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DE RECENTE HERVORMING
VAN HET MAROKKAANSE FAMILIERECHT

1

Leon Buskens

1 InIeidend
Per koninklijk decreet van 10 september 1993 vond de langverwachte
herziening van het Marokkaanse familierecht zoals neergelegd in de
Mudawwana plaats. Tegelijkertijd werden ook twee andere koninklijke
decreten afgekondigd die gevolgen hadden voor het familierecht. Deze
wijzigingen zijn in Nederland onmiddellijk daarna besproken door
Leila Jordens-Cotran in het tijdschrift Migrantenrecht. In 1994 heeft
A. Hendriks een artikel gewijd aan de kwestie van de mensenrechten
in verband met een specifieke wijziging. Ook in de buitenlandse
vakliteratuur hebben de hervormingen reeds enige aandacht gekregen,
zoals blijkt uit bijgevoegde bibliografie.? Van deze studies, voor het
merendeel in druk verschenen na het twaalfde RIMo-symposium, heb
ik bij het schrijven van deze tekst geen gebruik gemaakt. In Marokko
zelf hebben de wijzigingen tot een stortvloed van reacties geleid,
waaraan ik in een andere publicatie gewijd aan de voorgeschiedenis,
totstandkoming en discussies omtrent de hervormingen uitvoeriger
aandacht hoop te kunnen besteden.' In de bibliografie bied ik terwille
van verder onderzoek verwijzingen naar publicaties die ik zelf in deze
tekst nog niet heb kunnen benutten.
In deze bijdrage beperk ik mij tot een bespreking van de inhoud
van de nieuwe bepalingen voor zover deze de inhoud van de Mudawwana wijzigen. Anders dan de andere Europese commentatoren,
met uitzondering van Forstner, baseer ik deze bespreking op een
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gedetailleerde bestudering van de oorspronkelijke Arabische tekst van
de decreten, in plaats van de Franse vertalingen. Zoals bekend heeft
in Marokko alleen de Arabische tekst kracht van wet. In sommige
gevallen is de Franse tekst zelfs niet als een betrouwbare vertaling te
beschouwen, maar veeleer als een tententieuze parafrase. Analyse van
de gebruikte Arabische terminologie is bovendien een belangrijk
hulpmiddel voor de interpretatie van bepaalde hervormingen. Steeds
zullen de nieuwe bepalingen vergeleken worden met de oorspronkelijke tekst. Overigens is een gezaghebbende Nederlandse vertaling van
de wijzigingen een desideratum voor de Nederlandse rechtspractijk.

2 Totstandkoming van de hervormingen
Toen ik in de nazomer van 1992 de eerste geruchten vemam over de
op handen zijnde hervormingen van het familierecht wekte dit bij mij
enige verbazing en ongeloof. Reeds vele malen voorheen was er
sprake van plannen om de Mudawwana uit 1957-1958 te herzien,
zoals in 1965, 1970, 1974, 1979, 1981 en 1986 (cf. al-Khamlishf
1985; Moulay Rcbid 1985; Moulay Rcbid 1987:28; Moulay R'cbid
1989:244). Met name de verschillende vrouwenorganisaties pleitten
reeds jaren voor aanpassing van het familierecht aan de veranderde
sociale omstandigheden. Ben mijlpaal in deze discussies vormde de
publicatie van van het artikel 'La femme mineure' in het franstalige
tijdschrift Lamalifin november/december 1982 (cf. Daoud 1982). Dit
artikel was een reactie op het wetsvoorstel van 1981, dat in een sfeer
van geheimhouding tot stand was gekomen. De prominente juristen
Moulay Rchid en Khamllshi en de spraakmakende sociologes Mernissi
en Belghiti gaven hun visie op de toekomst van het familierecht in
Marokko.
Eind jaren tachtig en begin jaren negentig werd de strijd voor de
hervorming van het familierecht steeds vaker gepresenteerd als een
strijd voor de mensenrechten. Herziening van de Mudawwana werd
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opgenomen in de programma's van de verschillende organisaties voor
mensenrechten. Mede onder druk van het buitenland werd het
politieke en culturele klimaat in Marokko gedurende deze periode
steeds liberaler. Met name in de Franse taal verschenen de laatste
jaren talrijke publicaties op het terrein van de rechten van de vrouw.
De sociologe Fatima Mernissi speelde in deze 'feministische golf' een
toonaangevende rol, onder meer door talrijke geschriften van eigen
hand en door het redigeren van een aantal bundels met artikelen."
Koning Hassan II is de hoofdpersoon in het Marokkaanse politieke
leven. Hervorming van het familierecht is uiteindelijk van zijn wil
afhankelijk. Zijn politiek inzake de hervorming van het familierecht
kenmerkt zich door een voortdurend balanceren tussen fundamentalisten, orthodoxen en allerlei soorten modernisten. Het is onmogelijk om
al deze partijen tevreden te stellen door een hervorming. In vele
opzichten geldt de koers van de regering inzake het familierecht als
de toetssteen voor het islamitische gehalte van het beleid, net zoals in
vele andere islamitische landen. Het handhaven van de status quo, met
af en toe de loze belofte van hervorming, leek jarenlang de veiligste
houding in deze precaire situatie. De hervorming van 1993 past in
zekere zin in deze lijn, doordat zij nauwelijks wezenlijke veranderingen biedt, maar veeleer een kosmetische aanpassing is.
Tot slot bespreek ik in deze paragraaf kort het verloop van de
hervorming van 1993, dat ik indeel in zes fasen. Voor een uitvoeriger
bespreking van de voorgescbiedenis verwijs ik naar het artikel van AlAhnaf (1994).
(1) De eerste fase wordt ingeluid door een rede van de koning op
20 augustus 1992. Hij reageert hierin op de acties van de zijde van
feministen en modernisten voor de hervorming van de Mudawwana
Hij nodigt de vrouwen van Marokko uit om hun visie te geven op het
bestaande familierecht.
(2) Op 29 september 1992 ontvangt de koning vertegenwoordigers
van vrouwenorganisaties ten paleize. Bij die gelegenheid verklaart bij
dat bij als amir al-mu'minin, 'leider der gelovigen', een taak veran-
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kerd in artikel 19 van de Grondwet van 1992, het recht op ijtihiid
heeft. De koning wenst niet dat de hervorming van het familierecht
onderwerp van de komende verkiezingsstrijd zal worden. Dit kan de
natie slechts verdelen. Als leidsman van de bevolking in islamitische
aangelegenheden en als een nationale paterjamilias zal hij de vorm
van het nieuwe familierecht bepalen.
(3) Op 13 october 1992 wordt een commissie van 'ulama'ingesteld
ter voorbereiding van een hervorming van het familierecht. De
voorzitter is Abdelhadi Boutaleb, een alumnus van de QarawiyIn
universiteit, het eeuwenoude centrum van islamitische geleerdheid in
Fez. Professor Boutaleb kan bogen op een carriere als diplomaat en
is een specialist op het terrein van het intemationaal publiekrecht.
(4) De minister van religieuze stichtingen en godsdienstzaken maakt
in maart 1993 bekend dat de commisie van 'ulama' klaar is met haar
werk.
(5) Op 1 mei 1993, een nationale feestdag, ontvangt de koning
opnieuw vrouwen ten paleize. Hij biedt hun het voorstel van de
commissie der 'ulamd' aan en nodigt hen uit om hun mening aan deze
commissie kenbaar te maken. De koning beveelt de vrouwen om
overeenstemming te bereiken met de 'ulama', als zij hier niet in
slagen zal hij persoonlijk ingrijpen. Nadat het voorstel aldus openbaar
is gemaakt barst het publiek debat los, zoals bij voorbeeld blijkt uit de
talrijke artikelen in dagbladen en tijdschriften.
(6) Op 10 september 1993 kondigt de koning per 'dahir' (~ahfr),
'koninklijk decreet', de teksten van de drie wetswijzigingen, waaronder van de Mudawwana, af. De hervormingen zijn hiermee een feit
geworden.
Het is opmerkelijk dat geen parlementaire behandeling van de
wetsvoorstellen heeft plaatsgevonden. Wegens de verkiezingen is het
parlement ontbonden. In deze situatie heeft de Koning, overeenkomstig artikel 101 van de Grondwet, alle wetgevende macht. In de
preambules van de drie dahirs waarbij de wetten worden afgekondigd
wordt ook naar deze bepaling verwezen. Reeds in zijn redevoeringen
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van 29 september 1992 en 1 mei 1993 had de koning laten blijken dat
hij de hervorming van het familierecht slechts in zeer beperkte mate
onderwerp van een openbare discussie wilde laten zijn, als amir almu'minin wenste hij zelfstandig de koers te bepalen. Net als de grote
symbolische waarde van het familierecht, lijkt ook het onttrekken van
nieuwe wetgeving op dit terrein aan de volksvertegenwoordiging een
klassieke procedure te zijn in belangrijke delen van de islamitische
wereld. Zo kwamen ook de Ottomaanse wet op het familierecht van
1917 en Egyptische hervormingen onder president Sadat zonder
tussenkomst van het parlement tot stand.
Met de invoering der hervormingen is de discussie over het
Marokkaanse familierecht allerminst verstomd. Integendeel, de nieuwe
wetgeving heeft aanleiding gegeven tot een groot aantal publicaties,
zowel van modernisten als fundamentalisten. Zowel de inhoud van de
hervormingen als de gevolgde procedure worden door sommigen sterk
bekritiseerd. In de 'Conclusies' zal ik hierop kort terugkomen.

3 Inhoud der hervormingen
De hervormingen hebben betrekking op drie wetten.
(1) Ten eerste het Wetboek van het Verbintenissenrecht, dat
oorspronkelijk uit 1913 dateert (afgekort als DOC). Deze wet wordt
aangevuld met een lid van een artikel dat verband houdt met vorderingen betreffende onderhoudsplicht, bruidsprijs en schadeloosstelling
na verstoting.

(2) Ten tweede het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
(afgekort als QMM) uit 1974. De hervorming betreft twee artikelen:
artikel 179 betreffende de procedure bij verstoting en artikel 494
betreffende de onderhoudsplicht.
(3) Ten derde het wetboek op het personeel statuut, de Mudawwana
(afgekort als Mud), van 1957 en 1958. Negen artikelen worden
herzien en aangevuld. Twee nieuwe artikelen worden als bis-nummers
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toegevoegd. Ben artikel wordt afgeschaft.
Bij de bespreking der hervormingen zal ik de ordening van
onderwerpen zoals gepresenteerd in de Mudawwana als leidraad
gebruiken. De hervormingen hebben betrekking op de volgende acht
onderwerpen:
1 formaliteiten van de sluiting van de huwelijksovereenkomst (art. 5
Mud) en de huwelijksvoogdij (art. 12 Mud);
2 polygamie (art. 30 Mud);
3 documenten vereist voor het opmaken van de huwelijksacte (art. 41
Mud);
4 procedure van de verstoting (art. 48 Mud; art. 179 QMM) en de
biermee verbonden schadeloosstelling (art. 52 bis Mud; art. 60
Mud);
5 de verzorging (art. 99 Mud; art. 102 Mud);
6 de onderhoudsplicht (art. 119 Mud; art. 494 QMM; art. 1248 DOC);
7 de wettelijke vertegenwoordiging (art. 148 Mud);
8 de instelling van een familieraad (art. 156 bis Mud).

De hervormingen richten zich op de eerste vier boeken van de
Mudawwana, de legaten en het erfrecht blijven buiten beschouwing.
Dit komt overeen met het feit dat ook de vrouwenorganisaties zich
nauwelijks met deze kwesties bezighouden, hoewel de ongelijkheid
tussen man en vrouw op het gebied van het erfrecht toch ook duidelijk
in het oog springt. In 1990 zei een activiste mij reeds dat deze
onderwerpen niet hun aandacht hadden omdat voor vrouwen uit arme
families het erfrecht in de practijk nauwelijks van betekenis was.
Reeds op 11 juni 1992 is bij koninklijk decreet no. 1-92-91 de
leeftijd van wettelijke meerderjarigheid van 21 naar 20 jaar teruggebracht, een wijziging van artikel 137 van de Mudawwana. Dit
onderwerp blijft bier verder buiten beschouwing omdat het niet tot het
familierecht in stricte zin behoort."

3.1
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Sluiting van de huwelijksovereenkomst, 'aqd an-nikiih, en de
huwelijksvoogdij, wiliiyatan-ni~ (art. 5 Mud; art. 12 Mud)

De huwelijksvoogdij is een van de hete hangijzers in de discussies
over de hervorming van het Marokkaanse familierecht. Overeenkomstig de regels van de Malikitische jiqh sluit de vrouw nooit zelf
de huwelijksovereenkomst, maar moet zij zich in alle gevallen laten
vertegenwoordigen door een walt, een huwelijksvoogd van mannelijke
kunne. In de wet wordt nauwkeurig bepaald welke man deze taak in
de voorkomende gevallen mag vervullen. In de practijk treedt veelal
haar vader of broer als zodanig op, maar volgens de wet kan ook een
zoon de eerst aangewezen zijn om zijn moeder te vertegenwoordigen,
mits hij aan de eisen van handelingsbekwaamheid voldoet (art. 11
Mud). Redenen ter rechtvaardiging van de instelling der huwelijksvoogdij zijn volgens islamitische geleerden de mindere mate van
redelijkheid, 'aql, van de vrouw in vergelijking met de man, haar
beperktere kennis van de buitenwereld, doordat zij zich vooral in de
beslotenheid van het huishouden hoort te bewegen, en het grote belang
van een huwelijksband niet alleen voor de echtelieden zelf, maar ook
voor de betrokken families.
De vrouw moet echter wel haar instemming betuigen met de
huwelijksovereenkomst. Deze voorwaarde wordt reeds in de Mudawwana van 1958 expliciet gesteld in artikel 12 lid 1. In de herziene
tekst van 1993 is deze regel overgenomen. In de nieuwe redactie van
artikel 5 lid 1 wordt de noodzaak tot instemming (ri4li) en toestemming (muwtijaqa) van de echtgenote met de huwelijksovereenkomst
expliciet genoemd, zoals ook in de oude tekst het geval was. De
vernieuwing van de regels ligt in een verdere formalisering van de
procedure, doordat de vrouw in geschrifte blijk moet geven van haar
instemming. Volgens artikel 5 lid 1 nieuw moet zij haar handtekening
plaatsen (tawqf') in het officiele aantekenregister waarin een van beide
'udal de details van de huwelijksovereenkomst noteert ten einde
naderhand een acte te kunnen opstellen.
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Deze hervorming volgt de practijk van de 'udid van grote steden
als Rabat. In november 1989 was ik getuige van de sluiting van een
huwelijksovereenkomst in de melldh, de voormalige Joodse wijk, in
het oude stadsdeel van Rabat. De echtgenote kwam op een bepaald
moment tijdens de sluiting van de overeenkomst de kamer binnen
waar de mannen van de beide families, onder wie de bruidegom, en
de 'udid bijeen waren. Zij maakte haar instemming met de overeenkomst aan de beide 'udal kenbaar, waarop deze haar vroegen in het
aantekenregister haar handtekening te plaatsen. Ben van de 'udilllegde
mij later uit dat het gebruikelijk was in Rabat om de echtgenote te
laten tekenen als blijk van haar instemming, hoewel dit niet vereist
was volgens de wet (cf. Buskens 1993:346).
Aansluitend op eerdere hervormingen ten opzichte van het klassieke
islamitische recht in de Mudawwana van 1958 krijgen de 'udal door
deze formalisering van de procedure opnieuw extra taken bij het
toezicht houden op de naleving van de wet. De verplichting tot het
plaatsen van een handtekening kan niet teruggevoerd worden op de
fiqh. In de klassieke rechtsboeken ligt de nadruk op het mondelinge
karakter van de overeenkomst. Voor een vrouw die nog niet eerder
gehuwd is geweest, een bikr, kan instemming met de overeenkomst
zelfs blijken uit het zedig zwijgen, of het wegpinken van een traan.
AIleen het weigeren van instemming moet in dit geval expressis verbis
geschieden. Ben dergelijke formalisering is echter evenmin strijdig
met de klassiek islamitische beginselen, maar biedt de vrouw meer
rechtszekerheid. Instelling van nieuwe adminstratieve procedures is
een bekende manier om het islamitisch recht te moderniseren, zonder
dit rechtstreeks aan te tasten.
In lid 2 van artikel 12 van de nieuwe redactie is de negatieve
formulering dat de vrouw niet zelf de overeenkomst sluit weggelaten,
waardoor de toonzetting positiever wordt: er is nu alleen sprake van
machtiging, tafwid, van de huwelijksvoogd door de vrouw om de
overeenkomst te sluiten. Het beginsel dat de vrouw niet zelf de
huwelijksovereenkomst sluit, maar zich moet laten vertegenwoordigen

blijft hiermee echter onaangetast. In het vierde en laatste lid van het
nieuwe artikel 12 treedt een echte hervorming aan de dag. De
meerderjarige vrouw van wie de vader overleden is heeft het recht om
zonder tussenkomst van een huwelijksvoogd een huwelijksovereenkomst te sluiten. Voorzichtigheidshalve voegt de wetgever hieraan
onmiddellijk toe dat zij deze taak echter ook kan overlaten aan een
huwelijksvoogd van haar eigen keuze. Deze bepaling houdt in dat de
Marokkaanse wetgever gedeeltelijk de plicht tot huwelijksvoogdij
heeft afgeschaft. Hij heeft het echter niet aangedurfd om ook de vader
zijn zeggenschap over zijn dochter te ontnemen in deze vitale kwestie.
De patriarchale structuur van het familierecht is zo nog enigermate
gerespecteerd.
De nieuwe bepaling kan tot een vreemde situatie leiden. Wat indien
de vader van de vrouw die een huwelijksovereenkomst wenst aan te
gaan nog in leven is, terwijl zij ook reeds een zoon heeft die handelingsbekwaam is? Overeenkomstig de rangorde der huwelijksvoogden
vastgesteld in artikel 11 gaat de zoon voor de vader. In dit geval zou
dat betekenen dat de vrouw zich dan toch moet laten vertegenwoordigen door haar zoon als huwelijksvoogd, terwijl dit niet nodig zou zijn
als haar vader reeds overleden was.
Het nieuwe vierde lid van artikel 12 vervangt een oude bepaling
die het in bepaalde gevallen mogelijk maakt dat een vader zijn
dochter, na tussenkomst van de rechter, dwingt tot een huwelijk. Dit
recht op huwelijksdwang, jabr of ijbdr, is door de hervormingen van
1993 komen te vervallen, zij het dat artikel 5 lid 1 nieuw abusievelijk
nog naar dit recht verwijst. In de rest van de wet ontbreekt echter elk
spoor van deze instelling. Afschaffmg van deze gehate bepaling is een
belangrijke vernieuwing, al betekent dit niet dat het uitoefenen van
sociale druk in gezinsverband op een zoon of dochter om met een
voorgesteld huwelijk in te stemmen hiermee verleden tijd is (cf.
Buskens 1993:316-326).
Samenvattend kunnen we stellen dat inzake de huwelijksvoogdij de
nieuwe bepalingen tot enkele belangrijke verbeteringen hebben geleid.
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Door de formaliteit van het plaatsen van de handtekening door de
echtgenote is een betere controle op haar daadwerkelijke instemming
met de huwelijksovereenkomst mogelijk. De 'udid zijn met dit
toezicht belast. In een beperkt aantal gevallen is de huwelijksvoogdij
afgeschaft, waarmee gedeeltelijk voldaan is aan de verlangens van
feministes. De afschaffmg van de verafschuwde huwelijksdwang lijkt
vooral symbolische betekenis te hebben, maar is hierdoor niet minder
belangrijk.

3.2 Polygamie, ta'addud (art. 30 Mud)
Naast de huwelijksvoogdij is ook het recht van de Moslimse man om
met ten hoogste vier vrouwen tegelijkertijd gehuwd te zijn, gewoonlijk
aangeduid met de term polygamie (ta'addud az-zawja: of kortweg
ta'addudi, een belangrijk symbool in de strijd om de hervorming van
het islamitische familierecht. De herziening van 1993 houdt een
nieuwe redactie van artikel 30 van de Mudawwana betreffende de
polygamie in. Het nieuwe artikel kent helaas anders dan de oude
redactie geen onderverdeling in leden. In de nieuwe Marokkaanse
edities worden deze wel gesuggereerd door het inspringen en het
plaatsen van streepjes. Ik zal in het navolgende voor het gemak naar
de vier te onderscheiden volzinnen verwijzen als waren het vier
onderscheiden leden.
(Lid 1) Het herziene artikel opent met de nieuwe bepaling dat het
verplicht is om de eerste vrouw in te lichten over het voomemen om
een volgend huwelijk te sluiten. De plicht om de aanstaande echtgenote op de hoogte te stellen van het feit dat de man al gehuwd is,
bestond ook reeds in de oude Mudawwana (art. 30 lid 2). In de
nieuwe versie is de verplichting echter sterker geformuleerd: er is
geen huwelijk met een tweede vrouw mogelijk dan na haar ingelicht
te hebben dat de man reeds gehuwd is. Noch uit de tekst van de oude
wet, noch uit de nieuwe redactie blijkt op wie deze plichten rusten.
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De wetgever had een extra waarborg voor de vervulling van deze
plicht jegens de aanstaande echtgenote kunnen creeren door in artikel
42 lid 1 toe te voegen dat ook de burgerlijke staat van de echtgenoot
volledig beschreven moet worden in de huwelijksacte, onder verwijzing naar de in artikel 41 lid 2 van de nieuwe Mudawwana vereiste
documenten.
(Lid 2) Het tweede lid van de nieuwe redactie bepaalt dat een
vrouw het recht heeft om in de huwelijksovereenkomst een voorwaarde op te nemen dat de man geen andere echtgenote zal huwen.
Indien hij dit desondanks toch doet is hieraan automatisch de sanctie
verbonden dat de vrouw het recht heeft om zichzelf te verstoten. Het
vernieuwende van deze bepaling ligt in de regel dat aan het schenden
van de voorwaarde automatisch de sanctie is verbonden dat een vrouw
zichzelf kan verstoten. In het verleden vergaten vrouwen regelmatig
om op deugdelijke wijze een sanctie aan de voorwaarde te verbinden,
zodat zij zich tot de rechter moesten wenden met een verzoek om
huwelijksontbinding op grond van artikel 31 Mud.
De bepaling is echter geen volledige vernieuwing, maar ten dele
een benadrukking van reeds bestaande rechten. Artikel 44 Mud biedt
een uitleg van de instelling der verstoting, en noemt daarbij de
verstoting door de vrouw zelve als een van de mogelijke vormen. In
het klassieke Malikitische recht bestaat voor de vrouw de mogelijkheid
een dergelijke voorwaarde in de huwelijksovereenkomst te laten
opnemen. Volgens defiqh heeft een vrouw echter nooit de mogelijkheid om polygamie aan haar echtgenoot te verbieden, dit zou strijdig
zijn met de rechten van de man. Zij kan hieraan hoogstens een sanctie
verbinden. Artikel 38 Mud verwijst hiernaar impliciet door te spreken
over toegestane huwelijkse voorwaarden. Ook voor een goed begrip
van deze nieuwe bepaling blijft bestudering van de fiqh-literatuur
noodzakelijk. Voor nadere uitleg verwijs ik naar het artikel van
Boumans elders in deze bundel en naar Boumans 1990.
In artikel 31 Mud vinden wij ongeveer dezelfde bewoordingen
terug als in artikel 30 lid 2 Mud nieuw. Als sanctie voor het negeren
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van de voorwaarde om geen andere vrouw te huwen wordt hier echter
niet de zelfverstoting genoemd, maar de mogelijkheid voor de vrouw
om zich tot de rechter te wenden met het verzoek om en rechterlijke
huwelijksontbinding in de vorm van een faskh. Is het niet aanpassen
van artikel 31 aan de nieuwe tekst van artikel 30 te wijten aan
slordigheid, of wil de wetgever naast de zelfverstoting ook de faskh
behouden?
(Lid 3) Het derde lid van de nieuwe redactie is identiek met het
eerste deel van het tweede lid van de oude redactie. Ben polygaam
huwelijk kan voor de eerdere echtgenote(s) tot schade, darar, leiden.
De rechter kan in een dergelijk gevaI mede op grond van artikel 56
Mud het huwelijk ontbinden.
(Lid 4) Pas aan het slot van dit herziene artikel volgt de meest
cruciaIe regel:

De nieuwe bepaIing houdt een belangrijke vernieuwing in doordat
de rechter nu reeds vooraf een polygaam huwelijk kan tegenhouden.
Op grond van de oude Mudawwana had hij slechts de mogelijkheid
om achteraf in te grijpen door het eerdere huwelijk op verzoek van de
vrouw te ontbinden wegens schade, darar, op grond van artikel 30 lid
2 oud (hetgeen overeenkomt met artikel 30 lid 3 nieuw).
Het ontbreken van een toelichting op de procedure die de rechter
moet volgen bij het verlenen dan wei weigeren van toestemming doet
mager aan.
Het is opmerkelijk dat dit cruciaIe artikel besluit met de belangrijkste en meest fundamentele bepaIing inzake polygamie, De
bewoordingen van lid 4 komen ten dele overeen met lid 1 van het
oude artikel 30 Mud:
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'In aIle gevaIlen wanneer een onbillijke behandeling van
[lenerlijk: een gebrek aan rechtvaardigheid tussen; LB] de
echtgenotes is te vrezen, dan mag de rechter geen toestemming
voor polygamie geven. '
Met deze regel wordt verwezen naar de verplichting voor de man om
in geval van polygamie aile echtgenotes op volslagen gelijke en
rechtvaardige wijze te behandelen, zoaIs uiteengezet in de klassieke
MaIikitische rechtsboeken en zoaIs ook genoemd in artikel 35 lid 2
van de Mudawwana.
Ten eerste voigt uit deze bepaIing dat de rechter toestemming moet
verlenen voor het aangaan van een polygaam huwelijk. Naar deze
rechterlijke toestemming wordt ook verwezen in artikel 41 Mud
nieuw: de twee 'udal kunnen aileen een huwelijksacte opstellen indien
de man in voorkomende gevaIlen een dergelijke schriftelijke toestemming kan overleggen. Ten tweede voIgt hieruit dat de rechter deze
toestemming niet mag geven indien hij vreest dat de man niet in staat
tot een dergelijke gelijke behandeling.
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'Indien een onbillijke behandeling [van de echtgenotes] is te
vrezen, is polygamie niet toegestaan.' (vertaling Berger &
KaIdenhoven 1989).
De nieuwe redactie geeft de rechter duidelijker mogelijkheden tot
ingrijpen. Het is voor mij echter onbegrijpelijk waarom deze
grondregel niet aIs eerste genoemd wordt.
De Marokkaanse wetgever heeft het nog steeds niet aangedurfd om
polygamie te verbieden, ondanks pleidooien van modernisten. Het
aIoude recht van de man is niet wezenlijk aangetast. De rechter is
slechts belast met een verscherpte controle op gelijke behandeling en
toegerust met betere middelen om in te grijpen bij het ontbreken
hiervan. Overeenkomstig artikel 41 lid 5 Mud nieuw hebben ook de
'udal een taak toebedeeld gekregen in het toezicht.
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Documenten vereist voor het opmaken van de huwelijksacte
(art. 41 Mud)

Artikel 41 van de Mudawwana betreft de formele aspecten van de
huwelijksluiting. Dit bepaalt welke documenten bij de 'udal overlegd
dienen te worden aIvorens deze tot het opmaken van een huwelijksacte
kunnen overgaan. Deze bepaIingen behoren niet tot het klassieke
islamitische recht, zoaIs terug te vinden in dejiqh-literatuur, maar zijn
modeme toevoegingen vanwege de wetgever. Zij vormen opnieuw een
voorbeeld van de invoering van overheidstoezicht op het familieleven
der Marokkaanse Moslims door formaIisering van de huwelijksprocedure. De wetgever vermijdt aIdus een te directe ingreep in de inhoud
van het islamitische recht, maar kan toch de practijk van dit recht
hervormen door de instelling van administratieve vereisten. Dit is een
bekende strategie in de reformistische en modernistische islamitische
stromingen, waarvan ook de Mudawwana een product is.
De oude tekst van artikel 41 stelde drie documenten verplicht,
terwijl de hervormde versie zeven documenten opsomt. Van deze
zeven documenten zijn vijf nieuwe stukken, terwijl de eisen voor de
twee gehandhaafde stukken aangescherpt zijn. Het in het oude lid 2
genoemde stuk betreffende de burgerlijke staat van de man is komen
te vervaIlen, doordat in deze gegevens reeds voorzien is door het
document dat in het nieuwe lid 2 vereist wordt. Terwijl de oude versie
opent met een positieve formulering, is de nieuwe tekst negatief
gesteld: de 'udid mogen de huwelijksacte niet opmaken, dan nadat
voldaan is aan de eis om de genoemde documenten te overleggen.
Wellicht heeft door deze negatieve formulering de bepaIing aan kracht
gewonnen.
(Lid 1) Het eerste lid verplicht de beide echtelieden een geboorteacte te overleggen, indien zij in de Burgerlijke Stand ingeschreven
zijn. Dit is een logische vernieuwing ten opzichte van de Mudawwana
van 1958, daar inschrijving in de Burgerlijke Stand voor Marokkaanse
Moslims pas vanaf 1963 verplicht gesteld werd (cf. Vander Velden

HERVORMING VAN HET MAROKKAANSE FAMILIERECHT

73

1986). Personen die voor 1963 geboren zijn kunnen weI ingeschreven
staan, maar zijn daartoe niet verplicht.
(Lid 2) Het tweede lid betreft een document afgegeven door de
bestuurlijke autoriteiten waarin de volledige naam, de burgerlijke
staat, datum en plaats van geboorte, woon- of verblijfplaats en vooren achtemamen van beide ouders van elk van beide echtelieden
vermeld worden. Dit document lijkt op het stuk vereist door het oude
eerste lid, maar de gestelde eisen zijn uitvoeriger en preciezer.
(Lid 3) Het derde lid introduceert eveneens een vernieuwing.
Indien een van de echtelieden niet aan de minimum huwelijksleeftijd
die in de wet is gesteld voldoet, moet de rechter een schriftelijk stuk
afgeven waarin hij de persoon in kwestie ontheffing verleent van deze
eis. Zonder een dergelijk stuk mogen de 'udal geen huwelijksacte
opmaken. In artikel 8 Mud is aIleen sprake van de mogelijkheid om
aan de man ontheffmg van de minimum leeftijd van achttien jaar te
verlenen, 'indien ernstige moeilijkheden gevreesd worden'. Voor de
vrouw is volgens de wet Dimmerontheffmg mogelijk van de minimum
leeftijd van vijftien jaar. Met deze nieuwe eis kan de overheid
strengere controle uitoefenen op deze regel.
(Lid 4) Het vierde lid introduceert ook een vernieuwing, vergelijkbaar met de voorgaande. Overeenkomstig artikel 7 Mud kan een
rechter toestemming verlenen voor het huwelijk van een krankzinnige
of een zwakzinnige. De 'udal mogen echter in dit gevaI aIleen een
huwelijksacte opmaken indien een schriftelijk stuk overlegd wordt
waaruit deze rechterlijke toestemming blijkt, hetgeen misbruik beter
helpt tegen te gaan.
(Lid 5) Het vijfde lid introduceert de nieuwe verplichting voor de
man om een schriftelijke toestemming van de rechter te overleggen
indien hij een polygaam huwelijk wenst te sluiten. ZoaIs wij in de
voorgaande paragraaf bij de bespreking van artikel 30 hebben gezien
is de verplichting dat de rechter toestemming moet verlenen voor een
polygaam huwelijk een hervorming ten opzichte van de oude
Mudawwana en ten opzichte van het klassieke islamitische recht. In

74

LEON BUSKENS

de oude redactie van artikel 41 bevatte lid 2 alleen de verplichting om
een stuk te overleggen betreffende de burgerlijke staat van de man,
een eis waaraan in de nieuwe versie voldaan wordt door het in lid 2
vereiste stuk. De oude eis was kennelijk gericht op het vermijden van
het overschrijden van het maximaal toegestane aantal echtgenotes voor
een man van vier (cf. art. 29 lid 2 Mud) en op de plicht tot het
informeren van de nieuwe echtgenote over het feit dat haar aanstaande
reeds gehuwd was met een andere vrouw (cf. art. 30 lid 2 oud). Net
als in de voorgaande bepalingen maakt de verplichting tot het
overleggen van een document scherpere overheidscontrole, uit te
oefenen door rechters en 'udal, mogelijk.
(Lid 6) Het nieuwe zesde lid lijkt op het oude derde lid, maar net
als het nieuwe tweede lid, formuleert het de verplichtingen uitvoeriger
en nauwkeuriger. De oude redactie spreekt over 'een stuk' ofletterlijk
'iets wat aantoont', mil yuthbitu, de nieuwe versie vereist een
'adoulaire acte', wathiqa, onder verwijzing naar de vier vormen van
huwelijksontbinding die de wet kent: verstoting, verstoting tegen
compensatie, rechterlijke verstoting en overlijden. Dit lid vertegenwoordigt hetzelfde streven naar sterker overheidstoezicht, door het
stellen van nauwkeuriger en uitvoeriger eisen, dat ook in de voorgaande bepalingen naar voren treedt.
(Lid 7) Het zevende lid introduceert de vernieuwing tot het
overleggen van een medische verklaringdie aantoont dat de echtelieden
beide vrij zijn van besmettelijke ziekten. Deze verplichting is met
name gericht op het voorkomen van de verspreiding van sexueel
overdraagbare aandoeningen als Aids. Ben dergelijke verplichting is
mijns inziens te funderen in het klassieke islamitische recht, waar als
een van de uitgangspunten geldt dat een huwelijk geen schade mag
berokkenen aan een of beide echtelieden. Deze gedachte ligt ten
grondslag aan artikel 54 Mud, die het de rechter mogelijk maakt een
rechterlijke verstoting, tatliq, uit te spreken wegens een gevaarlijk
gebrek bij een der echtelieden, zoals een besmettelijke ziekte.
De verplichting tot het overleggen van deze medische verklaring
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is ten onzent scherp veroordeeld door Hendriks in een artikel getiteld
'Nieuwe Marokkaanse familiewetgeving doorstaat toets mensenrechten
niet'. Bij dit stuk kan een aantal kritische kanttekeningen geplaatst
worden. Ten eerste dienen wij ons de vraag te stellen hoe mensenrechten te definieren, In de islamitische optiek mag, zoals gezegd, een
huwelijk niet schadelijk zijn voor een of beide echtelieden. Tegelijk
is sexualiteit een essentieel onderdeel van het huwelijk, zoals ook
blijkt uit de omschrijving van het doel van het huwelijk in het eerste
artikel van de Mudawwana. Voor de klassieke rechtsgeleerden geldt
sexuele omgang zelfs als het voornaamste doel van het huwelijk. In
deze visie lijkt het niet vreemd om overdracht van aandoeningen door
geslachtsgemeenschap proberen te vermijden. Hendriks is voorts van
mening dat de bepaling zondigt tegen het proportionaliteits- en het
subsidiariteitsbeginsel. Volgens hem zouden andere maatregelen veel
effectiever zijn, met name verbetering van de sociaal-economische
positie van de vrouw. Met dit laatste commentaar geeft Hendriks blijk
van weinig vertrouwdheid met de Marokkaanse cultuur en van een
optimisme dat moeilijk te funderen lijkt.
Of de bepaling in de practijk zal werken staat nog te bezien, de
vraag in aanmerking nemend of er voldoende mogelijkheden bestaan
om de benodigde onderzoekingen te laten uitvoeren. Veel mensen
missen eenvoudigweg de financiele middelen hiertoe, gesteld dat de
mogelijkheid aanwezig is. De idee op zich is echter niet slecht, gezien
in Marokko onder bepaalde delen van de bevolking heersende
risicovolle sexuele gewoonten, zoals bij voorbeeld de weerzin tegen
het gebruik van condooms.
De herziening van artikel 41 houdt het verplicht stellen van meer
en uitvoeriger documenten ten behoeve van het opmaken van een
huwelijksacte in. Deze verplichtingen moeten leiden tot een beter
toezicht van de rechters en de 'udal op de eisen die de wetgever in de
Mudawwana aan het familieleven der Moslims stelt. De herziening
versterkt de tendens die in de oude Mudawwana van 1958 reeds
aanwezig was. Door de verdere ontwikkeling van het overheidsappa-
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raat, zoals de algemene invoering van de Burgerlijke Stand, is dit
scherpere toezicht ook mogelijk. Enerzijds passen deze vernieuwingen
in de reformistische interpretatie van de islam die het Marokkaanse
gezag aanhangt, waarbij recht gebruikt wordt als een instrument om
sociale hervormingen tot stand te brengen. Anderzijds houdt het
toenemende toezicht verband met een proces van staatsvorming dat
Marokko in deze eeuw doormaakt, waarbij de greep van de centrale
overheid op het dagelijks leven van de burger steeds sterker wordt.

weergave is van wat de 'udal doctrinair gezien doen. De verstotingsacte kan niet langer in een willekeurige plaats worden opgemaakt, nu
mogen alleen nog 'udui optreden die ressorteren onder een rechter die
bevoegd is in het arrondissement waarin de echtelijke woning zich
bevindt. Betekent dit dat, aangezien een Marokkaanse rechter in
Nederland niet bevoegd is, in ons land de 'udid werkzaam op de
Marokkaanse consulaten geen verstotingsacten meer op schrift mogen
stellen? Uit een recent artikel van Leila Jordens-Cotran blijkt dat
ondanks deze en andere overwegingen in Nederland nog steeds
consulaire verstotingen kunnen plaatsvinden die rechtsgeldig zijn naar
Marokkaans recht (Jordens-Cotran 1995).
De belangrijkste vernieuwingen schuilen in het nieuwe tweede lid
van artikel 48, in combinatie met artikel 179 van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering. Artikel48 lid 2 Mud nieuw introduceert
twee belangrijke vernieuwingen.
(1) Ten eerste dienen beide partijen, dus ook de echtgenote, in
beginsel bij de tasjil van de verstoting aanwezig te zijn. Indien de
echtgenote de oproep hiertoe ontvangen heeft, maar niet komt, dan
kan de verstoting indien de man dit wenst toch plaatsvinden. Aanwezigheid van de echtgenote is van groot belang omdat zij zo
onmiddellijk op de hoogte raakt van de verstoting, terwijl voorheen
de rechter haar pas naderhand hoefde in te lichten volgens artikel 81
lid 6 Mud. Bovendien kan de vrouw aldus terstond inlichtingen
verstrekken die van belang zijn voor de materiele afwikkeling van de
huwelijksontbinding, bij voorbeeld met betrekking tot vaststelling van
de onderhoudsplicht gedurende de wachtperiode en voor het onderhoud van de eventuele kinderen. Het is opmerkelijk dat artikelen 80
en 81 Mud niet aangepast zijn aan deze nieuwe regel.
(2) Ten tweede is toestemming van de rechter nodig alvorens deze
tasjil mag plaatsvinden. In deze tekst is onduidelijk waartoe de rechter
toestemming geeft: tot het verrichten van de verstoting op zich
(raIaq) , tot het optreden der 'udal (ishhiid) , of tot het registreren
(tasjz1). Uit het herziene artikel 179 van het Wetboek van Burgerlijke
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3.4

Procedure voor verstoting, ~q, en schadeloossteIling,
mut'a, (art. 48 Mud; art. 179 QMM; art. 52 bis Mud; vervallen van art. 60 Mud)

Het derde hete hangijzer in de discussies over het Marokkaanse
familierecht is de mogelijkheid voor de man om, in overeenstemming
met het klassieke islamitische recht, het huwelijk te verbreken door
een eenzijdige rechtshandeling, zonder zijn echtgenote hierin op
enigerwijze in te kennen, de zogenaamde verstoting, talaq. De
Marokkaanse wetgever heeft ook bij de hervorming van 1993 niet
gedurfd om de man dit voorrecht te ontnemen, zoals in Tunesie .reeds
in 1956 gebeurde, net als met het verbieden van de polyganne. In
plaats van deze radicale oplossing heeft de Marokkaanse wetgev~r
gekozen voor een aantal formele wijzigingen, met name ?p het terr~~n
van de procedure, die het voorrecht van de man met wezenlijk
aantasten. Deze wijzigingen zijn neergelegd in de Mudawwana door
vervanging van artikel 48, toevoeging van artikel 52bis, en afschaffing van artikel 60. Artikel 179 van het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering (QMM) is eveneens herzien.
Het herziene eerste lid van artikel 48 lijkt enigszins op de oude
tekst, maar is nauwkeuriger en uitvoeriger geformuleerd. Er is niet
langer sprake van tasjil, 'registratie', maar van ishhiid, 'het verz~ken
om als gekwalificeerde getuigen op te treden', hetgeen een preciezere
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Rechtsvordering, dat de procedure die de rechter moet volgen bij het
geven van de toestemming regelt, blijkt dat de rechter toestemming
voor de verstoting zelf moet geven."
Volgens artikel 179 lid 3 QMM verloopt de procedure in geval van
een verstoting als volgt:
(1) Ret uitgangspunt is dat een rechter toestemming moet geven
voor een verstoting, al-idhn bi t-talaq.
(2) Alvorens de rechter deze toestemming geeft moet hij eerst een
verzoeningspoging hebben ondemomen, eventueel door een beroep te
doen op twee arbiters, hakaman. De arbiters moeten een onderzoek
instellen naar de oorzaken van de tweespalt, shiqaq, en hiervan
verslag uitbrengen, indien zij niet slagen in hun streven. De verplichting tot een dergelijke verzoeningspoging lijkt gebaseerd op .~en
Koranisch gebod neergelegd in sura 4, vers 35. Ben dergelIjke
verzoeningspoging was reeds in de oude Mudawwana voorgeschrev~.n
in geval van een verzoek van de zijde van de echtgenote tot rechterlijke verstoting wegens schade, darar, op grond van artikel 56. Pas als
de verzoeningspoging mislukt is mag de rechter toestemming tot
verstoting geven.
(3) Wanneer de rechter de toestemming tot verstoting afgeeft
bepaalt hij een borgsom die de man moet storten in de kas van de
rechtbank alvorens de 'udal de verstotingsacte opmaken.
Deze borgsom fungeert als een garantie voor het voldoen van de
financiele verplichtingen jegens zijn gewezen echtgenote die voortvloeien uit de verstoting en die in het nieuwe artikel 179 lid 4 QMM
behande1d worden. Deze verplichtingen betreffen het onderhoud,
nafaqa, en het onderdak van de vrouw tijdens de wach~erio?e, het
eventueel voldoen van het uitgeste1de deel van de hruidsprijs. het
onderhoud der kinderen en een bezoekregeling van de kinderen voor
de vader. Ten dele was dit artikel reeds herzien per dahir no. 1-78952 van 18 april 1979. De kwestie van de nafaqa is thans ook nader
geregeld door artikel 494 QMM nieuw en artikel 1248 lid 2 bis DO~.
Ook de regeling der schadeloosstelling of mut'a welke een man znn

vro~w
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dient te geven na bepaalde vormen van huwelijksontbinding is
herzien. De oude Mudawwana kende deze instelling reeds, maar
behandelde het vraagstuk op een minder voor de hand liggende en
daardoor verwarrende plaats, namelijk in het hoofdstuk over de
rechterlijke verstoting. Ret bewuste artikel 60 is bij de herziening
komen te vervallen. In plaats hiervan is naast genoemd artikel 179 lid
4 QMM. nieu~ ~el 52 bis in de Mudawwana toegevoegd en artikel
1248 lid 2 bis m het Wetboek van het Verbintenissenrecht (DOC).
Artikel 52 bis maakt in de nieuwe Mudawwana deel uit van het
hoofdstuk over de verstoting, en heeft hiermee een logische plaats
gekregen. De schadeloosstelling wordt in dit artikel uitvoeriger en
helder omschr~ven. De man is verplicht zijn gewezen echtgenote een
~chadeloosstellmg te bieden indien hij haar eigener beweging verstoot,
idhii kana t-talaq min janibihi, behalve indien hij haar verstoot v66r
consummatie, terwijl een bruidsprijs is overeengekomen. In dit laatste
gev~ h~~ft de vrouw recht op de helft van de overeengekomen
bruidsprijs (cf. art. 22 Mud). Indien de rechter is gebleken dat de
echtgenoot de verstoting heeft verricht zonder goede reden bi dan
mubarrir maqbid, dan moet de rechter bij het vaststellenvan de
schadeloosstelling rekening houden met de schade die de vrouw
mogelijk heeft geleden. De vemieuwingen zijn ten opzichte van de
oude tekst slechts beperkt, er is veeleer sprake van een verduidelijking
van bes~de regels. De verplichting om vooraf een borgsom te
storten biedt voor de vrouw extra bescherming.
De hervormingen houden geen afschaffmg in van het recht van de
man om een huwelijk door een eenzijdige rechtshandeling te verbrek.en. De wetgever heeft een aantal procedurele en materiele belemmenngen geschapen w~door het voor de man minder aantrekkelijk
wordt om van het pnvilege van de verstoting gebruik te maken. De
wetg~ver toont opnieuw zijn respect voor de inhoud van de klassieke
bep~mge.n van de shari'a door zich te beperkingen tot procedurele
v~rmeuwmgen. ~e vr.ouw moet bij de afwikkeling van een verstoting
zijn, maar als Zlj weigert te komen kan de man de verstoting toch
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doorgang laten vinden. De reehter moot toestemming tot verstoting
geven, maar hij mag deze toestemming uiteindelijk, na het mislukken
van een verzoeningspoging, niet weigeren.
De reehter krijgt door de hervormingen een belangrijker rol
toebedeeld in het toezieht op eventueel misbruik door de man van zijn
klassiek islamitisehe voorreehten. Hij moot de vrouw besehermen
tegen een dergelijk misbruik. Door het instellen van een verpliehte
verstoting bij een gewone verstoting is de reehter nu in alle gevallen
bij een eehtseheiding betrokken, behalve in geval van een verstoting
tegen eompensatie, khul', welke plaatsvindt op verzoek van de
eehtgenote, dus met wederzijdse instemming. Persoonlijk vind ik deze
wijze van hervormen van het eehtseheidingsreeht via het instellen van
een formele procedure niet ontbloot van elegantie, al kan ik mij
voorstellen dat velen een algehele afsehaffmg van de verstoting
hadden gewenst. Net als in het geval van de polygamie is de fundamentele ongelijkheid tussen man en vrouw op dit punt blijven
voortbestaan. Dit is geheel in overeenstemming met het klassieke
islamitisehe reeht.

bestendigen. Uit gesprekken met Marokkaanse mannen bleek dat zij
na een echtseheiding soms grote moeite deden om de 'oneerbaarheid'
van hun gewezen eehtgenote en haar vrouwelijke bloedverwanten aan
te tonen, zodat de verzorging aan de moeder van de vader van de
kinderen zou toevallen, en daarmee in feite aan de vader zelf. De
hervorming heeft in ieder geval de onduidelijkheid inzake een
belangrijke kwestie weggenomen.
Het nieuwe artikel 102 betreft de duur van de verzorging. In plaats
van de grenzen ontleend aan de fiqh, namelijk voor een doehter tot de
eonsummatie van het huwelijk en voor een zoon tot de geslaehtsrijpheid, stelt de wetgever thans eenduidige leeftijdsgrenzen, uitgedrukt
in zonnejaren. Ben zoon staat onder verzorging tot zijn twaalfde jaar,
een doehter tot haar vijftiende. De ongelijkheid tussen man en vrouw,
met alle voor- en nadelen vandien, is ook in deze kwestie gehandhaafd. Na deze leeftijd kan de persoon zelf kiezen bij welke ouder hij
of zij wenst te wonen, of bij enige andere persoon die volgens artikel
99 voor de hadana in aanmerking komt.
Op dit punt toont de modeme wetgever respect voor de mogelijkheid dat het kind in grotere mate over ziehzelf zeggensehap wil
krijgen. De reehten van ouders en verwanten worden hieraan in
beperkte mate opgeofferd, zij het dat de algemene beperkingen van de
fiqb aangehouden worden, zodat het kind niet volledig vrij is in de
keuze bij wie het wenst te wonen.
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3.5 De verzorging, hadiina (artt. 99 en 102 Mud)
De oude tekst van de Mudawwana liet onduidelijkheid bestaan over
de vraag of de vader na huwelijksontbinding ook als verzorger, hadin,
van de kinderen kon optreden als de moeder, aan wie als eerste deze
taak toekomt, wegens goode redenen hiervoor niet in aanmerking
kwam. Het leek alsof de Marokkaanse wetgever afweek van de
Malikitisehe jiqh door de vader in artikel 99 niet te noemen (ef.
Buskens 1993:143-144). De hervorming heeft aan deze onduidelijkheid een einde gemaakt door in de nieuwe redaetie van artikel 99 de
vader meteen na de moeder en nog v66r de moeder van de moeder als
verzorger te noemen.
Met deze herziening lijkt de wetgever een bestaande praetijk te

3.6

De onderhoudsplicht, najaqa (art.119 Mud; art. 494 QMM;

art. 1248 DOC)
Volgens artikel 117 Mud is de eehtgenoot verplieht tot het onderhoud
van de vrouw op grond van eonsummatie van het huwelijk, of op
grond van de uitnodiging van de vrouw om tot eonsummatie over te
gaan. Artikel 118 Mud bepaalt wat tot het onderhoud van de vrouw
behoort: 'huisvesting, voeding, kleding en verpleging'. Artikel 118
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bepaalt voorts dat deze zaken 'in billijke mate en volgens wat naar
gewoonte en gebruik als noodzakelijk besehouwd wordt' verstrekt
moeten worden. Artikel 119 gaat nader in op de bepaling van de
omvang van het onderhoud. Lid 2 is ongewijzigd gebleven: de man
mag zijn vrouw niet zonder haar toestemming laten inwonen bij een
eventueel andere eehtgenote, oftewel, elke eehtgenote heeft in beginsel
reeht op een eigen huishouden.
In lid 1 van artikel 119 van de Mudawwana is een aantal bewoordingen vervangen, de verwijzing naar locale gewoonte gesehrapt,
en de procedure genoemd volgens welke het onderhoud in reehte
gevorderd kan worden. Volgens de nieuwe redaetie wordt het
onderhoud vastgesteld op grond van het 'inkomen', dakhl, van de
man, terwijl in de oude tekst sprake was van 'welv.aart' of 'rij.kdo~',
yusr. De nieuwe tekst noemt als een andere factor in de bepaling het
niveau der prijzen', mustawa l-as'ar, in plaats van eenvoudigweg 'de
prijzen', al-as 'ar. De verwijzingen naar 'het plaatselij~e gebruik',
'ndat ahl al-balad, en 'het tijdsgewrieht', IJOl al-waqt, zijn komen te
vervallen. Hangen deze wijzigingen samen met eeonomisehe ontwikkelingen? De nieuwe termen en het niet langer verwijzen naar
eigenaardigheden van tijd en plaats suggereren ee~ grotere nauw~eu
righeid en het ontstaan van een homogeen nauonaal eeono~seh
systeem. Op dit punt krijgt de reehter of diens gedelege.erde mm~er
vrijheid van interpretatie doordat plaatselij~e oms~dlghede~ met
langer een rol mogen spelen in de overwegmgen. HIJ moet zich op
harde cijfers baseren.
.. .
De nieuwe tekst van de Mudawwana biedt ook aanwijzmgen voor
de procedure die gevolgd dient te worden wanneer een vrouw het
onderhoud in reehte vordert. De reehter stelt een persoon aan om de
omvang van het onderhoud te bepalen. Deze persoon wordt niet nader
gespecificeerd. Gezien de bestaande praetijk..zou.deze ~ heel goed
door 'udUl uitgevoerd kunnen worden. ZIJ wmnen bij voorbeeld
inlichtingen op dit gebied in wanneer het onderhoud van vrou~ en
kinderen in verband met de financiele afwikkeling van een huwelIJks-
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ontbinding vastgesteld moet worden.
. Lid 1 van artikel 119 Mud besluit met enkele procedurele bepalingen, die nader uitgewerkt zijn in artikel 494 van het Wetboek van
Burgerlijke Reehtsvordering.
Aan artikel 1248 van het Wetboek van het Verbintenissenreeht is
een lid 2 bis toegevoegd dat bepaalt dat bepaalde sehulden voorrang
hebben boven andere. Volgens lid 1 en 2 van artikel 1248 zijn dit
allereerst sehulden in verband met de lijkbezorging, daarna sehulden
in verband met het sterfbed. Dan volgen de sehulden genoemd in
artikel 1248 lid 2 bis DOC: sehulden voortvloeiend uit het reeht van
de eehtgenote op de bruidsprijs, haar reeht op een sehadeloosstelling,
haar reeht op onderhoud, en het reeht van kinderen en ouders op
onderhoud. Met deze toevoeging biedt de wetgever opnieuw een extra
beseherming aan de zwakkeren, vrouwen en kinderen met name
inzake reeds bestaande reehten.
'

3.7

De wettelijke vertegenwoordiging, niyaba shar'fya (art. 148
Mud)

De oude redaetie van artikel 148 regelde enkel een aantal terminologisehe kwesties. Deze regels zijn in de nieuwe tekst overgenomen.
De nieuwe redaetie bepaalt eehter ook de volgorde waarin bepaalde
personen als wettelijk vertegenwoordiger van de handelingsonbekwame, qasir, optreden. Ben belangrijke vernieuwing is dat nu de moeder
automatiseh als wettelijk vertegenwoordiger kan optreden wanneer de
vader wegvalt door overlijden of door eigen handelingsonbekwaamheid. Volgens de oude versie wees de vader bij testament een voogd
aan (arrt. 148 en 151 Mud) of deed de reehter dit eventueel (artt. 148
en 152 Mud).
Het primaat van de vader is eehter gehandhaafd. De moeder komt
pas na hem in aanmerking. Bovendien zijn aan de voogdij van de
moeder beperkingen gesteld die niet voor de vader gelden. Zo moet
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de moeder meerderjarig zijn, dat wil zeggen twintig jaar of ouder (art.
137 Mud nieuw). Bovendien lean zij slechts de eigendommen van haar
pupil vervreemden met toestemming van de reehter.
De terminologie is ook gewijzigd in de hervorming. In plaats van
wildya, 'voogdij', is er nu sprake van niyaba shar'tya, 'wettelijke
vertegenwoordiging'. De terminologie voor de persoon die deze taak
uitoefent is echter ongewijzigd gebleven. Wanneer de moeder dit doet,
heet zij net als de vader, wali, 'voogd'.
Zowel naar vorm als naar inhoud biedt dit artikel belangrijke
vernieuwingen. De kwestie van de wettelijke voogdij was voor de
vrouwen en hun bondgenoten een van de stenen des aanstoots. De
moeder heeft nu een minder ongelijke positie gekregen, zij het dat zij
nog steeds niet dezelfde reehten als de vader heeft. Net als op eerdere
punten respeeteert ook de modeme wetgever tot op zekere hoogte de
patriarehale waarden, verankerd in het klassieke islamitische recht en
in de Marokkaanse samenleving. De vorm van het artikel is ook een
vooruitgang. Het artikel biedt een heldere, puntsgewijze opsomming
die ondubbelzinnig de hierarchie aangeeft, in plaats van de massieve
volzin van de oude redaetie.

vinden zijn in de Koran, met name in de reeds in geval van eehtseheiding genoemde passage sura 4, vers 35, die de bemiddeling bij
echtelijke twisten betreft. De toekomst zal moeten leren welke rol
deze familieraad in het dagelijks leven kan spelen.

3.8 De familieraad, majlis li I-'ii'ila (art. 156 bis Mud)
De Mudawwana regelt in artikel 156 dat de Minister van Justitie is
belast met het instellen van een orgaan dat de reehter bijstaat in zijn
zorg voor pupillen die hij onder zijn hoede heeft. Op dit artikel voIgt
in de nieuwe versie een artikel 156 bis dat de instelling van een
familieraad die de reehter bijstaat in familieaangelegenheden regelt.
Deze instelling zal nader geregeld worden in een decreet. Met name
aan de instelling van deze familieraad heeft de koning in zijn
redevoeringen opmerkelijk veel aandaeht gesehonken. Ook in de
Marokkaanse pers is veel over deze vernieuwing gepubliceerd. Ben
reehtvaardiging voor de instelling van een dergelijke raad zou te
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4 Conclusies

De afkondiging van de hervorming van de Mudawwana heeft in
Marokko tot uiteenlopende reaeties geleid. Bespreking van dit
onderwerp valt buiten het bestek van dit artikel, dat in de eerste plaats
een feitelijke analyse van de wijzigingen wil bieden. In de volgende
twee alinea's zal ik sleehts heel kort iets zeggen over de kritisehe
reaeties van zowel enkele Marokkaanse intelleetuelen, als van 'gewone
mensen' met wie ik tijdens recente bezoeken aan Marokko toevallig
kwam te spreken over de hervormingen.
Ben deel der vooruitstrevende intelleetuelen begroette de hervormingen met gematigd enthousiasme. Zij aehtten de herziening in ieder
geval een stap in de goede riehting. Anderen onder hen waren eehter
uitgesproken kritiseh. Hun bezwaren betroffen zowel het feit dat de
volksvertegenwoordiging niet geraadpleegd was, alsook het relatief
beperkte karakter van de hervormingen. Ook van de zijde van
islamisten is kritiek geuit, bij voorbeeld verwoord in het boek van atTijkanf (1994).
Voor zover de regels tot de 'gewone mensen' doordringen lijken
hun reaeties enigszins afwijzend, als ik mag afgaan op de terloopse
gesprekken die ik over dit onderwerp gevoerd heb. Zij lijken niet
zozeer teleurgesteld over de beseheidenheid der hervormingen, maar
betreuren vooral de toenemende overheidsinvloed op hun dagelijks
leven. Nieuwe eisen aan doeumenten en nieuwe procedures leveren in
hun visie slechts nieuwe problemen op. Zij moeten hierdoor meer
leges betalen en meer autoriteiten bezoeken, met de bijbehorende
lange waehttijden en problemen. Enkele mannen zeiden mij dat de
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verplichte aanwezigheid van de vrouw bij een verstoting de kwestie
alleen maar ingewikkelder maakt. Ben onbedoeld en ongewenst gevolg
van de nieuwe procedure zou kunnen zijn dat meer mannen hun
echtgenotes eenvoudigweg verlaten, in plaats van hen volgens de
regels op ordentelijke wijze te verstoten. Ben andere man uitte zijn
weerzin om te trouwen vanwege de nieuwe documenten die overlegd
moesten worden.
Mijn eigen mening over de hervormingen doet in dit verband niet
ter zake. AIs niet-Moslim en niet-Marokkaan heb ik in deze interne
discussie geen recht van spreken. Ik zal mij in het navolgende
beperken tot enkele algemene opmerkingen over de orientatie van de
hervormingen zoals bezien door een buitenstaander.
De reikwijdte der hervormingen lijkt op het eerste gezicht vrij
beperkt. Dit past geheel in de strategie van de koning die de moeilijke
taak heeft om te balanceren tussen de verschillende stromingen in de
Marokkaanse samenleving. De hervormingen bieden enkele verbeteringen, met name ten gunste van de vrouw en in mindere mate ook
ten gunste van de kinderen, maar zij vormen slechts in beperkte mate
een aantasting van de regels van het klassieke islamitische recht,
waarin de man als vader, broer en echtgenoot tal van voorrechten
geniet, met de daaraan verbonden plichten.
Enkele belangrijke passen voorwaarts zijn:
- de beperking van de huwelijksvoogdij;
- de verplichting dat de vrouw in geschrifte van haar instemming met
de huwelijksovereenkomst blijkt geeft;
- de afschaffmg van de huwelijksdwang;
- de instelling van strengere procedures voor polygamie;
- de instelling van strengere procedures bij verstoting en de afwikkeling van de materiele gevolgen hiervan;
- de toekenning van voogdij over de kinderen aan de moeder in
bepaalde gevallen;
- een betere regeling van de onderhoudsplicht.

HERVORMING VAN HET MAROKKAANSE FAMILIERECHT

87

Over de beoordeling van de wijzigingen in verband met de verzorging
kan men van mening verschillen. Persoonlijk vind ik het een verbetering dat deze in bepaalde gevallen aan de man ten deel kan vallen.

Geen van de genoemde veranderingen is als fundamenteel te
beschouwen, omdat geen der hete hangijzers werkelijk is aangepakt,
zoals afschaffmg van huwelijksvoogdij, polygamie of verstoting.
Integendeel, de instellingen zijn blijven voortbestaan. Wellicht kan de
koning in de bestaande situatie niet meer veranderen dan nu gebeurd
is. AI te ingrijpende hervormingen zouden het bestaande maatschappelijke evenwicht kunnen verstoren, terwijl de hervormingen juist
gericht zijn op het bevorderen van dit evenwicht.
De hervormingen sluiten qua orientatie geheel aan bij de tendensen
in de codificatie van het familierecht in de Mudawwana van 19571958 (cf. Buskens 1993:53-60). In de oorspronkelijke tekst kunnen we
eveneens het streven ontwaren om de zwakkere partijen, vrouwen en
kinderen, te beschermen tegen mogelijk misbruik van de privileges die
het islamitisch recht aan mannen toekent. De privileges zelf zijn
echter ook in 1957 en 1958 niet of nauwelijks door de wetgever
afgeschaft. Deze behoedzame vorm van bescherming geschiedt zowel
in 1957-1958 als in 1993 door:
1 Het benadrukken van bestaande rechten door expliete formuleringen en door het gebruik van normatieve bewoordingen;
2 Het scheppen van belemmeringen tegen lichtzinnig gebruik van
privileges door het instellen van omslachtige procedures en
financiele verplichtingen;
3 Het opdragen van een bemiddelende en toezichthoudende taak aan
de rechter en, in mindere mate, ook aan de 'udiil.
Deze benadering sluit aan bij de reformistische ideologie van de
SalajZya-beweging, die met name in de jaren vijftig in Marokko ook
politiek erg machtig was. Deze vorm van islamitisch modernisme
kenmerkt zich onder meer door het streven om sociale misstanden in
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de samenleving te bestrijden door terug te keren tot een 'pure' en
'oorspronkelijke' interpretatie van de islam. Bet islamitisch recht moet
hiertoe ontdaan worden van allerlei locale gewoonten.
De hervormingen zijn grotendeels van formele aard, maar in
materieel opzicht zeer beperkt. De wetgever benut de ruimte van de
siyasa shar'tya, de mogelijkheid om de shart'a aan te vullen met
formele regelgeving ten behoeve van de uitvoering, om via procedures
de inhoud van het recht bij te stellen. Deze formele hervormingen
hangen ook samen met een proces van staatsvorming waarbij de
centrale overheid steeds meer greep op het dagelijks leven van haar
onderdanen probeert te krijgen. De nieuwe procedures en documenten
zijn dienstig aan het versterken van het overheidstoezicht.
In technisch-juridisch opzicht lijken de hervormingen ook niet
geheel bevredigend. De hervormingen zijn nagenoeg niet gebruikt tot
verdere systematisering en het het oplossen van onduidelijkheden,
zoals bij voorbeeld inzake de vage en verwarrende regels op het
terrein van de rechtsgeldigheid, nietigheid en vernietigbaarheid van
bet huwelijk, vervat in de artikelen 32 en 33 van de Mudawwana
Evenmin is gestreefd naar een grotere helderbeid en consistentie in de
terminologie. De nieuwe artikelen vertonen ten dele dezelfde
zwakheden als de oudere versie, zoals de slordigheid van de verwijzing naar huwelijksdwang in artikel 5 Mud nieuw terwijl deze
instelling is afgeschaft, en onvoldoende uitleg en vaagheid, bij
voorbeeld met betrekking tot de te volgen procedure in geval van bet
verlenen van toestemming tot polygamie.
Wellicbt is de vaagheid en onduidelijkheid voor een deel te
beschouwen als een deugd van de Mudawwana, zoals de Amerikaanse
jurist en antropoloog Lawrence Rosen voorstelt. Volgens hem biedt
de relatieve vaagheid van de wet aan de rechter grotere discretionaire
mogelijkheden.?
Mogelijk is een algehele herziening een te groot waagstuk in bet
buidige Marokko. Met name de behoudende en islamistische delen van
de bevolking zouden wellicht te zeer schrikken van een geheel nieuw
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wetboek op het terrein van het familierecht. Wij moeten de hervormingen van 1993 in de eerste plaats beschouwen als een symbool van
bet streven van de wetgever om bet recht aan te passen aan de
modeme tijd, terwijl hij tegelijk trouw betuigt aan het klassieke
islamitische erfgoed. Als altijd wenst de koning de weg te volgen van
'het juiste midden'. Dergelijke symboliscbe daden zijn van groot
belang voor de legitimatie van bet bewind. Westerse onderzoekers
dienen in bun onderzoek en analyse van islamitische wetgeving de
symbolische aspecten niet uit het oog verliezen, maar aan deze
dimensie juist het primaat toe te kennen.
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Noten
1 De auteur is veel dank verschuldigd aan Mr Robert Rutten te Sale
en de heer Mostapha Naji te Rabat voor hun hulp bij het verzamelen van materiaal betreffende de hervormingen. Prof. Mr J .Th. de
Smidt en Mr Jan Michiel Otto dank ik voor hun nuttige opmerkingen naar aanleiding van mijn voordracht.
2 In Tunesie hebben in 1992-1993 eveneens wijzigingen in het
familierecht plaatsgevonden, die in Nederland echter nauwelijks
aandacht hebben gekregen. Zie hierover Daoud 1994.
3 In de herziene handelseditie van mijn proefschrift, Islamitisch
recht en familiebetrekkingen in Marokko, te verschijnen bij
uitgeverij Bulaaq te Amsterdam, zal ik uitvoeriger aandacht
besteden aan de hervorming van het Marokkaanse familierecht.
4 Zie voor een overzicht van onderzoekers op het terrein van de
vrouwenrechten, met bibliografie: Hadraoui & Monkachi 1991.
Daoud 1993 biedt een nuttig overzicht van de feministische
bewegingen in Tunesie, Algerije en Marokko, beschreven door
een vrouw die zelf deelneemt aan deze feministische strijd. Zie
voor een beknopt overzicht van de discussies over de hervorming
van de Mudawwana met verdere verwijzingen Buskens 1993:6164.
5 Mr F.J.A. van der Velden van het Ministerie van Justitie te 'sGravenhage ben ik erkentelijk voor het feit dat hij mijn aandacht
op deze wijziging heeft gevestigd.
6 Het is mij niet geheel duidelijk waarom in dit tweede lid de oude
term tasjil gebruikt wordt, terwijl deze term in het nieuwe eerste
lid vervangen is door de term ishhiid. Ook in art. 179 lid 3 QMM
nieuw wordt de term tasjil op verwarrende wijze gebruikt. Ben
mogelijke verklaring hiervoor is dat de wetgever onderscheid wil
maken tussen de feitelijke rechtshandeling van de man, de ver-
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stoting, en de administratieve athandeling hiervan. Door dit
genuanceerde taalgebruik zou de wetgever dan aangeven dat hij
het recht van de man niet wezenlijk wil aantasten, maar slechts de
administratieve aspecten nader regelt.
7 Ik ontleen deze suggestie aan een stimulerend gesprek met
professor Lawrence Rosen te Amsterdam op 9 october 1994.
Rosen heeft uitvoerig gepubliceerd over zijn visie omtrent de
discretionaire bevoegdheden van de rechter in de Marokkaanse
interpretatie van het islamitisch recht, het meest uitvoerig in Rosen
1989, waarin hij naar andere studies van zijn hand verwijst.
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Code de Statut Personnel et des Successions. Edition synoptique
franco-arabe, z.p. [Casablanca] 1994: Sochepress-Universite

Beknopte bibliografie

Aan de auteur bekende uitgaven van de
nieuwe tekst van de Mudawwana
De officiele tekst van de drie dahirs is verschenen in het Marokkaanse
staatsblad:

al-Jartda ar-rasmiya no. 4222 van 12 rabi' al-akhir 1414 (29
september 1993), pp. 1832-1834
Het betreft dahir no. 1.93.345 (aangaande DOC), dahir no. 1.93.346
(aangaande QMM) en dahir no. 1.93.347 (aangaande de Mudawwana,
aIle van 22 rabi' aI-awwal 1414 (10 september 1993).
Mij zijn twee uitgaven van de Arabische tekst bekend, beide voorzien
van inleidingen:

AL-KASHBUR, Muhammad, Qtiniln al-afJ,wtil ash-shakhstya. Ma'
ta'dilat 1993, z.p. 1993, zonder uitgever (drukker: Matba'at annajah aI-jadida te Casablanca)
TAWFIQ, 'AbdaI'aziz (ed.), Mudawwanat al-ahwal ash-shakhsiya.
Ma' akhir at-ta'dilat. ?-aJur 10/9/1993, ad-Dar al-bayda' 1994:
Dar ath-thaqafa
Mij zijn twee tweetalige, Arabisch- en Franstalige, uitgaven van de
herziene Mudawwana bekend:
BLANC, Francois-Paul & ZEIDGUY, Rabha (eds.), Moudawana.

Deze uitgave is voorzien van inleidingen, indices en een uitvoerige
inhoudsopgave. De Arabische tekst en de Franse vertaling staan op
tegenoverliggende pagina's. Voor de gebruiker die een tweetalige
uitgave wenst is dit de meest handzame publicatie tot op heden
verschenen. De andere uitgave bevat aIleen de Arabische tekst en de
Franse vertaling, in gescheiden delen, met een beknopte inhoudsopgave:

Mudawwanat al-ohwal ash-shakhsiya, ma' iikhir at-ta'dilat. Code
du statui personnel et des successions, mis jour conformement
aux demieres modifications introduites par le dahir portant loi n.
1-93-347 (10 septembre 1993), Casablanca z.j.: Librairie al
Wahda al Arabia

a

De Franse vertalingen van de drie dahirs zijn opgenomen als bijlagen
bij Jordens-Cotran 1993:215-217. Al-Ahnaf 1994:24-26 biedteen deel
van de Franse vertaling van de dahir betreffende de wijziging van de
tekst van de Mudawwana.
De citaten van de Nederlandse vertaling van de oude Mudawwana zijn
ontleend aan Berger & KaIdenhoven 1989.

Aan de auteur bekende Marokkaanse commentaren in boekvorm betreffende de hervormingen
'AB~DD, Musil & AS-SAMMAl:rI, Muhammad, al-Mukhtasar fl 1mistarat al-madaniya wa t-tansim al-qada 't. Wifq ta'dilai sanat
1993, z.p. [Rabat] 1994: uitgave in eigen beheer (drukker: Matba'at

as-sawma'a).

.

94

LEON BUSKENS

HERVORMING VAN HET MAROKKAANSE FAMILIERECHT

AL-FAKHfJRI, Idris, az-zawiij wa t-taldqfi Mudawwanat al-ahwal ashshakhstya wifqan al-iikhir at-ta'dildt, z.p. [Rabat] 1995: al-Ma'had
al- 'all li-d-dirasat al-qaminlya wa-l-jiba'Iya at-tatblqiya (tweede
druk, oorspronkelijk 1994).
IBN MA'JUZ, Muhammad, Ahkam al-usra.fi sh-shati'ai al-islamiya
wifq Mudawwanat al-ahwa! ash-shakhsiya, Fils 1994: uitgave in
eigen beheer (drukker: Matba'at an-najjh al-jadida te Casablanca),
twee delen.

Aan de auteur bekende niet-Marokkaanse studies
over de hervormingen
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wa Mashrii' 1981', in: Amzazi, M. et alii, Le Parlement et la
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