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Het nieuwe Marokkaanse
echtscheidingsrecht (2004) en
Belgisch internationaal privaatrecht
Nieuwe regels en hun weerslag voor Marokkanen in België
Marie-Claire Foblets*

Inleiding
Marokko voerde begin 2004 een grondige wijziging door van belangrijke onderdelen
van zijn familierecht.1 Over die wijziging zijn inmiddels verschillende studies
verschenen.2 De meeste commentatoren zijn het er weliswaar over eens dat een
grondige bespreking pas mogelijk zal zijn na een aantal jaren, wanneer men ook een
concreter zicht zal hebben op de wijze waarop het nieuwe familierecht in de praktijk
wordt toegepast: welke interpretatie geven administraties en rechtbanken in
Marokko aan de nieuwe bepalingen van de wet; waar liggen de specifieke knelpunten; of integendeel, waarover is eensgezindheid bereikt? Voor Marokkanen die in het
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Gewoon Hoogleraar K.U. Leuven, Buitengewoon Hoogleraar K.U. Brussel en Universiteit Antwerpen. Met oprechte dank aan Mter. Zohra Othman. Zij gaf de aanzet tot het schrijven van deze bijdrage. Ze stelde ook haar uitgebreide praktijkervaring ter beschikking. Ook Jinske Verhellen
(VMC), Thalia Kruger (VMC), Hélène Englert (ADDE) en Sophie De Baere (ADDE) namen de afgelopen weken de tijd om ons hun ervaringen op het terrein van de hier besproken thematieken ter
overweging voor te leggen, waarvoor oprechte dank.
Wet nr. 70-03, Dahir nr. 1.04.22 (3 februari 2004), Bulletin Officiel, nr. 5148, 5 februari 2004, 417
sq.; Franse versie: Bulletin Officiel, n° 5358 du 2 ramadan 1426 (6 octobre 2005), 667 sq.; voor een
geannoteerde versie: Guide pratique du code de la famille, Rabat, Publications de l’association de diffusion de l’information juridique et judiciaire, collection des guides pratiques, nr. 6, februari 2005
(afgekort: Guide pratique). Voor een Nederlandse (niet officiële) vertaling, zie: M. Berger, Mudawwana. Marokkaanse familiewet (nieuwe wet van 2004), Nijmegen: Ars Aequi Libri 2004.
Zie o.m.: F. Sarehane, ‘Le nouveau code de la famille’, Gaz. Pal. (‘Chronique judiciaire’), 4 septembre 2004, 2-17; F. Sarehane, ‘La réforme de la dignité’, Femmes du Maroc, nr. 95, november 2003; A.
Quinones-Escamez, ‘La réception du nouveau code de la famille marocain (Moudawwana 2004)
en Europe’, Rivista di diritto internazionale private e processuale, 2004, nr. 3, p. 877-900; L. Jordens-Cotran, ‘Aspecten van de Marokkaanse familiewet 2004’, Migrantenrecht, 2005, nr. 3, p. 76-94; L. Jordens-Cotran, ‘Marokkaanse echtscheidingen en hun documenten’, Migrantenrecht, 2005, nr. 6,
p. 180-183; M.Cl. Foblets, J.-Y. Carlier, Le Code marocain de la famille. Incidences au regard du droit international privé en Europe, Brussel: Bruylant 2005; La Mudawana.. El nou Codi de Familia marroqui (2004),
Editorial Mediterrania 2005; F.J.A. Van der Velden, ‘Het nieuwe Marokkaanse Wetboek van familierecht; een schets’, NjPR, 2005, nr. 1, p. 4-10; Fr. Blandmailland, C. Verbrouck, ‘Code sans frontière – La garde des enfants dans le nouveau Code de la famille marocain’, Rev. dr. etr., 2004, nr.
130, p. 559-572; F. Sarehane, ‘La répudiation, quels obstacles pour les Marocains résidant en
France? (exercice au Maroc et reconnaissance en France)’, R.I.D.C., 2006, nr. 1 (themanummer:
‘Répudiations en droit musulman’), p. 47-60.

93

Recht van de Islam.book Page 94 Thursday, May 7, 2009 9:28 AM

buitenland leven geldt hetzelfde voorbehoud: de relevantie voor hen van de herziening van 2004 zal in grote mate afhangen van de wijze waarop de Marokkaanse
wetgeving door buitenlandse administraties en rechters zal worden onthaald. Over
dat onthaal is voorlopig nog te weinig bekend om reeds algemene besluiten te
kunnen trekken.
In deze bijdrage spitsen we de aandacht toe op het nieuwe Marokkaanse echtscheidingsrecht. Die keuze is ingegeven door de dubbele vaststelling dat in de praktijk
deze materie de laatste jaren tot nogal wat concrete toepassingsmoeilijkheden heeft
geleid en het zich laat voorspellen dat zulks na de inwerkingtreding van het nieuwe
Marokkaanse familiewetboek niet anders zal zijn. Er rijzen immers ook nieuwe
vragen.
De analyse omvat vier onderdelen. In een eerste deel (Deel I: ‘Het nieuwe Marokkaanse echtscheidingsrecht. Een analyse van de belangrijkste bepalingen’) lichten
we kort de belangrijkste bepalingen van het nieuwe Marokkaanse echtscheidingsrecht toe. Voor een buitenstaander is de Marokkaanse regelgeving op de huwelijksontbinding door echtscheiding, zoals gewijzigd in 2004, in de eerste plaats een
complexe regelgeving. Het aantal types echtscheidingen is toegenomen. Marokkaanse echtelieden die aan hun huwelijk een einde wensen te stellen, beschikken
voortaan als het ware over een waaier van procedurele mogelijkheden. De verklaring
daarvoor houdt verband met de onderhandelingen die aan de wetswijziging zijn
voorafgegaan en die uiteindelijk een compromis tussen verschillende standpunten
hebben genoodzaakt.3 Niet iedereen was te vinden voor een vereenvoudiging van het
Marokkaanse echtscheidingsrecht: ‘De regeling van de huwelijksontbinding in Boek twee
van de familiewet 2004 is typerend voor de pogingen van de Marokkaanse wetgever om de
conservatieve evenals de modernistische stromingen in de Marokkaanse samenleving tevreden te
stellen’, schrijft L. Jordens Cotran. ‘Hoe laat je intact “het recht dat God aan de man heeft
gegeven om te verstoten” en geef je tegelijkertijd gehoor aan het aandringen door vele Marokkaanse organisaties op volledige gelijkheid van man en vrouw in het echtscheidingsrecht’?4 We
geven daarom in het eerste deel van de analyse ook een woordje uitleg bij de optie
van de Marokkaanse wetgever om het aantal toegangswegen tot de echtscheiding
voor Marokkaanse echtparen nog verder uit te breiden.
We willen met deze bijdrage evenwel vooral een dienst bewijzen aan de praktijkjurist
in België. We hebben daarom in de drie volgende onderdelen van de analyse in de
eerste plaats oog voor vragen die verband houden met de mogelijke impact van het
nieuwe Marokkaanse echtscheidingsrecht voor Marokkanen in België.5 In het
tweede deel van de analyse (Deel II: ‘Het nieuwe Belgische internationaal privaat-
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Zie hierover o.m.: L. Jordens Cotran, ‘Marokkaanse echtscheidingen en hun documenten’, Migrantenrecht, 2005, nr. 6, p. 180-183.
Ibid., 83.
Voor een analyse van de nieuwe Marokkaanse familiewet die vooral gericht is op de praktijk in België, zie ook: Praktische gids van buitenlands familierecht. Het nieuwe Marokkaanse Familiewetboek/Guide
pratique de droit familial étranger. Le nouveau Code de la famille marocain en questions, Brussel: ADDE
2005.
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recht inzake echtscheiding’) vatten we nog even, in grote lijnen, de bepalingen van
de nieuwe (Belgische) wet op het internationaal privaatrecht inzake echtscheiding
(hierna: Codex IPR) samen. We hebben daarbij in het bijzonder aandacht voor artikel
57 van de nieuwe Codex IPR dat specifiek het vraagstuk van de verstoting regelt. In
het derde deel van de analyse (Deel III: ‘Heeft het Marokkaanse echtscheidingsrecht
in België nog een toekomst?’) overlopen we de verschillende mogelijkheden die zich
aandienen voor Marokkanen die in België leven en voor de vraag staan welk echtscheidingsrecht op hun situatie van toepassing is. Over welke mogelijkheden
beschikken zij nog om, sinds de inwerkingtreding van het nieuwe Marokaanse familiewetboek en ook al wonen ze al jaren in België, desniettemin naar Marokkaans
recht uit de echt te scheiden? Een gecombineerde toepassing van, enerzijds, het
nieuwe Marokkaanse echtscheidingsrecht en, anderzijds, het nieuwe Belgische
internationaal privaatrecht inzake echtscheiding, laat aan deze koppels een bepaalde
marge van vrijheid toe. Weliswaar mits een aantal voorwaarden wordt nageleefd.
We sluiten de analyse met een vierde onderdeel af, waarin we nagaan wat sinds 2004
in Marokko de kansen zijn op erkenning van Belgische echtscheidingen (Deel IV:
‘Welke erkenningskansen voor Belgische echtscheidingen in Marokko?’). Het is een
in de praktijk veelvoorkomende vraag. Artikel 128 van het nieuwe Marokkaanse
familiewetboek voorziet in de mogelijkheid van erkenning van buitenlandse echtscheidingsvonnissen, via de klassieke procedure van exequatur. We gaan na of de
kansen op een dergelijke erkenning ook reël zijn. Er zijn sinds 2004 een aantal
concrete voorbeelden te geven van erkenningen van buitenlandse echtscheidingen
door Marokkaanse rechtbanken. Een algemene lijn, met vaste criteria, zit er voorlopig evenwel nog niet in. Het vierde en laatste onderdeel van de analyse is daarom, in
tegenstelling tot de drie eerste onderdelen, vooral van prospectieve aarde. Er is,
zoals gezegd, over de concrete toepassing van het nieuwe Marokkaanse familiewetboek in verschillende materies nog te weinig bekend; op vele vragen is momenteel
nog slechts met veel voorbehoud een antwoord te geven. De lezer zal met deze factor
rekening houden.

1

Het nieuwe Marokkaanse echtscheidingsrecht. Een analyse van de
belangrijkste bepalingen

Het Marokkaanse echtscheidingsrecht is met de inwerkingtreding van het nieuwe
wetboek complexer geworden. Een en ander heeft, zoals we in de inleiding schreven,
een dubbele oorzaak. Enerzijds heeft het huwelijksontbindingsrecht zijn traditionele karakter bewaard. De materie van de echtscheiding is niet sekseneutraal
gemaakt: de Marokkaanse man behoudt ook in het nieuwe stelsel het aan hem in de
Koran toegekende recht zijn vrouw te verstoten. Anderzijds is het ook zo dat, in
toepassing van het beginsel van de geslachtsgelijkheid, de scheidingsmogelijkheden
voor de Marokkaanse vrouw voortaan zijn versoepeld. Het resultaat is een uitbreiding van de verschillende vormen van echtscheiding in intern Marokkaans recht.
Samengevat kan gesteld dat de vernieuwing vooral in twee aspecten van de huwelijksontbinding schuilt: naast de beperking van het verstotingsrecht van de man
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beschikt de vrouw nu over een aantal nieuwe gronden om de echtscheiding te vorderen.6 Het nieuwe Wetboek geeft de echtgenoten bovendien een ruimere mogelijkheid om bij onderlinge toestemming te scheiden en voert duurzame ontwrichting als
nieuwe echtscheidingsgrond in.
Uitbreiding van de scheidingsmogelijkheden wil overigens niet zeggen dat de
Marokkaanse wetgever voortaan de echtscheiding aanmoedigt: Boek 2 van het
nieuwe Wetboek begint met een bepaling waarin expliciet is aangegeven dat slechts
bij uitzondering tot de huwelijksontbinding zal worden overgegaan, met name als
het rekening houdend met het uiteenvallen van het gezin (‘la dislocation de la famille’)
en de schade die de kinderen wordt aangedaan, de ontbinding van het huwelijk het
minste kwaad/leed aanricht ([...] en prenant en considération la règle du moindre mal, art.
70).7 In alle procedures is met die bedoeling de poging tot verzoening tussen de
echtgenoten verplichtend gesteld.
Dit gezegd zijnde, voorziet Boek 2 van het nieuwe Wetboek in een uitvoerige regeling van de echtscheiding.
Artikel 71 somt vijf manieren van ontbinding van het huwelijk naar Marokkaans
recht op: het overlijden, de vernietiging, de echtscheiding onder rechterlijke
controle (sous contrôle judiciaire) beter gekend als de ‘verstoting’, de gerechtelijke echtscheiding en de scheiding tegen vergoeding (ook: verstoting tegen vergoeding). We
beperken ons hier tot de drie laatstgenoemde manieren, die samen het nieuwe
Marokkaanse echtscheidingsrecht vormen.
1. de echtscheiding door de eenzijdige wil van de man (‘verstoting’), of door de
echtgenote in geval zij over het optierecht op verstoting beschikt (tamlik);
2. de echtscheiding met wederzijdse toestemming;
3. de gerechtelijke echtscheiding (tatlik) op grond van fout of tekortkoming.
(er wordt hieronder nog een vierde genoemd, ‘De echtscheiding bij volmacht’)
1.1

De echtscheiding door de eenzijdige wil van de man (‘verstoting’), of door de
echtgenote in geval zij over het optierecht op verstoting beschikt (tamlik)

De echtscheiding door de eenzijdige wil van een van de echtgenoten is geregeld in de
artikelen 78 tot en met 93 van het nieuwe Wetboek. De echtscheiding door de eenzijdige wil van de man, ook genoemd de ‘verstoting’, was de laatste jaren herhaaldelijk
het voorwerp van kritiek, zowel in Marokko zelf als in het buitenland, niet in het
minst omdat deze vorm van huwelijksontbinding indruist tegen het beginsel van de
geslachtsgelijkheid.8 Het islamitische recht laat evenwel niet toe dit recht van de

6.

7.
8.
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De vrouw behoudt overigens de mogelijkheid om een gerechtelijke scheiding te vragen om de
klassieke malekitische scheidingsgronden: wegens niet-nakoming van de verplichting tot levensonderhoud, wegens langdurige afwezigheid of lichamelijk en geestelijk gebrek, wegens toebrengen van lichamelijke of geestelijke schade of wegens weigering van omgang of de gelofte van
onthouding (art. 99 tot en met 112).
‘Dit morele artikel’, zo schrijft Fr. van der Velden, ‘herinnert aan een uitspraak van de Profeet dat: “[…] van
alles dat Hij heeft toegestaan God de scheiding het meeste verfoeit”’, Fr. van der Velden, o.c., 2005, p. 8.
Cf. infra noot 33.
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man zonder meer af te schaffen. Wat daarentegen wél denkbaar is, is dat een wetgever dit recht nader – en dus beperkter – regelt. Dat is wat de Marokkaanse wetgever
in 2004 heeft gedaan: de verstoting is voortaan alleen mogelijk met een voorafgaande rechterlijke toestemming. Die toestemming wordt op haar beurt pas afgeleverd nadat de vrouw op rechtmatige wijze is opgeroepen9 en nadat de rechter een
poging heeft ondernomen om de echtgenoten vooralsnog te verzoenen. Voordat de
rechter toestemming verleent, zal hij bovendien het bedrag vaststellen van de som
die de echtgenoot ten behoeve van zijn vrouw en kinderen bij de griffie van de rechtbank moet consigneren; verricht de man de storting niet binnen de dertig dagen,
dan wordt hij geacht af te zien van de verstoting. Wordt het bedrag daarentegen wél
tijdig betaald, dan maken de adoel10 de verstotingsakte op die vervolgens door de
rechter wordt gehomologeerd. De vrouw ontvangt het origineel, de man, de rechtbank en de ambtenaar van de burgerlijke stand een kopie.
Maar de verstoting kan ook op een andere manier tot de ontbinding van het huwelijk
leiden. De man kan zijn echtgenote in de huwelijksakte – of later11 – het recht
toekennen om, al dan niet onder bepaalde voorwaarden, haarzelf namens hem te
verstoten. Dit zelfverstotings- of optierecht (tamlik) van de vrouw is van oudsher
gekend in het klassiek islamitisch recht, het was niet verboden onder het stelsel van
de oude wet in Marokko, maar evenmin expliciet geregeld. Het werd dan ook nauwelijks toegepast. Het nieuwe Wetboek bepaalt nu uitdrukkelijk, in artikel 89, dat de
man het verstotingsrecht aan zijn echtgenote kan overdragen (l’époux consent le droit
d’option au divorce à l’épouse). Ook in dit geval is de rechtbank gehouden een poging tot
verzoening van de echtgenoten te ondernemen, maar indien de poging mislukt zal
de rechter de ontbinding toestaan, dat betekent concreet de adoel toelaten om de
echtscheidingsakte op te stellen. De rechtbank stelt ook vast waar de vrouw en de
kinderen recht op hebben. Het spreekt voor zich dat een tamlik-clausule in de huwelijksakte – of eventueel later opgesteld – de vrouw in een veel sterkere positie plaatst.
Bovendien kan, zoals we verder aangeven, de tamlik-clausule ook het verwijt
ontkrachten dat man en vrouw in het Marokkaanse echtscheidingsrecht niet over
eenzelfde initiatiefrecht beschikken inzake de ontbinding van hun huwelijk.

9.

Artikel 81 voorziet de tussenkomst van het Openbaar Ministerie indien de vrouw niet zou verschijnen op de zitting. De bedoeling is haar in gebreke te stellen om aanwezig te zijn én haar te verwittigen dat bij verdere afwezigheid de zaak bij verstek zal worden behandeld. Is de woonplaats
onbekend dan voorziet de wet eveneens de tussenkomst van het Openbaar Ministerie teneinde de
vrouw op te zoeken.
10. Voor een goed begrip van de functie van de adoel in het Marokkaanse recht: L. Buskens, ‘De ‘udul en
hun rol in het Marokkaanse huwelijks- en echtscheidingsrecht. Over de integratie van een klassieke islamitische instelling in een hedendaags rechtsbestel’, in; RIMO-bundel (Recht van de
Islam) 9, Maastricht 1992, p. 9-37. Een belangrijk verschilpunt met de vroegere regeling is dat
voortaan de rechterlijke toelating moet tussenkomen vooraleer de adoel kunnen overgaan tot het
opmaken van de echtscheidingsakte. (art. 79) Voor de wetswijziging kon de man onmiddellijk
naar adoel stappen die vervolgens, op zijn verzoek, een verstotingsakte opstelden.
11. Hoewel de wet hierover geen informatie bevat, bevestigde het Marokkaans ministerie van Justitie
ons dat de echtgenoten ook gedurende het huwelijk onderling deze mogelijkheid tot zelfscheiding
kunnen overeenkomen.
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De wijzigingen die werden aangebracht aan de bepalingen op de echtscheiding door
de eenzijdige wil van de man (‘verstoting’), of van de echtgenote (tamlik) vertalen
ontegensprekelijk de wil van de Marokkaanse wetgever om de rechten, niet alleen
van vrouw en de kinderen, maar ook van het gezin als dusdanig beter te beschermen.
Naast de tamlik-clausule, opgesteld conform artikel 89, gelden voortaan bijkomende
waarborgen die de gekende misbruiken uit het verleden definitief moeten uitsluiten
en van de verstoting een tegensprekelijke echtscheidingsvorm maken. Zo geldt dat
voortaan de voorafgaandelijke toelating van de rechter is vereist. Of nog, is de
tussenkomst van het Openbaar Ministerie voorzien in de hypothese dat de vrouw
verstek zou laten. Deze maatregelen moeten de controle vergroten en de belangen
beschermen van meer bepaald de vrouw en de minderjarige kinderen. Verder is ook
de mogelijkheid voorzien voor de vrouw om een strafrechterlijke vervolging in stellen tegen de echtgenoot die op frauduleuze wijze een toelating tot verstoting heeft
zoeken te bekomen (art. 81).
De Codex IPR voert in België, zoals we verder nog aangeven, via artikel 57 een verbod
in van erkenning van de verstoting als echtscheidingsvorm om reden dat het om een
alleenrecht van de man zou gaan. Het is evenwel zeer de vraag of de verstoting in
Marokko anno 2004 nog als een exclusieve van de echtgenoot is te zien. We komen
hierop nog terug.
1.2

Echtscheiding met wederzijdse toestemming

Nieuw in het wetboek van 2004 is ook de zogenaamde scheidingsovereenkomst of
echtscheiding met wederzijdse toestemming. Artikel 114 nieuw bepaalt dat de beide
echtgenoten bij overeenkomst kunnen afspreken het huwelijk te beëindigen, al dan
niet onder voorwaarde. Vereist is wel dat de overeenkomst niet in strijd is met de wet
noch met de belangen van de kinderen van partijen. Ook hier geldt dat voorafgaandelijk aan de toelating tot echtscheiding een verzoeningspoging wordt ondernomen,
op initiatief van de rechtbank.
De vernieuwing die uitgaat van artikel 114 zou in de praktijk wel eens zeer relatief
kunnen blijven. Dat vermoeden houdt verband met de invoering in hetzelfde
wetboek, naast de scheidingsovereenkomst met wederzijdse toestemming, van de
mogelijkheid voor elk van de echtgenoten afzonderlijk om, ook zonder onderling
voorafgaand akkoord, de echtscheiding te vorderen: het volstaat dat hij of zij de
duurzame ontwrichting inroept. Zoals we verder aangeven valt te verwachten dat
vooral die laatste echtscheidingsvorm de komende jaren aan populariteit zal winnen.
Naast de scheiding met wederzijdse toestemming blijft ook de khol, of echtscheiding
tegen compensatie aan de man, bestaan. Artikel 115 nieuw, voorziet dat bij een khol
de man aanvaardt om zijn echtgenote te verstoten, weliswaar tegen een aantal met
dat opzet tussen de echtgenoten afgesproken voorwaarden: doorgaans doet de
vrouw daarbij afstand van financiële en andere eisen die ze lastens haar (ex-)echtgenoot nog zou kunnen hebben. Wat dat laatste betreft versterkt de wet van 2004 de
positie van de Marokkaanse vrouw in niet geringe mate: het volstaat niet dat de echtgenoten het in principe eens zijn over het principe van de ontbinding van hun huwe-
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lijk door middel van een khol-overeenkomst, ze moeten het ook eens geraken over de
daaraan te verbinden voorwaarden. Lukt dat niet, dan stelt de wet dat nu de rechter
bevoegd is om de prijs vast te stellen (art. 120). Hij zal de partijen eerst trachten te
verzoenen. Wanneer die poging faalt, dan zal hij de compensatie van de vrouw aan
haar man kunnen bepalen, rekening houdend met alle concrete omstandigheden:
het saldo van de bruidsgave (of bruidsprijs), de duur van het huwelijk van partijen, de
redenen die hen ertoe hebben gebracht een khol-overeenkomst te ondertekenen, of
nog, en niet in het minst, de materiële positie van de vrouw. In het verleden gebeurde
het té vaak dat de vrouw, om de echtscheiding te bekomen, bereid was daarvoor zeer
zware offers te betalen: ze zag af van haar rechten en/of het betalen van een compensatie. De vrouw kocht als het ware haar echtscheiding af. De nieuwe wet maakt aan
die situatie nu een einde: de onderhandelingen staan finaliter onder toezicht van de
rechtbank, die toeziet op de concrete omstandigheden. Dat is een niet te onderschatten steun voor de vrouw die over nauwelijks of geen onderhandelingsmarge
beschikt.
1.3

De rechterlijke scheiding of tatlik

Deel vier van het Boek 2 met betrekking tot de huwelijksontbinding regelt de rechterlijke echtscheiding of tatlik. Vijf gronden die deze vorm van echtscheiding toelaatbaar maken zijn traditioneel, ze zijn niet nieuw, ze staan met uitzondering van de
echtscheiding wegens gebrek (art. 107 e.v.) alleen open voor de vrouw: verzaking
door de man van zijn plicht tot onderhoud (art. 102-103); de afwezigheid van de man
(art. 104-106); de gelofte tot onthouding en de weigering van omgang (art. 112) en de
schade of benadeling (art. 99-101). Nieuw in de regelgeving op de rechterlijke echtscheiding is de uitbreiding van een aantal tatlik-gronden met twee nieuwe gronden:
het niet voldoen door de man aan een huwelijksvoorwaarde die tussen hem en zijn
vrouw is bedongen bij huwelijkssluiting (art. 99) en de ontwrichting van de relatie
tussen de echtgenoten of chiqaq (art. 94-97).
Vooral dat laatste is zeer nieuw. Ongetwijfeld een van de meest innoverende bepalingen in het Marokkaanse echtscheidingsrecht is inderdaad de bepaling opgenomen
in artikel 97 nieuw, die de rechter de mogelijkheid geeft om op verzoek van hetzij de
man hetzij de vrouw het huwelijk te ontbinden op grond van duurzame ontwrichting
(‘discorde’). Het volstaat dat een van de echtgenoten de bemiddeling van de rechtbank
inroept in een huwelijksgeschil en de verzoeningspoging vervolgens mislukt. De
echtscheiding op grond van duurzame ontwrichting is revolutionair in intern
Marokkaans recht, omdat het de vrouw toelaat zich in alle omstandigheden tot de
rechter te wenden, ook wanneer zij in toepassing van andere wetsbepalingen geen
rechtsgrond heeft, om de echtscheiding te vorderen. Zij kan zich via deze weg
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bijvoorbeeld verzetten tegen de herroeping door de echtgenoot van de verstoting,12
of nog, de ontbinding van het huwelijk vooralsnog vorderen ook al zouden partijen
niet tot een khol-overeenkomst zijn gekomen.13
Artikel 97 voert daarmee een zeer progressieve vorm van echtscheiding in: ieder van
de echtgenoten kan de tussenkomst vragen van de rechtbank wanneer een geschil
hen op ‘onoverkoombare wijze’ tegenover elkaar stelt. Deze vorm van echtscheiding
biedt aan beide partijen de mogelijkheid om hun huwelijk te ontbinden louter en
alleen op basis van het feit dat ze elkaar niet kunnen vinden, bijvoorbeeld in de wijze
van opvoeding van de kinderen. Een lange en pijnlijke procedure wordt hen
bespaard wanneer ze het over essentiële zaken niet eens geraken.14
De praktijk zal moeten uitwijzen of de chiqaq naar intern Marokkaans recht ook een
daadwerkelijke versoepeling van de echtscheidingsmogelijkheden, met name voor
de vrouwen, zal betekenen. Naar verluidt zou momenteel (2006) reeds 50% van de
echtscheidingen via de chiqaq-procedure verlopen, niet alleen in de steden maar ook
in de meer rurale gebieden van Marokko. Volgens sommige auteurs heeft de chiqaq
alvast de potentie om tussen Marokkaanse echtgenoten de volgende jaren de algemene scheidingsgrond bij uitstek te worden.15 De rechtspraak van de komende jaren
zal aangeven of dat effectief zo is.
De volgende artikelen van het wetboek op de rechterlijke echtscheiding of tatlik regelen een echtscheidingsvorm die, zoals gezegd, voordien al bestond, maar nu verder
wordt uitgebreid. De echtscheiding op grond van feiten is voorbehouden aan de
vrouw. Ingeval de vrouw volgende tekortkomingen van de man kan bewijzen zal haar
de echtscheiding worden toegekend: niet-nakoming van één van voorwaarden in de
huwelijkscontract bedongen; verzuim van de onderhoudsplicht; afwezigheid; het
onherstelbaar gebrek; de eed van verlating/ gelofte van onthouding.16
De eerste grond, de niet-nakoming van de in het huwelijkscontract bedongen voorwaarden werd toegevoegd als echtscheidingsgrond en is een weerspiegeling van de

12. De bevoegheid van de man om gedurende de wachttijd van de vrouw (idda) de verstoting te herroepen is ook in de nieuwe wet behouden (art. 129-137). Weliswaar is de procedure gewijzigd en zijn
vooral de aspecten die voor de vrouw vernederend waren afgeschaft: voortaan dient de herroeping
door de man in een akte te worden vastgelegd en bij de ambtenaar van de burgerlijke stand als
kantmelding te worden geregistreerd; belangrijker nog is dat nu ook de instemming van de vrouw
vereist is voor het hervatten van het huwelijksleven. Dat was voordien niet vereist. Stemt de vrouw
niet in met het hervatten van het huwelijk, dan resteert haar de optie van de chiqaq.
13. De artikelen 120 en 124 voorzien overigens in dat verband uitdrukkelijk dat wanneer een verstoten
echtgenote de herroeping door haar echtgenoot van de verstoting afwijst, of nog, in geval van
afwijzing van het khol-voorstel, de echtscheiding wegens duurzame of voortdurende ontwrichting
de oplossing aanreikt. Het zijn slechts twee hypothesen.
14. Zie ook: Praktische gids van buitenlands recht, Het nieuwe Marokkaanse Familiewetboek, Brussel, ADDE, 59.
15. Voorheen werd door Marokkaanse vrouwen de toevlucht genomen tot de khol om zich van het
huwelijk te bevrijden, zij deden dat meer bepaald om de zware bewijslast te vermijden. Met de
invoering van nieuwe echtscheidingsvormen op basis van de duurzame ontwrichting en op basis
van wederzijdse toestemming, is te verwachten dat de khol stilaan zal uitdoven.
16. Ibid, p. 60-63, voor een meer uitgebreide bespreking.
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geest van de nieuwe wet. Partijen genieten een grote contractsvrijheid, dat was vroeger niet anders, maar wordt nu in de wet extra geëxpliciteerd. De vrouw kan bijvoorbeeld een monogamieclausule in haar huwelijkscontract laten opnemen, ze kan ook
bedingen dat ze na haar huwelijk verder een beroep mag blijven uitoefenen, of ook
dat ze haar ouders wekelijks zal mogen blijven bezoeken. Concreet kan zo’n clausulering van het huwelijkscontract nuttig blijken wanneer achteraf de man een van de
voorwaarden niet naleeft: in dergelijk geval geeft dat de vrouw het recht om de echtscheiding te vragen. Clausulering maakt dat de gronden voor echtscheiding voor
vrouwen, althans voor hen die hun contractuele vrijheid ten aanzien van hun echtgenoot weten te laten gelden, in de praktijk aanzienlijk kunnen worden uitgebreid.
1.4

De echtscheiding bij volmacht

Ter vervollediging behandelen we hier ook nog kort een specifiek probleem van
Marokkaans echtscheidingsrecht dat zich in het verleden herhaaldelijk heeft gesteld:
het is het probleem van de echtscheiding bij volmacht. Is een huwelijksontbinding
door echtscheiding bij volmacht door een of de beide echtgenoten onder het regime
van de nieuwe wet in Marokko nog mogelijk?
Artikel 44 oud, voorzag in de mogelijkheid van verstoting ‘door toedoen van de echtgenoot’, maar ook ‘door zijn vertegenwoordiger’. In de praktijk maakten de adoel de verstotingsakte op, ook in de afwezigheid van de echtgenoten. De Marokkaanse consulaire
autoriteiten leverden een volmacht af aan een familielid of andere gemachtigde om
de procedure (verder) in Marokko te voeren en de afwezige partij hierbij te vertegenwoordigen. Die praktijk hield stand, ook na de wijziging van september 1993, die
nochtans een hervorming van de verstotingsprocedure doorvoerde: voortaan was
uitdrukkelijk bij wet voorzien, niet alleen dat de beide echtgenoten verplicht werden
opgeroepen, maar ook werd de verzoeningspoging wettelijk verplicht gesteld (art.
52bis).17 In de nieuwe wet van 2004 is de volmacht niet meer voorzien. Navraag bij
collega’s in Marokko leert nochtans dat bepaalde rechters in Marokko, ook vandaag
nog, toestemming blijven verlenen voor het opmaken door de adoel van een echtscheidingsakte door de man, of zelfs van khol-overeenkomsten waarbij geen van de
partijen zelf aanwezig was. Het probleem zal zich dus blijven stellen, ook al werd
ons verzekerd dat zo’n volmacht slechts in uitzonderlijke omstandigheden zal
worden aanvaard. Wat onder uitzonderlijke omstandigheden wordt verstaan zal de
volgende jaren uit de praktijk moeten blijken.
Tot zover een zeer korte schets van het nieuwe Marokkaanse echtscheidingsrecht.
Samengevat zou men kunnen stellen dat het nieuwe Marokkaanse echtscheidingsrecht een unieke combinatie is van continuïteit en verandering. De continuïteit is
hierin gelegen dat de wet oude vormen van huwelijksontbinding zoals de verstoting
door de man heeft behouden, dat ook de wachttijd of idda voor de vrouw is behouden
(art. 129 en volgende), of nog, dat echtscheidingsbeslissingen met betrekking tot de

17. In het geval van een khol-overeenkomst is de eis van de aanwezigheid van beide partijen strenger,
omdat het via een overeenkomst tussen de partijen moet gebeuren.
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beëindiging van de huwelijksrelatie niet vatbaar zijn voor hoger beroep (art. 128, 1e
lid).18 Ook het behoud van de traditionele adoel-getuigen geeft uitdrukking aan de
wil om niet radicaal te breken met de traditie, maar hun rol is weliswaar in aanzienlijke mate teruggedrongen.19 De verandering is vooral zichtbaar in procedurele
verbeteringen: de rechtbank is voortaan de enige bevoegde instantie om een huwelijksontbinding tot stand te brengen; de ontbinding kan slechts plaatsvinden na
oproeping van de twee echtgenoten, er is in een registratiestelsel voorzien die het
moet mogelijk maken om fraudes met betrekking tot de burgerlijke staat voortaan te
voorkomen.20
Zoals we in de inleiding aangeven, richten we ons met deze bijdrage vooral tot de
praktijkjurist in België met vragen die verband houden met de impact – huidige en/of
toekomstige – van het nieuwe Marokkaanse echtscheidingsrecht voor Marokkanen
in België. In het deel dat hierna komt vatten we met die bedoeling heel beknopt de
belangrijkste bepalingen van de nieuwe (Belgische) Codex IPR inzake echtscheiding
nog eens samen. In het derde deel gaan we na in welke mate Marokkanen in België
vandaag nog over de mogelijkheid beschikken om naar Marokkaans recht uit de echt
te scheiden. De laatste vraag, in het vierde deel, is de vraag van de kansen op erkenning in Marokko van Belgische echtscheidingsbeslissingen.

18. Alle vormen van huwelijksontbinding hebben in Marokkaans echtscheidingsrecht kracht van
gewijsde. De echtgeno(o)t(e) die zich benadeeld acht door de maatregelen na echtscheiding, kan
slechts tegen die maatregelen in beroep gaan, niet meer tegen het principe van de huwelijksontbinding (zie ook: art. 88, laatste al.) Dat geldt voor de ontbinding bij verstoting door de man, de
scheiding met wederzijdse instemming van de beide partijen en de rechterlijke echtscheiding (tatlik).
19. De rol van de adoel is niet alleen teruggedrongen in het Marokkaanse echtscheidingsrecht, ook in
het huwelijksrecht behouden ze een in eerste plaats symbolische functie, de wetgever legt voortaan de tussenkomst van de rechter op: de adoel mogen geen huwelijksakte meer opmaken dan
nadat zij daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebben gekregen van de rechter. Hetzelfde geldt
voor de ontbinding van de huwelijksband. Zo’n toestemming wordt overigens pas gegeven nadat
de rechtbank heeft vastgesteld dat alle wettelijke voorwaarden voor het huwelijk, respectievelijk de
ontbinding van het huwelijk zijn voldaan. In een aantal procedures, zoals de chiqaq, is de tussenkomst van de adoel zelfs niet meer voorzien. In de praktijk wil over die gereduceerde rol van de
adoel wel eens verwarring bestaan, zoals we in het besluit nogmaals aangeven. Traditionele instellingen zijn niet zomaar uit het denkbeeld te wissen.
20. Om dat te bereiken zijn, reeds in 2002, de Loi n° 37-99 relative à l’état civil van 3 oktober 2002; Bulletin Officiel, n° 5045 du 2 ramadan 1423 (7 november 2002) en het Décret N° 2-99-665 pris pour application de la loi relative à l’état civil van 9 oktober 2002; ibid., ingevoerd. Met betrekking tot
echtscheidingen eist de wet van de rechtbank om een uittreksel van de akten van onder andere verstoting en khol en van de rechterlijke echtscheidingsbeslissingen naar de ambtenaar van de burgerlijke stand van de geboorteplaats van de beide echtgenoten te sturen (art. 141), die hiervan
kantmelding maakt in de geboorteakte van partijen. Is een van de echtgenoten of beiden niet in
Marokko geboren, dan wordt het uittreksel naar de Procureur des Konings van de Rechtbank van
eerste aanleg in Rabat verzonden.
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2

Het nieuwe Belgische internationaal privaatrecht inzake
echtscheiding

2.1

Welk recht is voortaan van toepassing op de echtscheiding?

In België is per 1 oktober 2004 zoals inmiddels genoegzaam bekend is, de nieuwe
Codex internationaal privaatrecht (hierna Codex IPR), goedgekeurd bij Wet van 16
juli 2004, in werking getreden.21 De nieuwe wet van 16 juli 2004 voorziet niet alleen
in eenvormigheid van oplossingen op het terrein van het Belgisch internationaal
privaatrecht, maar zorgt ook voor de verheldering van een aantal regels waardoor ze
voor de rechtspraktijk toegankelijker en vooral ook begrijpelijker worden. Dat geldt
met name voor de materie van de ontbinding van het huwelijk door scheiding van
tafel en bed en door echtscheiding, die nu is geregeld in de artikelen 55, 56 en 57.
We vatten hierna, zeer kort, de belangrijkste wijzigingen samen. Het belang van dit
onderdeel is hierin gelegen dat het nieuwe Belgische internationale privaatrecht
inzake echtscheidingen voor Marokkanen zowel beperkingen inhoudt als nieuwe
mogelijkheden creëert, die op het vlak van de internationale harmonie nu eens wel,
dan weer niet toelaten dat situaties verworven in België ook effectief worden erkend
in Marokko en vice versa. We trachten aan te geven waarom dat zo is.
De Codex IPR van 2004 breekt met de traditionele verwijzingsregel die voorzag in
een verschillende benadering volgens het type echtscheiding (onderlinge toestemming, respectievelijk echtscheiding op grond van bepaalde feiten) en de nationaliteit
van de echtelieden. Deze verschillen in behandeling waren te verstaan als het gevolg
van een gecombineerde lectuur van artikel 3 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet
van 27 juni 1960 op de toelaatbaarheid van de echtscheiding wanneer ten minste één
van de echtgenoten een vreemdeling is, ook gekend als de wet Rolin.22 Artikel 3, al.
3 van het Burgerlijk Wetboek had de rechtspraak ertoe gebracht de echtscheiding te
onderwerpen aan een cumulatieve verwijzing naar de nationale wetten (personeel
statuut) van de beide echtgenoten. De wet van 27 juni 1960 daarentegen, is te lezen
als de uitdrukking van een ander streven: de wetgever zocht via deze wet Belgen de
mogelijkheid te geven uit de echt te scheiden – naar Belgisch recht – ook wanneer de
buitenlandse nationale wet van de echtgeno(o)t(e) die mogelijkheid niet voorzag. De
rechtsleer heeft deze wettelijke regeling omzeggens unaniem afgekeurd. Er zijn
verschillende redenen voor deze mistevredenheid aan te geven. Een van de voor-

21. Wet van 16 juli 2004 houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht, B.S., 27 juli 2004;
J. Erauw, M. Fallon, De nieuwe wet op het internationaal privaatrecht. Wet van 16 juli 2004, Mechelen:
Kluwer 2004; J.-Y. Carlier, M. Fallon, B. Martin-Bosly, Code de droit international privé, Brussel, Bruylant, 2004.
22. B.S., 5 oktober 1961.
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naamste redenen was dat de wet onvoldoende duidelijk was en in verschillende
opzichten lacunair.23
Het Codex IPR van 2004 breekt nu met het oude stelsel dat in een verschillende
regeling voorzag, niet alleen volgens het type echtscheiding, maar ook naargelang
de nationaliteit van de echtgenoten, en bovendien een combinatie inhield van artikel
3 Burgerlijk Wetboek en de wet van 27 juni 1960. In lijn met het principe dat de
nieuwe Codex ook in andere materies doorvoert – de verwijzingsregels worden per
materie omschreven – wordt voortaan inzake echtscheiding voorrang gegeven aan
de aanknopingsfactor die de gewone verblijfplaats van de echtgenoten is. Het voordeel van deze aanknoping is onder meer dat het een eenvormige oplossing aanreikt:
er wordt in een gelijke behandeling voorzien voor uninationale families (d.i. met
dezelfde nationaliteit) en gemengde families. De verblijfplaats moet niet gemeen-

23. Voor een uitvoerige bibliografie, zie o.m.: J. Erauw, Bronnen van het internationaal privaatrecht, Antwerpen: Kluwer/Gandius 1997, nr. 119. Het onderscheid tussen de verschillende echtscheidingsvormen – naargelang de vorm van de echtscheiding en de nationaliteit van de partijen – bleek in de
praktijk bovendien moeilijk hanteerbaar, mede omdat de regelgeving was gegrond op omschrijvingen van Belgisch recht. Dat kon al snel tot patstellingen leiden, meer bepaald telkens wanneer
het buitenlandse recht die omschrijving niet kende. Nog een andere moeilijkheid was het verschil
dat in de wet van 27 juni 1960 werd gemaakt op grond van het gegeven dat een van de echtgenoten
Belg was: dat onderscheid was met de tijd niet meer te verantwoorden. Verder is met de jaren de
wet van 27 juni 1960 steeds meer achter de feiten gaan hinken: de ontoelaatbaarheid van de echtscheiding in buitenlandse wetten is zo goed als verleden tijd. Een andere, niet te veronachtzamen
moeilijkheid waren de meningsverschillen over het toepassingsgebied van de wet. Zo gold de
regeling betreffende de toelaatbaarheid van de echtscheiding die in artikel 1 van de wet van 27 juni
1960 was opgenomen, voor de echtscheiding ‘wegens een bepaalde oorzaak’. Viel ook de echtscheiding
op grond van feitelijke scheiding binnen het toepassingsgebied van art. 1? De rechtspraak is over
dit punt verdeeld gebleven. Ingevolge de beperkende interpretatie die het Hof van Cassatie (Cass.,
14 december 1978, Bigwood, Arr. Cass., 1978-79, 445; R.W., 1978-79, 2023 (noot J. Erauw); Rev. tr.
dr. fam., 1979, 167 (noot R. Vanderelst); J.T., 1979 356 (noot M. Fallon); R.C.J.B., 1979, 111; Rev. Not.
B., 1979, 131; Rec. Gén. Enr. Not., 1979, nr. 22451) heeft gegeven van de wet, kon het toepassingsveld
ervan ook niet worden uitgebreid tot andere vormen van echtscheiding, en met name niet tot de
echtscheiding door onderlinge toestemming tussen vreemdelingen. Daaruit volgde dat alle echtscheidingen tussen vreemdelingen andere dan wegens een bepaalde oorzaak, op grond van artikel
3, al. 3 van het Burgerlijk Wetboek onderworpen bleven aan de wet van het gemeenschappelijk
personeel statuut van de echtgenoten en, in geval ze een verschillende nationaliteit bezaten, aan de
cumulatieve toepassing van de nationale wetten van de beide echtgenoten. De wet van 27 juni 1960
regelde verder niet de erkenning en de uitvoerbaarverklaring van buitenlandse echtscheidingsvonnissen. Ze oefende daarop wel invloed uit. Zo heeft zich na de inwerkingtreding van de wet van
27 juni 1960 in de rechtspraak een strekking afgetekend – om hier in de regel buitenlandse echtscheidingen van Belgen niet langer als strijdig met de openbare orde te beschouwen om de enkele
reden dat zij waren toegekend op een grond die het interne Belgische recht niet kent (A. Heyvaert,
Belgisch internationaal privaatrecht, een inleiding, Gent: Mys & Breesch 2001, nr. 357; Fr. Rigaux, M. Fallon, Droit international privé (Tome II: Droit positif belge), Brussel, Larcier, 1993, nr. 1058). In zijn arrest
van 29 maart 1973 bepaalde het Hof van Cassatie dat [...] vonnissen die regelmatig door een buitenlandse
rechtbank zijn gewezen in verband met de staat van de personen, zelfs van Belgische nationaliteit, in België gevolg
hebben, zonder enige uitvoerbaarverklaring, behalve indien men zich erop beroept voor daden van tenuitvoerlegging op goederen of van dwang op de personen (Cass. 29 maart 1973, Arr. Cass., 1973, 763; met conclusie
van Procureur-generaal W.J. Ganshof van der Meersch, J.T., 1973, p. 389; R.W., 1973-1974, p. 29;
R.C.J.B., 1975, p. 539 (noot P. Gothot). De ministeriële omzendbrief van 30 april 1984 betreffende de
ereknning door de ambtenaren van vreemde beslissingen inzake de staat van personen bevestigt het
beginsel van de de plano erkenning). Dit betekent echter niet dat de beslissing aan geen enkele controle onderworpen is. Ze moet immers ‘regelmatig’ gewezen zijn, wat onderzocht werd aan de hand
van de in artikel 570 Ger. W. vervatte voorwaarden. Enkel in geval de voorwaarden gesteld in artikel
570 Ger. W. vervuld zijn, hebben (hadden) ze gezag erga omnes en dit zonder exequatur-verklaring.
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schappelijk zijn, de wettekst stelt deze voorwaarde niet. Het volstaat dat de beide
echtgenoten verblijven in hetzelfde land, zelfs op een verschillende plaats. Bij
gebreke van gewone verblijfplaats van één van de echtgenoten op het grondgebied
van die Staat waar zich de laatste gemeenschappelijke gewone verblijfplaats bevond,
wordt de echtscheiding beheerst door het recht van de Staat waarvan ieder van de
echtgenoten de nationaliteit heeft bij de instelling van de vordering (§1, 3°).
Op voorstel van Mevrouw de T’Serclaes24 is nog een extra verfijning van de formulering van de verwijzingsregel ingevoerd, met name is de volgende bijkomende hypothese toegevoegd: bij gebreke van gewone verblijfplaats op het grondgebied van één zelfde
Staat, [wordt] het recht [toegepast] van de staat op wiens grondgebied de laatste gemeenschappelijke gewone verblijfplaats van de echtgenoten zich bevond wanneer een van hen zijn gewone
verblijfplaats heeft op het grondgebied van die Staat bij de instelling van de vordering (art. 57,
§1, 2°). De wetgever doelt hier op de situatie van de echtgeno(o)t(e) die de echtelijke
woonplaats heeft verlaten, bovendien ook naar zijn of haar land van herkomst terugkeert voor de vordering wordt ingesteld, om aldus te ontsnappen aan de wet van het
land waar de echtgenoten hun gewone verblijfplaats hadden. De bepaling moet
vermijden dat een van de partijen zou kunnen manipuleren door zijn domicilie naar
het buitenland te verplaatsen.25 Nu is de aanknoping aan de wet van de gewone
verblijfplaats in de nieuwe Codex niet op dusdanige wijze geformuleerd dat afwijkingen niet meer denkbaar zouden zijn. In bepaalde gevallen heeft de wetgever begrip
willen tonen voor het feit dat toepassing van de wet van de gewone verblijfplaats
onvoldoende recht doet aan de bijzondere aard van de situatie van de echtgenoten.
Die wil om begrip te tonen voor individuele situaties verklaart een andere, minstens
even fundamentele vernieuwing inzake echtscheidingen in het Belgisch internationaal privaatrecht: het is de mogelijkheid die de echtgenoten voortaan hebben om
voor een bepaalde wetgeving te kiezen. De keuze of optie maakt het de echtgenoten
die dat wensen voortaan mogelijk om, in plaats van de gebruikelijke verwijzingsregel, voorkeur te geven aan de wet van het land van herkomst. Die opening voor het
gekozen recht in familiezaken is nieuw.26 Het gaat weliswaar om een beperkte
mogelijkheid, zowel wat betreft het voorwerp van de aanwijzing (d.i. de aanwijzing
van het toepasselijke recht: hetzij het recht van de staat waarvan zij beiden bij de
instelling van de vordering de nationaliteit hebben; hetzij Belgisch recht) als het
moment van de keuze (bij de eerste verschijning). Vanzelfsprekend is de uitdrukkelijke instemming van beide partijen nodig, ook is de vaststelling door de rechter
vereist. We gaan in het derde onderdeel van de analyse verder in op de mogelijke
relevantie voor Marokkanen in België van de rechtskeuzemogelijkheid in zaken van
echtscheiding: Marokkanen kunnen dus, in het geval van een echtscheiding, in
toepassing van artikel 55 van de Codex IPR voortaan hun verbondenheid met het

24. Parl. St. Senaat, nr. 3-27/3, amendement nr. 40.
25. In het ontwerp van Benelux éénvormige wet betreffende internationaal privaatrecht was deze
hypothese overigens reeds voorzien (Verslag van de Commissie van Justitie van de Senaat, Parl. St.
Senaat, nr. 3-27/7, 310).
26. Men vindt de bevestiging van de wilsautonomie in de nieuwe wet op het internationaal privaatrecht ook terug met betrekking tot de materie van het huwelijksvermogensrecht (art. 49).
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Marokkaanse recht bevestigen. Het voordeel van zo’n keuze hoeft evenwel niet
alleen op het emotionele vlak te worden gezocht, het kan de echtgenoten ook meer
zekerheid geven dat de Belgische beslissing in Marokko uitwerking zal hebben (zie
hierover ook meer in het vierde en laatste onderdeel van de analyse).
Artikel 55, § 3 ten slotte, regelt de gevallen waarin het aangewezen buitenlandse
recht geen echtscheiding kent. Nu is het aantal landen dat geen echtscheiding kent
de laatste jaren sterk afgenomen. Maar de hypothese van het echtscheidingsverbod
kan niet worden uitgesloten. De nieuwe wet bepaalt nu dat een dergelijk echtscheidingsverbod terzijde wordt geschoven.27 Wanneer bijvoorbeeld het recht van de
Staat waar de echtgenoten hun gewone verblijfplaats hebben, de echtscheiding niet
(er)kent, wordt het recht toegepast van de Staat waarvan zij (de echtgenoten) de nationaliteit bezitten.
Algemeen kan gesteld dat artikel 55 van de nieuwe wet op het internationaal privaatrecht vooral vanuit formeel oogpunt vernieuwend is. Op praktisch gebied zal het dat
vermoedelijk veel minder zijn: immers, sedert de wet van 1960 worden in ons land de
meeste echtscheidingszaken die aan Belgische rechtbanken zijn voorgelegd, onderworpen aan Belgisch recht. Dit gold met name voor de echtscheidingen tussen echtgenoten waarvan een Belg was, of in het geval van twee vreemdelingen het een
procedure op grond van bepaalde feiten betrof. Voor Marokkanen zou vooral de
keuzemogelijkheid die voortaan artikel 55 geeft een reële vernieuwing kunnen betekenen. Zij zouden, onder bepaalde omstandigheden en mits het naleven van een
aantal voorwaarden, voor toepassing door de Belgische rechtbank van het Marokkaanse echtscheidingrecht kunnen kiezen. Dat is heel nieuw. Op de te verwachten
impact van deze vernieuwing komen we nog uitvoeriger terug in het derde onderdeel
van de analyse.
2.2

Toepassingsgebied van het recht dat toepasselijk is op de echtscheiding (en
de scheiding van tafel en bed)

Artikel 56 van de Codex IPR preciseert het toepassingsgebied van het recht dat
toepasselijk is op de echtscheiding en de scheiding van tafel en bed. De opsomming
van de verschillende aspecten die worden geregeld door het recht toepasselijk op de
echtscheiding en de scheiding van tafel en bed bevestigt als het ware de bestaande
praktijk.28 Het derde lid van het artikel bepaalt dat het recht dat van toepassing is op
de echtscheiding, ook moet worden toegepast op de verplichting van de echtgenoten
om een overeenkomst te sluiten over de maatregelen betreffende de persoon, het

27. De regel opgenomen in § 3 doelt weliswaar niet op de gevallen waarin het aangewezen buitenlandse recht de echtscheiding wél kent, maar de ontbinding van het huwelijk in een concreet geval
belet omdat het (d.i. het aangewezen buitenlandse echtscheidingsrecht) niet voorziet in een
bepaalde echtscheidingsgrond die wél in Belgisch recht is gekend (hierover meer in het vierde
onderdeel).
28. Het eerste lid van het artikel betreffende de toelaatbaarheid slaat uitsluitend op de scheiding van
tafel en bed en niet op de ontbinding. De verklaring voor deze beperking is in artikel 55 te zoeken,
dat de toepassing uitsluit van een buitenlandse wet die de echtscheiding verbiedt.

106

Recht van de Islam.book Page 107 Thursday, May 7, 2009 9:28 AM

onderhoud en de goederen van de echtgenoten en van de kinderen die door hen
opgevoed worden. Met andere woorden, het is de vraag van de noodzaak van een
dergelijke voorafgaande wilsovereenkomst tussen echtgenoten dat binnen het
toepassingsgebied valt, niet de bepaling van de inhoud van een dergelijke overeenkomst, omdat deze telkens wordt bepaald door het recht toepasselijk op de desbetreffende materie (zoals bijvoorbeeld het ouderlijk gezag of de onderhoudsplicht).
Elders in deze bijdrage verwijzen we naar de bepaling van artikel 49 nieuw, in het
Marokkaanse familiewetboek van 2004 dat aan echtgenoten de mogelijkheid geeft
om, in een afzonderlijke overeenkomst, onderling concrete afspraken te maken over
het statuut van de goederen die zij tijdens het huwelijk samen hebben verworven.
Zo’n bepaling is zeer nieuw in intern Marokkaans huwelijksrecht dat tot nog toe
enkel rekening hield met het stelsel van de scheiding der goederen. Aan koppels die
in België woonachtig zijn, maar in vele gevallen ook nog goederen hebben in
Marokko, kan alleen maar worden geadviseerd om van deze nieuwe bepaling
gebruik te maken. Zo’n overeenkomst kan ook na het huwelijk worden opgesteld en
kan dus ook tot voordeel strekken van echtparen die voor de inwerkingtreding van
de nieuwe wet van 2004 in het huwelijk zijn getreden, toen nog zonder dergelijke
afspraakmogelijkheid.
In de opsomming van artikel 56 zijn, behalve het beginsel zelf van de ontbinding of
de scheiding, de gevolgen van de echtscheiding of van de scheiding van tafel en bed
niet inbegrepen. Men herinnert zich dat over het probleem van het recht toepasselijk
op de gevolgen van de echtscheiding in de rechtsleer destijds veel is gedebatteerd. De
auteurs waren het onderling oneens. Er kon immers worden getwijfeld tussen de wet
die de echtscheiding regelt of de wet die de gevolgen van het huwelijk beheerst, of
nog, een autonome aanknoping van die gevolgen.29 In zijn arrest Montanari van 16
juni 1994 had het Hof van Cassatie geoordeeld dat vorderingen uitgaande van een exechtgeno(o)t(e) met betrekking tot de bewoning van de hoofdwoning van het gezin
tijdens het huwelijk, alsook de verkrijging van onderhoudsgeld eng verbonden zijn
met de persoonlijke relatie van de echtgenoten, en dat zij derhalve moeten worden
geregeld door de wet die het personeel statuut van de gewezen echtgenoten
beheerst.
De nieuwe wet op het internationaal privaatrecht brengt dus ook op dit punt klaarheid. Volgens het wetboek behoren de gevolgen van de echtscheiding niet (meer) tot
het toepassingsgebied van het recht toepasselijk op de echtscheiding, maar worden
ze geregeld door het recht dat elk van de betrokken juridische instellingen beheerst.
Zo is het probleem van het levensonderhoud bijvoorbeeld onderworpen aan de
verwijzingsregel betreffende de onderhoudsverplichtingen. De gevolgen van de
echtscheiding op de naam van de echtgenoten zullen dan weer afhangen van het
recht dat toepasselijk is op de naam. Wanneer het recht toepasselijk op de onder-

29. Over die problematiek, zie o.m.: F. Rigaux, M. Fallon, Droit international privé (t.II, Droit positif belge),
Brussel: Larcier 1993, p. 349 e.v.; J. Erauw, Bronnen van internationaal privaatrecht, Antwerpen: Kluwer/Gandaius 1997, nr. 119 e.v.
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houdsverplichting en/of op de naam een regel bevat die een voorwaarde stelt betreffende de scheiding, bijvoorbeeld dat de onderhoudsplicht verdwijnt indien de
echtscheiding wordt uitgesproken tegen de schuldeiser ervan, dan moet die voorwaarde op grond van het recht toepasselijk op de echtscheiding worden beoordeeld.
Van de drie bepalingen die in de Codex IPR van 2004 exclusief aan de echtscheiding
en de scheiding van tafel en bed zijn gewijd, vertoont vooral artikel 57 relevantie voor
Marokkanen in België. We geven hier daarom bijzondere aandacht aan deze nieuwe
bepaling.
2.3

De erkenning van buitenlandse echtscheidingsvonnissen in België:
het netelige vraagstuk van de verstoting

De regels op de uitwerking van buitenlandse rechterlijke beslissingen en authentieke
akten zijn in de nieuwe Codex uitgewerkt in de 22 artikelen en volgende. Zij vormen
samen Afdeling 6 van Hoofdstuk I (algemene bepalingen). Van regels die de internationale bevoegdheid, het toepasselijke recht (Afdeling 5) en de uitwerking van
buitenlandse rechterlijke beslissingen en authentieke akten regelen, bevat de Codex
twee soorten: een aantal regels is van algemene aard, zij zijn in alle materies van
toepassing, behalve in gevallen waarin anders is bepaald. Sommige regels zijn eigen
aan een bepaalde materie.
Marokkaanse echtscheidingsvonnissen vallen in de regel onder het stelsel van de
algemene regels, dat wil zeggen dat hier het stelsel van de erkenning van rechtswege
of de zogenaamde de plano-erkenning blijft gelden: bijgevolg ressorteren zij in België
effect zonder dat daarvoor enige uitvoerbaarverklaring is vereist.30 Of het nu gaat
om de erkenning of de uitvoerbare kracht, de buitenlandse beslissing moet weliswaar steeds voldoen aan een reeks voorwaarden, die nu worden opgesomd in artikel
25 van de nieuwe Codex. Het onderzoek van deze voorwaarden gebeurt door elke
overheid aan wie een verzoek tot erkenning van een buitenlandse beslissing wordt
voorgelegd. Artikel 25 bevat in dat verband een aantal nieuwigheden: zo mag de
buitenlandse rechterlijke beslissing niet onverenigbaar zijn met een in België gewezen beslissing of met een voordien in het buitenland gewezen beslissing die in
België kan worden erkend (art. 25, 5°); evenmin mag de vordering in het buitenland
zijn gesteld na het instellen in België van een vordering die nog steeds aanhangig is
tussen dezelfde partijen en met hetzelfde onderwerp (art. 25, 6°). Wat dat laatste
betreft, betekent dat dus dat een Marokkaans echtscheidingsvonnis dat is uitgesproken op grond van een vordering die ginder is ingesteld terwijl de procedure tussen
partijen in België nog hangende was, hier niet zal worden erkend.31 In tegenovergestelde zin geldt die weigeringsgrond niet. Op dat vlak zijn dus weinig veranderingen
te verwachten.

30. Uitgezonderd wanneer het zou gaan om uitvoeringshandelingen op de goederen of dwangmaatregelen tegen de persoon.
31. We zullen verder zien dat die specifieke weigeringsgrond in tegenovergestelde zin, d.i. in
Marokko, niet geldt.
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Nieuw is ook de regeling in de Codex, in een afzonderlijke wettelijke bepaling, van
de erkenning van de verstoting. Het probleem van de erkenning van buitenlandse
huwelijksontbindingen als gevolg van een eenzijdige wilsverklaring van de man is
genoegzaam bekend bij al wie met internationaal familierecht vertrouwd is. Het kan
uiteraard niet de bedoeling zijn om hier een samenvatting te brengen van alle standpunten die inmiddels over de kwestie in de rechtsleer en in de rechtspraak zijn te
lezen.32 Kort samengevat, luidt het dilemma in deze delicate materie of de beoordeling van de effecten in intern recht van een buitenlandse verstoting op overwegingen
in abstracto, dan wel in concreto berust. Het verschil tussen de beide benaderingen is
hierin gelegen dat de beoordeling in abstracto de volle nadruk op het problematische
karakter van het instituut van de verstoting legt: de verstoting als modaliteit van
ontbinding van het huwelijk bekrachtigt als het ware de principiële ongelijkheid
tussen de geslachten, meer bepaald via de discriminatoire toegang tot dit instituut,
en kan daarom in geen van zijn juridische effecten worden erkend. Een benadering
in abstracto van de verstoting komt erop neer dat men, vanuit België, oordeelt over het
recht dat ook in het buitenland als het ware zou behoren te gelden. Men doet op
eenzijdige basis – doorgaans door een beroep op de internationaalprivaatrechtelijke
openbare orde – de buitenlandse rechtsregel af als zijnde strijdig met de universele
openbare orde.
In België is met betrekking tot de vraag van de erkenning van de gevolgen van de
verstoting de rechtspraak jarenlang verdeeld geweest. Met de jaren is weliswaar een
voorzichtige, maar onmiskenbare doorbraak gemaakt. Daar waar de rechtsgevolgen
van een buitenlandse verstoting aanvankelijk door de rechters en de ambtenaren van
de burgerlijke stand vrij systematisch werden tegengehouden om redenen van
onverenigbaarheid met de internationaalprivaatrechtelijke openbare orde, is men in
de jaren tachtig en vooral negentig overgestapt naar een meer genuanceerd standpunt dat de vraag van de erkenning afhankelijk maakt van een grondiger onderzoek
van de concrete omstandigheden van elk geval afzonderlijk dat aan de rechtbanken
en de administraties werd voorgelegd: de toestemming van de vrouw, het risico van

32. Voor vergelijkende studies, zie o.m.: F.J.A. van der Velden, Talaq in de rechtszaal? Verstoting en openbare
orde, Deventer: Kluwer ‘Ars Notariatus CXVIII) 2003; S.A. Aldeeb Abu-Sahlieh, A. Bonomi (eds.),
Le droit musulman de la famille et des successions à l’épreuve des ordres juridiques occidentaux, Schulthess:
Zürich 1999; K. de Laet, De erkenning van vreemde echtscheidingen in Europese en islamitische landen, Brussel: Larcier (‘Cahiers Antwerpen Brussel Gent’) 2004; P. Lagarde, ‘La théorie de l’ordre public
international face à la polygamie et à la répudiation’, in: X., Nouveaux itinéraires en droit. Hommages à
François Rigaux, Brussel: Bruylant 1993, p. 272 e.v.; R. El-Husseini, Le droit international privé français
et la répudiation islamique, Paris: L.G.D.J. 2002; M.-L. Niboyet, ‘L’avenir du nouveau revirement de la
Cour de cassation sur la reconnaissance des répudiations musulmanes’, Gaz. Pal., 3-4 september
2004, p. 27-31; L. Jordens-Cotran, ‘Instemming met de verstoting, naturalisatie en de erkenning
van Marokkaanse verstotingen: artikel 3 of 2 WCE’, Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht, 1995, p. 7;
S. Rutten, ‘De realiteit van verstotingen: niet alleen een morele kwestie’, Nederlands Juristenblad,
1996, p. 25; M.-C. Foblets, S. Rutten, ‘De toelaatbaarheid van de verstoting: recente ontwikkelingen in Nederlands, Frans en Belgisch internationaal privaatrecht’, in: P. van der Grinten, T. Heukels (eds.), Crossing Borders. Essays in European and Private International Law, Nationality Law and Islamic
Law in Honour of Frans van der Velden, Deventer: Kluwer 2006, p. 195-214, H. Fulchiron, ‘“Ne répudiez point …”: pour une interprétation raisonnée des arrêts du 17 février 2004’, R.I.D.C., 2006, nr. 1
(themanummer: ‘Répudiations de droit musulman’), p. 7-26; M.-L. Niboyet, ‘Regard français sur
la reconnaissance en Frances des répudiations musulmanes’, ibid., 27-46.
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wetsontduiking, de financiële gevolgen van de erkenning, enzovoort, zouden voortaan telkens worden onderzocht. Daarmee was men bij de benadering in concreto
beland.33
In een overzicht van rechtspraak stelde S. Sarolea enkele jaren geleden nog vast dat:
‘[...] outre le contrôle des conséquences juridiques de la dissolution, deux critères sont proposés aux
juridictions appelées à statuer: le consentement de l’épouse et la fraude manifeste à apprécier au cas
par cas: lorsqu’il s’avère que la répudiation avait pour seul objectif d’empêcher l’exercise des droits
d’un époux, tels qu’ils seraient garantis par les juridictions du lieu du domicile commun stable.’34
De auteur is van mening dat men ten aanzien van de vraag van de al dan niet erkenning in België van de gevolgen van een verstoting, het juiste evenwicht moet betrachten tussen wat zij enerzijds de redelijkheid noemt (sagesse) en anderzijds de
bescherming van de rechten van de verstoten vrouw. Het Hof van Cassatie in België
toonde zich in vergelijking met de houding van sommige lagere rechtbanken strenger. In een arrest van 29 april 200235 besloot het Hof de gevolgen van een Marokkaanse verstoting (talaq) weliswaar te erkennen, maar slechts omdat de vrouw op
eenduidige wijze de verstoting had aanvaard en bovendien de band met België uiterst
beperkt was. Zeer belangrijk was de niet-verbondenheid van het concrete geval met
België. In een arrest van 29 september 200336 besliste het Hof van Cassatie dat de
rechten van verdediging van de vrouw geschonden waren. De vrouw was op 11 oktober 1994 opgeroepen om op 10 november 1994 te verschijnen voor de rechtbank. Ze
had evenwel laten weten dat ze wegens persoonlijke en materiële redenen niet aanwezig kon zijn. Het Hof stelt dat hierdoor de rechten van verdediging van de vrouw
tijdens de verstotingsprocedure niet voldoende gerespecteerd werden. Volgens het
hoogste Hof in België dient de rechter dus in concreto en niet in abstracto na te gaan of
de beslissing waarbij de echtgenote wordt verstoten al dan niet in strijd is met de
Belgische openbare orde, weliswaar moet de rechterlijke macht dat met de grootste
omzichtigheid doen. De erkenning van de verstoting moet de uitzondering blijven.
Inmiddels is per 1 oktober 2004 zoals gezegd, de nieuwe Codex IPR, goedgekeurd bij
Wet van 16 juli 2004, in werking getreden.37 De nieuwe wet van 16 juli 2004 regelt
het vraagstuk van de gevolgen in België van de verstoting nu in een afzonderlijke
bepaling (art. 57).38 De verslagen van de Commissie van Justitie, zowel van de

33. Voor een gedetailleerd overzicht van de rechtspraak, zie o.m.: M.-C. Foblets (ed.), Marokkaanse
migrantenvrouwen in gezinsgeschillen/Femmes marocaines et conflits familiaux en immigration, Antwerpen:
Maklu 1998.
34. S. Sarolea, ‘Chronique de jurisprudence (1988-1996)’, Rev. trim. dr. fam., 1998, p. 7-79.
35. Cass., 29 april 2002, R.W. 2002-2003, nr. 22, 864 (noot J. Erauw, ‘De strenge voorwaarden voor de
erkenning in België van een buitenlandse echtscheiding door verstoting’); Rev. trim. dr. fam., 2003,
p. 94 (noot: J.-Y. Carlier, ‘La reconnaissance mesurée des répudiations par l’examen in concreto de la
contrariété à l’ordre public’); J.T. 2002, 583; E.J., 2003/7, p. 101 (noot M. Traest).
36. Gepubliceerd in: www.ipr.be, januari 2004, nr. 1.
37. Wet van 16 juli 2004 houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht, B.S., 27 juli 2004;
J. Erauw, M. Fallon, De nieuwe wet op het internationaal privaatrecht. Wet van 16 juli 2004, Mechelen:
Kluwer 2004; J.-Y. Carlier, M. Fallon, B. Martin-Bosly, Code de droit international privé, Brussel, Bruylant, 2004.
38. Zie o.m.: F. Collienne, ‘Le reconnaissance des répudiations en droit belge après l’entrée en vigueur
du Code de droit international privé’, T.B.B.R., 2005, 445 sq.
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Senaat39 als van de Kamer40 maken duidelijk dat over die bepaling uitvoerig is gedebatteerd, niet zozeer over het principe van een afzonderlijke regeling, maar des te
meer over de precieze inhoud van die regeling.
De tekst van het nieuwe artikel 57 bevestigt en verduidelijkt de rechtspraak van het
Belgische Hof van Cassatie inzake verstoting. De Belgische wetgever stelt zich streng
op: het beginsel is dat de verstoting voortaan niet meer kan worden erkend, weliswaar wordt door een uitzonderingsbepaling ervoor gezorgd dat sommige vrouwen
niet tweemaal het slachtoffer worden.41 De regeling die uiteindelijk de wettelijke
bepaling is geworden, pakt op het vlak van de principes strenger uit dan de strekking
die S. Sarolea in haar analyse van de rechtspraak in 1998 nog meende te zien spelen.
We lichten hierna kort de regeling toe waarvoor in 2004 uiteindelijk is geopteerd,
zoals gezegd na uitvoerige en soms ook politiek geladen debatten in de Commissies
van Justitie van de Senaat en de Kamer.
Wat de erkenning van de akten van verstoting betreft, doelt artikel 57 op de gevallen waarvoor de ontbinding is vastgesteld in het buitenland: het betreft echtscheidingen die in het buitenland op grond van de eenzijdige wilsuiting van de man zijn
uitgesproken. Weliswaar wordt, zoals gezegd, de kwestie van de uitwerking van
buitenlandse rechterlijke beslissingen en authentieke akten geregeld in de algemene
bepalingen van de artikelen 22 en volgende van de Codex. Maar voor de erkenning
van de verstoting is nu dus een specifieke regeling uitgewerkt.42 De in artikel 57
opgenomen bijzondere voorwaarden vormen als het ware een verduidelijking van de
algemene weigeringsgronden zoals omschreven in artikel 25, met betrekking tot
een specifieke vorm van ontbinding van het huwelijk die in het Belgisch recht onbekend is.43 Maar in vergelijking met de houding die wordt voorgesteld bij andere
hypothesen van ontbinding in het buitenland, is de regeling vervat in artikel 57
beduidend strenger.
De tekst van artikel 57 onderwerpt de erkenning van de verstoting aan een aantal
voorwaarden. Die voorwaarden zijn te lezen als een verduidelijking van de algemene
begrippen van openbare orde en van de eerbiediging van de rechten van verdediging.
De wetgever geeft via artikel 57 als het ware concrete richtlijnen aan de overheden
die in België in de toekomst met de vraag van de erkenning van een verstoting

39. Verslag namens de Commissie van Justitie van de Senaat, Parl. St. Senaat, nr. 3-27/7.
40. Verslag namens de Commissie van Justitie van de Kamer, Parl. St. Kamer, nr. 51-1078/5.
41. Zulks zou het geval zijn wanneer de vrouw, nadat ze in het buitenland is verstoten, in België vervolgens een echtscheidingsprocedure zou moeten inleiden als ze haar huwelijk alsnog ontbonden
wenst te zien.
42. Deze specifieke regeling heeft dus geen betrekking op echtscheidingen uitgesproken ingevolge de
instemming van beide echtgenoten of na een langdurige feitelijke scheiding, maar slaat alleen op
situaties waarin ontbinding van het huwelijk voortvloeit uit de eenzijdige wil van een van de echtgenoten.
43. De algemene bepalingen van artikel 25 blijven van toepassing op andere echtscheidingen. Dat
geldt met name voor echtgenoten die naar het buitenland zouden reizen om daar een echtscheiding op een andere grond dan die van de eenzijdige wilsuiting te bekomen, die zij in België niet
zouden kunnen verkrijgen. In dergelijk geval zullen de bepalingen omtrent wetsontduiking spelen
om tot een eventuele weigering van de erkenning te kunnen concluderen.
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zouden worden geconfronteerd. De titel van de bepaling heeft het over een ‘buitenlandse ontbinding van het huwelijk gegrond op de wil van de man’. Luidens de
memorie van toelichting bij het voorstel van wet moet onder die uitdrukking zowel
de eenzijdige verstoting (talaq) als de verstoting met vergoeding (kohl)44 worden
verstaan.
De tekst van het nieuwe artikel luidt als volgt:
§ 1. Een in het buitenland opgestelde akte die de wilsverklaring van de man om
het huwelijk te ontbinden vaststelt, zonder dat de vrouw een zelfde recht
had, kan in België niet worden erkend.
§ 2. Een zodanige akte kan evenwel in België worden erkend nadat is nagegaan
of aan de volgende cumulatieve voorwaarden is voldaan:
1° de akte is gehomologeerd door een rechter in de Staat waarvan zij is
opgemaakt;
2° geen van de echtgenoten had op het tijdstip van de homologatie de
nationaliteit van de Staat waarvan het recht die vorm van huwelijksontbinding niet kent;
3° geen van de echtgenoten had op het tijdstip van de homologatie zijn
gewone verblijfplaats in een Staat waarvan het recht die vorm van
huwelijksontbinding niet kent;
4° de vrouw heeft de ontbinding van het huwelijk op ondubbelzinnige
wijze en zonder enige dwang aanvaard;
5° tegen de erkenning geldt geen enkele weigeringsgrond als bedoeld in
artikel 25.
Er moeten dus drie elementen zeer concreet worden gecontroleerd.
Ten eerste, wordt geëist dat de verstoting in het buitenland tenminste aanleiding heeft
gegeven tot een rechterlijke beslissing, in de zin van artikel 22 ([…] §3 In de zin van
deze wet: 1° betekent het begrip rechterlijke beslissing de beslissingen die worden gewezen door een
instantie die een rechtsmacht uitoefent). In traditioneel islamitisch recht is de verstoting
het alleenrecht van de echtgenoot, het is bovendien een eenzijdige privé-handeling
van de man.45 Tot vandaag kan in een aantal islamitische landen, met name in Azië,
de man zijn vrouw verstoten zonder daarvoor verantwoording te moeten afleggen bij
een rechterlijke autoriteit. In Marokko is inmiddels het rechterlijk optreden wél als
een vereiste gesteld, wil de man de verstoting tegenstelbaar kunnen maken.
Ten tweede, wordt geëist dat de vrouw opgeroepen werd en dat zij de ontbinding op
ondubbelzinnige wijze en zonder enige dwang heeft aanvaard. De aanwezigheid van
de vrouw bij de ontbindingsprocedure is niet vereist. Die aanwezigheid was wél
vereist in de initiële versie van het voorstel. Die voorwaarde is weggevallen, om reden

44. In dat laatste geval vraagt, zoals we hoger hebben aangegeven, de vrouw aan haar echtgenoot haar
te verstoten en geeft ze hem daartoe een vergoeding.
45. Y. Linant de Bellefonds, Traité de droit musulman comparé, Paris: Mouton & C° 1965, p. 315-346.
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dat zo’n voorwaarde in de praktijk erop zou neerkomen een meerderheid van de
vrouwen van de erkenningsprocedure uit te sluiten. In vele landen waarvan het recht
de verstoting als vorm van huwelijksontbinding kent, worden de vrouwen immers
niet opgeroepen voor de procedure.
Ten derde, is nu bij wet vastgelegd dat zodra een van de echtgenoten in België verblijft
of Belg is, de verstoting niet (meer) mogelijk is. Voortaan maken de gevolgen van de
verstoting geen enkele kans meer in België te worden erkend, ook niet als beide
echtgenoten zouden instemmen, van zodra vaststaat dat zij – of een van hen – in
België zijn gedomicilieerd en/of in het geval een van hen de Belgische nationaliteit
bezit.46 Neem het voorbeeld van een echtpaar dat in België verblijft. De echtgenoot
‘verstoot’ tijdens de vakantie in het land van herkomst zijn vrouw. Deze verstoting
zal vervolgens niet kunnen worden erkend in België, ook niet in de hypothese dat de
vrouw de situatie zou aanvaarden. Er is immers een (te) nauwe band ontstaan tussen
de huwelijkssituatie van partijen en de Belgische rechtsorde. De vrouw zal desnoods
in België de echtscheiding kunnen aanvragen.47
In een eerdere versie van de tekst van artikel 57 was nog een uitzondering voorzien,
met name in het geval de situatie van de echtgenoten op het tijdstip van de verstoting
geen enkele andere betekenisvolle band met België meer vertoonde (op uitzondering
van het bezit van de nationaliteit), kon de rechter of de ambtenaar het verbod naast
zich neerleggen en vooralsnog in België de huwelijksontbinding bij verstoting
aanvaarden. Het betekende, met andere woorden, dat in dat geval het criterium van
de nationaliteit niet in acht werd genomen. In zijn advies heeft de Raad van State er
evenwel op gewezen dat het niet toelaatbaar is aan een rechter de vrijheid te laten om
de betekenis te beoordelen van deze verbondenheid tussen de Staat en zijn onderdanen. De uitzondering is in de definitieve versie van de artikel 57 weggelaten.
De drie genoemde criteria zijn cumulatief. Het geheel van de weigeringsgronden
doet vermoeden dat, in de praktijk, erkenningen van verstotingen in België in de
toekomst eerder de uitzondering dan de regel zullen zijn. De enkele erkenningen die
te verwachten zijn, zullen betrekking hebben op gevallen waarin de verstoting is
verkregen op het grondgebied van een buitenlandse Staat tussen onderdanen van die
Staat of tussen onderdanen van verschillende Staten die elk het instituut van de
verstoting kennen, die aldaar, althans ten tijde van de verstoting, het centrum van
hun belangen hadden. De erkenning zal met andere woorden wél mogelijk blijven in
het geval van een vrouw die afkomstig is van een Staat waarvan het recht die vorm
van huwelijksontbinding kent en die bovendien in zo’n Staat woonde ten tijde van de
scheiding. Die vrouw zal conform artikel 57 de verstoting in België kunnen inroepen
om haar status van uit de echt gescheiden vrouw aan te tonen.

46. In dat laatste geval speelt het principe van de effectieve nationaliteit.
47. Ze zal dat zelfs moeten doen indien ze niet in een hinkende rechtssituatie wil verstrikt raken. Uit
de rechtspraak blijkt dat rechtbanken in dergelijke gevallen de echtscheiding aanvaarden op grond
van het verlaten van de echtelijke woonplaats. Voor een gedetailleerd overzicht van rechtspraak,
zie o.m.: M-C. Foblets (ed.), o.c., 1998; S. Sarolea, o.c. 1998.
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Op de vraag wanneer de vrouw haar instemming met de verstoting moet geven, zijn
twee antwoorden denkbaar: de meest strenge positie houdt in dat men van haar
vereist dat ze die instemming ten tijde van de verstoting gaf, niet later; een meer
soepele houding aanvaardt ook een instemming achteraf. Het is voor die tweede
positie dat uiteindelijk in België is gekozen: de wet eist niet dat de vrouw haar
instemming met de verstoting ook effectief ten tijde van de wilsverklaring van de
man moet hebben gegeven. In de initiële versie van het voorstel was voorzien dat
indien de vrouw slechts na de procedure de ontbinding aanvaardt, bijvoorbeeld door
haar latere gedragingen, zoals het feit dat zij een overschrijving van de beslissing
vraagt of door haar status van gescheiden vrouw te laten acteren, zulks niet volstaat
om de erkenning van de verstoting te verzekeren. Door die vereiste wilde men
vermijden, aldus de ontwerpers, dat de vrouw achteraf de procedure naar haar hand
zou kunnen zetten.48 Die gestrengheid was evenwel in tegenspraak met een
bepaalde tendens in de rechtspraak: rechters onderzoeken of er een aanvaarding is
geweest op het ogenblik van de homologatie – d.i. in het land van herkomst van
partijen – of daarna.49 De definitieve tekst van het artikel bevestigt nu deze tendens.
Het gaat dus veeleer om een alternatief. Beslissend is de vraag of er sprake is van een
vrije en zekere instemming in hoofde van de vrouw. In de geamendeerde tekst van
artikel 5750 is een aanvaarding op ieder ogenblik dus voldoende. Wel moet de
aanvaarding in hoofde van de vrouw steunen op het feitelijk element van haar bezit
van staat als gescheiden vrouw. Wanneer de man om de erkenning vraagt, zal hij de
nodige bewijzen moeten leveren: wellicht dient hij aan te tonen dat zijn vrouw de
verstoting aanvaard heeft door zich als gescheiden vrouw te gedragen.
Of de formulering van het verbod in artikel 57 – hoe streng die ook is bedoeld – de
erkenning in België van de (gevolgen van) verstotingen tussen Marokkaanse echtgenoten, ook na de inwerkingtreding van het nieuwe Marokkaanse echtscheidingsrecht, effectief zal kunnen tegenhouden, is zeer de vraag. Sinds begin februari 2004
beschikt de Marokkaanse vrouw, zoals we hoger hebben aangegeven, op grond van
artikelen 74 tot en met 97 van het nieuwe familiewetboek ook over de mogelijkheid
om het huwelijk te laten ontbinden wegens ‘duurzame ontwrichting’ van het huwelijk. Deze nieuwe bepalingen hebben in de discussies rond de nieuwe Codex IPR in
België naar ons weten geen aandacht gehad. Ook de zelfverstoting, voortaan voorzien in artikel 89 (tamlik), zou wel eens relevantie kunnen vertonen voor een correcte
interpretatie van het artikel 57 van de nieuwe Codex IPR. We gaan op dit aspect van
het probleem in het volgende onderdeel verder in.

48. J. Erauw, M. Fallon, De nieuwe wet op het internationaal privaatrecht, 2004, p. 155 (geciteerd uit de
Memorie van Toelichting bij het eerste voorstel van wet, 2002).
49. Voor een gedetailleerd overzicht van de rechtspraak, zie o.m.: M.-C. Foblets, o.c., 1998.
50. Zie: Verslag namens de Commissie van Justitie van de Senaat, Parl. St. Senaat, nr. 3-27/7 (amendement nr. 98), p. 324 e.v.
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Tot zover, een beknopte geheugenopfrisser. Algemeen kan worden gesteld dat de
nieuwe Codex IPR inzake echtscheiding en de gevolgen van de echtscheiding voor de
Belgische rechtspraktijk in de eerste plaats eenvormigheid van oplossingen aanreikt,
wat ongetwijfeld de rechtszekerheid ten goede zal komen. Een aantal regels worden
dankzij de Codex ook duidelijker. Inzake echtscheiding opteerde de wetgever
formeel voor het beginsel van de nauwste band: de hoofdregel is voortaan de aanduiding van het recht van de verblijfplaats van de echtgenoten, terwijl een beperkte
rechtskeuzemogelijkheid is ingelast. Voor Marokkanen in België is nu de vraag hoe
deze nieuwe regels, in wisselwerking moet/kunnen worden gelezen met het nieuwe
familiewetboek dat in Marokko in werking is getreden en dat volgens Marokkaans
recht in vele gevallen ook op hen van toepassing blijft, ook al verblijven zij sinds
jaren in het buitenland (in casu België).51

3

Heeft het Marokkaanse echtscheidingsrecht in België nog een
toekomst?

Zowel de nieuwe Codex IPR in België, als het nieuwe Familiewetboek in Marokko
– beide wetgevingsinstrumenten zijn toevallig in 2004 in werking getreden – zijn de
vertaling van een bepaalde tijdsgeest. Weliswaar sluiten de visies niet op elkaar aan.
In België verloor het nationaliteitscriterium via de Codex aan belang.52 Die trend was
reeds ingezet via de casuïstiek. Nu is de voorrang van de factor van de gewone
verblijfplaats dus ook formeel bevestigd. Marokko daarentegen, bevestigde in
datzelfde jaar 2004 in artikel 2 van zijn nieuwe Familiewetboek hoe belangrijk de
aanknoping aan de nationaliteit blijft, ook in het geval van Marokkanen die sinds
jaren in het buitenland verblijven.53 De Marokkaanse nationaliteit staat in de eerste
plaats immers voor een religieuze identiteit. Religie op haar beurt staat voor continuëteit (l’allégeance perpétuelle), wat ook de lotgevallen van het leven mogen zijn. Men
kan zich moeilijk een scherper contrast voorstellen: in België tekent zich – overigens
naar het voorbeeld van de meeste andere Europese landen – een trend af naar relativering van het beginsel van staatsburgerschap, in Marokko daarentegen wordt het
belang van de nationale identiteit sterk benadrukt, ook voor Marokkaanse onderdanen die op duurzame wijze in het buitenland verblijven.
Wat is nu de mogelijke weerslag van zo’n tegenstelling voor Marokkanen in België?
In de meeste gevallen hebben zij na enkele jaren verblijf hier de Belgische nationaliteit verworven, wat niet belet dat zij intense banden blijven houden met het land van
herkomst. Kunnen zij, op de ene of andere wijze, ook al zijn ze inmiddels Belg

51. De regel dat het Marokkaanse familierecht ook het toepasselijke recht blijft voor Marokkanen in
het buitenland, zelfs in het geval zij een buitenlandse nationaliteit bezitten, is vervat in artikel 2
van het nieuwe Marokkaanse Familiewetboek. Voor een bespreking van de reikwijdte van artikel 2,
zie: M.-C. Foblets, J.-Y. Carlier, o.c., 2005, p. 8-9.
52. Het nationaliteitscriterium is weliswaar behouden in de materies die in ruime zin tot het domein
van het personen- en familierecht worden gerekend, zoals bepalingen inzake de onbekwaamheid,
de naam, het huwelijk, en de afstamming. De echtscheiding daarentegen wordt, zoals gezegd,
beheerst door het recht van het land van de de verblijfplaats van de echtgenoten.
53. Cf. supra noot 52.
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geworden, zelf mee blijven bepalen welk recht van toepassing is op hun gezinssituatie? Quid in het geval van (nationaliteits)gemengde relaties? Welke garanties hebben
zij dat op hun gezinssituatie het recht wordt toegepast waarmee zij zich effectief op
spontane wijze (blijven) identificeren? Vormt de tegenstelling in visie op de (juridische) verankering van iemands identiteit, tussen enerzijds het Belgisch internationaal privaatrecht en anderzijds de nieuwe Marokkaanse familiewetgeving, in deze
een hindernis? En zo ja, wat zijn de alternatieven?
We behandelen hier, zoals gezegd, de vraag slechts voor zover ze verband houdt met
de ontbinding van het huwelijk door echtscheiding (en/of scheiding van tafel en
bed). We onderscheiden daarbij drie thematieken. Een eerste thematiek is de invoering van de rechtskeuzemogelijkheid in de nieuwe Codex IPR in België. In welke
mate biedt de optie, als uitweg, Marokkaanse koppels hier effectief de mogelijkheid
om voor Marokkaans echtscheidingsrecht te blijven kiezen, ook na jaren verblijf in
België, en gesteld dat zulks het geval zou zijn, welke voordelen zijn van zo’n rechtskeuze te verwachten? Een tweede thematiek is de vraag in welke mate Marokkaanse
echtparen, in toepassing van de nieuwe Marokkaanse familiewetgeving, hun voordeel (kunnen) doen aan het opnemen van bepaalde voorwaarden in hun huwelijksovereenkomst. We beperken de vraag tot de clausules die de ontbinding van het
huwelijk moduleren. Een derde thematiek is reeds aangekaart: het is de vraag of het
verbod geformuleerd in artikel 57 in de Codex IPR de erkenning in België van de
(gevolgen van) verstotingen tussen Marokkaanse echtgenoten zal kunnen tegenhouden, na de inwerkingtreding van het nieuwe Marokkaanse echtscheidingsrecht. We
behandelen hieronder kort, achtereenvolgens, elk van de drie genoemde thematieken:
3.1

De rechtskeuzemogelijkheid: opteren voor Marokkaans echtscheidingsrecht

Een van de meest in het oog springende vernieuwingen van het Belgisch internationaal privaatrecht is ongetwijfeld de invoering van de rechtskeuzemogelijkheid.54
Zoals gezegd, is de mogelijkheid om voor een bepaalde wetgeving te kiezen, voortaan ook opengesteld voor koppels die uit de echt wensen te scheiden: echtgenoten
die dat wensen kunnen, in plaats van de gebruikelijke verwijzingsregel, via een optie
voorkeur (blijven) geven aan de wet van het land van herkomst. Ook Marokkanen
kunnen dus, in het geval van een echtscheiding, in toepassing van artikel 55 van de
Codex IPR voor Marokkaans recht kiezen.
Wat hebben Marokkaanse koppels van deze rechtskeuzemogelijkheid te verwachten? Het motief voor zo’n keuze kan dubbel zijn: enerzijds, kan het de bevestiging
zijn van de band die men met het land van herkomst (van zichzelf of van de ouders)
heeft behouden, anderzijds – het ene motief sluit het andere overigens niet uit – kan
het ingegeven zijn door de wens maximale zekerheid te hebben over het feit dat het

54. Voor een verkennende studie van de rechtskeuzemogelijkheid in het internationaal privaatrecht,
zie o.m.: J.-Y. Carlier, Autonomie de la volonté et statut personnel. Etude prospective de droit international
privé, Brussel: Bruylant 1992.
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Belgische echtscheidingsvonnis achteraf in Marokko ook effectief zonder al te veel
moeilijkheden zal worden erkend, het koppel heeft met andere woorden voor zichzelf een zorg van internationale harmonie, alvast wat betreft de huwelijkse staat van
de beide partners. Dat laatste kan worden gezien als een meer pragmatisch motief,
maar waarom zou dat niet kunnen? Tenslotte is een van de doelstellingen van het
internationaal privaatrecht rekening te houden met de belangen van het internationale personenverkeer.
Naar Marokkaanse koppels toe stelt zich weliswaar de vraag van de reikwijdte van
het principe van de rechtskeuzemogelijkheid. We hebben hoger kort aangegeven dat
de rechtskeuzemogelijkheid in de nieuwe Codex IPR aan enkele niet te onderschatten beperkingen is onderworpen. Een van die beperkingen betreft het voorwerp van
de aanwijzing, d.i. de aanwijzing van het toepasselijke recht. Slechts twee wetgevingen komen in aanmerking: hetzij het recht van de Staat waarvan de echtgenoten
beiden bij de instelling van de vordering de nationaliteit hebben, hetzij Belgisch
recht. Veruit de grote meerderheid van de Marokkanen die in België verblijven,
hebben inmiddels de Belgische nationaliteit verworven. Het Marokkaanse recht doet
hen de Marokkaanse nationaliteit daarom nog niet verliezen, ook niet in geval van
(vrijwillige) verkrijging van de Belgische nationaliteit.55 Zij bezitten met andere
woorden het meervoudig burgerschap. Quid met de rechtskeuzemogelijkheid in hun
geval? Het antwoord is volgens ons niet eenduidig, ze valt alvast niet uit de Codex
zelf te halen, noch uit de voorbereidende werkzaamheden van de wet. Artikel 3, §2,
1°, van de nieuwe Codex IPR stelt dat in geval een persoon een buitenlandse nationaliteit en de Belgische nationaliteit bezit (het positieve nationaliteitenconflict) de
voorkeur wordt gegeven aan de Belgische nationaliteit: ‘[...] §2. De verwijzingen in deze
wet naar de nationaliteit van een natuurlijke persoon die twee of meer nationaliteiten heeft,
beoogt: 1° de Belgische nationaliteit, indien zij een van de nationaliteiten is [...].’ Deze bepaling doet meer dan alleen de klassieke regel, die is vastgelegd in het Verdrag van Den
Haag van 12 april 1930,56 bevestigen. In het Verdrag wordt de voorkeur voor de
meest effectieve nationaliteit niet als een verplichting voor de Verdragsstaten geformuleerd, in de Codex IPR daarentegen wordt die voorkeur wél de regel. Hoe valt die
oplossing te rijmen met de rechtskeuzemogelijkheid? In de Memorie van Toelichting
wordt de rechtskeuzemogelijkheid bij echtscheiding als volgt gemotiveerd ‘[…] Dit
laat hen […] toe hun verbondenheid met hun land van herkomst te bevestigen’. Mag men er
naar redelijkheid van uitgaan dat twee echtgenoten die de Marokkaanse nationaliteit
hebben behouden, ook al heeft een van hen (of zelfs beiden) inmiddels de Belgische
nationaliteit verworven, aan de voorwaarden van artikel 55 (blijven) voldoen: ‘§2: [...]
de echtgenoten kunnen kiezen [...] 1° het recht van de Staat waarvan zij beiden bij de instelling
van de vordering de nationaliteit hebben?’ Geheel zeker is het antwoord volgens ons evenwel niet. Het is daarom wenselijk dat op deze vraag spoedig een eenduidig antwoord

55. Zie o.m.: J.-Y. Carlier, ‘La nationalité marocaine’, in: Jurisclasseur Nationalité, Paris: Ed. Techniques
1984 (mise à jour: 1992).
56. Verdrag nopens zekere vragen betreffende de wetsconflicten inzake nationaliteit, B.S. 13 augustus
1939; ook gepubliceerd in: J. Erauw, C. Rommelaere, Bronnen van internationaal privaatrecht, Gent:
Gandaius 2004, p. 16-17.
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komt, te meer omdat met het antwoord de relevantie van de rechtskeuzemogelijkheid voor Marokkanen in België als het ware staat of valt. Het is dus wachten op een
rechterlijke uitspraak. Veel beter ware een verduidelijking in de vorm van een
omzendbrief, het betreft hier immers een belangrijke principiële aangelegenheid die
in niet geringe mate de impact en de betekenis van de als vernieuwend bedoelde
techniek van de wilsautonomie in het internationaal privaatrecht mee kan helpen
bepalen. De meeste Marokkanen die in ons land verblijven bezitten, naast de Marokkaanse nationaliteit, ook de Belgische nationaliteit. Zoals gezegd, behouden zij ook
rechtens de Marokkaanse nationaliteit, ook na jaren verblijf in het buitenland en ook
in geval van vrijwillige verwerving van een buitenlandse nationaliteit. Mocht de
rechtskeuzemogelijkheid voor hen daardoor vervallen, dan verliest de vernieuwing
die de rechtskeuzemogelijkheid zoekt te zijn, uiteraard veel van haar betekenis voor
Marokkanen in België. Eens zij de Belgische nationaliteit hebben verworven, zouden
zij immers niet meer kunnen afwijken van de verwijzingsregel zoals op gedetailleerde wijze uitgewerkt in artikel 55, §1 van de Codex IPR. Als gevolg daarvan zouden
Marokkaanse koppels meteen ook minder zeker (kunnen) zijn dat het Belgische
echtscheidingsvonnis dat hun huwelijk rechtens ontbindt, in Marokko ook effectief
uitwerking zal hebben. Zij vallen daarvoor terug op de exequaturprocedure die voorzien is in artikel 128 van het nieuwe Marokkaanse Familiewetboek, maar die minder
garanties geeft. We komen op de exequaturprocedure verder in het vierde (en meteen
ook laatste) onderdeel nog terug.
3.2

Clausules in de huwelijksovereenkomst: het recht op zelfverstoting

Gesteld dat de rechtskeuzemogelijkheid geen uitweg is, dan rest Marokkaanse echtgenoten (in België) die bezorgd zijn dat hun situatie ook naar Marokkaans recht zal
worden erkend, nog een andere oplossing. Het is de oplossing die erin bestaat ook
naar Marokkaans recht een huwelijksakte te laten opmaken.57 We geven hierna de
redenen die ons ertoe bewegen om voor deze oplossing te pleiten, althans in het
geval van koppels die graag zekerheid hebben over de effectieve erkenning in
Marokko van de tussen hen overeengekomen huwelijksvoorwaarden.
De vrijheid waarover echtgenoten beschikken om zelf de inhoud van hun huwelijkscontract en zijn gevolgen mee te bepalen, is in intern Belgisch recht tot vandaag relatief beperkt gehouden. Het zogenaamde secundaire huwelijksstelsel valt bijvoorbeeld onder dat regime, en nu is daar dus de techniek van de rechtskeuzemogelijkheid bijgekomen in het internationaal privaatrecht. In het islamitische familierecht
daarentegen, gaat de contractuele vrijheid van de echtgenoten veel verder. We gaven
hiervan hoger reeds enkele voorbeelden: zo kunnen echtgenoten overeenkomen dat

57. Wat niet hetzelfde is als de hypothese voorzien in artikel 14 van het nieuwe Marokkaanse Familiewetboek: Marokkaanse echtgenoten kunnen voortaan ook een naar Belgisch recht een burgerrechtelijk huwelijk aangaan en vervolgens een afschrift daarvan voorleggen bij het Marokkaanse
consulaat. Voorwaarde is wel dat ‘[…] is voldaan aan de eisen van aanbod en aanvaarding, handelingsbekwaamheid, de [huwelijks]voogd indien noodzakelijk, de afwezigheid van wettelijke beletselen, het ontbreken van
een voorwaarde [in de huwelijksovereenkomst] tot kwijtschelding van de bruidsprijs, en de aanwezigheid van
twee moslimse getuigen […]’ (art. 14).
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zij een monogaam huwelijk aangaan, of nog, afspreken dat de vrouw het recht heeft
om buitenshuis te werken, enzovoort. Ook de ontbinding van het huwelijk kan het
voorwerp zijn van clausulering, niet alleen de redenen die de partners – of een van
hen – het recht geven op ontbinding van het huwelijk, kunnen het voorwerp zijn van
een voorafgaande afspraak, maar ook de vorm van de ontbinding kan vooraf worden
bepaald. Dat is ook in het Marokkaanse echtscheidingsrecht voorzien. Het nieuwe
Familiewetboek van 2004 heeft die mogelijkheid voor de echtgenoten bovendien
nog uitgebreid.
Voor Marokkanen die in België verblijven, kan het belangrijk zijn om van de contractuele vrijheid die het Marokkaanse recht echtgenoten laat, ook effectief gebruik te
maken. Clausules die conform Marokkaans recht zijn geformuleerd verhogen
immers de kans op erkenning van de situatie in Marokko.58 Zij laten in bepaalde
gevallen ook toe risicosituaties waarmee het (huwelijks)recht in België niet
vertrouwd is, juridisch op te vangen. Het typevoorbeeld in dat verband is polygamie:
een monogamieclausule in de huwelijksakte kan de positie van de vrouw in zo’n
geval in aanzienlijke mate versterken, met name door te verhinderen dat haar echtgenoot, ook al verblijft hij in België, in Marokko een tweede huwelijk aangaat. En
indien ze het niet kan verhinderen, geeft het tweede huwelijk haar conform Marokkaans recht in elk geval een recht op echtscheiding. Omdat de contractuele vrijheid
van echtparen in Belgisch recht, zoals gezegd, minder ver gaat dan de wilsautonomie van echtgenoten in Marokkaanse recht, kan het betekenen dat (ook) een huwelijksovereenkomst naar Marokkaans recht zal moet worden opgesteld. Een aantal
clausules in intern Belgisch recht zijn immers onbekend, of zelfs strijdig met de
openbare orde, zoals de monogamieclausule.59
Het voordeel van specifieke voorwaarden die tussen de echtgenoten worden overeengekomen, kan bij echtscheiding nog in een tweede situatie spelen. Een niet onbelangrijke vernieuwing op het terrein van de contactuele vrijheid van de echtgenoten
in het Marokkaanse recht is in dat verband het recht op zelfverstoting voor de vrouw.
Dat recht is, zoals we hoger hebben aangegeven (in het eerste deel) door de Marokkaanse wetgever nu ook formeel voorzien. Naar klassiek islamitisch recht kan de
man zijn vrouw in de huwelijksakte, of later, het recht toekennen – al dan niet onder

58. En beletten zo hinkende posities. Hinkende posities in het internationaal privaatrecht zijn het
resultaat van de niet-erkenning in de rechtsorde van het ene land van een situatie die ontstaan is
– of minstens erkend wordt – in de rechtsorde van het andere land: de positie van de betrokkene(n) wordt dus anders bejegend afhankelijk van het land waar hij of zij zich bevindt of bevinden. Het kan gaan om de niet-erkenning van een echtscheidingsvonnis, maar ook om de nieterkenning van een huwelijksband, een afstammingsband, enzovoort. Hinkende situaties zijn
moeilijk leefbare situaties, omdat telkens moet worden gerekend met het feit dat eenzelfde situatie
niet dezelfde rechtsgevolgen heeft, enerzijds, in het land van gewone verblijf van betrokken(en)
en, anderzijds, in een of meerde andere landen, daarbij kan het gaan om het land waarvan betrokkene(n) de nationaliteit heeft/hebben behouden.
59. Over het voordeel van voorwaarden in het Marokkaanse huwelijksrecht, ook voor Marokkanen die
in het buitenland verblijven, zie o.m.: M.-Cl. Foblets, M. Loukili, ‘Mariage et divorce dans le nouveau Code marocain de la famille: Quelles implications pour les Marocains en Europe?’, Rev. crit.
d.i.p., 2006, nr. 3, p. 521-555; p. 546-550.
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voorwaarden – haarzelf namens hem te verstoten. Onder het stelsel van de oude
Marokkaanse wet was zelfverstoting niet verboden, maar kwam in de praktijk
omzeggens nooit voor. Artikel 89 van het nieuwe Familiewetboek brengt daar nu
verandering in: opname van de ‘tamlik’-clausule in de huwelijksakte geeft de vrouw
als het ware een verstotingsrecht. De echtgenote kan haar echtgenoot verzoeken
haar het optierecht op echtscheiding toe te kennen in de huwelijksakte. Daarmee
verkrijgt zij de mogelijkheid om het huwelijk eenzijdig te verbreken, op discretionaire wijze als het ware. De echtgenoot kan zijn echtgenote later niet meer verhinderen haar optierecht op de echtscheiding (‘verstoting’) uit te oefenen dat hij haar heeft
toegestaan. In de veronderstelling dat de echtgenoot zijn instemming heeft gegeven
en daardoor zijn echtgenote het optierecht op echtscheiding heeft toegestaan, kan
deze laatste dat recht uitoefenen door een vordering bij de rechtbank aanhangig te
maken overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 79 en 80.60
Het voordeel van het optierecht voor Marokkanen in België is volgens ons vooral
hierin gelegen dat aldus via een clausule in de huwelijksakte de verbodsbepaling van
artikel 57, §1 van de Codex IPR zou kunnen worden verzacht. We lichten dat hieronder toe.
3.3

De verbodsbepaling van artikel 57, §1 Codex IPR: het alleenrecht van
de echtgenoot

Artikel 57, §1 van de Codex IPR verbiedt de erkenning in België van buitenlandse
huwelijksontbindingen gegrond op de wil van de man, met name omdat de vrouw in
het buitenlandse recht niet over een zelfde recht beschikt om haar man te verstoten.
Men kan volgens ons, sinds de inwerkingtreding van het herziene Marokkaanse
familierecht begin 2004,61 niet meer zo eenduidig stellen dat vandaag de Marokkaanse vrouw niet over een zelfde recht beschikt. Twee bepalingen uit het nieuwe
Marokkaanse wetboek zijn daarbij relevant. Er is vooreerst de in de vorige paragraaf
kort toegelichte zelfverstoting of ‘tamliq’: opname van de ‘tamliq’-clausule in huwelijksakte geeft de vrouw als het ware een verstotingsrecht en zou er wel eens op
kunnen neerkomen dat de voorwaarde gesteld in artikel 57, §1 van de Codex IPR zo
moet worden gelezen dat de verstoting door de Marokkaanse man van zijn vrouw
geen alleenrecht van de echtgenoot meer is.
Er is anderzijds de bepaling van artikel 97, die de rechter de mogelijkheid geeft om
op verzoek van een of van beide echtgenoten een huwelijk te ontbinden wegens
duurzame ontwrichting (chiqaq). Zoals we in het eerste deel van de analyse hebben

60. De rechtbank controleert of de voorwaarden van het optierecht zijn voldaan zoals overeengekomen tussen de echtgenoten en onderneemt een poging tot verzoening tussen de echtgenoten
(overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 81 en 82). De procedure is dezelfde als de procedure van ‘verstoting’ door de man. Indien de verzoening mislukt, geeft de rechtbank toestemming
aan de echtgenote om de echtscheidingsakte te laten opmaken door twee adoel.
61. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille, Bulletin Officiel, nr. 5184, 5 februari 2004, p. 417 e.v. (inwerkingtreding 6 februari 2004). Voor een eerste commentaar, zie: F. Sarehane, ‘Le nouveau Code de
la famille’, Gazette du Palais (‘Chronique judiciaire’), 4 september 2004, p. 2-17.
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beschreven geeft de Marokkaanse wetgever voortaan zowel de man als de vrouw,
ieder zelfstandig of gezamenlijk, de mogelijkheid om een rechterlijke echtscheiding
te bekomen wegens ‘duurzame ontwrichting’ (discorde) van hun relatie. Bij het
voortduren ervan kan de familierechter verzocht worden om het geschil te beslechten. De rechter zal eerst trachten de partijen te verzoenen. Maar indien hem dat niet
lukt, dan stelt hij de mislukking vast in een proces-verbaal en spreekt de echtscheiding uit. ‘De chiqaq-procedure is vooral voor de vrouw van belang’, schrijft L. JordensCotran. ‘Anders dan bij de traditionele tatlik-echtscheiding heeft ze geen specifieke grond noch
bewijzen nodig om een chiqaq-procedure aan te vangen. Het [vast]stellen van de algemene grond
ontwrichting van het huwelijk is hiervoor voldoende. De procedure is verder zeer vergelijkbaar met
de talak-echtscheiding door de man en wordt om die reden als equivalent hiervan beschouwd’. Op
voorwaarde dat in de praktijk rechters op grond van de chiqaq-echtscheiding ook
effectief de echtscheiding uitspreken, ook wanneer de procedure door de vrouw is
ingezet, kan worden betoogd dat de gelijkheid tussen de Marokkaanse man en de
Marokkaanse vrouw op het gebied van de echtscheiding een verworvenheid is in het
Marokkaanse echtscheidingsrecht, ondanks de uitsluitende bevoegdheid van de
man met betrekking tot de talak-echtscheiding.
Veel zal inderdaad afhangen van de wijze waarop de rechters in Marokko de bepalingen met betrekking tot de chiqaq-procedure concreet zullen toepassen, maar zeker is
dat de Marokkaanse vrouw daarmee voortaan over de juridische mogelijkheid
beschikt om het huwelijk op haar initiatief te laten ontbinden. Zoals gezegd zou naar
verluidt inmiddels, d.i. sinds de inwerkingtreding van de nieuwe wet in Marokko,
niet minder dan 50% van de echtscheidingen volgens de chiqaq-procedure verlopen.
Een en ander brengt ons ertoe de vraag op te werpen of het wel zo zeker is dat, alvast
in het geval van Marokkaanse echtgenoten, de verstoting anno 2006 nog het alleenrecht van de man is. Het is te vroeg om de vraag met zekerheid te beantwoorden,
daarvoor is er nog onvoldoende bekend over de casuïstiek die zich met betrekking
tot de artikelen 89 en 97 van de nieuwe wetboek tot dusver in Marokko heeft ontwikkeld en nog zal ontwikkelen.
Men zal bij deze interpretatie uiteraard voorzichtig blijven, ze bevat geen vrijgeleide
voor de verstoting. Rechtbanken en administraties in België blijven in elk geval ook
gehouden de in artikel 25 van de nieuwe Codex IPR opgesomde voorwaarden van
erkenning en/of uitvoerbaarverklaring van buitenlandse rechterlijke beslissingen te
eerbiedigen en zullen dus een onderzoek in concreto, d.i. van de concrete omstandigheden in elk dossier afzonderlijk, moeten voeren.

4

Welke erkenningskansen voor Belgische echtscheidingen
in Marokko?

We moeten weliswaar ook realistisch zijn: de kans dat Marokkaanse echtelieden die
hun gewoonlijke verblijfplaats in België hebben in de praktijk effectief een beroep
zullen doen op formules die toelaten hier met Marokkaans recht rekening te (blijven) houden – hetzij via de rechtskeuze in toepassing van Belgisch internationaal
privaatrecht, hetzij via de mogelijkheid om naar Marokkaans recht clausules op te
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nemen in de huwelijksovereenkomst – is klein. Het valt te voorspellen dat dat ook
het geval zal zijn bij echtscheiding: in veruit de meeste gevallen zal, indien partijen
de procedure in België inzetten, Belgisch echtscheidingsrecht worden toegepast.
Dat is overigens ook de bedoeling geweest van de Belgische wetgever.
Wat zijn de erkenningskansen in Marokko van zo’n echtscheiding? Onder de oude
wet bracht de erkenning, zeker in het geval van de vrouw, grote problemen met zich
mee. Buitenlandse echtscheidingen werden in Marokko alleen erkend indien de man
vervolgens verklaarde in de echtscheiding te berusten. Of de echtscheiding moest in
Marokko worden overgedaan.
Artikel 128 van het nieuwe Marokkaanse Wetboek brengt daar nu verandering in,
althans in beginsel. Een en ander houdt verband met de versoepeling van de echtscheidingsgronden in intern Marokkaans recht. Vooral de invoering van de duurzame ontwrichting als zelfstandige echtscheidingsgrond speelt hier een rol:
daarmee lijken buitenlandse echtscheidingen die op grond van duurzame ontwrichting zijn uitgesproken erkend te kunnen worden in intern Marokkaans recht. Artikel
128 nieuw bepaalt nu dat erkenning in Marokko van buitenlandse echtscheidingen62
mogelijk is, op voorwaarde dat ‘[...] zij zijn uitgesproken door een bevoegde rechtbank en zijn
gebaseerd op gronden tot beëindiging van de huwelijkse relatie welke niet strijdig zijn met de
bepalingen van de Mudawwana.’ Volgens de commentaar die de Guide Pratique du Code de
la famille63 van het Marokkaanse ministerie van Justitie bij deze laatste voorwaarde
geeft is het niet nodig dat de buitenlandse rechterlijke uitspraken de terminologie
van het Marokkaanse Wetboek volgen of een motivering geven die hiernaar verwijzen, wél mag de beslissing niet strijdig zijn met de gronden vermeld in dat Wetboek.
Zo moeten de rechten van de wederpartij in de procedure zijn gerespecteerd. De
ophefmakende weigeringen van Marokkaanse rechtbanken die onder het regime van
de oude wet geen exequatur verleenden om reden dat de buitenlandse rechter geen
moslim is, behoren definitief tot het verleden, zo is ons van de kant van het Marokkaanse ministerie van Justitie verzekerd. Verder dan de toets aan de openbare orde
mag de controle niet gaan: het is de Marokkaanse rechter niet toegestaan om inhoudelijk de buitenlandse beslissing te onderzoeken op bijvoorbeeld de motivering van
het vonnis en/of de gebruikte bewijsmiddelen.
Kort samengevat zou men kunnen stellen dat de Marokkaanse wetgever met de
invoering van artikel 128 een regel van internationaal privaatrecht heeft ingevoerd
die een oplossing aanreikt voor de problemen die kunnen rijzen ingevolge de discrepantie die er bestaat tussen, enerzijds, het vasthouden aan het nationaliteitsbeginsel
aan de kant van het Marokkaanse recht en, anderzijds, de voorkeur voor de wet van

62. Artikel 128 regelt op dezelfde wijze ook de erkenning van buitenlandse verstotingen tegen vergoeding en vernietigingen van het huwelijk.
63. Cf. supra noot 2. De Guide Pratique du Code de la famille is een initiatief geweest van het Marokkaanse
ministerie van Justitie, de gids is uitgebracht ongeveer een jaar na de afkondiging van de wet in
februari 2004. Guide Pratique du Code de la famille, Ministère de la Justice, Association de Diffusion de
l’Information Juridique et Judiciaire (A.D.I.J.J.), Coll. Des Guides pratiques, n° 6, 2005.
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de gewoonlijke verblijfsplaats van partijen in de nieuwe Belgische Codex IPR. In
beginsel zouden de verschillende echtscheidingsvormen die zowel in Belgisch als
voortaan ook in Marokkaans recht gekend zijn, zoals de echtscheiding op basis van
wederzijdse toestemming, de echtscheiding op grond van feiten en nu ook de echtscheiding op basis van duurzame ontwrichting, dus zonder al te veel moeilijkheden
moeten worden erkend in Marokko.64
Het is evenwel te vroeg om zich een concreet beeld te vormen van de wijze waarop in
de praktijk artikel 128 ook effectief wordt toegepast. Navraag bij collega’s in
Marokko leert ons dat, in beginsel, de erkenning in Marokko van buitenlandse echtscheidingen, waarbij althans een Marokkaanse partij betrokken is, op grond van het
Marokkaanse recht in een gerechtelijke procedure geen onoverkomelijke problemen
meer zou mogen opwerpen. Wel is het zo dat zo’n procedure vaak tijdrovend is.
Partijen, een of de beide echtgenoten, willen soms een nieuw gezinsleven kunnen
opstarten. Sommige koppels geven daarom zonder meer de voorkeur aan het
opstarten van een nieuwe echtscheidingsprocedure in Marokko. Een tweede procedure als het ware, meestal een chiqaq-procedure. Vreemd genoeg verzet niets in het
Marokkaanse recht zich tegen het inzetten van zo’n tweede procedure.
De vlotte toepassing van artikel 128 riskeert ook bemoeilijkt te worden door de
beperkte reikwijdte van die bepaling. Artikel 128 voorziet slechts in specifieke regels
voor buitenlandse echtscheidingen, verstotingen tegen vergoeding en vernietigingen van huwelijken. Voor alle andere aspecten die raken aan de afhandeling van de
huwelijksontbinding, zoals onder meer op vermogensrechtelijk vlak, zijn partijen
aangewezen op het stelsel van de artikelen 430, 431 en 432 van het Gerechtelijk
Wetboek, dat in een strengere toets aan de openbare orde voorziet.65 Ook dat kan
een reden zijn voor partijen om in Marokko de echtscheiding nog eens over te doen,
omdat zij op die manier meer garantie hebben dat alle gevolgen van de echtscheiding, ook de vermogensrechtelijke, ook in Marokko zijn erkend.66

64. Eén van de partijen moet wel een verzoek richten aan de rechtbank van eerste aanleg van de plaats
waar partijen zijn gehuwd. Er kan woonstkeuze worden gedaan bij de advocaat die de procedure
zal voeren conform de artikelen 430, 431 en 432 van het Wetboek Gerechtelijk Privaatrecht. De
rechtbank kijkt zoals gezegd na of de rechtbank die het echtscheidingsvonnis heeft uitgesproken
deze bevoegdheid had en of de echtscheidingsvorm niet strijdig is met het Marokkaans Familiewetboek.
65. Bovendien geldt in Marokko dat in dergelijk geval artikel 17 van de Dahir sur la condition des Français et des étrangers (1913) van toepassing is, dat in zaken van vermogensrecht Marokkaans recht
toepast.
66. Omdat deze bijdrage uitsluitend de echtscheiding behandelt, hebben we hier geen aandacht gehad
voor artikel 49 van het nieuwe Wetboek. Die bepaling voorziet in de mogelijkheid voor Marokkaanse echtgenoten om over het statuut van goederen die zij samen hebben verworven na het
huwelijk een (afzonderlijke) overeenkomst te sluiten. Een dergelijke overeenkomst kan uiteraard
wat meer bescherming geven aan de vrouw die, op het moment van de verdeling, haar rechten op
bepaalde goederen zoekt te claimen. Artikel 49 zou ook openstaan voor koppels die bij de inwerkingtreding van de nieuwe wet reeds getrouwd waren, wat de toepassingsmogelijkheden van deze
bepaling in niet onaanzienlijke mate verruimt.
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Ten slotte is de toepassing van artikel 128 nog vanuit een ander gezichtspunt
beperkt, met name geldt de bepaling zonder enige retroactiviteit. Dat betekent dat
enkel de koppels die na de inwerkingtreding van de nieuwe wet, begin 2004, in het
buitenland uit de echt zijn gescheiden in aanmerking komen.

5

Besluit

Tot zover enkele aspecten van een problematiek die in de praktijk ongetwijfeld nog
veel meer vragen oproept en de komende maanden en jaren ook zal blijven oproepen. Een aantal van die vragen is verbonden met de onbekendheid, in België, met het
Marokkaanse huwelijks- en echtscheidingsrecht en, wederzijds, met de onbekendheid van de Marokkaanse autoriteiten met de ontwikkelingen van het Belgisch recht.
De recente grondige hervorming van het Marokkaanse echtscheidingsrecht, enerzijds, en de inwerkingtreding in België van de Codex IPR, anderzijds, hebben de
zaken niet vergemakkelijkt.
Aan de kant van de Belgische praktijkjurist stelt zich bijvoorbeeld het probleem van
de vermenigvuldiging van het aantal echtscheidingsvormen in Marokkaans recht.
Uit de vertaling van de voorgelegde documenten valt niet altijd op eenduidige wijze
op te maken van welke type echtscheiding een overschrijving of erkenning wordt
gevraagd. Het probleem van de verwarring met betrekking tot de verschillende
vormen van echtscheiding zou nochtans op een heel eenvoudige wijze kunnen
worden opgelost, met name door in de (Marokkaanse) rechterlijke beslissing de
wettelijke bepaling te preciseren waarop de echtscheiding is toegestaan. Daarmee
zou het probleem van de manke vertalingen minstens gedeeltelijk zijn opgelost. We
geven één voorbeeld. M. Berger verkiest voor de vertaling van de titel van Hoofdstuk
1 van Deel 5 van het wetboek dat de echtscheiding bij wederzijdse instemming
regelt, de omschrijving ‘verstoting met overeenstemming’.67 Ook voor Deel 5 behoudt hij
de titel ‘Verstoting met overeenstemming of tegen compensatie’. Geheel verkeerd is die keuze
niet, het is echter een keuze. Andere auteurs, en ook de officiële Franse vertaling van
het wetboek,68 verkiezen hier de term ‘divorce’ of echtscheiding. Het gebruik van de
term ‘verstoting’ kan in zo’n geval voor verwarring zorgen: het volstaat dat in de
vertaling de term ‘verstoting’ wordt gebruikt en dat uit de tekst zelf van de Marokkaanse beslissing niet eenduidig valt op te maken of het om een toepassing van artikel 114 (wederzijdse instemming) dan wel van artikel 115 (khol) gaat, om de
administratie te doen twijfelen of aan de voorwaarden van artikel 57 Codex IPR is
voldaan. De impact van zo’n woordkeuze kan zwaar zijn, vooral nu de nieuwe Codex
IPR zich voor België zo streng opstelt ten aanzien van in het buitenland opgestelde
akten van verstoting. Voorstellen dat in de Marokkaanse echtscheidingsbeslissingen
voortaan expliciet wordt verwezen naar de wetsbepaling(en) in toepassing waarvan
de echtscheiding wordt toegestaan, ligt uiteraard buiten onze bevoegdheid. Het zou
nochtans een groot comfort geven aan de praktijkjurist in België die zich, afgaande

67. Cf. supra noot 2.
68. Cf. supra noot 2.

124

Recht van de Islam.book Page 125 Thursday, May 7, 2009 9:28 AM

op de wettekst en op een vaak niet transparante vertaling naar het Frans of het
Nederlands van Marokkaanse akten, geconfronteerd ziet met de moeilijke vraag
welke echtscheidingsvorm hem of haar nu precies is voorgelegd. Voor een verkeerde
interpretatie betalen partijen dan een hoge prijs, omdat zo’n fout hun gezinssituatie
soms maandenlang nodeloos blokkeert. Om uit de impasse te geraken suggereren
we69 dat het ministerie van Justitie in België spoedig een Omzendbrief zou laten
uitgaan, waarin duidelijk op een aantal risico’s van misvattingen wordt geduid,
waarin ook de meest voorkomende fouten in de vertaling worden rechtgezet en
waarin bijvoorbeeld ook wordt benadrukt dat artikel 114 van de nieuwe Marokkaanse
wet niet valt onder het stricte regime van artikel 57 van de Codex IPX. Verduidelijking
zou in deze delicate materie geen nodeloze luxe zijn. Een andere mogelijkheid – het
ene sluit het andere overigens niet uit – zou zijn dat voor eerstelijnsdiensten die
dagelijks met deze dossiers worden geconfronteerd, maar ook voor administraties
en advocaten, een vast aanspreekpunt wordt opgezet binnen het ministerie van Justitie in Brussel, dat als het ware als spreekbuis voor België de praktijkvragen waarop
geen eenduidig antwoord is te geven, vervolgens zou overmaken aan de bevoegde
diensten binnen het Marokkaanse ministerie van Justitie in Rabat.
Een ander probleem dat zich in de praktijk stelt, is het gebruik van de adoel-akte: de
adoel-akte staat niet gelijk met de rechterlijke beslissing, schreven we hoger.70 Toch
worden in België nog vaak enkel de adoel-aktes voorgelegd. Nochtans is het enige
officiële document dat de bron vormt voor alle gegevens over de echtscheiding de
beslissing (qarar) van de rechtbank. De adoel-akten gelden slechts als een korte
samenvatting van de beslissing van de rechtbank. Advocaten en administraties
moeten er bij Marokkaanse koppels dan ook op aandringen dat zij zich vergewissen
dat het document dat zij voorleggen de rechterlijke qarar-beslissing is, dat het enige
aangewezen brondocument is zijn om de gegevens over beide vormen van echtscheiding – zowel de verstoting als de scheiding met wederzijdse toestemming – te bevestigen.71 L. Jordens-Cotran meent te weten dat mensen soms opzien tegen de
kostprijs van de vertaling van een rechterlijke beslissing die doorgaans beduidend
langer is (enkele pagina’s) dan de adoel-akte (één bladzijde). Nochtans kan alleen de
rechterlijke beslissing zekerheid geven over de vraag of, vooral bij een verstoting, de
procedure correct is verlopen, de vrouw werd opgeroepen en gehoord.
Het zijn slechts twee voorbeelden van de veelvuldige moeilijkheden die zich in de
praktijk voordoen. Zowel aan het Vlaams Minderhedencentrum als bij de Franstalige
Association du Droit des Etrangers is op initiatief van de federale minister van
Gelijke Kansen72 eind 2005 een steunpunt internationaal privaatrecht opgericht dat
in deze materies gespecialiseerd juridisch advies verleent. Er is een Nederlandstalige

69. Dit voorstel formuleren we overigens niet alleen, we hebben dat concreet besproken met de vijf
juristen die we in de eerste noot onder deze bijdrage bedanken.
70. Cf. supra noot 20.
71. In dezelfde zin: L. Jordens-Cotran, o.c., 2005, p. 181-182.
72. En met de steun van het Instituut voor de Gelijkheid van Mannen en Vrouwen/l’Institut pour l’égalité des Femmes et des Hommes, het Impulsfonds voor het Migrantenbeleid/le Fonds d’Impulsion
à la Politique des Immigrés, de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie.
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en een Franstalige helpdesk opgericht, beide steunpunten richten informatiesessies
op en houden ook zitdagen in de verschillende steden van het land. Zo’n initiatief is
uiteraard toe te juichen. Niet alleen omdat de expertise die aanwezig is bij het personeel dat bij deze diensten werkt, een zeer gerichte expertise is die zich omzeggens
exclusief toelegt op deze internationaal privaatrechtelijke vraagstukken op het
terrein van het huwelijks- en echtscheidingsrecht. Maar ook omdat het de meest efficiënte manier is om zo snel mogelijk zicht te krijgen op de meest dringende problemen die zich in de praktijk voordoen. We leverden hier een analyse die in de eerste
plaats verkennend is, met meer vragen dan antwoorden. Er blijven voorlopig inderdaad nog veel vragen onbeantwoord, sommige vragen moeten zich in de praktijk
nog stellen. Binnen een jaar of twee zou het mogelijk moeten zijn om, met behulp
van het materiaal waarover dan de beide hogergenoemde steunpunten zullen
beschikken, en de ervaring die her en der zal zijn opgedaan zowel met betrekking tot
de toepassing van de Codex IPR als met betrekking tot het nieuwe Marokkaanse
familierecht, een veel concretere bijdrage te leveren, die als het ware ook een overzicht van rechtspraak biedt. We zullen ons best doen om zo’n overzicht te leveren.
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