
JURI5PRUDENTIE
Verzameld door Mr.drs. F.A. van Bakelen

1. CRvB 10 januari 1984, AWW 1981/9-10.
In Periodiek 50ciale Verzekering(P5) 8 - 10 april 1984,
247.
Adoptie naar Marokkaans recht. Aanvraag weduwenpensioen krachtens
AWW bij 5VB. Van belang of de rechtsgevolgen van die adoptie(naar
vreemd rechtl gelijk te stellen zijn met de adoptie naar Nederlands
recht.

2. CRvB 6 maart 1984, KBW 1982/40.
In P5 12 - 6 juni 1984, 388.
Rechtsgevolgen adoptie volgens Turks recht; aanspraak kinderbijslag.
Kinderen verblijven bij de natuurlijke ouders •. Geen aanspraak op
kinderbijslag voor de adoptief ouders.

3. Hof Amsterdam 10 maart 1983, NJ 1984, 352. Art. 1401 BW.
Discriminerende verkiezingspamfletten. Belang van leden van ethni
sche minderheden en hun belangenorganisaties om daartegen te worden
beschermd. Onderzoekplicht politieke partij.

4. HR 18 november 1983, NJ 1984, 343. RvdW 1983, 202.
Internationaal privaatrecht. Voogdij over minderjarige Marokkaanse.
Art. 2 Haags Kinderbeschermingsverdrag van 1961 brengt mee dat de
beslissing over het nemen van een maatregel in de zin van art. 1
door de bevoegde Nederlandse rechter, en de gevolgen ~rvan ook door
het Nederlandse recht beheerst worden. Art. 3 Verdrag bevat niet
een verwijzingsregel maar een erkenningsregel, die gericht is op
de continuiteit van de gezagsverhouding.

5. HR 30 maart 1984, nr. 12214. RvdW 1984, no. 74. Voorts P5 11 - 22
mei 1984, blzz. 579-580.
Vraag of een Turks werkneemster aan haar werkgever een dringende
reden tot ontslag op staande voet heeft gegeven door van haar werk
weg te blijven op een islamitische feestdag, waarvoor zij een snip
perdag had aangevraagd die haar door de werkgever was .geweigerd.
NB. Dit arrest is een vervolg van Rb. 's-Hertogenbosch 17 september
1982, Praktijkgids 1982, 19.17.
Zie F.A. van Bakelen ~ Implementatie van het recht van de Islam in
de Nederlandse wetgeving en jurisprudentie , Recht van de Islam,
Teksten van het op 3 juni 1983 te Leiden gehouden Ie RIMO-symposium,
uitgave RIMO Groningen 1984, blzz. 26-27 en noot 23.
Zie voorts Ing. W. Verwey in De Telegraaf 23 juni 1984, TA 9 rubriek
50ciaal Verhaal.

6. Rb. 's-Gravenhage 13 mei 1983, NJ 1984, 177.
Regeling conflictenrecht inz. echtscheiding art. 2, 3.
Een op het Marokkaans consulaat te Rotterdam naar Marokkaans recht
tot stand gekomen echtscheiding door middel van verstoting, dient
niet te worden beschouwd als te zijn geschied "buiten het Konink
rijk" in de zin van art. 2 en 3 Wet Regeling conflictenrecht inz.
echtscheiding. (Wet van 25 maart 1981, 5tb. 166)

7. Beroepscie. 19 december 1983, 5G-A 141/83.
In: Penitentiaire informatie 1984/2, 26, blzz. 83-85.
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Islamieten zijn vrijgesteld van de arbeid op de erkende Islamitische
feestdagen zoals het einde van de Ramadan en het Offerfeest. De snip
perdagregeling is hiervoor niet geschreven en deze kan geen afbreuk
doen aan artikel 75 Gevangenismaatregel. Wat betreft de doorbetaling
van arbeidsloon be staat (nag steeds) discongruentie tussen christe
lijke en niet-christelijke religieuze feestdagen.

NB Zie Penitentiaire Informatie(PI) 1980, blzz. 100-101, 43 inzake
Regeling arbeidsvrije dagen, Circulaire van 21 februari 1980,

nr. 102/380 aan de directeuren van de gevangenissen 'Esserheem',
'Norgerhaven', 'Schutterswei' alsmede van de gevangenis te 's-Graven
hage.
NB Voorts PI 1981, blzz. 155-157, 57 inzake Arbeidsloon gedetineer

den op feest- en gedenkdagen, Circulaire van 17 september 1981,
nr.882/381.
NB Art. 75 van de Gevangenismaatregel(Besluit 22 mei 1953, S. 237)

luidt:
" 1. Op hun erkende, als rustdag te vieren godsdienstige feest- en
kerkdagen, zondagen en gelijksoortige dagen daaronder begrepen, be
nevens bij retraites, tridua, protestantskerkelijke conferenties en
buitenkerkelijke bezinningssamenkomsten behoeven de daarbij betrokken
gedetineerden geen arbeid te verrichten.
2. Voor de gedetineerden, die niet tot enige godsdienstige gezindte
behoren, gelden de ·algemene christelijke feestdagen, de zondag daar
onder begrepen, als rustdag."
NB Circulaire rituele voeding gedetineerden Van 25 april 1984, nr.

443/384 werd ingetrokken bij interne circulaire van de staatsse
cretaris van Justitie,V.N.H. Korte-van Hemel, dd. 9 mei 1984, nr.
468/384. Zie Tweede Kamer der Staten Generaal, 1983-1984, 18100,
hoofdstuk VI Departement van Justitie, Nr. 50.

8. Vz. Afdeling Rechtspraak Raad van State 15 november 1983, No. R03.
83.6572/S 6817, AB 1984, Nr. 281.
Handhaving en schorsing voorlopige voorziening ten behoeve van Neder
landse vrouw gehuwd met in Turkije verblijvende man.

9. KB 22 februari 1984, no. 57. In jurisprudentie Algemene Bijstandswet
en Rijksgroepregeling 1984, 144.
Vergeefse aanvraag am bijstand van een Hindoe-priester. Van belang
vanwege tocpassing per analog~am.

Zie voorts KB 8 april 1980, no. 20 en het artikei in de Volkskrant
dd. 2 juni 1984 van Dick A. Jonker in· de rubriek Recht & Wet.

10. Europese Commissie voor de rechten van de mens, verslag van de 167e
zitting(7-10 mei 1984), Nr. 10 Familierecht: verzoekschrift nr. 10338/
82 van Harokkaan tegen Nederland.
Ondertoezichtstelling: art. 254 lid 1 boek 1 BW.
NJB 21 juli 1984, afl. 27, bIz. 831.
NB Deze uitspraak is een vervolg op het arrest HR 1 juli 1982, NJ

1983, 201. Zie oak F.A. van Bakelen - Jurisprudentieoverzicht 1982,
bIz. 40, no. 24 in Recht van de Islam, Teksten van het op 3 juni 1983
te Leiden gehouden le RlHO-symposium, uitgave RlHO Groningen 1984.

11. Beroepscie. 3 juni 1981, SG-A 10/81.
In: PI(zie dit overzicht ad 7 boven) 1981, no. 42, blzz. 117-119
De redenen, die de gedetineerde aanvoert am een zgn. moslim-dieet te
krijgen vormen geen beroep op zijn levensopvatting als bedoeld in het
huishoudelijk reglement.
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12. Beroepscie. 27 september 1982, SG-A 99/82.
In: PI(zie dit overzicht ad 7 en ad 11 boven) 1983, no. 14, blzz.
25-27.
Afwijzing van het verzoek am voeding overeenkomstig de Islamitische
spijswetten was niet redelijk, omdat ze geschiedde op grand van fi
nanciele argumenten en omdat de overheid weI voorschriften heeft
gegeven over rituele voeding voor belijdende Joodse gedetineerden.
NB Zie voor rituele voeding Joodse gedetineerden, Circulaire dd.

26 october 1981, Nr. H 3/07 in PI 1982, no. 4, blzz. 4-6.
NB Zie PI 1982, no. 5, bIz. 6 voor Geen vervoer van Joodse gedeti

neerden op Shabbath en feestdagen.
NB Zie PI 1982, no. 84, blzz. 203-204 voor Circulaire dd. 7 septem

ber 1982, nr. 459/382 inzake Geestelijke bijstand aan Turkse
Islamitische gedetineerden.

17


