende is beschermd. In de oproep van de
rechter aan de vrouw wordt het onderwerp van behandeling in algemene be
woordingen vermeld. De vrouw wordt niet geinformeerd over haar rechtspositie
en de rechten die zij tijdens de procedure heeft, en evenmin over de procedure.
Ook weet zij niet wat de rechtspositie van haar echtgenoot is, en wat de rol van
de rechter zal zijn. Wei wordt haar aangegeven dat zij familieleden mee naar de
zitting kan nemen. Het niet op de hoogte zijn van hetgeen staat te gebeuren en
het niet kennen van de rechten, bergt een risico in zich dat de eigen beIangen
niet steeds goed worden behartigd. Vele verhalen van vrouwen bevestigen dat
niet zelden sprake is van een machtsoverwicht van de man, die een vrees voor
een "inequality of arms" rechtvaardigt. Ook het signaleren van formele gebre
ken, bijvoorbeeld betreffende de bevoegdheid van de rechter, en het herstellen
ervan, kunnen, zo leert de praktijk, in de regeI enkel geschieden door een advo
caat. Met andere woorden, het ontbreken van een advocaat leidt ertoe dat de in
het geding zijnde belangen niet altijd voldoende worden gewaarborgd. Dit ge
brek kan in belangrijke mate worden gerepareerd als de rechter als onafhankelij
ke derde verplicht zou zijn de belangen van beide echtgenoten te bewaken."
Men lijkt het erover eens dat de adoulaire rechter in dergelijke zaken een derge
lijke plicht wei zou moeten hebben, doch uit gesprekken met personen van uit
eenlopende instanties (Ministerie voor Mensenrechten, Universiteit, advocatuur)
en rechters zelf is gebleken dat vele rechters nog opereren met de mentaliteit van
een patriarchale masculiene maatschappij. Het is bovendien geen toeval dat, an
ders dan voor gewone rechters geldt, adoulaire rechters steeds marmen moeten

d .. 40zijn. Ook 'udul moeten stee s marmen zijn.

Wordt de procedure gestart bij het Marokkaanse consulaat in Nederland, dan
zullen betrokkenen in de meeste gevallen de afhandeling en het treffen van
voorzieningen bij de rechter in Marokko noch het opmaken en registreren van
de verstotingakte in persoon meemaken. Voor de rechter in Marokko is er dan
weinig "eer" aan de zaak meer te behalen. Hij ontleent zijn gegevens aan het
proces verbaal dat op het consulaat in Nederland is opgemaakt.

Of en in hoeverre de behandeling op zittingen bij de juridisch attache op de
consulaten afwijkt van de zittingen in Marokko bij de adoulaire rechters, is geen
specifiek onderwerp van onderzoek geweest.
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7.3 Conclusie ten aanzien van de artikelen 2 en 3 WCE

Hoewel de verstoting niet tot stand komt door een beslissing van de rechter, de
rechter geeft immers aIleen zijn goedkeuring aan een nog plaats te vinden. ver
stoting, is wei sprake van een rechterlijke medewerking en tussenkomst die de
verstoting het karakter van een procedure geeft, waarin beide partijen, dus ook
de vrouw, moeten zijn gehoord." Dit geldt zowel voor de eenzijdige verstoting
als voor de khul'-verstoting.

Het gebrek aan inzicht in de wijze waarop de verstoting in d~ Marokk.aanse
rechtspraktijk plaatsvindt, heeft in Nederland geleid tot de opvattmg dat met ai
leen de eenzijdige verstoting maar ook de khul '-verstoting onder het erkenning
regime van artikel 3 WCE zijn gebracht. Beide zouden moeten vaIlen onder het
erkenningregime van artikel 2 WCE. Ten aanzien van de khul' ging de Hoge
Raad er overigens van uit dat geen procedure voor de homologatie-rechter
plaatsvond en dat geen sprake was van een procedure waarin de vrouw vooraf
gaand aan de verstoting wordt gehoord. Deze conclusie is aIleen juist als in het
concrete geval, waar het ging om een in 1999 plaatsgevonden khul', zou zijn
gebleken dat een dergelijke procedure bij de rechter niet zou zijn gevolgd.

Het onderwerpen van de verstoting aan artikel 2 WCE betekent echter niet
dat erkenning steeds mogelijk is. Een van de vereisten voor erkenning is immers
dat de procedure behoorlijk is geweest.

Indien blijkt dat de vrouw in een verstotingprocedure feitelijk niet de m?ge
lijkheid heeft gehad om in de procedure te verschijnen en zich te verdedigen
omdat bijvoorbeeld blijkt dat haar nimmer een oproep heeft bereikt, dan ver
toont de procedure zodanige gebreken dat zij niet als behoorlijk kan worden
aangemerkt. Een van de ondervraagde rechters gaf aan dat warmeer de vrouw
niet op de zitting verscheen, hij het bedrag voor haar schadevergoeding wat ho
ger vaststelde dan dat hij op basis van de enkel door de man verstrekte gegevens
zou doen. Hiermee wilde hij aangeven dat hij als rechter de belangen van de
vrouw (tot op zekere hoogte) behartigde. Tevens zou dit dan een voldoende be
hartiging van haar belangen moeten zijn. De mogelijk goede bedoelingen van
deze rechter ten spijt, hier kan toch moeilijk worden volgehouden dat de belan
gen van de vrouw serieus in acht zijn genomen en dat bescherming ervan is ge
waarborgd.

Ook warmeer de vrouw wei ter zitting verschijnt maar blijkt niet in de gele
genheid te zijn geweest haar belangen behoorlijk te behartigen, dan is eveneens
te onderzoeken of de procedure wei behoorlijk is geweest.

Kan geen behoorlijke rechtspleging worden aangenomen, dan is erkenning
niettemin mogelijk indien duidelijk blijkt dat de wederpartij in de procedure
heeft ingestemd ofzich hierbij heeft neergelegd (artikel2 lid 2 WCE).
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7.4 Verstotingen voor september 1993

Nederlandse autoriteiten kunnen nog te maken krijgen met verstotingen die heb
ben plaatsgevonden voor de Marokkaanse wetswijziging van september 1993.
Er is een aantal belangrijke verschiIlen te constateren tussen de procedure van
voor en na september 1993. Met de wetswijziging van 1993 werd de verplich
ting ingevoerd om de rechter te vragen om toestemming tot de verstoting. Voor
de 'udiil resteert dan in de regel niet meer dan een registrerende taak. Tot sep
tember 1993 waren het de 'udiil. die een verzoeningspoging ondemamen. De
functie van de rechter was de adoulaire verstotingakte te homologeren. De
rechter trof ook voorzieningen.Y We zien dus een belangrijke verplaatsing van
de procedure van voorheen de 'udiil naar thans de rechter. Een tweede verschil
betreft de maatregelen die zijn genomen teneinde de vrouw in de procedure te
betrekken en te garanderen dat de vrouw op de hoogte geraakt van de verstoting.
Wordt zij thans verplicht opgeroepen in de procedure zowel voor de zitting bij
de rechter als voor de verstoting ten overstaan van de 'udul, tot 1993 yond de
verstoting in de meeste gevallen plaats buiten haar aanwezigheid" en niet
zelden ook buiten haar weten.

7.5 De verstoting in andere islamitische landen

Hetgeen geconcludeerd wordt ten aanzien van de toepasselijkheid van de arti
kelen 2 en 3 WCE jegens de Marokkaanse verstotingen, kan niet zonder meer
ook gelden jegens verstotingen uit andere islamitische landen. Rekening moet
immers worden gehouden met onderlinge verschiIlen. Is geen rechterlijke tus
senkomst vereist alvorens een man de verstoting kan realiseren, dan blijft een
onderwerping aan artikel 3 WCE de meest aangewezen weg. Is de vrouw voor
het verkrijgen van een khul' scheiding niet meer afhankelijk van de instemming
van haar man, hetgeen in Egypte en Pakistan het geval is,44 dan is een onder
werping aan artikel 3 WCE zelfs in strijd met de bewoordingen van het artike!.
Hierin wordt namelijk gesproken van uitsluitend door een eenzijdige verklaring
van de man tot stand gekomen huwelijksontbindingen. Een toepassing van dit
artikel zou in dat geval zonder meer verkeerd zijn.

8 Openbare orde

In de Wet conflictenrecht echtscheiding ontbreekt een openbare orde clausule.
Uit de Memorie van Toelichting voigt dat zowel bij artikel 2 als bij artikel 3 een
beroep op de openbare orde wei mogelijk is. Dat betekent dat ook als aan de
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voorwaarden van artike! 2 respectievelijk artikel 3 is voldaan, erkenning niette
min achterwege kan blijven bij strijdigheid met de openbare orde.45

8.1 Geen behoorlijke procedure

Kan een beroep worden gedaan als er sprake is geweest van een procedure
waarin de procedurele rechten van een van de partijen niet werden gewaar
borgd? Volgens het eerste lid van artikel2 WCE is de behoorlijke pro.cedure een
van de vereisten voor erkenning. Echter, op grond van het tweede lid kan ook
wanneer geen behoorlijke procedure is gevolgd, niettemin erkenning plaatsvin
den als partijen met deze scheiding hebben ingestemd. Betekent dat dus dat de
instemming van partijen, welke een tekortkoming in procedurele waarborgen
"cornpenseert", ook tot gevolg heeft dat geen beroep meer op de openbare orde
kan worden gedaan? Het antwoord op deze vraag Iijkt bevestigend te moeten
luiden. Immers, de tekortkoming in de procedure is door de wetgever "voor lief
genomen". Volgens de wetgever valt met een door partijen gewens~e of do~~
hen aanvaardde scheiding het bezwaar tegen de gevolgde rechtsplegmg weg.
Dat geldt zeker ook voor artikel 3 WCE dat, door erkenning van de eenz~jdige

verstoting mogeIijk te maken, nog uitdrukkelijker procedurele tekortkommgen
niet relevant acht.

8.2 Institutionele onge!ijkheid vrouw-man

Een andere vraag is of de verstoting op inhoudelijke gronden tot een weigering
van erkenning moet leiden. Wanneer we kijken naar de drie manieren waarop
naar Marokkaans recht het huwelijk kan worden beeindigd, dan kan worden ge
constateerd dat (1) de eenzijdige verstoting een recht betreft dat in beginsel ai
leen aan de man toekomt. Pas wanneer hij zijn verstotingbevoegdheid uitdruk
kelijk heeft overgedragen aan zijn echtgenote, kan ook zij er gebruik van maken.
De verstoting tegen compensatie (2) en de huweIijksontbinding door de r~c~ter

(3) betreffen bevoegdheden die in het bijzonder ook de vrouw ter beschikkmg
staan.

Scheidingsmogelijkheden van de man. De eenzijdige verstoting komt, zoals de
naam reeds aangeeft, tot stand enkel door de wil van de echtgenoot. Hij behoeft
hiertoe niet de instemming van de echtgenote. Evenmin worden er eisen gesteld
aan het motieftot verstoten. Slaagt een verzoeningspoging niet, en persisteert de
man bij zijn verstotingwens, dan zal hem de vereiste toestemming meestal wor
den verleend.f Feitelijk komt dit er in de regel dan ook op neer dat de man
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wanneer hem dit goeddunkt, het huwelijk met zijn echtgenote kan beeindigen,
Dit klemt te meer daar de gevolgen van een scheiding voor een vrouw ingrij
pend kunnen zijn. Het kan zijn dat zij geen financiele opvang heeft; het kan zijn
dat zij geen sociale opvang heeft; zij wordt beperkt in het aangaan van een
nieuwe re!atie omdat zij hiermee het risico loopt haar kinderen kwijt te raken.
Door rechters werd bevestigd dat procedures waarin een man na een scheiding
vraagt om het verzorgingsrecht over de kinderen van de vrouw aan de man te
geven in verband met een nieuw huwelijk van de vrouw, veelvuldig voorkom.en
en regelmatig leiden tot toewijzing van het verzoek. Ook het belang van de kin
deren dreigt hier in het geding te komen. De gang naar de adoulaire rechter lijkt
voor Marokkaanse mannen laagdrempelig en is koste!oos. De enige be!emme
rende factor voor een taldq kan nog zijn dat de man een vergoeding moet beta
len voor de schade die de vrouw door de beeindiging van het huwelijk lijdt."

Scheidingsmogelijkheden van de vrouw. Als de vrouw wil scheiden, en zij hier
toe niet een verstotingbevoegdheid van haar man overgedragen gekregen heeft,
dan staan voor haar twee mogelijkheden open: de verstoting tegen compensatie
en de gerechtelijke echtscheiding. Sommige vrouwen kunnen de verstoting te
gen compensatie met hun echtgenoot regelen. In dat geval zal zij ze!f of sa~en
met haar echtgenoot de adoulaire rechter benaderen. Lukt het de vrouw met,
zelfstandig of met familieleden, om haar echtgenoot te bewegen mee te werken
aan een scheiding tegen compensatie, dan zal zij al gauw een advocaat in de arm
moeten nemen om haar te helpen. Bij de khul' verstoting kan de vrouw het hu
welijk beeindigen als zij hiervoor een compensatie kan en wil betalen. De reden
die voor deze verplichting kan worden aangevoerd is dat de man in het huwelijk
heeft geYnvesteerd. Hij heeft een bruidsgave betaald en heeft zijn vrouw tijd~ns

het huweIijk onderhouden. Zij moet dit huweIijk dan niet zomaar kunnen beein
digen. Aangezien zij de instemming van de echtgenoot nodig heeft, kan in de
praktijk sprake zijn van een bevoegdheid het huwelijk te beeindigen op door de
man te stellen voorwaarden. Kan of wil de vrouw niet aan deze voorwaarden
voldoen, dan kan zij het huweIijk enkel nog trachten te beeindigen via de ge
rechtelijke echtscheiding. NoodzakeIijk voor toewijzing is dat sprake is van een
tekortkoming of tekortschieten van de man ten aanzien van zijn echtelijke
plichten, zodanig dat een door de Mudawwana erkende echtscheidingsgrond
aanwezig is. Een dergeIijke procedure neemt in de regel veel tijd in beslag ter
wijl de kans op succes niet groat is.

Conclusie is dat man en vrouw niet over geIijke mogelijkheden beschikken
om daadwerkelijk een einde aan het huweIijk te maken." Moet dat nu betekenen
dat de erkenning van Marokkaanse scheidingen achterwege moet blijven? Deze
vraag zou ik wat genuanceerder dan met een eenvoudige bevestiging of ontken
ning willen beantwoorden.
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Erkenning van de khul'-verstoting. Is een verstoting tegen compensatie op ver
zoek van de vrouw tot stand gebracht, en hetzelfde zou ik willen aannemen voor
de gerechtelijke echtscheiding, dan leidt het niet erkennen ervan tot een onac
ceptabel resultaat. De achtergestelde positie van de vrouw in he.t :'1arokkaanse
scheidingsrecht wordt nog slechter gemaakt. Zij zou geen scheiding naar Ma
rokkaans recht kunnen krijgen die in Nederland rechtsgeldig is. In Nederland
zou zij dientengevolge nog steeds als gehuwd worden beschouwd en mitsdien
van een aantal vrijheden zijn beroofd. Niet erkennen van een door de vrouw tot
stand gebrachte scheiding, is dan ook geen optie.

Het erkennen van de huwelijksontbinding als zodanig, betekent m.i. niet dat
ook de rechten waarvan de vrouw afstand heeft gedaan ter verkrijging van de
scheiding, automatisch worden erkend. Op deze vraag zal nader worden !nge
gaan in de negende paragraaf. Vraag die vervolgens gesteld moet worden IS of,
wanneer bepaalde overeengekomen gevolgen niet worden erkend, de khul':
verstoting zelf nog weI kan worden erkend. De overeengekomen compensatie is
immers naar Marokkaans recht onlosmakeIijk verbonden aan (het verkrijgen
van) de scheiding zelf. De man zou zijn instemming aan de verstoting immers
niet hebben gegeven als van de desbetreffende rechten geen afstand was gedaan.
Mijn opvatting is vooralsnog (de materie is nog nauweIijks voorwerp van dis
cussie geweest) dat hieraan voorbij mag worden gegaan en dat de scheiding zelf
weI dient te worden erkend. In het IPR is uitgangspunt dat ieder onderwerp apart
wordt beoordeeId, met als gevolg dat in een vreemd rechtsstelsel direct met el
kaar verband houdende zaken bij de vraag naar de erkenning in Nederland kun
nen worden ontkoppeld.

Erkenning van de eenzijdige verstoting. Kan erkenning van een eenzijdige door
de man tot stand gebrachte verstoting worden geweigerd met een beroep op ~e

openbare orde? Hij heeft immers gebruik kunnen maken van e~? bevo~~dheld

welke niet aan de vrouw toekomt. Hier is sprake van een ongelijke positie van
man en vrouw met een bevoorrechte positie voor de man. Dat kan in beginsel
reden zijn voor het inroepen van de openbare orde. De bevoorrechte positie van
de man wordt niet gehonoreerd.

Voor zover de verstoting wordt onderworpen aan het erkenningregime van
artikel 3 WCE, is voor erkenning de instemming van de vrouw vereist. Ten aan
zien van de eenzijdige verstoting staat niet erkenning voorop. Hierop wordt, al
dus de Memorie van Toelichting, een uitzondering gemaakt indien de vrouw
zich bij de verstoting heeft neergelegd. Zou men ook in dat geval weig.eren de
verstoting te erkennen, dan zou men de belangen van de vrouw emstl~ scha
den." Is er sprake van instemming van de vrouw, dan is het "verwelf?eliJke~a
rakter" van de eenzijdige verstoting gecompenseerd, en zal naar rmjn menmg
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voor een beroep op de openbare orde geen plaats meer zijn. Wei is het van be
lang dat aan de instemming voldoende hoge eisen worden gesteld, opdat vast
staat dat van een daadwerkelijke en gewilde instemming van de vrouw sprake is.

In paragraaf 7 is echter geconcludeerd dat, de Marokkaanse verstoting
procedure in ogenschouw nemend, het veeleer voor de hand ligt om de versto
ting te onderwerpen aan het erkenningregime van artikel 2 WCE. Is aan het ver
eiste van de behoorlijke procedure voldaan, dan zou erkenning dienen plaats te
vinden, ongeacht de instemming van de vrouw. De instemming van de vrouw
wordt in het eerste lid van artikel 2 immers niet als eis gesteld. Nu met het on
derbrengen van de verstoting bij artikel 2 WCE het ongelijke karakter ervan nog
niet is weggenomen, is er reden om bij het ontbreken van een instemming van
de vrouw de openbare orde tegen erkenning in te roepen. Gevolg hiervan zou
zijn dat ook ten aanzien van artikel 2 WCE de instemmingeis kan worden ge
steld.

8.3 Misbruik van bevoegdheid

Van misbruik van bevoegdheid is sprake als bevoegdheden voor een ander doel
worden gebruikt dan waarvoor ze zijn bestemd. Indien Marokkanen zowel de
mogelijkheid hebben hun huwelijk in Nederland via de Nederlandse rechter te
laten ontbinden als de mogelijkheid om een verstoting naar Marokkaans recht
tot stand te brengen, kunnen er verschillende redenen zijn die de keuze bepalen.
Kiest men voor een verstotingprocedure dan kan dit bijvoorbeeld zijn ingegeven
door de overtuiging dat dit voor betrokkene de enige geldige huwelijksontbin
ding kan zijn, of het kan zijn ingegeven door financiele overwegingen in ver
band met de kosten van een procedure, of omdat een dergelijke procedure in
Marokko heel vlot kan worden doorlopen. Er kunnen echter ook argumenten
van een heel andere aard aan de keuze ten grondslag liggen. Wat te denken van
de man die voor de verstoting kiest omdat hij er dan wat de voorzieningen be
treft "vee I beter van af komt" dan wanneer hij een echtscheidingsprocedure bij
de Nederlandse rechter zou starten? Hij behoeft bijvoorbeeld geen partneraIi
mentatie te betaIen, en bij de khul' behoeft hij ook het restant van de bruidsgave
niet meer te voldoen. Welke keuzes zijn oorbaar en welke niet? En kan bij een
onoorbaar motief erkenning worden geweigerd wegens strijd met de openbare
orde? Geheel uitgesloten is dit niet, doch het IPR is aangaande dit onderwerp
slechts gebrekkig en met de nodige terughoudendheid ontwikkeld.
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8.4 De oneigenlijke khul'

Tenslotte nog aandacht voor wat ik zou willen de schijn of oneigenlijke khul', de
verstoting die het gevolg is van een door de man gemitieerde verstoting
procedure waarbij de man geen schadevergoeding noch het restant van de
bruidsgave kon of wilde betalen, en de vrouw hiervan noodgedwongen afstand
heeft gedaan. Hoe wordt deze verstoting geregistreerd: als taldq raj 'i of als talaq
khul '? Is het laatste het geval, dan is sprake van een vorm van scheiden die de
instemming van de vrouw impliceert. Erkenning ervan behoeft dan in de regel
geen probleem meer te zijn. Dat kan, in zijn algemeenheid, wei eens te snel zijn
geconcludeerd. Er zou in ieder geval ruimte moeten zijn om te toetsen of een
aan een op papier gegeven instemming ook een wil tot instemming ten grond
slag ligt. De instemming kan immers het verstrekkende gevolg hebben dat zij
geacht wordt een ongelijkheid tussen man en vrouw te compenseren, en wordt
daarmee geacht een eventuele strijdigheid met de openbare orde op te heffen. En
dat, terwijl die strijdigheid feitelijk wellicht nog weI bestaat, en misschien reden
zou kunnen zijn om aan een erkenning van de huwelijksontbinding in de weg te
staan.

9 Erkenning van de aan de verstoting verbonden gevolgen en voorzienin
gen

De artikelen 2 en 3 van de Wet CE regelen de erkenning van de huwelijksont
binding als zodanig, maar zeggen niets over de erkenning van aan de huwelijks
ontbinding gekoppelde gevolgen. Uitgangspunt in het IPR is dat ieder deelas
pect, ieder onderwerp afzonderlijk wordt beoordeeld. De erkenning van de aan
een verstoting gekoppelde voorzieningen behoort m.i. dan ook een afzonderlijk
vraagstuk te zijn. In de Nederlandse rechtspraak en literatuur is aan dit aspect
van de verstotingen nog weinig aandacht besteed. Op deze plaats wordt volstaan
met het geven van enkele (prille) gedachten die ik over het onderwerp heb.

9.1 De taliiq raj'i

Bij de eenzijdige verstoting die in Marokko is tot stand gebracht, zijn de neven
voorzieningen getroffen door een uitspraak van de rechter, de adoulaire rechter.
Bij de vraag naar erkenning van deze voorzieningen gaat het dus steeds om de
erkenning van een buitenlandse rechterIijke beslissing. De voorzieningen ~ie

getroffen worden betreffen: het onderhoud van de vrouw tijdens de wachtpeno
de, haar verblijfplaats gedurende de wachtperiode, de betaling van het restant
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van de bruidsgave, de betaling van de mut 'a, de kinderalimentatie en het om
gangsrecht. Andere voorzieningen die na een huwelijksontbinding kunnen wor
den getroffen betreffen een vergoeding aan de moeder voor het uitoefenen van
het verzorgingsrecht (de zogenaamde baqana-vergoeding), het vorderen van
afgifte van het baqana-recht, eigendomsgeschillen of andere huwelijks
vermogensrechtelijke kwesties. Al deze zaken worden echter niet door de adou
laire rechter, maar door de gewone rechter behandeld.

Bij de vraag naar erkenning van de aan de huwelijksontbinding gekoppelde
voorzieningen, beperk ik me hier tot de door de adoulaire rechter getroffen
voorzieningen.

Wegens het ontbreken van een verdragsverplichting of verplichting uit EG
verordening, zal de erkenning ten aanzien van aIle voorzieningen worden beoor
deeld aan de hand van de commune erkenningsregels. Dat betekent dat de
adoulaire rechter op intemationaal aanvaarde gronden rechtsmacht moet hebben
kunnen aannemen. Hier kan een probleem rijzen, zoals gezegd, met name wan
neer de rechter rechtsmacht aanneemt op basis van de door de man in zijn ver
zoekschrift gekozen verblijfplaats. Een tweede vereiste is dat er een behoorlijke
procedure moet zijn geweest. Is bijvoorbeeld de vrouw niet of niet behoorlijk
opgeroepen in de procedure en heeft zij mitsdien geen gebruik kunnen maken
van haar "verdedigingsrechten", dan kan van een behoorlijke procedure geen
sprake zijn. Tenslotte mag de uitspraak niet strijdig zijn met de openbare orde.
De beslissing omtrent het onderhoud van de vrouw tijdens de wachtperiode als
mede de aan haar te betalen mut 'a zal niet gauw strijdig worden geacht met de
Nederlandse openbare orde, reeds niet vanwege het in artikel 8 van het Haags
Verdrag inzake het toepasselijk recht op onderhoudsverplichtingen van 1973
bepaalde, te weten dat een alimentatieverplichting tussen ex-echtgenoten wordt
gekoppeld aan het recht waamaar de huwelijksontbinding heeft plaatsgevon
den." Een beslissing omtrent de verblijfplaats van de vrouw gedurende de
wachtperiode zal in de regel evenmin strijdig met de openbare orde worden ge
acht. Hier zal eerder een probleem kunnen rijzen omtrent de bevoegdheid van de
Marokkaanse rechter als de echtelijke woning in Nederland is gelegen. Nu de
verplichting bij huwelijkssluiting een bruidsgave overeen te komen noch de ver
plichting tot het voldoen van de bruidsgave in Nederland strijdig met de openba
re orde worden bevonden, is er geen reden om een dergelijke verplichting wan
neer deze door de Marokkaanse rechter wordt opgelegd, strijdig met de openba
re orde te achten. Een beslissing omtrent de kinderalimentatie behoeft in begin
sel niet strijdig te zijn met de openbare orde. Artikel 127 Mudawwana geeft aan
dat de omvang ervan wordt bepaald door de situatie van de onderhoudsplichtige
(SR: lees, draagkracht) en de gebruiken van de gemeenschap waarin zij leven.
Problematisch zou wei kunnen zijn de beperking van kinderalimentatie voor een
zoon tot een bepaalde leeftijd op grond van het criterium dat hij geslachtsrijp is,
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bij zijn volle verstand, en in staat wordt geacht zelf inkomsten te verwerven,
daar waar hij naar Nederlandse normen hiervoor nog te jong zou zijn. Ook een
niet onredelijke omgangsregeling zal kunnen worden erkend. Ook hier kan mo
gelijk de bevoegdheid van de Marokkaanse rechter ter discussie worden gesteld
als de kinderen in Nederland wonen. Het belang van het kind brengt overigens
mee dat steeds een wijziging van een vastgestelde omgangsregeling kan worden
verzocht.

9.2 De talaq khul'

Bij de khul', de verstoting met beider instemming en tegen compensatie, doet de
vrouw afstand van een aantal rechten ter verkrijging van de huwelijksontbin
ding. De rechten waarvan zij afstand doet maken deel uit van de overeenstem
ming tussen de echtgenoten. Tot dusver is geen sprake van een rechterlijke be
slissing. Resteren er nog voorzieningen waarvan de vrouw geen afstand heeft
gedaan, dan zal de rechter hierover beslissen. Hierbij zal het veelal gaan om het
omgangsrecht van de vader indien de kinderen aan de moeder worden toever
trouwd, en kinderalimentatie als het recht hierop is gehandhaafd. Hieromtrent
zal een uitdrukkelijke rechterlijke uitspraak worden gedaan. Helaas is niet on
derzocht of de rechters zich in deze uitspraak ook uitlaten over de andere voor
zieningen waarvan bij overeenkomst afstand is gedaan. Indien dit het geval is,
dan kan ook ten aanzien van deze voorzieningen (geen recht op mut 'a, geen
recht op het restant van de bruidsgave en dergelijke) worden gesteld dat zij bij
rechterlijke uitspraak zijn vastgelegd. Het belang van de vraag of sprake is van
een uitspraak van de rechter of van een overeenkomst, houdt verband met de
hierboven beschreven erkenningvoorwaarden die gelden wanneer sprake is van
een rechterlijke utspraak. Is enkel sprake van een overeenkomst tussen de echt
genoten, dan betreft het een vraag naar de geldigheid van het in een adoulaire
akte verankerde overeengekomene.

Hoewel volgens artikel 63 Mudawwana bij de verstoting tegen compensatie
sprake moet zijn van vrijwiIligheid van de vrouw en geen sprake mag zijn van
dwang, blijkt in de praktijk juist dit het kwetsbare punt van de khul'-verstoting
te zijn. Onder druk van de echtgenoot gaan vrouwen soms tot het uiterste in het
afstand doen van rechten teneinde hun huwelijksontbinding te verkrijgen. Ge
volg hiervan is dat in de praktijk sprake is van khul's die zoals het hoort vrijwil
lig zijn tot stand gebracht en waarbij de vrouw vrijwillig afstand van een aantal
rechten doet, maar ook van khul's die duidelijk weI onder dwang zijn tot stand
gekomen. Ten aanzien van deze laatste categorie ligt het meer voor de hand om
in Nederland de openbare orde in te roepen tegen de afspraak om van bepaalde
rechten afstand te doen. Het tegen de wil afstaan van het hacJii na-recht, enkel
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om een scheiding te verkrijgen, lijkt me zonder meer een afspraak die in Neder
land wegens strijd met de openbare orde (of, als het gaat om de beoordeling van
de geldigheid van de overeenkomst als zodanig, ook wegens strijd met de goede
zeden) niet kan worden geaccepteerd. Het afstand doen van kinderalimentatie
terwijl de kinderen weI aan de moeder zijn toevertrouwd, is iets wat in het Ne
derlandse recht met het oog op de belangen van de kinderen niet kan, zelfs niet
ingeval van vrijwilIigheid, en wat m.i, ook bij een Marokkaanse khul ' niet kan
worden erkend in Nederland.

Ik realiseer me dat met het niet accepteren van bepaalde afspraken, er hin
kende verhoudingen kunnen ontstaan. Deze kunnen bijvoorbeeld leiden tot door
de man in Marokko te starten procedures. Daar wordt er immers van uitgegaan
dat de vrouw afstand van allerlei rechten heeft gedaan. Claimt zij deze in Ne
derland dan toch, dan kan alles in Marokko weer worden teruggevorderd. Ge
volg hiervan is dat het gevaar dreigt dat op eventueel vermogen van de vrouw in
Marokko beslag zal worden gelegd en dat de vrouw, als zij naar Marokko wil
gaan, heeft te vrezen voor gevolgen van het niet naleven van rechterlijke uit
spraken inzake terugbetaling van de bruidsgave, kinderalimentatie, schadever
goeding en afgifte van de (/:1acJiina) kinderen en dergelijke.

10 Afsluiting

Sinds september 1993 dient in Marokko voor het tot stand brengen van een ver
stoting de toestemming van de rechter te worden verzocht. Deze wetswijziging,
gecombineerd met het feit dat Nederlandse autoriteiten veelvuldig worden ge
confronteerd met verzoeken tot erkenning van Marokkaanse verstotingen,
vormden aanleiding tot het doen van nader onderzoek naar de verstoting in de
Marokkaanse rechtspraktijk. Wat een dergelijk onderzoek leert, is dat het bestu
deren van het Marokkaanse scheidingsrecht vanuit de Marokkaanse rechtsprak
tijk tot een genuanceerder beeld leidt dan de bestudering van het Marokkaanse
scheidingsrecht enkel uit de boeken en door een Nederlandse bril. De conclusie
van deze onderzoeksbevindingen is dat er bij de hedendaagse verstoting in Ma
rokko sprake is van een procedure, en dat de erkenning in Nederland ervan
mitsdien onder het erkenningregime van artikel 2 WCE zou moeten gebracht en
niet langer onder het regime van artikel 3 WCE. Hiermee is dan tevens gezegd
dat de beslissing van de Hoge Raad van 13 juli 200 I niet zou moeten worden
toegepast op de erkenning van een taldq of khu/'-verstoting waarin sprake is
geweest van een voorafgaande tussenkomst van de rechter ter gelegenheid van
de verzoeningspoging en het bespreken van de voorzieningen. Geconcludeerd
kan worden dat het begrip "verstoting" zoals wij dit uit het traditionele islami
tisch recht kennen, niet echt meer op zijn plaats is. Na een procedure bij de
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rechter te hebben doorlopen, wordt met het document van de rechter naar de
'udid gegaan, alwaar de verstotingakte zal worden opgemaakt. Het neutral ere
begrip "scheiding" zou hier beter passen.

In veeI gevallen wordt de verstoting niet in Marokko geinitieerd maar op een
Marokkaans consulaat in Nederland. Een belangrijk deel van de procedure vindt
dan in Nederland plaats. Uiteindelijk krijgt ook deze verstoting zijn beslag in
Marokko doordat de rechter in Marokko de toestemming verleent en de Marok
kaanse 'udiil de verstotingakte opmaken.

Uit het verleden waarin de vrouw zelfs buiten haar aanwezigheid kon wor
den verstoten, en zij ook niet steeds op de hoogte was van het feit dat haar echt
genoot haar had verstoten, is in Europese landen een wantrouwende houding
tegenover onder andere de Marokkaanse verstoting blijven bestaan. Marokkaan
se autoriteiten doen er, middels wetgeving en circulaires, (van) alles aan om het
vertrouwen te herwinnen. Desondanks is nog niet een situatie ontstaan waarin de
rechten van met name de vrouw volledig zijn gewaarborgd. Nederlandse autori
teiten zullen bij iedere verstotingakte die zij ter beoordeling voorgelegd krijgen,
nog alert moeten zijn op mogelijke misstanden. Dat neemt niet weg dat er, ge
zien de in de verstotingprocedure doorgevoerde verbeteringen, reden is om een
eventueel structureeI wantrouwen te relativeren. Tegelijkertijd kan aandacht
blijven bestaan voor zowel de materiele als procedurele zwakke plekken in het
Marokkaanse scheidingsrecht.

NOTEN

De tekst van dit artikel, en het hieraan ten grondslag liggende onderzoek,
kwamen tot stand in 2003, dat wi! zeggen v66r de in februari 2004 in
werking getreden wijzigingen in de Marokkaanse Mudawwana. In deze
bijdrage wordt derhalve steeds verwezen naar "oude" regelingen, ook
waar deze inmiddels gewijzigd zijn. Met de wetswijziging is de in dit ar
tikel beschreven eenzijdige verstotingsprocedure in belangrijke mate in
de wet vastgelegd. Het artikel werd eerder gepubliceerd in Migranten
recht 2003, p. 220-235.

2 NJ2002,223.
3 1. Jordens-Cotran, De erkenning van de Marokkaanse khoel en andere

administratieve echtscheidingen, NIPR 2002, p. 123-141.
4 Zie o.m. L.P.H.M. Buskens, De recente hervorming van het Marokkaanse

familierecht, in: Susan Rutten (red.), Recht van de Islam 12, RIMO
Maastricht 1995, p. 79; 1. Jordens-Cotran, Het Marokkaansefamilierecht
en de Nederlandse rechtspraktijk, FORUM Utrecht 2000, p. 187, 190;
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Fatna Sarehane, Jurisclasseur: Legislation Comparee: Maroc: fasc. 2-1,
nr. 187.
Daar waar ik spreek over de praktijk van adoulaire rechters in Marokko,
geldt dat deze is gebaseerd op en beperkt is tot de adoulaire rechters die
in het kader van het onderzoek zijn gehoord.
De beschrijving van het begrip khul' is hier bewust afwijkend geformu
leerd van de beschrijving eerder in de tekst. Op deze plaats is de beschrij
ving opgenomen in de bewoordingen van de adoulaire rechters zelf: de
khul' is de verstoting waarbij de vrouw afstand van haar rechten doet.
HoeweI in artikel 180 CPC wordt gesproken van het oproepen van beide
partijen, spraken aile geinterviewden slechts over het oproepen van de
vrouw. De man krijgt bij het indienen van het verzoek en het overleggen
van de vereiste documenten reeds direct de zittingsdatum doorgegeven.
Dit aspect is niet in aile gesprekken ter sprake geweest.
Wat het aantal mee te brengen familieleden betreft, lijken de rechters met
hetzelfde beleid te voeren.
Circulaire 2/2000. Daar waar ik in het onderhavige artikel citeer uit cir
culaires, is gebruik gemaakt van de Nederlandse vertalingen tot stand ge
bracht door Floor Beuming onder supervisie van Prof. Ruud Peters.
Nummer 2.94.31, Bulletin Officiel van I februari 1995, nr. 4292, p. 93.
Circulaire 2/2000.
Rabat, 29 maart 1995, Nr. 5/95.
Circulaire 2/2000.
Aldus wordt ook bepaald in circulaire Nr. 20007 van 5 februari 2002.
In circulaire 2/2000 worden genoemd: de overgelegde bescheiden, de
verklaringen van de echtgenoten, het aantal kinderen, de oorzaak van de
onenigheid, en andere fundamentele gegevens die de rechter helpen bij
het vaststellen van de mut'a.
Op dit aspect werd overigens in de gesprekken maar een enkele keer na
der ingegaan.
Een van de rechters deelde mij mede dat het bij de gewone rechter prak
tijk is dat wordt uitgegaan van een onderhoudsverplichting van zonen tot
de leeftijd van achttienjaar, en als zij studeren tot eenentwintigjaar.
Een van de rechters die ik hierover heb gesproken, zei dat de omvang van
deze zogenaamde baQ'iina-vergoeding athankelijk is van de solvabiliteit
van de man en in de regeI een bepaald percentage van de kinderalimenta
tie betreft.
Circulaire van 5 februari 2002, nummer 20007.
Deze verplichtingen werden eerder reeds aangekondigd in de circulaire
van 2000, nr. 2/2000.
Cijfers uit 1995 van het Ministerie van Justitie.
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23 Volgens artikel64 Mudawwana kan alles waartoe men een rechtsgeldige
verbintenis kan aangaan, onderwerp van de compensatie zijn. Hiertoe kan
ook het afzien van het verzorgingsrecht van de kinderen behoren. Op
grond van artikel 6S zou echter voor de insolvabele vrouw een compen
satie waarmee een recht van de kinderen is verbonden, niet zijn toege
staan.

24 Khamlishi is weliswaar van mening dat de bewijslast ten aanzien van de
vrijwilligheid hier op de man ligt, en dat hem, gezien de moeilijkheid van
het leveren van bewijs, mitsdien vaak de compensatie zou worden ont
houden, doch deze opvatting krijgt in de praktijk geen navolging. lie
toelichting van Berger en Kaldenhoven bij artike! 63 Mudawwana, M.S.
Berger en J.H. Kaldenhoven, De Mudawwanah. Marokkaans wetboek in
zake personen-, familie- en erfrecht, tweede herziene druk Ars Aequi Li
bri Nijmegen 1997, p. 64.

2S Aldus ook 1. Jordens-Cotran, a.w. 2000, p. 161.
26 FJ.A. van der Yelden, Takiq in de rechtszaal? Verstoting en openbare

orde, Kluwer Deventer 2003, p. 6.
27 Cijfers over 1990: 21.901 eenzijdige verstotingen (taliiq raj'is, 4.899 een

zijdige verstotingen voor consummatie (taliiq qabl al-bind '), en 26.383
khul '-verstotingen.

28 Circulaire van 17 januari 1994, nummer 1028.
29 Idem.
30 Gegevens verkregen van de heer Azzine, qiidi of juridisch attache bij de

Marokkaanse Ambassade te Den Haag.
31 MvTTwK 1979-1980, 16004,3-4,p.17.
32 lie noot 2.
33 MvT TwK 1979-1980, 16004,3-4, p. 19 en 17. lie ook P.M.M. Mos

termans, Echtscheiding. Praktijkreeks IPR, Kluwer Deventer 2003.
34 Doch niet de tatliq, een huwelijksontbinding via de rechter, die door

sommigen ook wei als verstoting, namelijk rechterlijke verstoting, wordt
benoemd (Leon Buskens, Islamitisch recht enfamiliebetrekkingen in Ma
rokko, Bulaaq Amsterdam 1999, p. 150 e.v.). Ten aanzien van deze vorm
van scheiding leidt geen twijfel dat deze onder het erkenningregime van
artikel 2 WCE valt.

35 De ondervraagde rechters ontkenden uitdrukkelijk dat sprake was van een
"jugement", een rechterlijk oordeel.

36 Aldus ook ten aanzien van de talaq, de eenzijdige verstoting, 1. Jordens
Cotran, a.w. 2002, p. 129.

37 MvTTwK 1979-1980, 3-4, p. 17.
38 Aldus werd mij medegedeeld door een Marokkaanse advocaat.
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Alsdan wordt de situatie tot op zekere hoogte vergelijkbaar met bepaalde
vormen van mediation.
Buskens, a.w, 1999, p. 234.
De beschikking van de adoulaire rechter waarbij de voorzieningen wor
den getroffen, is overigens wei aan te merken als een rechterlijke uit
spraak.
Vergelijk ook Ziba Mir-Hosseini, Marriage on Trial. A Study ofIslamic
Family Law, LB. Tauris Publishers, London - New York, Revised editi
on 2000, p. 88.
Ziba Mir-Hosseini, a.w.,p. 85.
Jordens-Cotran beschrijft in haar artike! in het NIPR 2002 ook de rege
ling van de khul' in Aigerije, Egypte en Pakistan, Jordens-Cotran, a.w.
2002, pp. 126-127. lie voor een overzicht van het scheidingsrecht van
een aantal islamitische landen tot 1996 ook: Dawoud Sudqi EI Alami and
Doreen Hinchcliffe, Islamic Marriage and Divorce Laws of the Arab
World, Kluwer Law International London-The Hague-Boston 1996.
MvT TK 1979-1980, 16004, nrs. 3-4, p. 19.
MvT TK 1979-1980, 16004, nrs. 3-4, p. 18.
In de Iiteratuur wordt er wei vanuit gegaan dat de rechter zijn toestem
rning niet mag weigeren en de verstotingbevoegdheid een discretionaire
bevoegdheid van de man is gebleven. Een enkele rechter gaf echter aan
de verzochte toestemming wei eens te weigeren.
Men denke hier ook aan het niet hebben kunnen ontplooien van zichzelf
doordat zij voor man en kinderen beschikbaar moest zijn; het seksueel
beschikbaar zijn geweest aan de echtgenoot en mitsdien geen maagd
meer zijn; de rnoeilijkheden bij het opbouwen van een nieuw bestaan, in
het bijzonder als gescheiden vrouw.
Aldus ook 1. Jordens-Cotran, a.w. 2002, p. 128 en 132. Terecht merkt zij
overigens op dat er in dit opzicht in Egypte en Pakistan van meer gelijk
heid tussen man en vrouw sprake is, p. 132.
MvT TK 1979-1980, 16004, nrs. 3-4, p. 19.
Indien de procedure in Marokko wordt gevolgd juist met het doe I om aan
de partneralimentatie te ontkomen, dan is weIlicht sprake van misbruik
van bevoegdheid. lie hierover paragraaf 8.3.
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