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H
1. CBB 22 januari 1982, No. 76/45/67

Verzoek om ontheffing voor de uitoefening van het sla
gersbedrijf beperkt tot de werkzaamheden van een isla

mitisch slager.
Afwijzing is niet onzorgvuldig tot stand gekomen.

2. CBB 23 juni 1982, No. 76/45/81.
Verzoek om ontheffing voor de uitoefening van het isla

mitisch slagersbedrijf.
Er is geen verplichting om, voordat tot afwijzing van
het verzoek wordt overgegaan, verzoeker aan een tweede
vakbekwaamheidsonderzoek te onderwerpen nadat het eerste

onderzoek ongunstig verlopen is.

3. CBB 12 april 1983, No. 76/45/88
Verzoek om ontheffing voor de uitoefening van het sla
gersbedrijf beperkt tot de werkzaamheden van het isla

mitisch slager.
Ah7ijzing niet in strijd met de redelijkheid

4. CBB 26 april 1983, No. 76/45/91
Verzoek tot een beperkte ontheffing voor het Islamitisch

slagersbedrijf.
Vestigingsnormen Islamitische slagers zijn in redelijk
heid opgesteld. Beroep op voldoende praktijkervaring
faalt nu verzoeker een beperkt vakbekwaamheidsonderzoek
met ongunstig resultaat heeft afgelegd.

5. CBB 7 september 1983, No. 76/45/95
Verzoek t9t ontheffing voor de uitoefening van het isla

mitisch slagersbedrijf.
Afwijzing is niet in strijd met de redelijkheid.

6. Rb. Amsterdam 8 december 1983, KG 84.2 en Ktg. Amster
dam 16 januari 1984, PRG 84, 2066.
In Sociaal Maandblad Arbeid, maart 1985, bIz. 232-233.
Toepasselijkheid van het BBA 1945.
De Pres. in KG en de Ktr. verschillen van mening of er
tussen een Iman en de eigenaresse van een moskee een
gezagsverhouding heerst (en dus een arbeidsovereenkomst)
Het BBA 1945 is in ieder geval in casu niet van toepas-

sing.
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7. Award of January 30, 1984.
In Yearbook Commercial Arbitration '85.
Ad hoc arbitration in Saudi Arabia. Principle of fair
ness.

8. CBB 27 juli 1984, No. 76/45/104.
Verzoek om ontheffing voor de uitoefening van het Isla
mitisch slagersbedrijf.
Verzoeker behoefde niet in de gelegenheid te worden ge
steld om, na een ongunstig verlopen eerste onderzoek,
een tweede proef te ondergaan.
(vervolg uitspraak van 12 april 1983, nr. 76/45/88.

9. Ktg. Nijmegen 10 augustus 1984, nr. 2745/83.
In NIPR 1985, bIz. 376 e.v. Nr. 435.
Arbeidsrechtelijke status van de imam in Nederland.
Geen arbeidsovereenkomst aanwezig, doch weI een arbeids
verhouding in de zin van het BBA 1945. Het BBA 1945 is
echter niet van toepassing daar het geven van godsdienst
lessen met zich meebrengt dat er sprake is van een on
derwijsinrichting in de zin van art. 2 lid 1 sub b BBA.
Idem Rb. Arnhem 30 mei 1985, nr. AP 1984/288 waarbij
het vonnis van de ktr. bevestigd wordt.

10. HR 22 januari 1985, NJ 1985, 57
In NJB 6 april 1985, afl. 14, bIz. 462 e.v.
Verwerping van het verweer dat verdachte zich niet aan
verkrachting heeft schuldig gemaakt daar hij naar Turks
recht met het slachtoffer gehuwd was.

11. Vervolg van Vz. Afdeling Rechtspraak Raad van State
20 juni 1985, No. R03. 85. 3262/S5849.
Schorsingsuitspraak ex art. 80 Wet op de RvS.
Gebruik pand in strijd met bestemmingsplan als moskee.

12. Europese Commissie voor de rechten van de mens, verslag
van de 180ste zitting (7-18 juli 1985), Nr. 27 Huwelijk:
verzoekschrift nr. 11 579/85 van een moslim tegen het
Verenigd Koninkrijk.
Onwettige vleselijke gemeenschap met een meisje jonger
dan 16 jaar.
Geen schending van art. 9, 12 en 14 ECRM.
In NJB 4 oktober 1986 af. 34, bIz. 1089.

13. Rb. Amsterdam 19 maart 1986, no. 85.0920, NJ 1986, 37.
In Migrantenrecht 1986-Afl. 5 bIz. 132-133.
Arbeidsrechtelijke status van een imam in Nederland.
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In casu weI sprake van een arbeidsovereenkomst. Een
imam verricht een geestelijk ambt in de zin van art. 2
lid 1 sub c BBA 1945.
Ontslag is kennelijk onredelijk.

14. HR 30 mei 1986, nr. 12.651, NJ 1986, 118.
In NJB 21 juni 1986, afl. 25, bIz. 785.
Arbeidsovereenkomst met Islamitische Imam als een per
soon die een geestelijk ambt bekleedt in de zin van art.
2 lid 1 sub c BBA. Vrijheid van godsdienst; discrimina
tie naar godsdienst. Ontslagbescherming.

15. Europese Commissie voor de rechten van de mens, verslag
van de 181ste zitting (6-17 oktober 1986), Nr. 8 Vreem
delingenrecht: verzoekschrift nr. 12 326/86 van een Ma
rokkaanse vrouw tegen Nederland.
Uitwijzing van een Marokkaanse vrouw. Ondanks humanitai
re aspecten onvoldoende gronden aanwezig die zwaarder
zouden kunnen wegen dan het behoorlijk naleven van de
immigratiebepalingen.
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