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OndenItaand overzlcht geeft een blbllografle van In 1986 en 1937 \ids:Jeleil
werken c:p het gebled van het recht van de Islam In Islamltlsche landen.
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Inleldlng.
In O/'ldeI"Staand overzlcht zljn besllsslngen van Nederlandse rechters
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S.M.

Sayeecl.

Human rights

In

Islam.

In:

Hamdard

IslamlCUl!l 9

111(1986). p. ffl-75.

cpgellomen die zljn gepubllceerd In de perlode 1986 ultzonc:terlng van die besllsslngen waarvan In eerdere

junl 1987, met

RI~nclelsmelding

Is gemaakt. Tevens Is --. belIchelden aantal nlet gepubllceerde ult:!praken
35. J. von Stoe:khlluser, Islamization of banking: whllt does It mean for
agricultural financing? the cae of Pakistan,
Recht In

l.tler'gee

In: Verfa9l!lUng und

opgellOftlel'l, d Ie lets

tcevoegen aan de gepub Ilceerde recht$praak.

BIj de selectle van de besllsslngen werd als krlterlum gehanteerd dat

~e

moest zljn van eeeie jlrldlsche normen ult het Islamltlsch recht die van

1987. p. e&-e9.

Invloed waren of hIldden kunnen zljn cp de ult:!praken van de rechters.
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1. Hof Amsterdam ZT januarl 1986. NIPR 1986.389; Rechtbank 's-Gravenhllge
21 IIPf'II 1986. NIPR 1986,

1986. p. 62.

De rechtbank heeft
'$1. WIjzlglng nleuwe wet cp de IIJkbezorglng. Tw.K. 1985-1986 en 1986-

~

tussen

Marokkaanse echtgenoten echtscheldlng

ult:ge!proken met toepasslng van Nederlands recht, nu voor de

vrouw een

werkelljke band met Marokko ontbrak. Het Hof bekrachtlgt de ult:!praak

1987. 19448.

van de rechtbank.
Mlddels een systematlsche documentatle Is getrachl: bovenstaand overzlcht
zo volledlg mogelljk te maken. Indlen

ten OITechte pU:lllkatlescp h!lt gebled

van het recht van de Islam ult 1986 of 1987 nlet zljn vermeld, dan zouclen
wlj het cp prljs stellen cp deze publlkatles

te worden geattendeerd. Zlj

2. Rechtbank Alkmaar 20 maart 1986, NIPR 1986. 284

De rechtbank i!IlTeel<t tussen Marokkaanse echtgenoten echtscheldlng ult
met toepasslng

van

zullen dan In een volgend overzlcht alsnog worden opgenornen.

onweersproken keuze

ceer. acres: Mevr. Mr. S.W.E. Rutten

erkend.

Marol<kaans recht nu voor dlt recht een
Is gedaan.

De door de vrouw aangevoerde

echtscheldlngsgrond "lIchllmelljke of geesl:elljke mlshandellng" wordt

pia Facultelt der Rechtsgeleerdheld (O.Gouv.)
Rljksunlversltelt Limburg

Postbus 616
62lX)

MD Maastr Icht

3. Rechtbank 's-Gravenhllge 11 november 1986. NIPR 1987. 105

De rechtbank i!IlTeel<t tussen Marokkaanse echtgenoten echtscheldlng urt
met toepasslng van Marokkaans recht als natlonaal recht van partljen.
De

geste Ide

duurzame ontwr Icht Ing

Is

geen

Marokkaanse

ec::l"tt:l!IChld Ingsgrond.

4. Rechtbank 's-Gravenhllge 25 maart 1986, NIPR 1986. 403

De rechtbank i!IlTeel<t tussen een Neder landse man en een Turkse vrouw
zowel echtscheldlng ult met toepasslng van Nederlands recht als
echtscheldlng met toepasslng van Turks recht nu partljen voor belde
recht:sst:elsels hun keuze hebben gedaan.

70

71

5. Rect1tbank Arnhem 12 deeembeI 1985. NIPR 1986, 276

12. Pres. Rechtbank Zutphen 1 mel 1986. NIPR 1986. 411/KG 1986.43

Erkennlng van een In Marokko doOr de Marokkaanse rechter ultgeepro-

Huwe IljkSQoederetTecht TI.rk Ije: Geen gemeensct-ep van goede;en, tenz IJ

ken ec:htscheldlng tus!Ien

ultdrukkelljk Is ovareengekomen.

Marokkaanse partljen.

Nlet ontvankelljk

verklarlng van de blj de Nederland!le rechter Ingest:elde ec:ht:setel-

t-bf Amsterdam Z1 oktober 1986. NIPR 1987. 213

d Ingsvorder Ing.

Huwe IIjksgoecleretTecht T....k Ije: Gemeet \SChIlp van goederen. nu de man
dlt heeft gesteld en de vrouw dlt heeft erkend.

6. Hoge Raad 31 cktober 1986, RvdW 1986, 176/NIPR 1987. "lOO/Rechl:5praal<
Vreemdellng 1986. 101/ MlgrantetTecht 1987. 22 Geen erkenning ~

13. t-bf Amsterdam

3)

december 1985, NIPR 1986. 279

Een kind, geboren veer het huwelljk van een Nederlandse moeder en

laatsverstot Ing.
In ctezelfde zln Recht:bank Roermond 1 mel 1986. NIPR 1987. 83.

Marol<kaanse vader. Is near Nederlands recht doOr dlt huwelljk nlet
gewettlgd.

7. Rec:htbank Rotterdam Z1 ol<tober 1986, NIPR 1987. 215

nu het

nlet doOr de man veer of staande huwelljk Is

erkend. ongeacht het felt dat het kind volgens de consul-generaal van

In Pakistan plaat:sgellOnden verst:otlng Is In Pakistan wellswaar

Marokko near Marokkaans recht wordt beschouwd ats een wettlg kind.

geldlg, dcX:h won:tt In Nederland nlet erkend, nu nlet Is gebleken dat

Over dlt kind Is de vrouw blj tear huwelljk van rechtswege voogdes

de vrouw heeft Ingest:emd met clan wei zlch heeft neergelegd blj de

geworden. BIj de echtsc:heldlng beI'Oeft derhalve nlet In het gezag

verst:ot Ing.

over

Een

dlt kind te worden veerzlen.

De doOr de Paklstaanse rechter ultgesproken gezagsvoorzlenlng wordt
nlet erkend,

nu

nlet aannemellJk

proced\.re ~ de I1:lOgte was.

Is gemaakt dat de man van de

De rechtbank acht zlch bevOegd een

gezagsvoa-zlenlng near Nederlands recht

te treffen.

14. Rechtbank Roermoncl 2 ol<tober 1986, NIPR 1987. 97
Enkele jaren nadat In Marokko een verst:otlng heeft plaatsgevonden

vertrouwt de Marokkaanse rechtbank de zorg over het kind aan de
vader

8. Rechtbank Alkmaar 11

cteeemI)er

1986, NIPR 1987. 120

toe. De

vraag near de erkennlng van de besllsslng van de

Marol<kaanse rechter staat nlet In de weg aan de bevoegdheld van de

Erkennlng van een In MarOkko plaatsgevonden verst:otlng.

Nederlandse rechter om een gezagsvoorzlenlng

te treffen. mede nu

partljen om een gezagsvoorzlenlng near Nederlands recht hebben
9. t-bf ' ~ h 14 april 1986, NIPR 19138• .oDS; Rechtbank Alkmaar

verzocht.

Z1 november 19138. NIPR 1987. 117; Rechtbank Alkmaar 11 december 1986.

NIPR 1987. 120; Rechtbank 's-Q-avenhage 25 maart 1986. rolnr.

es/eeo

15. Kantonrechter Amersfoort 29 april 1986. NIPR 1986. 410

HuwellJksgoederenrecht Marokko: Geen (wett8IIJke) gemeet ISCh!IP van

In het wettlg

goederen.

met een TI.rkse man, dlent te worden veerzlen met toepasslng van

~

Nederlands recht,
10. Rechtbank Amhem 7 november 1985, NIPR 19138. Z11

van een Tl.rkse moeder, die ongehuwd samenwoont

nu het

T....ks recht nlet van rechtswege In het gezag

veerzlet en het kind gewone verblljfplaats In Nederland heeft.

Huwelljl<SgOederetTecht Tunesle: Algehele gemeellSCt-ep van goederen,
tenzlj

Anders

Is overeengekomen.

met ultzonderlng van

het

16. Pres. Rechtbank Almelo 22 december 1986, KG 1987. 77

De President Is van menlng dat de StIChtlng, blj wle een

hu_lljlalgeSChenk.

weggel~n

mlnderjarlg Marokkaans melsje dat zlch nlet kon verenlgen met de
11. RectItbenk Alkmaar 11 december 1986. NIPR 1987. 119
Huwell)!<!QOederetTecht Slrlname:

BIj gebreke van een apart hu-

_lljksgOedel ellStatlArt veer Mohammedanen, a 1gehele gerneenschap van
goederen.

Islamltlsche opvoedlngswljze onderdak

heeft

onrechtmatlg handalt doOr de mlnderjarlge aan het

te onttrekken.

verzocht,

~

van de

nlet
I!lOf!ldEr
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17. I-bf '..Hertoger1bOS::h 18 evil 1988, NJ 1987. 3al
Ult

een

nlet-huwelljkse relatle

20. Hoge Read 12 december 1986. NIPR 1987. 22O/Recht::!lpraak Vreemdellng

van partljen

(man

Turkse

natlonalltelt, vrouw Neder'landse natlona liteIt) die belden getuwd
Zljn, werdt

!5..!!!! van

een

kind gebCren dat In Turklje werdt IngesctTeven als

de natuur'lIjke vader. Het Hof Is van oorcleel dat het beroep
amnestl_et, faalt nu geen

CC> wettlgheld. ontleencl un de zgn.

echtllcheldlng

tusgen

de

Neder'lancllle

vrouw

en taar Neclerlanclse

van de

echtgenoot IS ultge!proken. wat er 001< zlj

geldlgheld van de

er1<ennlng In Turklje, de er1<ennlng kan In Nederland met

een

beroep cp

de Nec:lerlandse rec::htscrde cozlj werden gezet, temeer nu het gaat om
er1<ennlng van

een

Neclerlancls oncIerdaan.

1986. 95/ Migrantenrecht 198
Vorderlng vertxx:I tot ultzettlng van
geadopteerd. en
geadcpteerd. De

een

kind dat

naar

reeds blj de geboorte bestemc:t

~

Turks recht Is

was te werden

werdt erkend. Naar Turks recht gaan rechten

en pllehten van de wettlge oucIers

over

CO de adcptlefOUders.

De Hoge Raad Is, gezlen de felten en omstandlgheden (waarvoor zt]
verwezen

naar de casus)

In het Ileht van de ultllpraken van het

Eurcoees I-bf en de Eurcoese COn1mlssle voor de rechten van de mens,
van ocrdeel dat llPI"'ake Is van een

gezlnsleven.

De Hoge Raad

bel<rachtlgt het vonnls van de Pres. van de rechtbank die de \/Ordering
had toegewezen.

18. Rechtbank Leeuwarden 20 febrUarl 1986. NIPR 1986, 283
T~lng Marokkaans recht CO

~zoek van een Marok-

een

kaans echtpaar wegens banden met land en cultuur van Marokko, dan
wei ontbreken van

een

Marokkaans recht:

langc:lurlge verkncx::htheld

Ult artlkel 83

met Nederland.

lid 3 C.S.P.S.

21. CRvB 28 febr'uarl 1986, RSV 1986, 217

001< al zoo een naar Pakl5taans recht geldlge
gevonden, dan

voigt dat het

Marokkaans recht de adcptle nlet kent en aile rechtsgevolgen eraan

Is

naar

het 00l'"dee1

~

van de Raad

hebben

ptaats

In de gegeven

omstandlgheden nag peen i!lPI"ake van elgen kinder-en of pleeg<lnderen In

de zln van artlkel 7 AKW.

ontzegt.
22. Kantonrechter Amersfoort 24 91!1Ptember 1986, NIPR 1987, 94
19. Md. R.llPI"'. RvS 29 jull 1988, Glds Vreemdellngenrecht &-15
Verzoek tot toelatlng van

een

kind

over

In het kader van

wle door de Marokkaanse

rechtbank ~ IS ultQei!lPl"oken. Het verzoek dlent volgens de
afdellng

te werden ec>gevat als betTekklng h!tIben

bultenlancls pleegl<lnd.
wettelljk

Aanvrager

IS

naar

een

recht van

gezagsllOCl"zlenlng Is CO de voorvraag naar de

een

~Ing.

Turkse vrouw het Turks recht

Een

l~jarlge

vrouw

ats

natlonaal

Is volgens dlt rec:ht

meerderjarlg.

Nederlancls recht geen

vertegenwoordlger van het kInd.

D'AdQ:lt:lon' doet daaraan nlet af.

CO verbllJf van

een

meerderjarlgheld van

De 'Acte AdoUlalre

23. KB 13 november 1986, JABW 1987, 102 (en 103)
In het kader van de vraag naar bljstandverlenlng werdt de vraag naar
de meerderjarlgheld van

een

Marokkaanse Jongen I.e. beantwoord

naar

Neder lands recht.

24. Rechtbank Maastricht 18 evil 1985, rep.nr. 221/85
Verzoek tot voornaamswljzlglng wcrdt toegewezen nu de vade'" cp gtTd
van zlJn godsdlenstlge oYertulglng en belevlng In de steillge menlng
verkeerde,

dat wljzlglng van de voornamen van zlJn zoon de

IIchamelljke en
belnvloeden.

geestelljke gesteltenls van het kind gunstlg zoo

75
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25. Pres. Rechtbank Amsterdam 12 jU11 1984. rollT. k.g. 84/596 A
Vorderlng verbod van getrulk van lYlOlIkee voa ZOYel" dlt ~d gaat

29. Md. R..,... RvS 16 jull 1966,

Het beroep van een
verb Iljf,

R~aak

Vreemdellng 1986. 51

.!!!!!!!! tegen een afwljzende besllsslng omtrent

nadat een

eerdere

afwljZende besllsslng

zljn

van

de

met geluldSOVerlast.
Gelet Q) de omstandlgheld dat er Q) kcrte termljn geen mosI<eerulmte

Staat::!lsecretarls van Justltle door de Raad van State was vernletlgd

belIchlkbaar Is en de f lnanclele mlddelen hlenlCOl'" ontbreken, wordt de

(Md.

lYlOlIkeestlchtlng een redelljke termljn gegund veer het aanbrengen van

Vreemdellng 1961. 049) wordt gegrond beIionden. De Mdellng gelast de

geluldslsolatle of vlnden van andere t1.JsVeStlng. Het verbod van het

Staat::!lsecretarls van Justltle Q)nleuw te besllseen met lnaehtnemlng

overs::trljden van de gemeentelljke geluldSllormell meet wei reeds

van de u ItllPraak.

R.lIPr.

RvS 10 december

1961, ARB 1982, 244/Rechtspraak

gelden voa de eerstvolgende Ramadan.
Xl. Md. R..,... RvS 21 febn.Jar1 1986. Recht:spraak Vreemdellng 1966. 13

26. Vz Md. R..,... RvS 17 oktcber 1965, ARB 1986. 288

Een polygaam gehuwde Marokkaanse man verblljft met z ljn tweede

Een Islamltlsche jeUgdverenlglng verzoekt sc/1:lI"Slng van een beslult
behelzende

een

aanschrljvlng politledWang

tot staken

van

echtgenote In Nederland. Het beroep van de zoon, geboren utt de In
Marokko verblljvende

eerste

echtgenote, tegen de afwljzlng van z ljn

boUWWerkZaamheden In verband met de Inrlchtlng van een pand tot

verblljfsvergunnlng wordt toegewezen nu door het hoofd van de

Is omclat zonder boUwvergunnlng werd

plaatselljke polltle verwachtlngen omtrent het verblljf waren gewekt.

Qebeds"Ulmte, dat gegeven

geboUwd. Na een belangenafweglng. waarblj enerzljds het belang blj
hllndtevlng van de

Wonlngwet:bepallngen, anderzljds de belangen blj

31. Afd. R..,... RvS 14 IlPI"II 1986. Migrantenrecht 1986. 85

het voldoen van de dagelljkse gocIs:tlenstlge verpllehtlngen In het

BetroI<kene was Q) adVles van de psychlater near Marokko vertrokken

gedlng zljn, alsmede omclat nlet zodanlge overlast valt te verwaehten

veer een etemonenultdrljvlng en Is daar gebleven tot de bestreden

dat acwt c¢reden van gemeentewege Is getxxten, schorSt de vocrzltt8"

besllsslng oP het herzlenlngsverzoek om

het beslult.

verblljfsvergunnlng.

De

afdellng

Is

verlenglng van een
van

oordeel

dat de

Staat::!lsecretarls van Justltle In redelljkheld heeft kunnen beslulten

27. KB 12 deCeIIlber 1986, R~ vreemdellng 1986. 102
Het vestlgen van een Marokkaanse ~ Q) kcrte afstand van een

T~ mosI<ee levert r.c. veer de bezoekers van belde mosI<eeen nlet

dat betrokkene zljn hoofdVerblljf nur Marokko heeft verplaatst.

32. Pres. Rechtbanl< Amsterdam 6 februarl 1966. Recht:spraak Vreemdellng

een zodanlge hinder op, dat de Q)enbare orde daardoor zou worden

1986.25

verstcord.

Van een 21-jarlge TUrkse vrouw, die Is ultgehuwd en cp 17-jarlge

26.

Vz

Md.

R..,...

RvS 12 junl

1966, KG 1986. 327/Rechtspraak

De

voorz Itter

Is van

oordeel

tewerkstelilngsvergunning aan een

dat

het

welgeren

van

I.v.m.

hear huwelljk near TurklJe Is gegaan. kan In de
ul~aak)

In

een

redellJkheld nlet worden gevergd dat zlj terugkeert nur Turklje. De

Tunesler, die als IslamltlliChe

In beroep te nemen besllsslng omtrent de toelatlng mag zlj hler te

~ wll gun werken, een onevenrecllg nadeel met zleh mee zal
brengen In verhOUdlng tot het met de ultvoerlng ervan te dlenen
be lang.

leeftljd

gegeven omstandlgheden (waarveer zlj verwezen nur de

Vreemdellng 1986. 62

lande afwachten.

T7
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33. RvB Amsterdam 10 febnJarl 1987. Migrantenrecht 1987. 2S
Tussen

een

Imam

en

een

39. RvB Amsterdam 8 april 1986. reg. or. AWW 84/4187

Islamltlsehe stlehtlng

kan

een

dlenstbetrekklng beStaan op grand waarvan de Imam blj beelndlglng
ervan In aanmerl<lng

r.e.

kan

komen

voa een

ultkerlng krachtens de ~.

Een

TurI<se vrouw die

rellgleuze IIOrm met

een

een

tuwelljk

aangaat ultslultend

In de

man die reeds get!.Jwd Is met een andere

vrouw. komt nlet In aanmerl<lng

voa een

ultkerlng kraehtens

de~.

was dlt het geval aangezlen de duldelljl< omlljnde verpllehtlngen

die de Imam jegens de stlchtlng t"ed In acht te
IIOrmden

voa het

aannemen van

een

nemen \/Oidoende

gronct

4:>. Hof 's-IIel"'togenl:loech 24 december 1986. Migrantenrecht 1987. 30

Het Hof l!IPI"eekt zlch hler ult over de vraag of de betrokken

gezagsverhoud Ing.

Marokkaan voldoende bewljsstUkken heeft overgelegd aan de
Il'l!IP4'ctelT der dlrecte belastlngen, dat hlj

34. KB 10 december 1986. JABW 1986. 135
De Kroon Is van oordeel dat relskosten. verbOnden aan het blJWonen
van

een

komen

begrafenls (I.c. van de vader In Marokko) nlet In aanmerklng

voa

een

aftrek wegens kosten

van levensonderhoud ten behoeve van fam II Ie Ieden In het bu Iten land
kan clalmen.

afzonderlljke bljstandverlenlng.

41. Pres. Rechtbank 's-Gravent"ege 29 jull 1986. Migrantenrecht 1986. 74
De president

35. KB 26 febnJarl 1987. JABW 1987. 177

Is van menlng dat het strafbaar

Aangezlen bljstandverlenlng Is gebonden aan verbllJf hler te lande,

Incldentele karakter ervan, gepleegd

Is de Kroon reeds op deze grond van menlng dat de In verband met het

gebr"ulken,

vervoer naar en t?egrafenls In Turklje van echtgenOOt en

In dezelfde zln Pres.

kosten. nlet

voa

Z(XlI'l

gemaal<te

bljstandverlenlng In aanmerklng komen.

felt gezlen het

In verband met Paklstaanse

peen actuele bedrelglng IIOrmt voa de openbare orde.
Rechtbank Amsterdam

11 december 1SEl6.

Rechtl!iPl"aak Vreemdellng 1986. "16. waar tevens van belang werd geaeht
dat betrokkene was bekeerd tot het ctT Istendom. en derte Ive z IJn
binding met de Islamltlsche gedachtenwereld. van waarult het delict

36. KB 23 !Jl!lPtember 1986. JABW 1987. 86
Een Marokkaanse vrouw wordt door t-ear echtgenote bedrelgd en heeft
In verband hlermee eens In

een

van menlng dat In deze omstandlgheden de kosten. verbonden aan het
beschlkken over een

moest worden verklaard, was verbroken.

opvangtetuls verbleven. De Kroon IS

telefoon,

voa

extra bljstandverlenlng

In

aanmerk Ing komen.

4:? Hoge Raad 15 april 1986. NJ 1986. 741

Het Hof

Is van menlng dat de culturele achtergranden van de

betrokken

Turk blj het plegen van de moord

In

de sfeer van

verzachtende omstandlgheden In aanmerklng dlenen te worden gencmen.
'37. KB 15 Juri 1986. JABW 1986. 10

De Hoge Raad gut nlet ult van een onjulste beredenerlng door het

Aan een Marokkaanse vrouw wordt een ultkerlng kraehtens de RWW
gewelgerd aangezlen zlj z lcn nlet besChlkbaar kan stellen

De Kroon

vcxx:

werk.

Is van oordeel dat de ultkerlng terecht Is gewelgerd

aangezlen de vrouw gehele dagen In het oucIerlljk gezln tulsl"OUdelljk
werk

verrlcht en

zlj

geacht wordt hlervoor een vergoedlng te

ontvangen.
In dezelfde zln KB 23 januarl 1987. JABW 1987, 173.

38. Hoge Raad 15 jUll 1986. NJ 1986. 566
De Hoge Raad Is van oordeel dat een drlngende morele verpllehtlng blJ
het bePalen van de draagl<racht van een onderh:lUdsPllchtlge In het

kader van de bljstandverlenlng een rol kan ~Ien.

Hof.

