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RECHTSPRAAKOVERZICHT

Susan Rutten

1 Rechtbank ZUtphen 1 oktober 1998. NIPR 1999. 240
Afwijzing verzoek de ambtenaar van de burgerlijke stand te gelasten
de akte van huwelijksaangifte op te maken. De verstotingsakte 00
treffende een eerder huwelijk van de man kon niet worden erkend,
aangezien niet was voldaan aan de vereisten die het Somalische recht
hieraan stelt. Mitsdien is niet komen vast te staan dat een eerder
huwelijk van de man geen beletsel oplevert voor een nieuw huwelijk.

2 Gerechtshof 's-Henogenoosch 17 september 1999. NlPR 1999.
237

Echtscheiding tussen Turkse echtgenoten met toepassing van Neder
lands recht wegens het kennelijk ontbreken van een werkelijke
maatschappelijke band met Turkije. Het sluiten van een ceremoniele
huwelijksband door de man met zijn nieuwe partner maakt niet dat
de man nog een werkelijke maatschappelijke band met Turkije heeft.

3 Hoj Amsterdam 16 oktober 1997, NlPR 1999. 229
Bevel tot afgifte van kind door Turkse vader aan de moeder, on
danks garantverklaring van de ouders van de man in Turkije dat zij
deverzorging van het kind op zich hebben genomen.

4 Gerechtshof 's-Gravenhage 25 september 1998. NIPR 1999.
234

Geen erkenning Turkse rechterlijke uitspraak inzake wijziging
geboortedatum.

5 HR 1 okiober 1999. Rechtspraak van de Week 1999.132c
Gedurende een echtscheidingsprocedure tussen Marokkaanse echt
genoten worden de kinderen door de vader naar Marokko ontvoerd.
Echischeiding met toepassing van Nederlands recht nu voor de
vrou~ een werkelijke band met Marokko kennelijk ontbreekt. Ten
aanzien van het gezag over de kinderen blijft de Nederlandse rechter
bevoegd: geen wijziging gewone verblijfplaats kinderen.

6 Rechtbank 's-Gravennage 23 oktober 1997, aids Vreemdelin-
genrecht 18a-28

Hoewel het Turkse imiim-huwelijk geen rechtsgeldig huwelijk is, kan
de partner toch worden geacht deel uit te maken van het gezin van
de tot Nederland toegelaten Turkse vluchteling, en kan op de vrouw
het beleid inzake toelating van gezinsleden van toegelaten vluch
telingen worden toegepast.

7 Rechtbank 's-Gravenhage 26 april 1999. Gids Vreemdelin-
genrecht 18a-38

Een in Turkije ten overstaan van een imam gesloten huwelijk is geen
rechtsgeldig huwelijk in de zin van het beleid inzake afgeleide
vluchtelingen. De staatssecretaris had moeten onderzoeken of er
sprake was van een duurzame relatie tussen de partners welke gezien
de uitspraak van de rechtbank 's-Gravenhage van 23 oktober 1997
(zie hierboven Dr. 6) ook tot toelating als "afgeleid vluchteling" kan
leiden.

8 Rechtbank 's-Gravenhage 16 maart 1999. Gids Yreemdelin-
genrecht 21-12

Een Egyptische man die in 1992 consulair is gehuwd met een Ne
derlandse vrouw, verkrijgt door de latere erkenning door de Hoge
Raad van (gemengde) consulaire huwelijken, niet van rechtswege
met terugwerkende kracht de artikel 10 lid 2 status.
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9 Rechtbank 's-Gravenhage 19 maart 1998
Toelatingsbeleid polygamie (zie Recht van de Islam 16, p. 142, nr.
49). Vindplaatsaanvulling: Rechtspraak Vreemdelingenrecht 1998,

20.

10 Pres. Rechtbank 's-Gravenhage 2 mei 1997, Rechtspraak
Vreemdelingenrecht 1997, 12

Uitgesloten van het afstudeerexamen omdat gedrag niet beantwoord
de aan de islamitische regelgeving, gearresteerd wegens het aan de
kaak stellen van corruptie bij het comite voedselverdeling voor
pluimvee, vrijgelaten maar met een maandelijkse meldingsplicht.
Deze omstandigheden hebben, mede gelet op de slechte mensenrech
tensituatie in Iran, tot gevolg dat niet valt uit te sluiten dat
verzoekers kritische opstelling is opgevat als een aan de autoriteiten
van Iran onwelgevallige politieke overtuiging, die mogelijk de
bodem vormt voor een verscherpte aandacht van de autoriteiten en
strengere repercussies. Het bezwaarschrift tegen het besluit tot
afwijzing van toelating tot vluchteling 01 v.t. v. was niet aanstonds
ongegrond.

11 Rechtbank 's-Gravenhage 27 november 1998, Gids Yreemde-
lingenrecht IBd-31

Van de islam afvallige en tot het christendom bekeerde Egyptenaar
kan niet als vluchteling worden aangemerkt. Onvoldoende draag
krachtige motivering van de Staatssecretaris met betrekking tot het
oordeel omtrent het bestaan van een reeel vestigingsalternatief in

Egypte.

12 Rechtbank 's-Gravenhage 11 mei 1999, Gids Yreemdelingen-

recht IBd-35
Ajvalligheid van de islam en bekering tot het ~hristendo~ door
Iraanse vrouw, leidt niet tot een situatie waann sprake IS van
vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin.

13 HoI van lustitie EG 17 april 1997, Rechtspraok Vreemde-
lingenrecht 1997, 87

Artikel 7 lid 1 sub 1 van besluit nr. 1180 van de Associatieraad
EEG-Turkije verlangt dat het gezinslid in beginsel gehouden is
gedurende drie jaar onafgebroken in de Lid-Staat van ontvangst te
wonen. Voor deze periode van drie jaar moet evenwel rekening
worden gehouden met een onvrijwillig verbliff van minder dan zes
maanden in het land van herkomst, zoals in casu waar de man het
paspoort van zijn Turkse echtgenote had afgenomen en haar in
Turkije had achtergelaten.

14 Ald. bestuursrechtspraak RvS 11 november 1999, Admini-
stratiefrechtelijke Beslissingen (AB) 2000, 3

Weigering naturalisatie omdat niet is voldaan aan het inburge
ringsvereiste. Betrokkene wordt geacht polygaam te zijn gehuwd
omdat de ontbinding van drie eerdere huwelijken door verstoting in
Nederland niet als rechtsgeldige huwelijksontbindingen worden
erkend. Betrokkene zelf dient aannemelijk te maken dat aan het in
artikel 3 sub c WeE gestelde instemmingsvereiste is voldaan.

15 Ald. bestuursrechtspraak RvS 6 april 1998, Gids Yreemde-
lingenrecht 49-12

Polygaam gehuwde man voldoet niet aan het voor naturalisatie ge
stelde inburgeringsvereiste. Vasthouden aan dit beleid impliceert niet
dat de man tot beeindiging van de polygame situatie verplicht wordt.
Geen schending van artikel 8 EVRM.

16 Rechtbank Amsterdam 6 juni 1997, Rechtspraak Yreemdelin-
genrecht 1997, 51

Weigering naturalisaueverzoek omdat niet is voldaan aan het in
burgeringsvereiste. Nu niet is gebleken van instemming met of
berusting door de vrouw in een reeds v66r 1981 gedane verstoting,
kan de huwelijksontbinding niet worden erkend. Door een tweede
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huwelijk aan te gaan wordt de man geacht polygaam te zijn gehuwd.

17 Commissie Gelijke Behandeling 28 augustus 1998, Recht-
spraak Vreemdelingenrecht 1998, 100

Tandarts die weigert een man te behandelen omdat zijn islamitische
echtgenote hem op grond van haar geloofsovertuiging weigert de
hand te geven, maakt geen onderscheid op grond van godsdienst, nu
niet de moslimovertuiging maar de wijze waarop de vrouw hem be
jegende, voor de tandarts reden vormde voor zijn weigering. [In
dezelfde zaak: CGB 28 augustus 1998, zie Recht van de Islam 16,
p. 146, or. 69.]

18 Centrale Raad van Beroep 3 augustus 1999, Rechtspraak
Sociale Yerzekering 1999, 270

Het beheren en exploiteren van een bij een moskee behorend levens
middelenwinkeltje en het beheren van het bij een moskee behorend
recreatiezaaltje voldoen aan het criterium "arbeid die in het
economisch verkeer wordt verricht en waarmee het verkrijgen van
enig geldelijk voordeel wordt beoogd of volgens de in het maat
schappelijk verkeer geldende normen redelijkerwijs kan worden
verwacht." Hier kan niet worden gesproken van vrijwilligerswerk.
Terecht is betrokkene het recht op een ww-uitkering ontzegd.


