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RIMO-PRIJS

Ter aanmoediging van de studie van het recht van de Islam en het Midden-Oosten 
heeft de vereniging de RIMO-prijs ingesteld. Deze prijs wordt tweejaarlijks uitge-
reikt voor een scriptie, tijdschriftartikel of ander geschrift op het gebied van het 
recht van de Islam en het Midden-Oosten.

In het bijzonder studenten in de faculteit der Rechtsgeleerdheid of in een faculteit 
der Letteren worden uitgenodigd met voor hun bachelor/master geschreven werk-
stukken mee te dingen naar de RIMO-prijs 2011-2012. De hoogte van de prijs voor 
2009-2010 bedroeg € 500 (deze wordt tweejaarlijks door het bestuur van de vereni-
ging RIMO vastgesteld). De prijs dient ter bekroning van oorspronkelijk onderzoek 
en wordt in de regel toegekend aan één persoon, maar kan ook tussen twee of meer 
personen worden verdeeld. De winnaar wordt tevens uitgenodigd een voordracht te 
houden over het ingezonden thema op het jaarlijkse RIMO-symposium. De tekst van 
de voordracht wordt gepubliceerd in de RIMO-serie. De prijs zal bij voorkeur worden 
toegekend aan personen die ten tijde van het schrijven van hun werkstuk de leeftijd 
van 35 jaar nog niet hadden bereikt.

De door het bestuur te benoemen jury zal bij haar beoordeling onder meer acht 
slaan op oorspronkelijkheid, compositie, maatschappelijke relevantie en taalge-
bruik.

Werkstukken kunnen bij voorkeur digitaal (of per gewone post in vijfvoud) worden in-
gezonden voor 1 januari 2013 naar de Vereniging RIMO, via info@verenigingrimo.nl 
of t.a.v. mevr. mr. E. van Eijk, Leiden University, Leiden Institute for Area  Studies 
(LIAS), School of Middle Eastern Studies, Postbus 9515, 2300 RA LEIDEN. Meer in-
formatie over de (toekomstige) RIMO-prijs kunt u vinden op de website van de 
RIMO: <www.verenigingrimo.nl>.

RIMO-serie

In de RIMO-serie zijn 24 eerdere delen verschenen. Voor meer informatie en bestel-
lingen: rimobundel@verenigingrimo.nl of tel.nr. 043 3883241.
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Geschillenbeslechting in de sharia: 
het proces voor de qadi

Ruud Peters*

De islamitische rechter, qadi, prikkelt bij velen de fantasie. Hij wordt soms voor-
gesteld als een hanging judge die aan de lopende band doodvonnissen of veroor-
delingen tot wrede lijstraffen uitspreekt. Dit is een beeld dat vooral na de islami-
tische revolutie in Iran, niet helemaal ten onrechte, de media beheerste. Maar de 
qadi wordt ook vaak neergezet als een wijze man met tulband en grijze baard die, 
gezeten onder een palmboom, recht spreekt. Hij doet dat intuïtief, op basis van zijn 
grote  ervaring en wijsheid, en op een ad hoc basis, zonder duidelijke procesgang. Dit 
laatste stereotype is niet zo maar aan de fantasie ontsproten, maar gaat terug op 
wetenschappelijke literatuur. Het beeld komt van de bekende Duitse socioloog Max 
Weber (1864-1920), die het gebruikte om zijn typologie van rechtssystemen te illu-
streren. Kadi-Justiz, zoals hij dit noemde, is volgens hem een vorm van rechtspraak 
waarin een rechter met behulp van irrationele bewijsmiddelen, zoals godsoordelen, 
en zonder dat hij gebonden is aan procedurele voorschriften tot een uitspraak komt 
mede op grond van allerlei niet-juridische overwegingen (politiek, godsdienst, 
ethiek). Weber noemde een rechtssysteem waarin op deze wijze recht gesproken 
werd,  irrationeel, zowel in materiële (het betrekken van niet-juridische overwegin-
gen bij de uitspraak) als formele (het gebruik van irrationele bewijsmiddelen en de 
afwezigheid van vaste procedure regels) zin. En voor hem was de sharia als religi-
eus recht bij uitstek een rechtssysteem met deze kenmerken. Onder deskundigen 
op het gebied van de sharia wordt al geruime tijd een debat gevoerd over de vraag 
of Webers typering van toepassing is op het islamitische recht.1 Geleidelijk begint 
er een consensus te ontstaan dat het begrip Kadi-Justiz weinig van doen heeft met 
shariarechtspraak. Webers uitgangspunt was dat de sharia irrationeel is, omdat het 
een godsdienstig rechtsstelsel is, gebaseerd op de Koran, en dat rechters vaak onder 
druk van de politieke machthebbers tot hun beslissingen kwamen. Hij zag daarbij 
de belangrijke rol van de islamitische rechtsgeleerden over het hoofd. Zij zijn erin 
geslaagd om op basis van de openbaringsteksten een logisch en grotendeels ratio-
neel rechtssysteem te construeren. En bij vonnissen ging de qadi doorgaans niet over 
één nacht ijs: als het juridisch gecompliceerd was, won hij het advies van een of meer 

* Ruud Peters is emeritus hoogleraar van de Universiteit van Amsterdam.
1 Zie bijv. Bryan S. Turner, ‘Weber, law and Islam,’: in: Bryan S. Turner, Weber and Islam: A Criti-

cal Study, London: Routledge 1974, p. 107-121; Patricia Crone,‘Max Weber, das islamitische 
Recht und die Entsthung des Kapitalismus’, in: W. Schluchter (red.), Max Webers Sicht des Islams: 
 Interpretation und Kritik, Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1987, p. 294-333; Irene Schneider, ‘Die Merk-
male der idealtypischen Qadi-Justiz – Kritische Anmerkungen zu Max Webers Kategorisierung 
der islamischen Rechtsprechung,’ Der Islam 70, 1993, p.145-59.
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rechtsgeleerden, mufti’s, in. Wel was het natuurlijk zo dat er geen onafhankelijke 
rechtspraak bestond, gezien het feit dat het staatshoofd ook de hoogste rechtspre-
kende instantie was, en dat de politiek invloed kon uitoefenen op vonnissen (maar 
dit overigens niet altijd deed).

In dit artikel zal ik nader ingaan op het procesrecht van de sharia2 en laten zien 
dat dit een rationeel geheel van voorschriften is waarin irrationele elementen, zoals 
eden, wel een rol spelen, maar weinig meer dan in westerse rechtsstelsels. Het is wel 
meer formalistisch, vooral op het gebied van het bewijsrecht. Bij mijn overzicht be-
perk ik me tot de procedure voor de qadi-rechtbanken, die bij uitstek het forum zijn 
voor privaatrechtelijke geschillen en, in mindere mate, voor strafrechtelijke zaken. 
Wel behandelden ze doorgaans delicten als doodslag en het toebrengen van licha-
melijk letsel, delicten waarvan de dader door het slachtoffer of zijn nabestaanden 
vervolgd moet worden en waarbij er dus ook twee gelijke partijen tegenover elkaar 
stonden. Bovendien ging het bij deze delicten, als er niet aan alle voorwaarden voor 
het opleggen van straf voldaan was, ook om financiële schadevergoeding, het zoge-
noemde bloedgeld. Maar omdat er ook geen Openbaar Ministerie bestond en de qadi 
niet de bevoegdheden en de middelen had om vooronderzoek in strafzaken te doen, 
werden de meeste strafzaken behandeld door de uitvoerende macht (politie, hoge 
ambtenaren) of door het staatshoofd zelf.

Voor alle duidelijkheid: geschillenbeslechting vindt en vond ook buiten de recht-
bank plaats. Dat kan informeel zijn, maar het resultaat kan geformaliseerd wor-
den. Dat gebeurt bijvoorbeeld in geval van mediation en arbitrage. Het resultaat kan 
dan vastgelegd worden in een schikkings- of vaststellingsovereenkomst (sulh), die 
in veel gevallen door de rechtbank notarieel geregistreerd wordt. In zulke overeen-
komsten wordt vaak gewag gemaakt van het feit dat de schikking mede het resultaat 
was van de inspanningen van niet nader aangeduide ‘vredestichters’ (muslihun) en 
dat het resultaat bekend gemaakt werd in aanwezigheid van een grote schare mos-
lims. Ook mufti’s kunnen een rol spelen, vooral als er tussen partijen geen onenig-
heid is over de feiten en er alleen een rechtsvraag ligt. In de sharia wordt informele 
geschillenbeslechting zeer gewaardeerd. Hier zal ik het echter alleen over de qadi 
hebben en over het procesrecht dat gold in geschillen die aan hem voorgelegd wer-
den. Rechtspraak was overigens niet de enige taak van de qadi. Zijn ambt omvatte 
ook het opmaken en registreren van notariële aktes en getuigenverklaringen en on-
eigenlijke rechtspraak, vooral in familiezaken, zoals het benoemen van voogden en 
het uithuwelijken van vrouwen zonder huwelijksvoogd.

Qadi’s werden door het staatshoofd, dat wil zeggen de kalief of sultan, benoemd. 
Er was natuurlijk geen machtenscheiding in het staatsrecht en staatshoofden beza-
ten zowel de uitvoerende als de rechtsprekende macht. De wetgevende macht lag 
in de praktijk in handen van de godsdienstgeleerden, de ‘ulama’, die op basis van 
de geopenbaarde teksten het recht formuleerden. Het staatshoofd delegeerde zijn 
rechtsprekende bevoegdheden aan qadi’s. Deze delegatie betekende overigens niet 

2 Voor een traditioneel overzicht van het shariaprocesrecht volgens de vier soennitische rechts-
scholen, zie .Ibn Rushd, Muhammd b. Ahmad, The Distinguished Jurist‘s Primer: Bidayat Al-Mujta-
hid, translated by Imar Ahsan Khan Nyazee and Mohammad Abdul Rauf, 2 vols. Reading: Gar-
nett Publishing 1996, p. 553-572.
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dat het staatshoofd zijn rechtsprekende bevoegdheid afstond: hij kon altijd zelf, al 
dan niet bijgestaan door belangrijke ‘ulama’, recht spreken. In sommige staten ont-
stond hieruit ook een meer geformaliseerde mogelijkheid om revisie van de uitspra-
ken van een qadi te vragen. Bij de aanstelling van een qadi bepaalde het staatshoofd 
ook wat zijn jurisdictie zou zijn, zowel geografisch als qua onderwerp. Ook kon de 
jurisdictie van de qadi in de tijd beperkt worden, bijvoorbeeld door te bepalen dat 
hij geen zaken mocht behandelen die verder dan vijftien jaar teruggingen. Op zo’n 
manier werd een soort verjaring ingevoerd, ondanks het feit dat de sharia die zelf 
niet kende. Ten slotte kon het staatshoofd, om de rechtszekerheid te bevorderen, 
ook bepalen volgens welke rechtsschool de qadi moest rechtspreken. Het politiek 
gezag had dus een grote invloed op de organisatie en de jurisdicties van de qadi-
rechtbanken. Gezien de toenemende politieke verbrokkeling van de islamitische 
wereld na de negende en tiende eeuw, is het niet verwonderlijk dat hierin regionale 
verschillen ontstaan.

Een proces voor de qadi is adversarial, met andere woorden, wordt gevoerd tussen 
twee gelijke partijen, de eiser en de gedaagde. De qadi treedt in eerste instantie  alleen 
op als een procedurebewaker. Het proces begint met een vordering gericht tegen 
een bepaalde persoon. De sharia zelf kent geen middelen om onwillige gedaagden 
voor de rechtbank te brengen, maar in de praktijk voorzag de staat daarin door mid-
del van de uitvoerende macht. Dit was wel essentieel, want niet alle rechts scholen 
erken den verstekprocedures, wat betekende dat als de gedaagde niet verscheen, de 
rechter geen uitspraak kon doen.

In tegenwoordigheid van de gedaagde formuleert de eiser zijn eis. Vervolgens 
vraagt de rechter de reactie van de gedaagde. Als die de eis erkent, zal de rechter de 
eis toewijzen. Maar doorgaans stuit de eis op een ontkenning al dan niet gevolgd 
door een eis in reconventie. Dan moet de rechter zich beraden over de verdeling van 
de bewijslast. De regels van het islamitische bewijsrecht zijn tamelijk formeel, maar 
niet echt irrationeel. De grondregel is daarbij, zoals in het Nederlandse recht, dat 
wie stelt, bewijzen moet. Maar ook in het shariaprocesrecht bestaan daarop uitzon-
deringen: negatieve feiten zijn vaak moeilijk te bewijzen en dan is het eerlijker om 
de bewijslast om te draaien. Om de feiten te kunnen vaststellen, hebben partijen 
 beschikking over drie bewijsmiddelen: erkenning door de tegenpartij, getuigen-
bewijs en de eed. Erkenning spreekt natuurlijk voor zich: als de tegenpartij een feit 
erkent, plaatst hij het buiten het conflict. In strafzaken, als er vooronderzoek door 
uitvoerende organen heeft plaats gehad, is het natuurlijk mogelijk dat een beken-
tenis verkregen is onder invloed van marteling. Volgens de regels van de sharia zijn 
zulke bekentenissen echter niet geldig, maar het probleem is natuurlijk dat de ge-
daagde de marteling moet bewijzen wat veelal onmogelijk is.

Getuigenbewijs is in theorie het belangrijkste bewijsmiddel. Het is aan vrij strik-
te regels gebonden. Als getuigen kunnen alleen vrije, meerderjarige moslims van 
onbesproken gedrag optreden en de rechter heeft een actieve rol in het beoordelen 
van de vraag of een getuige van onbesproken gedrag is. Er zijn ook nog algemene 
regels op grond waarvan de rechter getuigen kan uitsluiten van wie het vermoeden 
bestaat dat ze partijdig zijn, zoals bijvoorbeeld personen die ten gunste van nabije 
verwanten moeten getuigen of van wie het bekend is dat ze vijandig staan tegen-
over degene tegen wie ze moeten getuigen. Vol bewijs wordt geleverd door twee 
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 mannelijke, of één mannelijke en twee vrouwelijke getuigen. Overigens is getuigen-
bewijs door vrouwen alleen toegelaten in vermogensrechtelijke zaken en niet in 
strafzaken. Over de toelaatbaarheid van vrouwelijke getuigen in familierechtelijke 
zaken bestaat verschil van mening tussen de rechtsscholen. Interessant is dat vol-
gens de regels van het shariabewijsrecht schriftelijk bewijs niet bestond, maar in de 
praktijk op grote schaal wordt gebruikt en door rechtbanken werd geaccepteerd. 
Net zoals Nederlandse authentieke aktes ontleenden die hun waarde aan het feit 
dat ze opgesteld waren in het bijzijn van getuigen en dat ze vaak ook door de recht-
bank geregistreerd werden. Al heel vroeg in de geschiedenis van de sharia werden 
er formulieren boeken geschreven voor specialisten die aktes opstelden, een soort 
notarissen dus.3

De rol van eden als bewijsmiddel was beperkt. Getuigenverklaringen hoefden niet 
bekrachtigd te worden door eden. De belangrijkste functie van de eed was om een 
gedaagde tot inkeer te brengen als de eiser geen bewijs had. Dan moest de rechter 
de gedaagde opdragen onder ede te verklaren dat de eiser geen gelijk had. Als hij 
die eed zwoer, won hij het proces, maar als hij weigerde won de eiser, tenminste als 
hij zelf ook een eed zwoer of één getuige had ter ondersteuning van zijn eed. Vol-
gens de hanafieten was dat laatste echter niet nodig. Deze regels golden echter niet 
in strafzaken, waar zwaardere bewijsregels toegepast werden en een eis alleen op 
grond van bekentenis of de overeenstemmende verklaringen van twee mannelijke 
gekwalificeerde getuigen toegewezen kon worden. De door de rechter opgelegde 
eed, althans in de hanafitische vorm, lijkt sterk op de beslissende eed in het Neder-
lands burgerlijk procesrecht. Het verschil is dat de qadi deze van rechtswege moet 
toepassen, terwijl in het Nederlands recht zo’n eed door een van de partijen aan de 
ander wordt opgedragen. Een tweede situatie waarin eden een rol spelen, is wanneer 
de eiser slechts het begin van bewijs kan leveren, omdat hij ter ondersteuning van 
zijn eis maar over één getuigenverklaring kan beschikken. Volgens alle rechtsscho-
len behalve de hanafitische kan hij dit bewijs volledig maken, tenminste als het gaat 
om vermogensrechtelijke conflicten, door zelf een eed te zweren ter ondersteuning 
van zijn eis. Dit gebruik van de eed lijkt dan enigszins op de Nederlandse suppletoire 
eed, die de rechter kan opleggen in geval een van de partijen geen volledig bewijs 
kan leveren.

Een derde situatie waarin eden in het proces een rol spelen is de qasāma-procedure.4 
Die kon toegepast worden wanneer ergens een stoffelijk overschot gevonden werd 
met sporen van geweldpleging waardoor het aannemelijk is dat het slachtoffer ver-
moord is, terwijl er geen wettig bewijs tegen een mogelijke dader is. De nabestaan-
den konden dan door middel van een eedprocedure de aansprakelijkheid voor de 
dood van het slachtoffer door de rechter laten vaststellen. Van deze procedure be-
staan twee vormen: de hanafitische en die van de overige rechtsscholen. De hanafi-
tische gaat als volgt: de nabestaanden stellen een eis wegens doodslag in tegen de 
eigenaar (volgens sommige geleerden tegen de gebruiker) van de grond waar het 

3 Zie bijv. W.B. Hallaq, ‘Model Shurut Works and the Dialectic of Doctrine and Practice’, Islamic 
Law and Society 1995, p. 109-134.

4 Zie voor de oorsprong van deze procedure R. Peters, ‘Murder in Khaybar: Some Thoughts on the 
Origin of the Qasama Procedure in Islamic Law’, Islamic Law and Society 2002, p. 132-167.
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slachtoffer is gevonden. Hij kan echter geen bewijs leveren en vraagt dan de rechter 
om de qasāma-procedure toe te passen. Dat betekent dat de eigenaar (of gebruiker) 
van de grond vijftig eden moet zweren dat hij onschuldig is en niets van de moord 
afweet. Het resultaat is wat onlogisch, want na deze eden wordt hij aansprakelijk ge-
houden voor het bloedgeld van het slachtoffer. Als het slachtoffer op publieke of col-
lectieve grond wordt gevonden, moeten vijftig inwoners van het dorp of de stadwijk 
zo’n eed zweren en zijn alle inwoners gezamenlijk aansprakelijk. De hanafitische 
procedure is juridisch niet geheel consistent, maar rechtspolitiek wel nuttig: het be-
tekent dat eigenaren c.q. gebruikers van land en inwoners van dorpen en stadwijken 
verantwoordelijk zijn voor de veiligheid.

De qasāma-procedure van de andere rechtsscholen gaat terug op het pre-islami-
tische gewoonterecht. Deze procedure kan alleen toegepast worden als er een ern-
stige verdenking tegen een mogelijke dader bestaat, maar geen bewijs, omdat nie-
mand de daad van het doden gezien heeft. Maar er is bijvoorbeeld in de omgeving 
iemand aangetroffen met bebloede kleren en een bebloed mes, terwijl het slacht-
offer door messteken om het leven is gebracht. In een dergelijke situatie kunnen 
de nabestaanden vijftig eden zweren waarin ze de verdachte als dader aanwijzen. 
Volgens de malikieten kan dit leiden tot een doodvonnis, volgens de andere scholen 
alleen tot aansprakelijkheid voor het bloedgeld van het slachtoffer.

Na de getuigenverklaringen en de eventueel afgelegde eden stelt de rechter de 
feiten van het geschil vast en past het recht toe. Bij dat laatste kan hij advies vra-
gen aan mufti’s, deskundige juristen die op basis van aan hen voorgelegde feiten de 
juri dische merites van een zaak kunnen beoordelen. Hij kan dat trouwens ook in 
een eerder stadium doen, bijvoorbeeld in geval van een probleem bij de toepassing 
van het bewijs- of procesrecht. Vaak wapenen ook de partijen zich met fatwa’s die 
hun positie ondersteunen. Aan de hand van de feiten en het recht wijst de rechter 
vonnis. Hoewel de qadi een alleensprekende rechter is, leek dit soms anders: in be-
langrijke zaken waren tijdens de procedure en vooral bij de uitspraak belangrijke 
mufti’s of andere juristen en hoge ambtenaren aanwezig. Maar dat was alleen maar 
om het belang van de zaak en het gezag van de rechter te onderstrepen. Als de eiser 
in het ongelijk wordt gesteld, verbiedt de rechter hem in zijn vonnis om in de toe-
komst de  gedaagde nog eens lastig te vallen met dezelfde claim. Voor de executie 
van  vonnis sen zijn partijen aangewezen op de uitvoerende macht. Ze krijgen beiden 
een afschrift van het vonnis en kunnen in geval de verliezer weigerachtig is daarmee 
de hulp van de executieve inroepen. Voor de naleving van het vonnis kan lijfsdwang 
toegepast worden: de rechter kan wel de gevangenneming (gijzeling) van een partij 
bevelen als die weigert aan zijn verplichtingen volgens het vonnis te voldoen. De 
gegijzelde komt weer vrij als hij aan zijn verplichtingen heeft voldaan of als hij aan 
kan tonen dat hij er niet aan kan voldoen.

Hoewel de sharia of op de sharia gebaseerde wetgeving in veel islamitische landen 
wordt toegepast, zijn er nog maar weinig landen waar het shariaprocesrecht volle-
dig wordt toegepast. In de meeste islamitische landen wordt de sharia of sharia-
wetgeving door aparte shariarechtbanken toegepast. In sommige landen heten ze 
familierechtbanken, omdat het familierecht bij uitstek het rechtsgebied is waar de 
sharia wordt toegepast. In andere landen, bijvoorbeeld in Egypte en Libië, wordt 
de sharia en de op de sharia geïnspireerde wetgeving toegepast door  nationale 
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 rechtbanken, die ook andere soorten recht toepassen. In al deze landen zijn wet-
ten aangenomen die de procedure regelen. Daarbij zijn veel regels van het sharia 
proces- en bewijsrecht afgeschaft. Dat is zelfs het geval in Saoedi-Arabië, waar de 
ongecodificeerde sharia het commune recht is.

Ter afsluiting weer even terug naar Weber en zijn ideeën over Kadi-Justiz. Als we 
het shariaproces- en bewijsrecht bekijken, dan moeten we constateren dat het 
 redelijk rationeel is. Wel kan gezegd worden dat het meer formalistisch is dan ons 
procesrecht. Het aantal bewijsmiddelen is beperkt en de rechter heeft minder vrij-
heid om het bewijs inhoudelijk te beoordelen. Als eenmaal vastgesteld is dat getui-
gen gekwalificeerd zijn, dan moet de rechter de overeenstemmende verklaringen 
van twee van hen accepteren en kan hij ze niet op inhoudelijke gronden verwerpen. 
Waar de rechter weliswaar gebonden is aan algemene regels, maar toch invloed op 
de proces gang kan uitoefenen, is bij de beoordeling of getuigen gekwalificeerd zijn 
(‘van goede reputatie’) en bij het verdelen van de bewijslast. En dat geldt natuurlijk 
ook voor de toepassing van het recht. In tegenstelling tot wat Weber meende, is de 
qadi wel degelijk gebonden aan rechtsregels. Om stevig in zijn schoenen te staan, 
zal hij bij de toepassing daarvan zich laten leiden door fatwa’s van rechtsgeleerden.

Het gebruik van irrationele bewijsmiddelen zoals eden is beperkt en wijkt niet 
sterk af van het Nederlandse procesrecht. De enige uitzondering is de qasāma-
procedure, waarbij door middel van eden de aansprakelijkheid voor doodslag wordt 
vastgesteld. Maar zelfs daarin zit een zekere rationaliteit. Daarbij valt op te merken 
dat het bij de hanafitische variant gaat om financiële aansprakelijkheid van degenen 
in wier omgeving het slachtoffer gevonden wordt en dat dit gezien moet worden als 
een stimulans om de veiligheid in die omgeving beter te handhaven. Bij de andere 
rechtsscholen gaat het om het door eden completeren van een begin van bewijs als 
er een ernstig vermoeden bestaat tegen een persoon. Alleen bij de malikieten kan 
dit tot strafrechtelijke aansprakelijkheid leiden, in casu de doodstraf; bij de andere 
kan op deze manier alleen financiële aansprakelijkheid voor het bloedgeld van het 
slachtoffer vastgesteld worden. Islamitische juristen verdedigden deze procedure 
met het argument dat moorden doorgaans in het geheim gepleegd worden, zodat er 
vrijwel nooit getuigenbewijs is, terwijl dergelijke misdrijven toch wel bestraft moe-
ten worden.
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Buying houses, donating organs and 
fighting wars – the changing role of 
muftis

Maurits Berger*

Introduction

In Islamic jurisprudence several kinds of rule-making co-exist. Formally, God is the 
ultimate Legislator, but in the first centuries of Islam legal scholars have developed 
the science of fiqh that enabled them to refine and specify God’s rules. Within the 
realm of God’s law we therefore see a distinction between the fixed and unchange-
able rules of God and the rules of legal scholars that were subject to changes of time 
and place.1

In addition to these rules (ahkam) that had general application to the Muslim com-
munity at large there also exists the fatwa, a ruling on a specific issue that only ap-
plies to the individual who has asked for that ruling. Moreover, where the rulings 
of judges that were based on rules were binding, a fatwa is not legally binding (i.e. it 
can not be executed or enforced by the state authorities).2

The fatwa-procedure works as follows. An individual believer who wants to know 
how the Sharia rules on a specific issue seeks the counsel of a religious scholar of 
his or her choice. The scholar is in this specific capacity called a mufti (a fatwa-giver) 
and his opinion on the Sharia’s ruling is called a fatwa. This fatwa applies to the peti-
tioner only, who is free to apply it or not. What is more, the petitioner may actually 
‘shop’ with his question to other muftis as well, either as a ‘second opinion’ or to find 
the most convenient ruling.3

In the course of Islamic legal history, fatwas have become important tools in the 
legal discourse of Sharia: fatwas were often sought by courts that approached muftis 
for such counsel, and in some cases collections of fatwas of renown muftis became 
part of the legal literature of fiqh. It should be borne in mind, however, that a fatwa 
in itself has no meaning or value other than to the petitioner. This will only become 

* Maurits Berger is Professor of Islam in the contemporary West, Leiden University.
1 Mohammad Hashim Kamali, Principles of Islamic Jurisprudence, Cambridge: Islamic Texts Society 

1991, p. 6, p. 21-22.
2 See, e.g., J.R. Walsh, Fatwa, Encyclopedia of Islam, Leiden: Brill 1991; Masud, Messick, Powers 

(eds.), Islamic Legal Interpretation: Muftis and their Fatwas, Cambridge: Harvard University Press 
1996; Wael B. Hallaq, A History of Islamic Legal Theories, Cambridge: Cambridge University Press 
1997.

3 Masud et.al (eds.), ibidem, p. 20-26.
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different if other people – individual believers, scholars, judges, states – attach im-
portance to these fatwas.

It is therefore very interesting to observe that fatwas are booming in the past few 
decades. In this article a brief survey will be presented of this development and of its 
implications to both modern Muslims and Islamic jurisprudence as such. This ar-
ticle is by no means a comprehensive discussion of the contemporary use of fatwas, 
but intends to highlight several trends in modern Islam.

1 Fatwas: Trends of globalization

I used the term ‘booming’ to describe the recent state of fatwas. That is an under-
statement. Both the issuance of fatwas and the collection thereof in writing or on-
line sites runs into the tens of thousands world wide.4 Not only the petitioners have 
risen in number, so have the topics of fatwas.

Most fatwas deal with issues of everyday life that are related to morality (mostly is-
sues of sexuality), ritual (prayer and fasting) and religious rules on food (halal food) 
or marriage. Many of these fatwas however, reflect a global and modernizing world: 
is Coca Cola halal? Is one allowed to work in McDonald’s where pork is served? Is 
one allowed to take a mortgage if that is the only way to buy a house in a modern 
Western society?5

It is interesting to observe that many questions also pertain to issues of a larger 
and more conceptual nature, like jihad in international relations,6 democracy (is 
that an accepted form of government?),7 war (can a Muslim nation join forces with 
a non-Muslim nation?),8 suicide attacks (are they allowed, and against whom?),9 or 
citizenship (can a Muslim be citizen of a non-Muslim nation?).10 Sometimes these 
issues are of a very technical and complicated nature, like cloning and organ dona-
tion.11

While questions are formally generated by individual believers or by states (as is 
the case in fatwas on war), it appears that more and more often scholars issue ‘fat-
was’ on their own accord. In the cases of suicide bombers, for instance, or the Iraq 

4 In 1999 there were 10,000 fatwas counted online, in 2000 that number rose to 14,000 (Matthias 
Brückner, ‘IslamCity. Creating an Islamic Cybersociety’, ISIM Newsletter (8) 2001. I have no figu-
res for the period until 2010.

5 These specific questions will be discussed in detail below.
6 Shaheen Sardar Ali, ‘Resurecting siyar through Fatwas?’ in: M.-C. Foblets and J.-Y. Carlier, Islam 

& Europe, Leuven: Leuven University Press 2010, p. 117-152.
7 The fatwas arguing in favor of Muslims’ obligation to participate in democratic systems usually 

get more attention, like the fatwa by Taha Jaber al-Alwani, Chairman of the ‘North American 
Fiqh Council’ (<www.amconline.org/newamc/imam/fatwa.shtml>), and the fatwa by Ali Sis-
tani’s fatwa (see Noah Feldman, ‘The Democratic Fatwa: Islam and Democracy in the Realm of 
Constitutional Politics,’ Oklahoma Law Review (58) 2005-1, p. 1-10).

8 Yvonne Y. Haddad, ‘Operation Desert Storm and the War of Fatwas’, in: Masud et.al. (eds.), o.c., 
p. 297-309.

9 Maurits Berger and Edwin Bakker, ‘Zelfmoordaanslagen en de islam’ [‘Suicide attacks and 
 Islam’], in: Internationale Spectator Juli/August 2005, p. 403-407.

10 See, e.g., W. Shadid and P.S. van Koningsveld, ‘Religious Authorities of Muslims in the West: 
Their Views on Political Participation’, in: W. Shadid and P.S. van Koningsveld (eds.), Intercultural 
Relations and Religious Authorities: Muslims in the European Union, Leuven: Peeters 2002, p. 149-170.

11 On this issue, see articles by Mohammed Ghaly referred to below.

Recht van de Islam 25.indd   20 13-4-2011   16:03:03



21

invasion of Kuwait, numerous fatwas were issued by Muslim scholars from all over 
the world. A similar volley of fatwas erupted after the attacks of 9/11.

Such occasional eruptions of fatwas on one issue-events are also an illustration 
of the modern means of communication. These fatwas become known within an 
instant thanks to internet and other media outlets. Scholars from the United States, 
Morocco and Indonesia all respond to events and to each other within very short 
time spans, creating a concentrated time spaces of debate on certain issues.

1.1 Muftis

Those who issue fatwas – the muftis – are traditionally individual scholars, preferably 
traditionally trained in Islamic theology and jurisprudence, and with a reputation 
of scholarly knowledge and skills. According to classical manuals on mufti-ship, the 
authority of the mufti is determined by his qualifications and incompetent muftis 
should officially be prohibited from issuing fatwas.12 However, since muftis are not 
appointed by their peers or governments, but only selected by the petitioner, these 
conditions are hard – if not impossible – to measure or to enforce. No one can pre-
vent a petitioner to seek the opinion of an incompetent person who calls himself a 
mufti, nor can this ‘mufti’ be prevented from issuing a ruling that the petitioner qua-
lifies as a valid fatwa. It reflects the level of freedom of choice in the fatwa process.

This may only be different when a mufti is appointed by the state, which became 
common since the Ottoman period. In those cases, the state-mufti was not acting 
alone, but was equipped with a supporting staff or even an entire ministry.13 The 
state appointment often reflects the state’s vision regarding Islam. For instance, 
the state mufti Tantawi of Egypt was relatively moderate as opposed to his Saudi 
counterpart Bin Baz who was quite conservative (both deceased recently). In shi’a 
countries state muftis do not exist due to the different ecclesial structure of shi’a 
Islam, but persons like Fadlallah in Lebanon and Sistani in Iraq, who both belong 
to the top of the religious establishment, occasionally issue fatwas. The most noto-
rious fatwa in this respect is of course that of the late Khomeini against the novelist 
Salman Rushdie (although it is disputed whether an actual death sentence and a call 
for persecution can constitute a fatwa).14

Independent muftis – i.e. muftis that are not endorsed by the state of the relig ious 
establishment, but are nevertheless sought out for counsel by petitioners – can 
also be categorized as moderate or conservative, but often show tendencies of ra-
dicalism in both the conservative and liberal spectrum. On the conservative end 
we find examples like Osama ben Laden (although his so-called fatwas are actually 
more declarations than fatwas15) and Omar Bakri in London (who on his website 

12 Émile Tyan, Histoire de l’organisation judiciaire en pays d’islam, Leiden: Brill 1960, p. 866; 
 Joseph Schacht, An Introduction to Islamic Law, Oxford: Clarendon Press 1964, p. 126.

13 See for a detailed study of such state-appointed mufti and the ensuing ifta’-ministry that comes 
with it: Jakob Skovgaard-Petersen, Defining Islam for the Egyptian State: muftis and fatwas of the Dar 
al-Ifta, Leiden: Brill 1997.

14 See brief discussion hereof in James Piscatori’s ‘The Rushdie affair and the politics of ambiguity’ 
in International Affairs 66 (4) 1990, p. 777-9.

15 See for a collection of these ‘fatwas’ Robert O. Marlin (ed.), What does Al-Qaeda Want? Unedited 
 Communiques, Berkely: North Atlantic Books 2004.
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Islam4UK.com, for instance, ruled civil marriages of a non-Muslim country con-
trary to Islam and therefore invalid16). On the other side of the spectrum we may 
position someone like Ebrahim Dessai, who on his AskImam.org site argues that 
rules of a  non-Muslim country are in conformity with Islam unless they are speci-
fically contradicting Sharia (and, consequently, issued a fatwa that civil marriages 
are in conformity with Islam when concluded in the presence of two male Muslim 
witnesses17).

Somewhere in between we find Yusuf Qaradawi, a scholar who is not affiliated 
with a state but enjoys immense authority in the Muslim world at large – and among 
Muslims in the West in particular – and who may be considered conservative but for 
his occasional liberal opinions that cause him the criticism of his peers.18

While the variety of muftis is not new in itself, their occasional joining of forces is. 
A new trend is that of ‘fatwa councils’. We see it taking place at Islamic financial 
 institutions where so-called ‘Sharia-boards’ provide the board of directors with fat-
was on what is and what is not allowed according to the Sharia. Similar develop-
ments take place in organizations that issue fatwas to the Muslim community at 
large.

Two examples deserve mentioning. The first is the European Council of Fatwa and 
Research, under chairmanship of the mentioned Yusuf Qaradawi, which focuses on 
questions by Muslims living in Western societies.19 At the time of writing the coun-
cil was composed of 38 members, 24 of whom came from European countries.20 
They hold an annual plenary meeting in which questions are being discussed and 
fatwas drafted. Another example is that of several international organizations that 
issue fatwas on medical topics.21 Like the Europan Council, they unite scholars of 
different nationalities, and even of both sunni and shi’a origin, whose fatwas are 
the precipitation of long deliberations resulting in consensus on complex medical 
issues.22

16 Vit Sisler, ‘European courts’ authority contested? The case of marriage and divorce fatwas on-
line’, Masaryk University Journal of Law and Technology (3) 2009-1, p. 60-62.

17 Idem, p. 65-66.
18 Bettina Gräf and Jakob Skovgaard-Petersen (eds.), Global mufti: the phenomenon of Yusuf al- Qarad. awi, 

New York: Columbia University Press 2009.
19 See Alexandre Caeiro, ‘The European Council for Fatwa and Research’, paper presented at the 

Fourth Mediterranean Social and Political Research Meeting, Florence, 19-23 March 2003, and 
‘The Power of European Fatwa: The Minority Fiqh Project and the Making of an Islamic Counter 
Public,’ Int. J. Middle East Stud. 42-2010, p. 435–449.

20 <www.e-cfr.org/en/index.php?ArticleID=305>, last checked on 10 June 2010.
21 They are: the Islamic Organization of Medical sciences (Kuwait); the Islamic Fiqh Academy (Sau-

di Arabia, affiliated with the Muslim World League); the International Islamic Fiqh Academy 
(Saudi Arabia, affiliated with the Organization of Islamic Conference).

22 I am indebted to Mohammed Ghaly (Leiden University) who is conducting research on these 
organizations and their methodologies. See, e.g., his ‘Human Cloning through the Eyes of Mus-
lim Scholars: the New Phenomenon of the Islamic International Religioscientific Institutions’, 
Zygon (45) 2010-1. p. 7-35.
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1.2 Forums of ifta’

Not so long ago, the Muslim in Aceh, Indonesia, or Fez, Morocco, would have few 
scholars to choose as his or her mufti. Only the devout and persistent Muslim would 
undertake longer journeys to meet the mufti of his choice.23 Now the situation has 
changed completely. Thanks to modern means of communication more muftis are 
known to the individual Muslim than only those locally known to him and, what’s 
more, they are also much easier accessible, especially with fatwa sites online.24 
 Individual and state muftis will put their fatwas online, and some will provide online 
services for petitioners to ask their questions – followed by a fatwa sent by email 
within a few days. These newly-issued fatwas will then be filed, together with all the 
other fatwas, in online archives that can be browsed at leisure. This phenomenon of 
‘cyber-muftis’ has perhaps been the most revolutionary innovation in the modern 
Muslim world, for it does not only serve the individual Muslim petitioner who is one 
click away from his mufti, but also provides a multitude of Islamic opinions (and 
often contradicting ones as well) on contemporary issues.25

2 Approaches and methodologies

While the recent abundance of fatwas itself is an interesting phenomenon (its reper-
cussions will be discussed in paragraph 3 below), another fascinating aspect of this 
trend is the new procedures and methodologies that are being employed. Both will 
be discussed in more detail.

2.1 Procedure

In addition to the traditional procedure of fatwas by individual scholars – the peti-
tioner poses a question to a mufti who will issue a fatwa – organizations have taken 
on the work of issuing fatwas and developed procedures to do so. These organizati-
ons come in two kinds: collectives and networks.

A collective of muftis may physically meet in order to come to a common opinion. 
Examples are the mentioned European Council of Fatwa and Research and the 
medi cal fatwa councils. The practice that is termed ‘collective legal interpretation’ 
(ijtihad jamâ ’i), is a historically unique process whereby a number of muftis will come 
to a single fatwa.26 In the case of medical issues, an even more innovative develop-
ment has arisen whereby mostly Western (!) medical scientists are consulted as part 
of the process of reaching consensus on a fatwa.27 The collective procedure has as 
its prime advantage that its fatwas will carry much more authoritative weight than 

23 ‘For a single question, many in the earlier generations used to journey days and nights’, Al-Na-
wai, quoted by Masud et al 1996, o.c., p. 21.

24 G. Bunt, Virtually Islamic. Computer-mediated Communication and Cyber Islamic Environment, Cardiff: 
University of Wales Press 2000.

25 See, e.g., G.R. Bunt, Islam in the Digital Age: E-jihad, Online Fatwas and Cyber Islamic Environments, 
London: Pluto Press 2003; Gräf and Skovgaard-Petersen (eds.) 2009, o.c.

26 Mohammed Ghaly 2010, o.c., p. 8-9.
27 Mohammed Ghaly 2010, idem.
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 individual fatwas: ‘they enjoy wide acceptance among individual Muslim scholars at 
large, and this acceptance trickles down to Muslims at the grassroots level.’28 The 
disadvan tage is of course that these processes will take much more time because of 
the lengthy internal debates needed to come to a consensus.

A network of muftis is usually employed by a journal or website: their editorial 
boards receive the questions and relay them to one of the muftis of the network. 
I would call this a ‘selective’ procedure, because the journal or website will be 
 selective in its choice of muftis and perhaps even in its choice of the individual mufti 
to which specific questions are being relayed. For instance, in the case of the Cairo-
based website IslamOnline.net, an incoming question is referred to a mufti in the 
country of the petitioner in order to provide the answer with contextual relevance.29 
This may occasionally lead to opposing opinions, which has caused an observer to 
call Islam Online ‘the institution of dissenting opinion’.30 Islam Online is therefore 
with reason known as a site with a moderate and reformist view on Islam. (This is 
arguably the reason that a newly elected conservative board in Qatar dismissed the 
entire Cairo-based staff of IslamOnline in February 2010.)

On the other hand, the Saudi-based website Fatwa-online.com refers questions 
to any mufti, with the argument that Islam cannot (or: should not) be interpreted 
differently depending on the place of residence of the mufti.31 The same procedure 
is applied by the allegedly ‘Wahhabi’ website CyberCity.com, where questions are 
not necessarily distributed to muftis of country of the petitioner, not are these muf-
tis given that context, so that they may come to opinions that are not contextually 
 relevant or feasible.32 Nor do these two websites allow for direct interaction between 
muftis and petitioners, contrary to IslamOnline that provides special chat sessions 
for that occasion. What some will view as the advantage of issuing more tailor-made 
fatwas, as IslamOnline used to do, will be viewed by others as a corruption of the 
purity of Islam that should provide for one-size-fits-all.

2.2 Methodologies: maslaha, darura and taysir

According to the ‘classical’ doctrine of Islam, muftis were not to practice legal inter-
pretation (ijtihad) but had to restrict their counsel to that of imitation (taqlid) of the 
methods developed by the scholars in the first centuries of Islam. This has never 
been strictly adhered to33 and to address the issues of modern times, some muftis 
have turned to innovative methods that are nothing less than ijtihad. An example 
of the latter is the so-called ‘Islamic jurisprudence for Muslim minorities’ ( fiqh 
 al-’aqalliyat) that has developed several innovative methods within the framework of 

28 Mohammed Ghaly 2010, idem.
29 Discussion between author and editorial fatwa board of IOL, Cairo, 10 June 2009.
30 Vit Sisler, ‘European courts’ authority contested? The case of marriage and divorce fatwas on-

line’, Masaryk University Journal of Law and Technology (3) 2009-1, p. 68-69.
31 Sisler 2009, ibidem.
32 Matthias Brückner, ‘IslamCity. Creating an Islamic Cybersociety,’ ISIM Newsletter (8) 2001, p. 17.
33 Wael B. Hallaq, ‘Ifta’ and Ijtihad in Sunni Legal Theory: A Developmental Account,’ in: Masud 

et.al. (eds.) 1996, o.c., p. 33-43.
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Islam.34 This approach advocates a return to the underlying objectives of the sharia 
(maqasid al-shari’a) and derives from these objectives two important principles that 
are frequently used in fatwas: the interests of Muslims (maslaha) and ‘necessity’ 
(darura).35

The principle of necessity (darura) has been specifically used in cases involv-
ing Muslims living in the West. The mentioned case of the Muslim working at 
 McDonald’s, for instance, was answered as follows: selling or handling pork is for-
bidden, so one should try to making working arrangements to avoid that to happen, 
and if that was not possible one should then find other employment, but if that is 
not possible ‘then you have to continue to work if you do not have another sufficient 
source of income’.36 A similar reasoning was used in the fatwa regarding the lack of 
proper Islamic burial grounds in West European countries: here, also, the principle 
is that a deceased Muslim should be buried in an Islamic cemetery, and if that is not 
possible one should move the body to such cemetery abroad, but if that were to prove 
inconvenient, expensive or otherwise hard or impossible to do, then burial in non-
Islamic cemeteries is allowed.37

An example of ‘interest’ is the fatwa answering the question whether it is allowed 
for a Muslim to take part in elections in a non-Muslim country. According to classical 
fiqh, the answer would be negative since a Muslim cannot recognize a  non-Muslim 
as his superior.38 A recent fatwa, however, answered to the contrary, arguing that it 
is permissible for Muslims to participate in elections and vote for non-Muslim par-
ties if ‘the interests of Muslims can only be served by this participation.’39

A similar question was raised with regard to the residence of Muslims in non-
Muslim territory. One of the most famous north African muftis of the 15th century 
was very strict in his fatwa that Muslims living in the territories of Andalusia that 
were conquered by the Christian kingdoms were obliged to emigrate to Muslim 
lands.40 The main argument was that Muslims were obliged to follow the Sharia, 
and although this law was still valid it was not enforceable anymore. A contem-
porary fatwa regarding the same question related to Muslims in Europe came to a 

34 The founders of this minority jurisprudence are Yusuf Al Qaradawi (see his Fiqh al-Aqalliyat al-
Muslima, Cairo: Dar al-Shuruq 2001) and Taha Jaber al-Alwani (see his Towards a Fiqh for Minori-
ties, London: The International Institute for Islamic Thought, n.d). See also Tareq Oubrou ‘In-
troduction théorique à la charî‘a de Minorité’, 26 may 2000, <www.oumma.com/Introduction-
theorique-a-la-chari>. For a summary, see S. Fishman, Fiqh al-Aqalliyat: A Legal Theory for Muslim 
Minorities, Hudson Institute: Research Monographs on the Muslim World 1 (2) 2006.

35 For theoretical background to the principles of maqasid al-shari’a, see Mohammed Hashim Ka-
mali, Maqasid al Sharia Made Simple, London: The International Institute of Islamic Thought, 
2009; Jasser Auda, Maqasid al-Sharia as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach, London: The 
International Institute of Islamic Thought 2008.

36 European Council of Fatwa and Research, Fatwa Nr. 14, 1999 (second session), in: Altikriti and 
Al-Ubaydi (eds.), Fatwas of European Council for Fatwa and Research, Cairo: Islamic Inc., n.d.

37 See, e.g., the fatwa of 22 April 2010 issued on IslamopediaOnline.org (islamopedia.org/fatwa/
what-ruling-burying-muslims-cemeteries-non-muslims).

38 Based on the principle ‘Islam supersedes and cannot to be superseded’ (al-islam ya’lu wa la yu’la 
‘alayhi) which is attributed to a hadith of the Prophet (Bukhari, Jana’iz, 79).

39 European Council of Fatwa and Research, Fatwa Nr. 42, 1999 (second session) in: Altikriti and 
Al-Ubaydi (eds.), o.c., n.d.. See also: Caeiro 2003, o.c., p. 16-20.

40 Khaled abou El Fadl, ‘Islamic Law and Muslim Minorities,’ Islamic Law and Society (1)  1994-2, 
p. 141-187; Kathryn Miller, ‘Muslim Minorities and the Obligation to Emigrate to Islam’s 
 Territory,’ Islamic Law and Society (7) 2000-2, p. 256-288.
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contrary  conclusion: it is in the interest of the Muslim to reside in a country where 
he can enjoy the freedom to live and practice his religion (with a sneer towards the 
Muslim world the same fatwa alluded that this freedom was probably better guaran-
teed in the Western than in the Muslim world). 41 If this freedom was not  guaranteed, 
the fatwa continued, then the Muslim was obliged to emigrate unless he lacked the 
 means to do so or would loose all his livelihood in the process – in those circum-
stances darura allowed him to stay.

In the last question regarding the residence of Muslims in non-Muslim territories, 
the issue of interest of the religion was also raised, but lead to the same outcome. 
The mufti of the 15th century argued in favour of emigrating because the Muslim 
risked the corruption of his faith if he were to stay, while the contemporary fatwa ar-
gued in favour of staying because the Muslin had the obligation to spread the faith.42

Maslaha and darura were also employed by the aforementioned shaykh Tantawi, 
grand mufti of Egypt, in his fatwa in bank interest of 2 December 2002: in times of 
moral and economic corruption, a fixed interest rate would serve the interest (mas-
laha) of the Muslim investor by guaranteeing him the certainty of a fair return.43

It appears that the basic argument in the use of these methodologies revolves 
around the question whether Sharia is to serve Muslims or whether the Muslims 
should serve Sharia (by living accordingly regardless of the consequences). The 
principle of Sharia serving the interests of the Muslims rather than the other way 
round has been coined with the term ‘making it easy’ (taysir). An example of the 
explicit invocation of this principle is the famous mortgage fatwa.44 Muslims are not 
allowed to engage in financial transactions that involve interest, but since a mort-
gage is the only way to purchase a house, this Islamic rule would in fact deny Mus-
lims the possibility to buy houses. This now, the fatwa argued, would not ‘help the 
Muslim community, being a minority, to free themselves from the financial pres-
sure that renting accommodation often causes, and focus their attention to the call 
to Islam and help the host community wherever possible and permissible’.

And if we move further on the spectrum of liberal views, we find the a contrario 
logic as used by the aforementioned Ebrahim Deassai on his website AskImam. His 
ground rule is that a Muslim living in a non-Muslim land should follow the rules of 
that land unless these rules contradict the Sharia. This leads him to conclude that as 
long as ‘Western’ marriage and divorce in essence do not contradict the basic requi-
rements of Islam, they can be considered to be in conformity with Islam.45 A  similar 

41 European Council of Fatwa and Research, Fatwa Nr. 1, 1999 (second session) in: Altikriti and 
Al-Ubaydi (eds.), o.c., n.d. 

42 See, e.g., fatwas of 26 July 2005 (‘Residing Permanently in a Non-Muslim Country’), 7 August 
2002 (‘Immigration to a Non-Muslim country’) and 29 August 2002 (‘Dar al-Kufr: An abode of 
Da’wah, not War’), all issued by Islam Online.

43 The arguments were more complicated and technical, see Miriam Netzer, Riba in Islamic jurispru-
dence: the role of ‘interest’ in discourse on law and state, Master thesis, The Fletcher School, 2004 (avai-
lable online: <www.kantakji.com/fiqh/Files/Riba/Y416.pdf>) which also contains a translation 
of the fatwa.

44 Fatwa 2/4, 1999, in: Altikriti and Al-Ubaydi (eds.), o.c., n.d. See also: Alexandre Caeiro, ‘The so-
cial construction of shari’a: bank interest, home purchase, and Islamic norms in the West’, Die 
Welt des Islams 2004, p. 351-375.

45 Vit Sisler, ‘European courts’ authority contested? The case of marriage and divorce fatwas on-
line’, Masaryk University Journal of Law and Technology 2009, p. 65-66.
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kind of reasoning has lead leading Egyptian Muslim clerics in 1995 to declare that 
Egyptian laws were mostly in conformity with Sharia – consequently, the state ar-
gued with political logic, Sharia was being applied in Egypt.46

3 What can we conclude from these developments?

As said, the overview presented in this article of the contemporary fatwa is very 
gene ral, with the intention only to give an impression of its many-facetted work-
ings. This overview shows that the modern fatwa is a dynamic institution from the 
workings of which we may cautiously draw the following conclusions.

3.1 Pursuit of Islamic authenticity

First and foremost, the increase of fatwas indicates the prevailing need among Mus-
lims for Islamic authenticity. The wide range of topics on which fatwas are being 
sought illustrates the need among many Muslims for an Islamic legitimization of all 
aspects of life, ranging from personal hygiene and behaviour to issues of terrorism 
and political participation. The conspicuous increase of fatwas may be considered 
one of the indicators of the growing religiosity among Muslims all over the world.

3.2 Shift to societal and moral domain

Islam has always been important to Muslims, in a variety of degrees, intensities 
and manners. The pursuit of Islamic authenticity through fatwas, however, implies 
that the interest in the complexity of Islamic rules has shifted from the domain 
of theolo gians to that of the average Muslim. Throughout the existence of Islam, 
Muslim scholars have written elaborate studies on the Sharia. These studies were 
aimed at discovering God’s ‘plan’ behind the Sharia and had little to do with practi-
cal issues of everyday life. For the average Muslim these works were hard to under-
stand, especially in very practical cases of daily life, which was one of the reasons 
for the emerging practice of fatwas. Fatwas serve as the linchpin between scholarly 
theology and the daily practice thereof. This has not changed. But the recent enor-
mous popu larity of fatwas indicates that Islamic theology is not limited to a private 
field of study, with elaborate discussions on the intricacies of God’s Message, but 
needs to be translated into the immediate relevance of everyday social and moral 
life. Explain ing and interpreting religion and its rules is not the exclusive domain of 
scholarly theology anymore, but has been appropriated by the larger public.

3.3 Establishing Islamic authority

The appropriation of Islam by the larger public has lead to a very pertinent question: 
who is authoritative to provide the explanations and interpretations? In this respect 
the increase of fatwas coincides with – or is prompted by – the recent phenomenon 

46 Mentioned by Muhammad Sà ied al-̀ Ashmawi in his al-Shari à al-Islamiyya wa al-Qanun al-Masri 
[‘Islamic Sharia and Egyptian Law’], Cairo: Maktaba Madbuli al-Saghir 1996, p. 10.
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of literacy and mass education among the Muslim peoples worldwide.47 Indeed, part 
of the so-called Islamic Revival is that Muslims are urged to interpret the sources 
(Koran and Sunna) by themselves, to actually be ‘their own mufti.’48

This has caused protest from the side of traditionally trained religious scholars 
(ulama) arguing that such self-proclaimed muftis are not qualified.49 Hence the active 
engagement of religious scholars in unilateral fatwas, i.e. fatwas that have not been 
officially requested but are delivered on the scholars’ own accord.

In addition to the question of who has authority, there is also the question of what 
authority one intends to establish. Given the importance of Islamic authenticity and 
the role of fatwas therein, issuing fatwas may constitute an act driven by the urge to 
establish one’s authority in the realm of Islam. In the case of the European Coun-
cil for Fatwa and Research, for example, this agenda oscillates between the self-
proclaimed aims to apply a ‘pristine shari’a’ in order to ‘meet the needs of Muslims 
in Europe, solve their problems, and regulate their interaction with the European 
societies,’ on the basis of ‘integration without assimilation’50 but also on the basis 
of the specific discourse of ‘moderation (wassatiyya) that does not deny competing 
interpretations but constantly seeks to reaffirm its own superior authority.51

The result, however, is a multitude of fatwas that are often contradictory. This has 
prompted scholars to re-establish Islamic authority in a more centralized fashion 
by means of fatwa councils that unite as many scholars as possible. In other words, 
the question to what is authoritative has given rise to re-address the question on who 
is authoritative. Interestingly, this search for consensus (ijma) is one of the essential 
principles of Islamic jurisprudence, although the novelty now is its practice in a col-
lective ( jama’i) manner.

3.4 Interest of Islam vs. interest of Muslims

While authority usually refers to those who exercise it, it also pertains to the princi-
ples on which one bases the exercise of that authority. In the case of early Islam, 

47 Richard Bulliet, ‘The Crisis within Islam’, Policy 2002-03, p. 34-40. For a similar argument 
see also Mohammed Ayoob, ‘Deciphering Islam’s Multiple Voices’, Middle East Policy, 2005-03, 
p.  79-90; D.F. Eickelman and J.W.Anderson (eds.), New Media in the Muslim World, Bloomington: 
India University Press 1999; Nasr Abu Zayd, Reformation of Islamic Thought, Amsterdam: Amster-
dam University Press 2006, p. 25.

48 Described by Peter Mandaville, ‘Critical Islam and Citizenship among Muslims in Europe & 
North America’, paper for the international conference on ‘Migration, Religion and Secularism’, 
Paris, June 17-18 2005.

49 The scholars Khaled Abou El Fadl and Wael Hallaq are also very critical in this respect: ‘The 
modern Muslim lawyer and judge, by the very fact of their training – which is wholly alien to 
its traditional counterpart – have lost the epistemological and hermeneutical framework with-
in which their faqih predecessors operated.’ (Hallaq, ‘Can the Shari’a be restored?’, in: Yvonne 
Yazbeck Haddad and Barbara Freyer Stowasser (eds.), Islamic Law and the Challenges of Modernity, 
 Oxford/London: Altamira Press 2004, p. 26); ‘As to Islamic law, it has become common in the 
modern age to use the authority of the Author (God) to justify the despotism of the reader.’ 
(Abou El Fadl, Speaking in God’s Name. Islamic Law, Authority and Women, Oxford: Oneworld 2001, 
p. 264).

50 ECFR, First and Second Collections of Fatwas, 2.
51 Bettina Gräf, ‘The Concept of wassatiyya in the Work of Yusuf al-Qaradawi,’ in B. Gräf and 

J. Skovgaard-Petersen (eds.) 2009, o.c., p. 213–238.
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for instance, the authority of holy scripture was undisputed, but controversy arose 
between those who advocated a literal reading of that source and those who empha-
sized the importance of the human intellect when reading: the difference between 
what God said in His Word, and what He meant by It.

In contemporary fatwas we see a similar, albeit slightly different debate that cen-
tres on the purpose of the fatwa: is the fatwa to provide the Muslim with Islamic 
guidance in his everyday life, or is it to explain Islam as correctly as possible? Of 
course all muftis will claim that they do both, but controversies arise when strict 
application of Islamic rules may lead to situations that are untenable or even absurd 
for Muslims in their daily life.

The question then becomes whether the fatwa serves Islam or the Muslim. Again, 
this may be considered a contradiction in terms by many Muslims and Muslim 
schol ars, but has indeed been the point of controversy in the case of fatwas issued 
for the benefit of Muslims in the West. Muftis operating in the Western context and 
knowledgeable with the situation of Muslims there have shown a tendency to make 
exceptions when strict application of Islamic rules has undesired outcomes. For this 
purpose, several Muslim scholars have developed a new ‘Islamic jurisprudence for 
minorities’ (fiqh al-’aqalliyat) that serves the special needs of Muslims in a minority 
position. Those who oppose such an approach voice their criticism in terms varying 
between theological (Islam is eternal and has to be applied as it is, without newly 
designed exceptions) and political (one should not make exceptions to Islam merely 
to serve Western needs and conditions).

3.5 Legalization of Islamic discourse

While the importance of Islam in daily life may have augmented, it translates main-
ly in rules that prohibit or allow (haram or halal) the action in question. It must be 
noted that such dichotomy is indeed the characteristic of the answers provided by a 
fatwa, because its main purpose is to rule whether the issue in question is allowed 
according to Islam, or not.

This phenomenon that I suggest to call the ‘legalization’ of Islamic discourse 
has evoked small, but growing numbers of critics. Some criticize the legalization 
as such, arguing that Islam is a matter of spirituality, not about the permissibility 
of every move one makes.52 Others criticize the way this process of legalization is 
being practiced, arguing that it is an aberration and even misuse of the classical sys-
tem of sharia which, according to these critics, is a very elaborate system that has 
been carefully balanced by scholars through the ages.53 Abou El Fadl in particular 
is an avowed critic of the contemporary ‘mass production of ahkâm (rules)’ which, 

52 Tariq Ramadan, for instance, in his commentary to the First Collection of Fatwas warns that 
Muslims who read the fatwas looking only for facility are likely to find neither ‘spiritual com-
fort’ nor ‘internal peace’ (‘Préface,’ in: Conseil européen des fatwas et de la recherche, Recueil de fatwas: 
Avis juridiques concernant les musulmans d’Europe - Série n°1 (Lyon, France: Editions Tawhid, 2002), 
although he himself bases himself on the scholarly and legal discourse of Islam in order to ar-
gue its spiritual significance (See Tariq Ramadan’s Radical Reform: Islamic Ethics and Liberation, 
Oxford: Oxford University Press 2008).

53 See, for instance, Wael Hallaq 2004, o.c., p. 22; Khaled Abou El Fadl 2001, o.c., p. 171.
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according to him, are ‘not the law (Sharia), but mere manifestations of law that 
consists of objectives (maqasid), principles (qawa’id), methodologies of analysis and 
understanding (usul al-fiqh)’.54 Some Muslim critics go as far as to equate the term 
‘fatwa’ with authoritarian and undemocratic discourses,55 or to call for the abolish-
ment of fatwas altogether.56

4 What questions remain?

Having observed and concluded all this, three questions remain. Firstly, and most 
importantly, we must realize that the enormous production of fatwas in the recent 
decades shows the importance of Islamic authenticity to Muslims, but in fact tells 
us nothing about the impact of these fatwas on Muslims. The claim, for instance, 
that Muslims in Europe ‘are avid consumers of fatwas’57 cannot be substantiated. No 
research until date has been conducted on the extent to which Muslims acknowl-
edge the authority of fatwas or regulate their lives accordingly.58 As long as we have 
no knowledge of this, we should not allow ourselves to equate fatwas with the con-
duct or opinions of Muslims. Fatwas may at best be read as a collective of opinions on 
what Muslims ought to think rather than what Muslims really think.

Second, scholars are still trying to come to an understanding of the mechanisms of 
Islamic authority. Why do some interpreters of Islam (or, in our case: muftis) have 
such authority while others don’t, and what is the role of traditional scholarship in 
this?59 A central issue in these questions, as we noted before, is the struggle  between 
traditionally trained scholars (ulama) and laymen. But from the realm of fatwas it 
may be observed that other issues are also of importance. For instance, the peti-
tioner’s selection of a mufti to whom he will address his question, has become an 
interesting process. In the pre-global world, the options were rather  limited, if not 
non-existent: the petitioner would by default choose the mufti of his law school 
 (madhhab) in his town or region. Selection was only possible when more scholars 
were available which was only the case in the large cities. This availability of scho-
lars, however, augmented a spectacular scale with the globalisation of communi-
cation, especially with the internet. The choice of muftis became so enormous, that 
one can speak of novel processes of individualization and democratization in Is-
lam: individualization, because the petitioner does not have to rely on factors that 

54 The ahkam are ‘the completed sentences of the language of shari’a, and the remainder is the 
vocabulary and the grammar.’ (Abou El Fadl, And God knows the soldiers, Oxford/New York, Uni-
versity Press of America 2001, p. 110).

55 Christine Jacobsen, Staying in the Straight Path: Religious Identities and Practices among Young Muslims 
in Norway, PhD diss., Bergen University 2006, p. 135 – cited by Alexandre Caeiro in ‘The Power of 
European Fatwa: The Minority Fiqh Project and the Making of an Islamic Counter Public,’ Int. J. 
Middle East Stud. 2010, p. 435–449.

56 Malek Chebel, Manifeste pour un islam des Lumières, Paris: Hachette 2004, p. 45.
57 Alexandre Caeiro 2003, o.c., p. 11.
58 Alexandro Caerio has taken the inverse course by trying to sketch a profile of the European 

Council of Fatwa and Research’s public by looking at the ECFR’s goals and methods (Caeiro 
2010, o.c., 435–449).

59  See, e.g., Muhammad Qasim Zaman, The Ulama in Contemporary Islam: Custodians of Change, Prin-
ceton University Press 2002.
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 predestined his choice of the mufti, like his madhhab or availability of muftis in the re-
gion, but only and exclusively on his own choosing; democratization, because Mus-
lims now have the liberty to ‘shop’ among the muftis to see who is to his liking, and 
by consequence the authority of the mufti depends more and more on his popularity.

Finally, the most controversial issue is, and remains, the pertinent question in both 
fatwas and public discourse: ‘What does Islam say about…?’ The more answers are 
provided – a phenomenon that we also see in the increase of fatwas – the more con-
fusion arises over what Islam really says about any given subject. Hence the sense 
of near despair with which many Muslims search for ‘true’ Islam. Suffice it to say 
that the recent rise in both number and divergence of the fatwa could be considered 
exemplary for the flexibility of Islamic theological and legal doctrine.
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De sharia en de mensen van het recht1

Frans van der Velden*

1 Inleiding

Ook de islamitische wereld kent, als elke geordende maatschappij, een geregelde 
geschilbeslechting. Om de hedendaagse rechtsbedeling in de islam-georiënteerde 
landen goed te kunnen plaatsen, kan een terugblik tot zo’n 200, 300 jaar geleden, 
de tijd van vóór de industrialisatie, vóór de internationalisering en vóór de protec-
toraten, nuttig zijn.

Wie rond 1800 in de islamitische contreien de zittingszaal van een rechtbank 
– mah’kama – binnenliep, trof daar de rechter aan met ongetwijfeld eisers en gedaag-
den dan wel aanklagers en aangeklaagden, naar eigen keuze al dan niet met hun 
verdediger, de wakı̄ l. Daarnaast waren er meerdere personen in de zaal die in de 
beslechting van de zaak een functie hadden en die we, met de rechter, de ‘mensen 
van het recht’ zouden kunnen noemen.

Centraal onder deze ‘mensen van het recht’ staat natuurlijk de rechter, de qādi. Voor 
of terzijde van de rechter zit de griffier, de kātib, in de zaal bevinden zich een of meer 
deurwaarders/zaalwachters – ā’wān – die voor de orde in de rechtszaal zorgen en die 
gerechtelijke stukken aan personen uitreiken, zeg: betekenen. Daarnaast kunnen 
zich in de rechtszaal, enigszins afhankelijk van de omstandigheden, nog andere 
‘mensen van het recht’ bevinden, zoals mufti’s, rechtsgeleerde adviseurs die de rech-
ter advies geven over het recht en de mogelijke toepassingen daarvan, de ‘udul die 
als instrumentele getuigen/beroepsgetuigen optreden, en getuigen-deskundigen, 
onder wie de tolken en de muzakki, die getuigen zo nodig op hun betrouwbaarheid 
(‘reinheid’, zaki) beoordeelt. De rechter kon ter uitoefening van zijn taken ook an-
dere functionarissen benoemen zoals de khasim, de executeur van testamenten, de 
amin, die o.a. goederen beheert en andere assistenten, de muqaddam’s.2

Opmerkelijk is dat er in de sharia, althans in de Koran en soenna, weinig aandacht is 
voor het procesrecht en ook voor ‘de mensen van het recht’. Zo’n 30 verzen handelen 
erover, waarvan meer dan de helft (17) over het bewijsrecht. Eigenlijk krijgt alleen 
het bewijsrecht in de koran een interessante behandeling. De overige bronnen van 

* Frans van der Velden is emeritus hoogleraar Vrije Universiteit Amsterdam.
1 In verkorte vorm uitgesproken tijdens het RIMO-symposium van 11 juni 2010.
2 Zo kon de rechter een muqaddam belasten met de voogdij over kinderen die anders zonder gezag 

en wettelijke vertegenwoordiging leefden.
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de sharia, soenna, idjma en qiyas, beperken zich daarnaast vooral tot de rechter, zijn 
benoemingsvereisten, taken en bevoegdheden. Grote delen van het procesrecht, 
met name het formele procesrecht, worden aan het lokale recht overgelaten.

Van de hele rechterlijke organisatie van vóór de 19e eeuw is vandaag de dag vrijwel 
niets overgebleven, de naam qādi bestaat nog algemeen maar zijn specifieke plaats 
in de rechtsbedeling is verdwenen. Verder herinneren nog slechts enkele reminis-
centies, zoals de instrumentele getuigen, de ‘udul, aan vroeger tijd.

2 De rechter, de qādi

In de islam behoort de rechtspraak in beginsel tot de taken en bevoegdheden van de 
overheid, dus aanvankelijk van de profeet, na hem van zijn kaliefen en weer later van 
de overheid. De rechter was een ambtenaar aan wie de rechtsprekende taak gede-
legeerd werd, een vertegenwoordiger (nā’ib) van het gezag.3 In de loop der tijd is de 
rechtersfunctie steeds verder ontwikkeld, al blijft het de vraag of er tot de 20e eeuw 
ooit een ‘echte’, geheel onafhankelijk rechtsprekende macht tot stand gekomen is.

2.1 Benoeming

In de tijd van de eerste kaliefen werden rechters incidenteel benoemd, pas langzaam-
aan kwam daarin een permanente structuur. Al enige decennia later diende er in 
iedere landstreek een qādi te zijn, die in zijn regio zowel in civiele als in criminele 
zaken bevoegd was. Zijn taak was de rechtsbedeling volgens de sharia, en was dan 
ook niet beperkt tot de rechtspraak alleen. Zo zorgde hij voor de belangen van de 
zwakkeren in zijn gezagsgebied, de wezen en handelingsonbekwamen; met name 
diende hij te letten op de bescherming van hun persoon en goed en te zorgen voor 
het beheer van en het toezicht op hun vermogens. Ook regelde hij de verdeling van 
erfenissen, homologeerde de huwelijksakten en hield toezicht op de waq fs/habous.

Naarmate de behoefte aan rechtsbedeling toenam, kwamen er meer rechters in een 
regio. De overheid kon naast de reeds aanwezige rechter meerdere qādi’s benoemen, 
die soms dezelfde opdracht kregen als de al zittende, soms slechts een deel van de 
regio kregen toegewezen of met een beperkte, specifieke taak werden belast. Ook 
konden rechters benoemd worden voor een bepaalde dag van de week, of voor de 
beslissing van een enkel geval.

Ook een rechter kon, indien zijn rechtsgebied te groot of te arbeidsintensief was, 
rechters benoemen. Zij waren dan zijn plaatsvervangers, wier taken in geen opzicht 
verder konden reiken dan de bevoegdheden die de qādi zelf had, en die bij hun be-
noeming tot plaatsvervanger (nā’ib) ook met een beperktere taak konden worden be-
last. Als de qādi zijn ambt neerlegde of verloor, verloren ook de door hem benoemde 
personen hun bevoegdheid.

3 L.W.C. van den Berg, De beginselen van het Mohammedaanse recht volgens de imāms Aboe Hanı̄ fa en 
Sjāfi”ı̄, ’s-Gravenhage: Ernst en Co, Batavia/M.Nijhoff 1883, p. 206.
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Toezicht op de benoeming en de taakuitoefening van de qādi’s was veelal in  handen 
van de qādi al-qudāt, de opperrechter. Deze qādi al-qudāt was echter geen appèl rechter, 
tegen een beslissing van de qādi stond in het geheel geen beroep open, hooguit kon 
bij dezelfde qādi herziening gevraagd worden (wat misschien niet altijd even ver-
standig was).4

Omdat de sharia aan de uitspraken van de qādi in het algemeen geen gezag van ge-
wijsde toekende, bood de ontstane diversiteit aan rechters binnen een rechtsgebied 
de mogelijkheid om een onwelkome uitspraak in een zaak van de ene rechter te laten 
voor wat die was en in de hoop op een gunstiger beslissing diezelfde zaak aan een 
andere rechter binnen de regio opnieuw voor te leggen.

Hoewel de sharia de rechtspraak geheel in handen van de qādi legt, is de praktijk 
eeuwenlang een geheel andere geweest. Naast de qādi-rechtspraak werden al snel 
door de overheid ambtenaren benoemd die tot taak hadden het openbaar bestuur 
te handhaven en overtredingen van de publieke regelgeving te corrigeren.5 Zo ont-
wikkelde de overheid een heel systeem van administratieve rechtspraak, waarbij 
de administratieve rechter, die naar plaats en tijd andere benamingen heeft,6 het 
openbaar bestuur (siyāsa) beoordeelt en daarbij enerzijds administratieve geschillen 
kan beslechten en anderzijds burgers zowel als ambtenaren die de fout zijn inge-
gaan – ook qādi’s –, kan corrigeren en bestraffen. Omdat de handhaving van de rust 
en  vrede in de gemeenschap tot zijn taken behoorde, behandelde deze ‘admininstra-
tieve rechter’ in het belang van de openbare orde ook veel civiele en strafzaken, onder 
meer op dagen dat de qādi geen zitting had en in op zich heldere zaken die vanwege 
de strikte bewijsregels van de sharia voor de qādi niet bewezen konden worden.

Zo was er de muhtasib, die onder meer zorgde voor ordelijk gedrag (hisba) op de 
markt en op straat, en ook voor de volksgezondheid door controle van winkels en 
restaurants, en daarbij zo nodig bestraffend kon optreden.

En de politie, shurta, had niet alleen de gebruikelijke politietaken, maar kon ook 
als aanklager en strafuitvoerder optreden, en zelfs als politierechter, met name bij 
overtredingen en bepaalde misdrijven,7 misdragingen beoordelen en bestraffen.

Burgers legden hun geschillen overigens ook vaak voor aan een rechtsgeleerde 
arbiter, de hākim. Een hākim kan onder andere ook in familierechtelijke zaken 
en bij handelsconflicten ingeschakeld worden. Arbitrage is niet toegestaan bij 

4 Recht op herziening bestond er niet als het vonnis een tā’adjiz bevatte, een verklaring dat de 
beslissing in geen geval herzien zou worden. Van den Berg (1883), p. 207 voetnoot 1, vermeldt 
dat er soms een inspecteur der ongerechtigheden (sāhib al muthālam) was die ook het werk van de 
rechters controleerde en eventuele klachten tegen rechters in ontvangst nam.

5 G.-H. Bousquet, Précis de droit musulman, Algiers: La Maison des Livres 1950, par. 196.
6 In Egypte muhtasib geheten (hij lette ook op veiligheid van gebouwen), sāhib al-mazālim, qaïd of 

pasha in de Maghreb.
7 Tot de exclusieve bevoegdheid van de qādi bleef wel het hadd-strafrecht.
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 hadd-misdrijven,8 moord en verwonding, bij huwelijksontbinding door talāq of li’ān, 
en in verwantschapszaken.9

Interessant voor de vraag naar het kunnen bestaan van shariarechtbanken in West 
Europa is, dat, hoewel de benoeming van rechters in het algemeen een exclusieve 
bevoegdheid van de overheid is, het aan de gelovigen is toegestaan een rechter te 
benoemen indien er ter plaatse geen bevoegde overheid is.10

2.2 Benoemingsvereisten

Mawardi, de beroemde 11e eeuwse publiekrechtsgeleerde (overleden 1058), beschrijft 
in hoofdstuk VI van zijn boek ‘Al-Ahkām as-Sultaniyya’ (De rechtsregels van het open-
baar bestuur), in het hoofdstuk dat gaat over het qādi-ambt, de onderwerpen waarop 
de overheid bij een qādi-benoeming moet letten.11 Dat betreft in de eerste plaats de 
vereisten waaraan een kandidaat-qādi moet voldoen, en verder de inhoud van de 
 benoemingsovereenkomst, de taken van de qādi, de relatie tussen qādi en overheid 
en het einde van de ambtsuitoefening.

Om tot qādi benoemd te kunnen worden, moet de betrokkene aan een aantal ver-
eisten voldoen. Zo dient hij moslim te zijn, handelingsbekwaam en vrij (dus geen 
slaaf). Hij dient lichamelijk en geestelijk gezond, evenwichtig van karakter en 
scherp van geest te zijn, het Arabisch te beheersen en bedreven te zijn in de Koran-
exegese. Natuurlijk dient hij het recht en zijn toepassingsregels te kennen. En uiter-
aard moet hij, als alle ‘mensen van het recht’ rechtschapen (‘adl) zijn.

De vraag of een vrouw tot qādi benoemd kan worden, wordt alleen door de hanafi-
tische school positief beantwoord, zij het met de beperking dat zij geen procedures 
inzake de hadd-misdrijven en doodslag of verwonding kan behandelen.12

De hier genoemde benoemingsvereisten worden door elk van de rechtsscholen ge-
detailleerd beschreven en op eigen wijze verbijzonderd.

De malikitische auteur Khalil ben Ishāq (overleden 1365) beveelt bovendien aan te 
kiezen voor de kandidaat die zijn juridische kennis graag maar op bescheiden wijze 

8 Buitenechtelijke geslachtsgemeenschap (zina; K.24:2-3), valse beschuldiging van geslachts-
gemeenschap (qadf; K.24:4), wijn drinken (sjirb; K.5:90), diefstal (sariqa; K.5:38) en straatroverij 
(qat at-tariq; K.5:33).

9 Khalil ben Ish’āq, Abrégé de la Loi Musulmane selon le rite de l’Imām Mālek, Paris: Traduction nouvelle, 
Adrien-Maisonneuve 1956, par. 272.

10 Van den Berg (1883), p. 209.
11 Mawardi, Al-Ahkam as-Sultaniyya, The Laws of Islamic Governance, vert. A. Yade, London: Ta-Ha Publ.  

1996, p. 98 e.v.
12 Zo ook de – uitgestorven – zahirische school. At-Tabari stelt het man-zijn in zijn geheel niet 

als vereiste, al is niet duidelijk of hij dat vereiste impliciet wel stelt. Tegenwoordig zijn in meer-
dere islamgeoriënteerde landen vrouwelijke rechters te vinden, zij zijn echter in weinig gevallen 
ook bevoegd in zaken van familie- en erfrecht noch in strafrechtelijke zaken; zie Hallaq, Sharia, 
Cambridge: Cambridge University Press 2009, p. 342, noot 3. Zie ook Léon Horrie, Le cadi juge 
musulman en Algérie, Algiers: Baconnier 1935, p. 48. 
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ten algemenen nutte maakt, die scrupuleus en nauwgezet is, welgesteld en zacht-
aardig, waardig en van goede komaf, geen schulden heeft noch in louche zaken ver-
wikkeld is.13

Ieder die aan de beroepseisen voldoet, kan door de overheid tot qādi worden aan-
gesteld, maar mag weigeren als er andere competente kandidaten zijn. Wie in een 
regio de enige is die aan de beroepseisen voldoet, is verplicht die functie te aanvaar-
den. Wie de sharia wel kent maar geen mudjtahid is, geen recht heeft op creatieve 
rechtsvinding – idjtihād –, de zogenoemde muqallid, kan als rechter benoemd wor-
den, maar mag dan alleen het recht van zijn eigen school toepassen.14

Benoemt de overheid, die zich ervan bewust is dat een kandidaat niet aan deze ver-
eisten voldoet, hem niettemin tot qādi, dan zijn zijn beslissingen nietig. Verliest 
iemand ná zijn benoeming een van die kwaliteiten, hij wordt bijvoorbeeld doof of 
blind of geestesziek, of verlaat hij de islam, dan blijven de vonnissen die hij voor hij 
het ambt verlaat, genomen heeft, van kracht.

2.3 Taken en bevoegdheden van de rechter

Zoals reeds gemeld, had de rechter meer taken dan de rechtspraak en diende hij te 
zorgen voor de rechtsbedeling in het algemeen, waaronder de zorg voor de vertegen-
woordiging van kinderen en handelingsonbekwamen, de huwelijksvoogdij voor 
vrouwen zonder huwelijksvoogd, het toezicht op uitvoering van testamenten en 
de waq f ’s, de zorg voor de inning van de armenbelasting (zakat) en de tenuitvoer-
legging van zijn civiele en strafrechtelijke beslissingen.15

Bij zijn aantreden zal hij steeds eerst de stand van de rechtsbedeling onderzoeken, 
de zorgvuldigheid van het gezag en vermogensbeheer van de testamentaire en de 
benoemde voogden en curators, en de stand van de lopende rechtszaken. Hij zal de 
rechtmatigheid van de strafoplegging aan de gevangenen nagaan, de toestand van 
de gevangenissen en het toezicht en de verzorging inspecteren en het handelen van 
de gevangenisdirecteur en de bewakers beoordelen. Hij kan de beslissingen van zijn 
voorganger niet vernietigen, indien dat een ‘adl en deskundig rechter was.

Er zijn meerdere voorschriften over wat een rechter al dan niet moet doen, wil hij 
bij de uitoefening van zijn functie de vereiste evenwichtigheid van karakter en 
 gemoedstoestand hebben en handhaven.16 Zo mag hij geen beslissingen nemen als 
hij het te heet of te koud vindt, buitenmatig vrolijk of juist zeer bedroefd is, hon-
gerig of dorstig, ziek of overmatig vermoeid, hoognodig zijn behoeften moet doen 

13 Khalil (1956), par. 272.
14 Het recht uit de leer van de meerdere scholen te kiezen heet ikhtiyār, de plicht binnen de eigen 

school te blijven taqlı̄ d. Ook de mudjtahid die zich ook op extreme, ‘nieuwlichters’ (bid’a) scholen 
als de kharadjitische beroept, kan niet tot rechter worden benoemd. De scholen verschillen van 
mening over de vraag of degene die tot een andere school behoort, tot rechter benoemd kan 
worden, zie Mawardi (1996), p. 102.

15 Van den Berg (1883), p. 210.
16 Sachau, Mohammedanisches Recht nach shafiitischer Lehre, Stuttgart/Berlin: W. Spemann 1897, 

p. 688; Khalil (1956), par. 273.
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of van hevig verlangen (welk?) vervuld is, en zeker niet als hij vertoornd is. Hoewel 
zulk gedrag afkeurenswaardig en soms zelfs verboden is, leidt het niet tot een nie-
tige  beslissing. De rechtszaken behandelt hij in volgorde van binnenkomst, maar 
 urgente zaken, zoals die waarbij reizigers betrokken zijn of waar gevaar dreigt voor 
verlies van de betrokken zaak, kunnen voorrang krijgen. Ook zal hij zo mogelijk 
eerst proberen om tot verzoening te komen, alvorens te beslissen.

Vonnissen van de rechter zijn nietig, indien deze vonnissen, zo de rechter niet als 
mufti gekwalificeerd is, op een aan mufti’s voorbehouden rechtsinterpretatie berus-
ten. Zij kunnen worden vernietigd, indien ze in strijd met Koran, soenna en idjma zijn. 
Zij worden eveneens vernietigd, indien er een evidente consensus in interpretatie, 
qiyas, is; zo bijvoorbeeld indien het vonnis berust op de getuigenis van een niet-
moslim of op voorkennis van de rechter, of een persoon betreft met wie de rechter 
op voet van vijandschap staat.17 Rechters kunnen ook worden afgezet, indien het 
algemeen belang dat vergt of er inmiddels een competentere rechter beschikbaar is.

De qādi krijgt geen vergoeding voor zijn werkzaamheden, al menen sommige schrij-
vers dat de overheid een niet-welgestelde qādi enig salaris dient toe te kennen. De 
slechte betaling van de qādi’s leidde overigens tot veel corruptie en daarmee wan-
trouwen in de rechterlijke macht.18 Al sinds de eerste benoemingen van rechters zijn 
er klachten over hun ondeskundigheid en hun oneerlijkheid en heerst de mening dat 
de grote meerderheid van hen in de hel komt.19

3 ‘Adāla

Een van de vereisten die aan de persoon van de rechter gesteld wordt en die nog niet 
besproken is, is de eis van rechtschapenheid, ‘adāla.

Rechtschapenheid is een vereiste waaraan ieder die aan de rechtspraak wil bijdra-
gen, ja, iedere overheidsambtenaar dient te voldoen. Wie niet ‘adl is, kan geen qādi, 
gerechtsfunctionaris of getuige zijn.

De kortste definitie van ‘adl is wel: ‘‘adl is hij die zich onthoudt van ernstige fouten 
en de lichte fouten vermijdt’, een iets uitgebreidere luidt: ‘‘adāla (rechtschapenheid) 
is een geesteshouding waarbij men zich van ernstige misdragingen onthoudt, lichte 
misdragingen vermijdt en zelfs probeert zich te hoeden voor toegestaan (niet-straf-
baar) wangedrag’.20

17 Khalil (1956), par. 275.
18 Zie o.a. Van den Berg (1883), p. 209.
19 Geciteerd wordt vaak een hadieth waarin de profeet zegt dat slechts een op de drie rechters het 

paradijs zal binnengaan.
20 Mohammed Elbachir Ettouati, Recueil des notions de droit musulman, vert. Jules Abribat, Tunis: 

Borrel 1896, p. 5. Mawardi (1996), p. 99 geeft een ruimere omschrijving en meldt, dat iemands 
rechtschapenheid, ‘adāla, ‘gerekend [wordt] aanwezig te zijn als hij steeds de waarheid spreekt, 
algemeen bekend staat om zijn goede trouw, zich onthoudt van verboden zaken, zich hoedt voor 
bezondiging, zich niet blootstelt aan verdenking, voor geloofwaardig wordt gehouden zowel bij 
genegenheid als bij toorn en zich beijvert om een behoorlijke eerbied in te boezemen zowel in 
religieuze als in wereldse aangelegenheden’; zie S. Keijzer, Mawerdi’s publiek en administratief regt 
van den islam, met een inleiding over de toepasselijkheid van dat regt in Nederlandsch-Indië, ’s-Graven-
hage: H.C. Susan 1862, p. 72.
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Hoewel elk van de rechtsscholen zijn eigen eisen stelt aan de ‘adāla, zijn de hoofd-
kenmerken dezelfde:

Een ‘adl begaat in het geheel geen zware misdragingen, hij kan zijn lichte mis-
dragingen met zijn goede daden compenseren en wil zo mogelijk ook geen niet-
strafbaar wangedrag begaan.

Op de vraag welk wangedrag tot de zware, welk tot de lichte en welk tot de toe-
gestane misdragingen gerekend moet worden, wordt geen eenduidig antwoord 
 gegeven.21

Tot de zware misdaden worden in ieder geval gerekend de hadd-misdrijven – dus 
ontucht, valse beschuldiging daarvan, wijn drinken, diefstal en roverij – en de qisas-
misdrijven – dus doodslag en verwonding – maar ook de niet-navolging van de vijf 
zuilen van de islam – belijdenis, gebed, vasten, zakat en hadj –, het verduisteren van 
goederen van wezen en het vragen en betalen van woekerrente zijn zware misdra-
gingen. En uiteraard zijn ketters en afvalligen niet ‘adl.

Maar de vraag of en wanneer een van de volgende gedragingen een zwaar of licht 
vergrijp is of misschien een toegestaan wangedrag, houdt de scholen en schrijvers 
verdeeld.22

Bekend is dat het tekenen of schilderen van levende wezens niet toegestaan is, 
althans niet in de soennitische islam. En wie zonder reden zijn niet openlijk te to-
nen lichaamsdelen, zijn aura23, onthult of kijkt naar zijn eigen of andermans aura, 
of ongepaste afbeeldingen bekijkt of naakt in bad gaat of zich op een andere niet-
toegestane wijze gedraagt, mag verwachten niet-toegestaan gedrag te vertonen, 
maar is het nu wel of niet toegestaan te luisteren naar muziek van bijvoorbeeld een 
handtrommel of fluit of klarinet? Is het meedoen aan duivenwedstrijden of het spe-
len van tric-trac of schaken of dammen in het algemeen verdacht, of alleen als het 
om geld gaat?24 Is het beroep van danser, zanger of clown verboden, verliest men zijn 
rechtschapenheid door hun uitvoeringen te bezoeken?25 Bedreigt het uitoefenen van 
het beroep van leerlooier of wever alleen dan de rechtschapenheid niet, als er geen 
andere mogelijkheden zijn om je brood te verdienen?26 En wildplassen is dan wel 
niet netjes, maar bedreigt het de betrouwbaarheid? Deze lijst is bij sommige nog 
misantroper ingestelde auteurs nog langer.

Als voorbeelden van toegestane misdragingen worden in de literatuur genoemd: het 
eten op de markt, en het blootsvoets of blootshoofds rondgaan als dat geen lokale 
gewoonte is. En ook het té luidruchtig de doden beklagen, is ongepast. Dergelijke 
onwelvoeglijkheden ontnemen een persoon weliswaar niet zijn ‘adāla, maar zijn 

21 T.W. Juynboll, Handleiding tot de kennis van de Mohammedaansche wet, Leiden: Brill 1930, p. 318.
22 Sachau (1897), p. 698.
23 Zie hierover o.a. J. Brugman, ‘De Alphense hoofddoekjesaffaire – kledingvoorschriften in de 

islamitische wet’, RIMO-8 1991, p. 63 e.v.
24 Khalil (1956), par. 277.
25 Hallaq (2009), p. 349; Khalil (1956), par. 277.
26 Sachau (1897), p. 740.
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 getuigenis is in rechte toch niet geloofwaardig. Veelvuldige herhaling van dit soort 
wangedrag kan wel tot verlies van de ‘adāla leiden.27

Een persoon wiens ‘adāla onbekend is, kan aan de rechtsbedeling geen bijdrage leve-
ren, niet als rechter, niet als gerechtsfunctionaris, niet als getuige. Zijn ‘adāla dient 
eerst te worden vastgesteld of bevestigd door een ‘adl persoon (muzakki), tenzij het 
de rechter bekend is dat de betrokkene al eens in zo’n functie tot de rechtbank is 
toegelaten of een fiqh-kenner – faqih – of andere rechtsgeleerde naar zijn informatie 
 gehandeld heeft.28 En uiteraard kan iemand die als ‘adl bekend stond, zijn ‘adāla weer 
verliezen door een ernstig of licht vergrijp te begaan. Volgens de hanafitische school 
behoeft de rechter de betrouwbaarheid van een getuige echter niet keer op keer te 
(laten) onderzoeken, voldoende is in veel gevallen dat diens getuigenis prima facie 
geloofwaardig is; uitzondering is er in geval het hadd- of qisas-misdrijven betreft.

4 Getuigenbewijs29

De vraag naar iemands rechtschapenheid, en dus ook naar zijn geloofwaardigheid 
is in het islamitische recht in het algemeen van bijzonder belang. Het shariaproces-
recht is in beginsel gebouwd op het uitgangspunt dat de getuigenverklaring 
(shahāda) van een rechtschapen persoon het meest betrouwbare bewijs is. Betrouw-
baar getuigenbewijs berust op de rechtschapenheid van de getuige. Rechtschapen-
heid is in dit bewijsprincipe dus van groot belang. Echter, niet alleen het ontbreken 
van betrouwbaarheid verhinderde dat een persoon een getuigenis kon afleggen, er 
waren meer beletselen. Zo kunnen, althans naar sjafiitisch recht, ouders niet ten 
gunste van hun kinderen getuigen noch kinderen ten gunste van hun ouders of 
grootouders noch echtelieden ten gunste van hun partner; broers en zusters mogen 
wel ten gunste van elkaar getuigen. Ook kon de meester niet ten gunste van zijn leer-
ling of slaaf  getuigen, noch de maat ten gunste van andere leden van de maatschap. 
Dhimmi’s, dus joodse en christelijke bewoners van de islamitische wereld, konden 
wel wederzijds, maar niet over moslims getuigen (K.65:2), al maakt de hanafiti-
sche en hanbalitische islam hierop soms uitzonderingen. Gharbi’s, bewoners van de 
niet-islamitische wereld, die in het algemeen geacht werden op voet van oorlog te 
staan met de islam, konden noch over moslims noch over dhimmi’s getuigen, hoe 
rechtschapen zij ook mochten zijn. Lichamelijk gehandicapten, met name  doven en 
blinden, konden slechts in beperkte mate getuigen, zoals onder andere over de dood 
van een persoon, over familiaire verhoudingen, algemene bezitsvragen en de op 
heter daad betrapping van de dief; uiteraard kon ook over gebeurtenissen van vóór 
de handicap getuigenis gegeven worden.30

27 Sachau (1897), p. 740.
28 De zgn. tazkiya-procedure; M.H. Kamali, Principles of Islamic Jurisprudence, Cambridge: Islamic 

Texts Society 1991, p. 73.
29 De sharia kent meerdere bewijsmiddelen. Dit zijn in het bijzonder het getuigenbewijs, de beken-

tenis, de eed, de eigen wetenschap van de rechter en de vermoedens. Voor een uiteenzetting over 
‘de mensen van het recht’ is alleen het getuigenbewijs van directe betekenis.

30 Sachau (1897), p. 748.
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Aan het getuigenbewijs werden afhankelijk van de procedure waarin het bewijs 
nodig was, verschillende vereisten gesteld.

In het algemeen wordt ervan uitgegaan dat alleen twee mannelijke getuigen een 
sluitend bewijs kunnen leveren. Soms worden er echter strengere eisen gesteld, 
soms lichtere.

Het bewijs van buitenechtelijke geslachtsgemeenschap, zina-bewijs, kent de hoog-
ste eisen. Het moet onomstotelijk zijn. Zo dienen er vier mannelijke getuigen te zijn 
(K.24:13), die in dezelfde tijd en met zekerheid hebben gezien dat twee personen 
gemeenschap hadden en dat geen van beiden tot de gemeenschap gedwongen was.31 
De getuigen dienen identieke verklaringen af te leggen, met name wat betreft de 
personen van de daders en de plaats en tijd van de daad. De rechter dient de getuigen 
tot in detail te ondervragen, bijvoorbeeld over de wijze waarop de vrouw ontkleed 
werd. Zodra een van de getuigen op enig onderdeel afwijkend van de andere drie 
verklaart, al is het maar over het tijdstip van de daad of de kleur van de kleding, of 
 tijdens de procedure zijn getuigenis herroept, kan geen zina-straf worden opgelegd 
en kunnen de getuigen allen strafbaar zijn wegens valse getuigenis (qadf ).32 Het 
 bewijs kan overigens ook op een bekentenis berusten mits de dader op het tijdstip 
van de daad meerderjarig en niet geestesziek was. 33

Het bewijs in hadd- en qisas-zaken kan (met uitzondering van de reeds genoemde 
zina) uitsluitend door twee mannelijke getuigen geleverd worden.

Vermogensrechtelijke zaken kunnen echter ook bewezen worden door één man 
en twee vrouwen, of door één man en de bekentenis van de gedaagde of door twee 
vrouwen en een bekentenis (K.2:282).34

Khalil meldt tevens dat de getuigenis van twee vrouwen in vrouwenzaken vol-
doende is, zoals wanneer het de menstruatie, bevalling of geslachtsgebreken be-
treft.35

In slechts enkele gevallen is één getuige voldoende. Zo is één getuige voldoende 
om een voorlopige maatregel, zoals voorlopige consignatie, te kunnen toestaan; zo 
ook is er slechts een getuige nodig bij de getuigenis, dat de ramadan begonnen is, 

31 Mochten de verdachten terecht menen dat zij gehuwd waren, bijv. omdat zij niet op de hoogte 
waren van de nietigheid van hun huwelijk, bijv. omdat zij niet wisten zoogverwanten te zijn, 
terwijl de getuigen dat wel wisten, dan wordt de beschuldiging een valse beschuldiging en volgt 
voor deze getuigen de qadf-straf voor valse beschuldiging.

32 Enige sjafiitische en hanbalitische auteurs en ook de Zahiris menen dat van qadf alleen sprake is 
in geval van personen die anderen beschuldigen van ontucht, niet voor ieder die getuigenis aflegt 
van de feiten die tot een veroordeling wegens zina geleid zouden kunnen hebben; Anwarullah, 
The Islamic Law of Evidence, New Delhi: Kitabbhavan 2000, p. 39. 

33 De dader dient de bekentenis viermaal en in verschillende zittingen te herhalen en deze niet nog 
voor de uitvoering van de straf te herroepen. De rechter dient de bekennende verdachte meer-
maals te wijzen op de –mogelijk dodelijke – gevolgen van zijn bekentenis en op zijn recht de 
bekentenis te herroepen. Bij de bekentenis moet de bekennende dader deze met redenen omkle-
den en een volledige beschrijving van het gebeurde geven. Zwangerschap kan volgens de meeste 
scholen geen bewijs zijn van zina. Alleen de malikitische school aanvaardt zwangerschap als 
bewijs, maar kent het verschijnsel van de ‘ingeslapen vrucht’ (waarbij wordt aangenomen dat 
een zwangerschap veel langer dan negen maanden kan duren); daarmee kan dit bewijs worden 
weerlegd. Zie voor een recent geval van het ‘ingeslapen vrucht’-verweer: Safiya Hoesseini, Ik, 
Safiya (vert. G. Boer), Amsterdam: Mouria  2003, p. 147.

34 Deze bewijsregel geldt ook bij diefstal, althans voor zover daarin vermogensrechtelijke vergoe-
ding gevraagd wordt; voor het bewijs van het strafbare feit is deze vorm van bewijs onvoldoende.

35 Khalil (1956), par. 280.
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dat de gevonden dode moslim was, en dat een dagvaarding of vonnis betekend is. 
Ook de getuigenis van een gerechtsdienaar dat de opgeroepene weigert te getuigen, 
is voor de rechter voldoende om die persoon een straf te kunnen opleggen.

In alle andere zaken geldt in het algemeen dat de getuigenis van twee mannelijke 
getuigen nodig is, al zijn er op onderdelen verschillen tussen de scholen.

Een getuigenverklaring kan worden herroepen, al leidt dit vaak tot verlies van adāla 
van de getuige, en in sommige gevallen, zoals bij een herroepen zina-bewijs tot straf-
rechtelijke vervolging wegens qadf, valse beschuldiging; andere herroepingen kun-
nen tot civielrechtelijke aansprakelijkheid leiden. De rechter die een getuigenbewijs 
aanvaardt wetend dat de getuigen althans een van hen liegen, is schadeplichtig.36

5 Andere ‘mensen van het recht’

De regel dat juridisch bewijs in beginsel door twee mannelijke getuigen geleverd 
dient te worden, speelt ook een rol in meerdere functies in de organisatie van de 
rechtspraak.

Van alle ‘mensen van het recht’ werd verwacht dat zij rechtschapen, ‘adl waren.
Zoals gemeld kende de rechtbank (mah’kama) meerdere functionarissen, van wel-

ke de belangrijkste uiteraard de qādi was. Sommige van de functionarissen die ten 
dienste van de qādi stonden, werden door de overheid benoemd, andere benoemde 
de rechter zelf.

Zo was er steeds een kātib, de griffier van wie niet alleen verwacht werd dat hij 
lezen en schrijven kon, maar ook dat hij enige kennis van de sharia had. Zo waren er 
ook zaalwachters, de ā’wān, en benoemde de rechter een kamerbewaarder, de hādjib, 
die zijn spreekuren regelde en hem daarbuiten voor lastige burgers behoedde.

5.1 Muzakki37

Omdat het de rechter onmogelijk was steeds weer de rechtschapenheid van de per-
sonen die in de voorliggende procedures betrokken waren, te onderzoeken, stelde 
hij informanten, muzakki’s, aan die bij hem als rechtschapen bekend stonden en dus 
getuigenis konden afleggen. Zij kregen tot taak de rechtschapenheid van kandi-
daat-functionarissen of van door de partijen in het geschil aangedragen getuigen 
te onderzoeken en daarover aan hem te berichten/getuigen.38 Naast rechtschapen 
moest de muzakki een onkreukbaar persoon zijn, bezonnen en onpartijdig, niet 
 bevooroordeeld; zo mocht hij bijvoorbeeld niet uit dezelfde souk of wijk komen als de 
te onderzoeken persoon, ook mocht hij zich niet slechts op horen zeggen baseren. 

36 Heeft de rechter de veroordeelde tot de dood of tot lijfstraffen veroordeeld, dan dient hij in dat 
geval de diya te betalen.

37 Hij die een getuige op zijn ‘reinheid’ (zaki) beoordeelt.
38 Een verplichting om de muzakki in te schakelen, had de qādi niet, hij mocht zijn oordeel over de 

rechtschapenheid van de hem onbekende getuige ook op andere gegevens baseren. In beginsel 
heet ieder die een verklaring aflegt over de rechtschapenheid van een ander muzakki, maar hier 
betreft het m.n. de ’beroeps’-muzakki die het onderzoek naar rechtschapenheid van een persoon 
tot taak heeft.
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Om de onpartijdigheid van de muzakki’s te beschermen werden hun namen geheim 
gehouden. De muzakki beoordeelde of hij van iemand een tazkiyya, een verklaring 
van rechtschapenheid, kon geven. Mocht dat voor zijn beoordeling noodzakelijk 
zijn, dan kon hij van derden informatie afdwingen, met name als die informatie 
van essentieel belang was voor die beoordeling. In beginsel benoemt de rechter 
twee muzakki’s die over en weer onbekend zijn met deze benoeming, zodat zij beide 
 onafhankelijk van elkaar getuigenis konden afleggen over de rechtschapenheid van 
de onderzochte persoon. Brengen de muzakki’s verschillende verslagen uit, dan zal 
de rechter de meest negatieve als uitgangspunt nemen.39 Voor deze functionarissen 
gelden overigens dezelfde eisen en beletselen als voor andere getuigen.

5.2 ‘Udul

Naast de muzakki’s waren er beroepsgetuigen in, zeg maar, ‘algemene dienst’, de 
‘udul, personen die bij allerlei gelegenheid met hun verklaring een zekere authenti-
citeit gaven aan rechtens relevante handelingen. Zij waren getuigen van huwelijks-
sluitingen, waren getuigen bij verklaringen van verstoting, talāq, en van het sluiten 
van overeenkomsten en maakten daarvan akten op.

Ook waren er getuigen nodig om een rechterlijke beslissing door een andere rech-
ter voor uitvoerbaar te laten verklaren. Zolang de beslissing in het rechtsgebied van 
de rechter in de bodemprocedure en in diens ambtsperiode ten uitvoer gelegd moest 
worden, was er geen probleem. Moest die uitspraak echter in een ander rechts gebied 
worden uitgevoerd, bijvoorbeeld omdat de veroordeelde debiteur daar vermogen 
had, dan kon de rechter van dat andere rechtsgebied alleen een uitvoerbaarverkla-
ring afgeven als twee betrouwbare getuigen verklaarden dat het document dat de 
beslissing bevatte, op een juiste wijze weergaf wat de bodemrechter had beslist; 
doorgaans hadden beide getuigen in bijzijn van de bodemrechter hun handtekening 
onder dat document gezet. Mocht er ondanks alles nog verschil zijn tussen het ge-
schrift en de getuigenissen, dan gaan deze laatste voor. Een getuigenis als hier be-
doeld was ook nodig, wilde de beslissing van een bodemrechter door zijn opvolger 
uitvoerbaar verklaard kunnen worden.40

5.3 Tolken; deskundigen

Verder functioneerden in de rechtbank ook de tolken en deskundigen; ook zij func-
tioneren als getuigen.

Tolken, die ook in tijden van minder grote mobiliteit dan vandaag de dag regel-
matig nodig waren, verklaarden als getuigen aan de rechter dat wat zij die buiten-
landse getuige in zijn taal hadden horen zeggen.41 Deskundigen gaven als expert-
witnesses een op de recente stand van de wetenschap gebaseerd antwoord op de door 
de rechter gestelde vragen. Om als vertaling of deskundigenrapport in de procedure 

39 Sachau (1897), p. 708 e.v.
40 Sachau (1897), p. 711.
41 Khalil (1956), par. 273, kwalificeert de tolk niet als getuige maar als informateur van de rechter; 

er is zijns inziens  dan ook maar één tolk nodig.
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 bruikbaar te zijn, moesten ook hier steeds twee tolken dan wel deskundigen de ver-
taling of het rapport gegeven hebben.

Wat opvalt, is de zeer gedetailleerde regeling van de wijze van benoeming, de ver-
eisten, taken, bevoegdheden en gedragingen van deze verschillende, met de geschil-
beslechting verbonden ‘mensen van het recht’.

6 Getuigen

Naast de reeds besproken ‘beroepsgetuigen’ zijn er natuurlijk ook incidentele getui-
gen. Voor hen gelden in het algemeen dezelfde vereisten als voor beroepsgetuigen. 
Het is veelal niet gewenst dat personen zich als getuige aandienen, het is passender 
te wachten tot men gevraagd wordt. Alleen in bijzondere gevallen is het toegestaan 
ongevraagd getuigenis van strafbare feiten af te leggen, zoals in geval van hadd-mis-
drijven. In dat geval treedt de getuige dus op als een ‘privé’-aanklager, wat gezien het 
ontbreken van een Openbaar Ministerie in de sharia-organisatie van het rechterlijk 
bedrijf niet steeds ongelegen komt.

Getuigen, zowel de beroepsgetuigen als de incidentele, kunnen worden ge-
wraakt. Zo kunnen getuigen, die teveel begaan zijn met het lot van een persoon, of 
juist graag een hadd-straf aan hem zien opgelegd, gewraakt worden. Dat geldt naar 
malikitisch recht onder andere voor ouders die voor hun kinderen en kinderen die 
voor hun ouders getuigen en daarbij té partijdig, te rooskleurig of te vijandig, zijn.42 
Ook de debiteur die ten gunste van zijn crediteur getuigt, en de erfgenaam die in 
geval van een strafbaar feit waarop de doodstraf staat ten nadele van de erflater ge-
tuigt, kan gewraakt worden.43

7 Afsluitend

Wat doen we vandaag de dag nog met informatie over meer dan 200 jaar geleden, 
over wie toen tot het personeel van de rechtbank behoorden en aan welke eisen zij 
moesten voldoen.

Wat de rechterlijke organisatie betreft, is weinig tot niets van het klassieke sys-
teem over. Sinds de 19e eeuw, en vooral in de 20e eeuw, is de rechtspraak in veel lan-
den vrijwel volledig naar internationale, zeg westerse modellen gereorganiseerd. 
Titels als qādi, kātib en wakı̄ l worden nog wel gehanteerd, maar de inhoud van hun 
functies is sterk gewijzigd.

Het hardnekkigste in hun overleving zijn nog wel de ‘udul. Zij worden ook nu 
nog in meerdere landen ingezet om getweeën ‘authentieke’ akten op te maken, 
van huwelijks overeenkomsten, scheidingsverklaringen en testamenten en van de 
 verkoop van o.a. onroerende44 goederen.45

42 Van den Berg (1883), p. 221 meldt dat naar sjafiitisch recht getuigenissen van familieleden alleen 
in een beperkt aantal gevallen zoals bij erfenissen en boedelscheidingen, is toegestaan.

43 Khalil (1956), par.278-279.
44 Marokko, Algerije, Tunesië, Libië, Jordanië.
45 Marokko heeft nog enkele jaren geleden een interessante herziening van de wet op de ‘udul (Loi 

No 16-03 relative à la profession d’adoul, 2006) vastgesteld.
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Echter, afgezien van de rechterlijke organisatie zijn er in de wetgeving en proces-
praktijk van de islam-georiënteerde landen, gecodificeerd of niet, nog heel wat 
overblijfselen van het shariaprocesrecht terug te vinden, zowel wat betreft de 
benoemings vereisten van de ‘mensen van het recht’ als wat het bewijsrecht be-
treft.46 Ik gaf daarvan enkele voorbeelden. Een uitvoeriger bestudering ervan zou 
ons vandaag de dag nog veel kunnen leren.

46 Zie voor een codificatie van deze regels het Iraanse Wetboek van strafrechtelijke rechtsvordering 
en voor een verwijzing naar de sharia het Afghaanse Wetboek van strafrechtelijke rechtsvorde-
ring. 
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Shariarechtspraak in Nederland. 
Realiteit of Fictie?

Laurens Bakker*

1 Inleiding

Komt geschillenbeslechting of een andere vorm van uitlegging van regels op basis 
van de sharia voor in Nederland, in welke mate en met betrekking tot welke vra-
gen? Aan de hand van deze onderzoeksvraag van de ministeries van Justitie en WWI 
heeft een team van onderzoekers van de Radboud Universiteit Nijmegen in de winter 
van 2009 en het voorjaar 2010 een intensief onderzoek uitgevoerd naar de beleving, 
toepassing en waardering van sharia door moslims in Nederland1 waar dit artikel 
grotendeels op gebaseerd is. Het besluit van de Nederlandse regering dit onderzoek 
uit te laten voeren, kwam voort uit de behoefte inzicht te verkrijgen in de invloed van 
sharia als normatief kader, een kwestie die in meerdere Europese landen speelde.2 
Een onderzoeksrapport van de Britse organisatie Civitas3 over het voorkomen van 
op sharia gebaseerde tribunalen in Groot-Brittannië kreeg in juni 2009 ruime aan-
dacht in de internationale media. De onderzoekers stelden dat Groot-Brittannië 85 
sharia courts telde die onafhankelijk van, en zelfs in tegenspraak met, het Britse recht 
opereerden. Een zorgwekkende ontwikkeling, daar deze courts de rechtseenheid van 
de Britse staat ondermijnen en een op religie gebaseerde autoriteit over delen van de 
bevolking claimen die indruist tegen de vrijheid van godsdienst, mensenrechten in 
bredere zin en andere zekerheden verankerd in het Britse recht.4

Het Civitas-rapport gaf aanleiding tot maatschappelijke ongerustheid in Groot-
Brittannië en erbuiten, zoals op discussiefora, blogs en krantenberichten op het 
internet direct is na te gaan.5 Het is opvallend dat in veel van deze publicaties een 
sterke nadruk ligt op sharia als het normerende kader van een bewuste poging 
 Europa sluipenderwijs te islamiseren. Sharia wordt gezien als een bedreiging voor 

* Laurens Bakker is docent en onderzoeker bij het Instituut voor Culturele Antropologie en Ont-
wikkelingsstudies, en het Instituut voor Rechtssociologie, beide behorende tot de Radboud Uni-
versiteit Nijmegen.

1 Zie Bakker e.a. (2010).
2 Zie Bakker e.a. (2010), p. 1, 3 voor enkele voorbeelden.
3 MacEoin en Green (2009).
4 MacEoin en Green (2009), p. 11.
5 In Nederland gaf het rapport ook aanleiding tot Kamervragen, en daardoor tot de toezegging 

van de minister van Justitie het onderzoek naar geschillenbeslechting op basis van sharia te laten 
uitvoeren. Zie voor Kamervragen bijv. Kamerstukken II 2008/09, Kamervraagnummer 2009Z12804 
(Kamerleden Wilders en Fritsma), Kamerstukken II 2008/09, 31 700 VI, nr. 160 voor een beant-
woording van deze en andere vragen over shariarechtbanken door de minister van Justitie, en 
Kamerstukken II 2009/10, 32123, VI 5 voor een parlementaire discussie over de problematiek. 
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de westerse vrijheden, voor niet-moslims en voor de rechtsstaat. In deze visie zijn 
sharia en moslims – mogelijk zelfs de islam in haar totaliteit – en principes, zoals 
vrijheid van het individu en democratie, elkaar uitsluitende waarden. Tegelijkertijd 
is er sprake van een toenemende wetenschappelijke literatuur waarin wordt onder-
zocht hoe moslims in Europa islam en nationale, niet-islamitische rechtssystemen 
combineren in hun dagelijkse levens.6 Deze literatuur laat een complexer, maar ook 
meer genuanceerd beeld zien, waarin sprake is van vervlechting van islamitische en 
‘westerse’ waarden; men kiest elementen uit beide repertoires in het vormgeven van 
de eigen ideeën en de eigen positie binnen de samenleving. Hoewel een  dergelijke 
genuanceerde benadering van moslimidentiteit op zich gerechtvaardigd wordt door 
verschillende studies binnen Nederland7 en daarbuiten8, wordt dit bemoeilijkt door 
de directe verbinding tussen islam en sharia die in de publieke beeldvorming over-
heerst, en wellicht ook door de verbintenis tussen de individuele moslim en zijn 
gemeenschap. Als sharia het normgevende aspect van de islam is en hier niet van 
afgeweken kan worden zonder tegen de normen van de gemeenschap in te gaan 
– een veralgemenisering van het populaire beeld op internet – hoeveel ruimte is er 
dan voor het individu, is het wel mogelijk om een breder normatief kader aan te wen-
den of doet een verstikkende collectieve norm iedere ontwikkeling in die richting 
vastlopen?

Deze vraag brengt drie belangrijke deelvragen naar voren. Ten eerste is er de vraag 
hoe sharia door moslims in Nederland wordt geconceptualiseerd in het dagelijks 
 leven. Ten tweede is er het punt van autoriteit; wie bepaalt welke shariaregels van 
toepassing zijn en op welke wijze wordt toegezien op naleving? Ten derde is er de 
essen tiële vraag wie de Nederlandse moslimgemeenschap vormen en welke alge-
mene en richtingbepalende leiders ze heeft. Deze vragen vormen de hoofdonder-
werpen van de volgende drie paragrafen.

2 Het definiëren van sharia in Nederland

In het debat in Nederland wordt vaak gesproken over ‘de’ sharia, terwijl dit begrip op 
meerdere manieren te interpreteren is.9 Overheersend is een emotie van angst voor 
sharia,10 waarbij sharia door niet-moslims wordt gezien als een streng wets systeem 
waarin steniging of het afhakken van ledematen als gepaste en rechtvaardige straf-
maten zijn opgenomen.11 De diversiteit in de implementatie van shariaregels in 
isla mitische landen wereldwijd maakt echter duidelijk dat er sprake is van een grote 
variatie in opvattingen en uitlegging.12 Kort gezegd is er geen sprake van een hel-
der omschreven normatief stelsel waarover binnen de islamitische wereld volledige 
consensus bestaat. De regels van de sharia worden verspreid over de verschillende 
bronnen van de islam gevonden. Binnen de islamitische wereld is er vanwege deze 

6 Zie bijv. Bowen (2010); Fournier (2010); Nielsen en Christoffersen (2010); Triandafyllidou (2010).
7 Zie bijv. Douwes e.a. (2005); Groen en Kranenberg (2009).
8 Zie Ramadan (1999); Laurence en Vaisse (2006).
9 Oldenhuis e.a. (2007), p.119.
10 Berger (2007), p. 506.
11 Oldenhuis e.a. (2007), p. 123.
12 Zie bijv. Otto (2010).
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verspreide vindplaatsen sprake van verschillende uitleggingen en prioriteringen van 
deze regels, en dientengevolge van een verscheidenheid in rechtsscholen. Deze om-
standigheden maken dat er geen sprake is van één wereldwijd, door alle moslims 
geaccepteerde sharia.13 Bovendien omvat sharia niet puur rechtsregels, maar kent 
ze daarnaast ook religieuze, morele en sociale regels14 waarvoor door verschillende 
rechtsscholen en verschillende uitleggers verschillende graderingen van ge- of ver-
bod zoals verplichting, aangeraden, toegestaan, afgeraden en verboden onderschei-
den worden.15 Sharia is dus niet alleen en zelfs niet per se een juridisch systeem, 
maar betreft ook voorschriften en adviezen die eerder betrekking hebben op goed 
gedrag dan op een rechtsorde. Sharia biedt een theologisch fundament voor een 
normatief kader in brede zin. Een versimpeling tot rechtssysteem laat dit niet alleen 
buiten beschouwing, maar kan ook te veel autoriteit aan sharia toeschrijven.

Het populaire debat in Nederland wordt echter sterk overheerst door een visie 
waarbij niet alleen gesproken wordt over de sharia als een coherent en uniform sys-
teem, de nadruk wordt ook gelegd op de juridische aspecten.16 Veenendaal’s con-
clusie17 dat een eventuele shariarechtbank in Nederland geen bedreiging voor de 
rechtsorde zou zijn, omdat een shariarechtbank niet door de wetgever erkend is, 
daarom geen juridische beslissingsbevoegdheid heeft en zeker geen opvolging van 
uitspraken kan afdwingen, illustreert deze benadering. Hoewel rechtstechnisch 
juist, gaat ze voorbij aan de sociale dimensies van shariaregels, en juist daar kan de 
kracht van een dergelijke rechtbank liggen. Kun je als moslim een door een sharia-
deskundige – of zelfs een shariarechtbank – gedane uitspraak naast je neerleggen? 
Ben je juist niet geboden deze boven de Nederlandse –wereldlijke – wet en rechter te 
plaatsen? In een extreem geval zou een shariarechtbank de Nederlandse rechtsorde 
die haar niet erkent, op haar beurt niet kunnen erkennen. Ze zou dan naar Neder-
lands recht illegaal opereren, maar door haar aanwezigheid en beroep op de islam 
kunnen maken dat moslims zich met problemen tot deze shariarechtbank wenden, 
omdat de gemeenschap dit moreel juist acht; zij het uit eigen overtuiging of door peer 
pressure genoodzaakt.

Bij een dergelijk rechtspluralisme waarbij bovendien dwang een rol kan spelen, 
zou de situatie zonder meer zorgwekkend zijn. Essentieel voor het bestaan van een 
dergelijke situatie is echter de betekenis die moslims in Nederland aan het concept 
sharia toeschrijven. Een Marokkaanse imam uit Limburg gaf de volgende omschrij-
ving:

‘Sharia is het leven. De islam geeft oplossingen tot het einde van het leven. Sharia is 
ook een navigatiesysteem. Je moet een bestemming volgen en je moet weinig fouten 
maken om in het paradijs te komen. […] De sharia is de weg naar het paradijs en gaat 
over alles, over bijvoorbeeld vrouwen, de natuur, niet-moslims en oude mensen.’

13 Zie Karim (1999); Berger (2005).
14 Zie bijv. Peters (2009).
15 Zie bijv. Akgündüz (2010), p. 21.
16 Zie voor kritische benaderingen Berger (2005) en Ter Borg (2010).
17 Zie Veenendaal (2009).
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Sharia, dus, als een paraplu van regels voor alle aspecten van het dagelijks leven. 
Hoewel abstract, is dit een goed voorbeeld van de definities die we onder de ‘des-
kundige’ respondenten – waarmee we doelen op personen met een door de gemeen-
schap erkende grote kennis van sharia – aantroffen.18 Men gaf aan dat sharia breed 
is en normen, waarden, handelingen, rechten en gebruiken omvat die echter prak-
tisch toegepast dienen te worden in het dagelijks leven.19 Dit vergt interpretatie, 
en daardoor kennis die ‘gewone’, niet-deskundige moslims naar eigen zeggen ont-
beerden.

Tot onze verbazing meldde een vijfde van de als ‘gewone moslims’ geclassificeer-
de respondenten niet bekend te zijn met het begrip sharia.20 Deze mensen bleken 
veelal een lage opleiding genoten te hebben, en zelden tot nooit een moskee te be-
zoeken, zich weinig gelegen te laten liggen aan de oproep tot gebed of de instructie 
halal voedsel te eten, maar beschouwden zich desondanks toch als moslim. Ook 
andere respondenten gaven aan niet direct een concreet beeld bij sharia te hebben. 
De omschrijving die een studente van Marokkaanse afkomst ons gaf, geeft een 
voorbeeld. Zij stelde:

‘Ik gebruik het woord sharia niet. Ik weet wel wat het is, maar sharia is voor mij per-
soonlijk te zwaar. Als ik over sharia praat zou ik mezelf de hele tijd afvragen of ik wel 
zo [volgens sharia] zou kunnen leven. Ik noem het liever regels, dat maakt het lichter. 
Maar het is geen bewuste keuze om sharia niet te noemen, dat is gewoon zo gekomen. 
Ik probeer als goede moslim de regels na te leven.’

Zij spreekt over regels die moeten worden nageleefd liever dan over sharia an sich, 
en probeert zo de vragen en instructies waar ze zich voor gesteld ziet, bevatbaar en 
leefbaar te houden. Een soortgelijke, op de praktijk van het dagelijks leven gerichte 
benadering troffen we vaak onder de ‘gewone moslims’. Men is niet dusdanig met 
religie bezig dat rekening houden met de duiding van mogelijke geloofsregels een 
permanente onderstroom van het dagelijks leven is. Men werkt, gaat naar school of 
de universiteit, zorgt voor het huishouden, ontmoet familie en vrienden, en houdt 
zich binnen dit kader niet of weinig met geloofsregels bezig. Een belangrijke reden 
hiervoor is dat de regels van alledag, de regels voor een ‘goed leven’ grotendeels be-
kend zijn. Zolang er zich geen zeer afwijkende situaties voordoen, is er voor veel res-
pondenten uit deze categorie dan ook geen noodzaak zich in de sharia te verdiepen.

Toen we een jonge groenteboer van Marokkaanse afkomst naar zijn visie op sharia 
vroegen, antwoordde hij: ‘Ja, dat is belangrijk. Maar inhoudelijk weet ik er niets 
van. Geen tijd voor’. Een taxichauffeur van Turkse afkomst begon hard te  lachen, en 

18 De complete definitie van islamdeskundigen in het onderzoek luidde: personen die inhoudelijke 
kennis hebben vergaard over sharia, veelal een publieke rol binnen een islamitische gemeen-
schap vervullen en door andere leden van de gemeenschap worden aangewezen als personen 
met veel kennis over sharia. In dit onderzoek omvat deze groep onder meer imams, theologisch 
geschoolde bestuursleden van moskeeën en islamdocenten binnen en buiten de moskee.

19 Overigens gaf men vaak ook aan wat sharia niet is: eerwraak en vrouwenbesnijdenis fungeerden 
hier prominent in.

20 Bakker e.a. (2010), p. 37.
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meldde dat hij zich daar niet mee bezighield. Op de vraag of hij dan wel een moslim 
was, antwoordde hij, nu weer serieus:

‘Jazeker, maar ik moet voor mijn leven rekenschap geven aan Allah. Niet aan een oude 
imam of een ander persoon. Ik moet voor mijn gezin zorgen en wil dat mijn kinderen 
verder komen dan ik. Mijn vrouw werkt ook, ze heeft ook een betere baan dan ik. Moet 
ik haar dat verbieden als een conservatieve imam ergens dat zegt? Echt niet. Dat is niet 
hoe Allah wil dat wij leven. En het is ook geen sharia.’

De eigen verantwoordelijkheid, waar door deze chauffeur op gewezen werd, is een 
punt dat door vrijwel alle respondenten naar voren werd gebracht. Mag een moslim 
tangodansen? Volgens sommige Nederlandse moslims zeker niet. Anderen zien er 
geen probleem in, mits de persoon in kwestie maar voor zichzelf in het reine kan 
brengen dat de dans toegestaan is.

Echter, het zou een onjuiste simplificering zijn om te stellen dat de uitleg en toe-
passing van en breed spectrum aan meer en minder verplichtende shariaregels puur 
de eigen verantwoordelijkheid van individuen is. ‘Gewone moslims’ bepalen, even-
als deskundigen, niet eenduidig hoe shariaregels binnen de context van hun leven 
moeten worden uitgelegd. Duiding en advisering is het werk van autoriteiten, en dit 
is ook de groep waar we –indien we deze zouden vinden – zoiets als een shariarecht-
bank verwachtten.

3 Sharia, conflict en autoriteit

Het zoeken van shariarechtbanken was niet de essentie van onze onderzoeks-
opdracht, maar vanwege het Civitas-rapport en de publieke en parlementaire aan-
dacht voor het onderwerp desalniettemin een belangrijk aandachtspunt. De term 
rechtbank is problematisch, omdat deze in de context van de Nederlandse staat 
zou impliceren dat de staat er zijn autoriteit aan verleend heeft. Dat zou zeker niet 
het geval zijn, maar zouden we daarom niet van rechtbanken kunnen spreken? Om 
deze kwestie niet tot hoofdpunt te maken, hanteerden we een definitie die vooral 
gericht was op het onderscheiden van de elementen die een rechtbank maken en niet 
op gouvernementele erkenning. We stelden dat een rechtbank een instituut is dat: 
(a) helder, en voor de doelgroep herkenbaar geprofileerd is (b) waar onafhankelijke 
rechters (c) binnen een consistente organisatievorm (d) op basis van erkende kunde 
en autoriteit (e) wetgeving toepassen (f) volgens vastgestelde procedures (g) ten-
einde bindende uitspraken te doen (h) waarvan de naleving kan worden afgedwon-
gen.21

We hebben geen instituties getroffen die aan de bovenstaande elementen volde-
den en daarom geconcludeerd dat er in Nederland geen shariarechtbanken opere-
ren. We hebben die conclusie gebaseerd op antwoorden van respondenten, wanneer 
we direct naar het bestaan van dergelijke instituties vroegen en op de data die we ver-
gaarden over de procedures van geschiloplossing, de identiteit van de bemiddelaars, 
het bestaan van geschilbeslechting en de bindendheid van oordelen. Op vrijwel alle 

21 Gebaseerd op Shapiro (1981), p. 1-2; Verheugt (2003), p. 94-99. 
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bovengenoemde punten – erkende kunde is een mogelijke uitzondering – moesten 
we concluderen dat er geen sprake was van geïnstitutionaliseerde organisaties die 
de macht hebben bindende uitspraken te doen. Dat betekent niet, zoals we ook in 
het onderzoeksrapport beargumenteerden, dat er geen sprake is van toepassing of 
uitleg van shariaregels, maar wel dat we in Nederland geen ‘shariarechtbank’ heb-
ben aangetroffen. In het kort valt over de verschillende elementen het volgende op 
te merken:
a. Helder en herkenbaar. Veelal weten moslims goed wie in hun omgeving een 

grondige kennis van de sharia heeft. Dit is niet per se de imam, het kan ook 
een lid van het moskeebestuur, een ouder – of anderszins ervaren – lid van de 
gemeenschap zijn. Iemand met een gedegen opleiding in de islam, eventueel 
door zelfstudie, maar ook een familielid of goede vriend. Vaak betreft het 
een man, maar dat hoeft niet. Oudere vrouwen hebben meer kennis en 
levenservaring dan jongere en kunnen voor hen als vraagbaak fungeren, en 
de vrouw van de imam of een andere prominente man is voor vrouwen vaak 
een prettiger bron dan de man zelf. Deze mensen profileren zich vrijwel nooit 
als shariadeskundigen. Ulama’s, geleerden op het gebied van de islam en 
sharia tot wie men zich zou kunnen wenden voor een advies of oordeel, zijn 
niet in Nederland gevestigd. Enkele respondenten gaven aan dat door Europa 
reizende ulama’s gevraagd kunnen worden om langs te komen teneinde een 
advies te geven of een oordeel te vellen. Dit kost echter vaak het nodige geld. Er 
zijn geen instituten, of gebouwen die specifiek voor dit doel worden gebruikt 
of er publiekelijk mee adverteren.

b. Onaf hankelijke rechters. De personen die om raad, bemiddeling of een oordeel 
worden gevraagd, zijn zeer vaak leden van de eigen gemeenschap, soms van 
de eigen familie. Er is een voorkeur voor deze mensen, omdat het probleem 
zo in vertrouwde kring blijft en de persoon zelf de situatie goed kent, maar 
ook omdat de raadvragenden de door hen benaderde goed kennen. Een andere 
mogelijkheid is het raadplegen van ulama’s, imams of sheikhs in het buitenland, 
via telefoon of e-mail. Dit wordt vooral door jongeren gedaan, aangezien zij 
het medium beter beheersen dan oudere generaties. Een dergelijke zoektocht 
naar authentieke informatie geeft echter ook problemen. Een maatschappelijk 
werker van Marokkaanse afkomst stelde:

‘Op internet zijn er cowboys, deze mensen doen zich voor als deskundigen en kramen 
de grootste onzin uit. Het zijn adviezen die individuen geven en het is  onduidelijk 
waar ze hun informatie vandaan halen. Er kan een man met een baard voor de camera 
op internet zich voordoen als een super-imam. Ik ben geen voorstander van deze wild-
groei.’

c. Een consistente organisatievorm. Aangezien we nergens informatie over een per-
manent forum aantroffen, meenden we dat er wellicht sprake zou zijn van com-
missies die bijeenkwamen als en wanneer er een beroep op ze werd gedaan. 
Dit bleek niet het geval te zijn, met uitzondering van één moskee waar de imam 
een commissie voorzat die zich bezig hield met het op verzoek beslechten van 
geschillen, het bijstaan van de zieken en het wassen van de doden. In alle an-
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dere gevallen lieten respondenten hun besluit of, en zo ja, op wie, ze een beroep 
deden voor advisering of beslechting afhangen van het onderwerp en hun per-
soonlijke voorkeuren.

d. Erkende kunde en autoriteit. De keuze voor een te raadplegen deskundige wordt 
naast door een eventuele sociale relatie, vooral bepaald door diens kennis van 
de sharia en de uitleg van regels. Erkenning van die kunde is dus essentieel 
in de afweging. Autoriteit is daarentegen geen gegeven. Een oordeel of advies 
kan goed worden bevonden, maar dat wil niet zeggen dat het ook acceptabel is 
voor partijen. Het staat partijen vrij om ook andere deskundigen te raadplegen 
en zo meerdere adviezen of oordelen te vragen alvorens zelf een besluit te 
nemen.

e. Wetgeving toepassen. Zoals in de vorige paragraaf is beargumenteerd, is het 
moeilijk om sharia puur als wetgeving te zien. Respondenten gaven aan 
een balans tussen Nederlands recht en de islam te zoeken, en waren vrijwel 
unaniem in de mogelijkheden die het Nederlandse recht ze bood. Een 
salafistische respondent vertelde dat hij in Nederland vrijer kan leven dan in 
Pakistan of menig Arabisch land, waar autoritaire regimes heersen die veelal 
claimen islamitisch te zijn, maar in praktijk eigen interesses nadrukkelijk 
laten voorgaan. Het Nederlands recht regeert Nederland, en daarbinnen kan 
men ruimte zoeken. Een respondent stelde:

‘Puur theologisch gezien is de islamitische wet boven elke aardse wet verheven, maar 
sharia bepaalt dat een moslim zich altijd dient te houden aan de geldende wetgeving 
van het land waar hij of zij woont. Ook als het de wetgeving van een niet-moslimland 
betreft. Wanneer de wetgeving hem of haar zou dwingen om zelf de islamitische ge-
loofsregels met de voeten te treden, dan moet naar een ander land worden uitgekeken 
waar men wel een islamitisch leven kan leiden.’

Toepassing en opvolging van adviezen moest volgens vrijwel alle respondenten 
plaatshebben binnen het kader van de Nederlandse wet om acceptabel te 
zijn. Hier zag men ook een probleem met het raadplegen van buitenlandse 
autoriteiten die de Nederlandse samenleving en wetgeving niet kenden en 
soms onacceptabele adviezen gaven die dan eerst door islamdeskundigen naar 
de Nederlandse context ‘vertaald’ moeten worden.

f. Vastgestelde procedures. Deze zijn we nergens tegengekomen. Advisering, 
bemiddeling of geschilbeslechting hebben plaats door middel van een 
gemeenschappelijke discussie tussen partijen en deskundigen waarbij het 
de bedoeling is tot een oplossing te komen. De nadruk ligt in een dergelijk 
gesprek op het vinden van een vergelijk en het herstellen van de relaties indien 
er sprake was van een conflict. Religie kan hier richtinggevend bij werken. Een 
jonge Marokkaanse vrouw vertelde ons:

‘Indien de personen die in geschil zijn gelovig zijn, wordt islam vaak gebruikt als 
troefkaart. Islam raakt de zwakke plek van mensen, omdat moslims niets verkeerds 
willen doen tegenover Allah. De betrokkenen zullen dan eerder het geschil oplossen 
en niet in strijd blijven.’
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Echter, religie is niet per se doorslaggevend en kan ook worden ingezet om 
een bereikte overeenstemming officieel te sanctioneren. Een Somalische 
imam die bemiddelt in geschillen, vertelde:

‘Ik zoek oplossingen niet alleen bij shafi’ieten [rechtsschool in Somalië], ik kijk ook 
naar wat andere rechtsscholen zeggen. Ik zoek welke theologische school bruikbaar 
is voor het oplossen van het probleem. Een humane oplossing is belangrijk. Ik vind het 
belangrijk om een probleem goed op te lossen. Dan kijk ik naar wat mogelijk is, niet 
naar wat de precieze regels zijn volgens één rechtsschool.’

g. Bindende uitspraken. Aangezien het goed mogelijk is om bij advisering verschil-
lende deskundigen te raadplegen, is het niet zo dat het advies van deze deskun-
digen bindend is. Het getuigt van enige tact om na raadpleging van een geres-
pecteerd lid van de gemeenschap niet in het openbaar te verkondigen dat men 
zijn advies niet overneemt, maar het is een geaccepteerde keuze. Dit wordt an-
ders naarmate er meer mensen bij de zaak betrokken zijn geraakt. Bijvoorbeeld 
wanneer leden van twee families samen met prominente leden van de gemeen-
schap hebben bemiddeld in een conflict en een oplossing hebben voorgesteld, 
of wanneer op verzoek door een deskundige een geschil is beslecht. Het conflict 
is dan bekend en de oplossing ook. Afwijken is dan geen reële optie meer.

h. Afdwingbaarheid. In feite is naleving van adviezen, voorgestelde oplossingen 
of beslechtingen niet afdwingbaar, maar naarmate de zaak groter is en 
meer mensen er bij betrokken zijn, wordt afwijzen van de bereikte conclusie 
sociaal moeilijker. Deze conclusie niet accepteren geeft aan dat de wens 
van de familie en de gemeenschap niet erkend wordt, en dat kan sociale 
pressie of zelfs uitsluiting tot gevolg hebben. Respondenten geven aan dat de 
Nederlandse wet in veel gevallen een individu kan beschermen, maar hij of zij 
zal dan vaak de keuze moeten maken tussen de bescherming van de wet en 
de wil van familie of gemeenschap. Juridische vrijheid bestaat, maar kan een 
prijs hebben. Echter, volgens respondenten – inclusief politie en gemeentelijke 
instellingen – komt dit sporadisch voor.

Alle respondenten hadden wel eens een beroep op een deskundige gedaan. Vrijwel 
altijd ging het dan om het vragen van advies. Geschiloplossing kan ook tot deze 
categorie behoren, indien één of meer partijen deskundigen benaderden voor ad-
vies om een probleem of een conflict te verhelpen. De meeste respondenten  hadden 
op die wijze ook kennis van gevallen van geschiloplossing. Niet per se uit de eer-
ste hand, maar door middel van ervaringen van familie of vrienden. Het ging dan 
meestal om relatief simpele zaken, en de grens tussen advisering en geschiloplos-
sing bleek hier vrij klein te zijn. Geschilbeslechting, waarbij men expliciet een des-
kundige aanzoekt om een oordeel te vellen in een conflict en men het stadium van 
gezamenlijk zoeken naar een oplossing gepasseerd is, komt zelden voor. De drie 
categorieën – advies, geschiloplossing en geschilbeslechting – zijn fluïde, maar in 
de meeste gevallen wordt een (mogelijk) conflict in de eerste twee opgelost. Het be-
houd van goede relaties en sociale harmonie kunnen hier als een reden voor worden 
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gezien, evenals de onwil van individuen om in negatieve zin de aandacht op zich te 
vestigen.

4 Autoriteit en de Nederlandse moslimgemeenschap

Een voor ons onderzoek essentiële bevinding was het gegeven dat ‘de Nederlandse 
moslimgemeenschap’ niet bestaat. Moslims in Nederland delen een geloof, maar 
verschillen in etnische achtergrond, regionale afkomst en taal. Ze volgen verschil-
lende rechtsscholen en verschillende uitleggingen van sharia en hoewel het op zich 
niet ondenkbeeldig zou zijn dat religie als overkoepelende factor deze verschillen 
neutraliseert, is dat tot op heden niet het geval. Verschillende belangenorganisaties 
vertegenwoordigen verschillende groepen, en moskeeën trekken veelal bezoekers 
met een gedeelde etnische en linguïstische achtergrond. De Nederlandse moslim-
gemeenschap bestaat niet, ook niet als imagined community om met Anderson te spre-
ken.22 De verschillende Marokkaanse, Turkse, shi’itische, soennitische en andere 
gemeenschappen zijn daarvoor te prominent in hun diversiteit. Er is daardoor ook 
geen sprake van een door alle groepen erkende religieuze autoriteit. Zou een groep 
een kandidaat naar voren schuiven, dan denken respondenten uit andere groepen 
dat ze hier met de nodige scepsis tegenover zouden staan.

Respondenten gaven aan deze situatie niet problematisch te vinden. Men heeft 
geen behoefte aan een geïnstitutionaliseerd sharia-instituut, omdat de Nederlandse 
wetgeving – voor zover men daarmee in aanraking komt – niet als problematisch 
of als in tegenspraak met de islam wordt ervaren. Een jonge respondent van Turkse 
afkomst stelde:

‘Elk land, ook Nederland, voert de sharia voor een deel uit. In Nederland zou je, denk 
ik, kunnen zeggen dat 60 procent van de wet al sharia is. Veel onderdelen zijn aan-
wezig in de wet. […] Stelen en moorden zijn ook absoluut verboden in islam.’

Door sommigen werd de suggestie van een op sharia gebaseerd juridisch orgaan 
ronduit als een belediging van het eigen kunnen opgevat. Men was kritisch over 
het begrip dat de deskundigen, die in een dergelijk instituut zitting zouden moeten 
 nemen, zouden hebben van het niveau van moslims in Nederland, en over de grond, 
de bevoegdheid die een dergelijk instituut zou hebben om te oordelen. Een studente 
van Marokkaanse komaf zei:

‘Ik kan zelf nadenken, en deskundigen benaderen als ik dat nodig vind. Ik bepaal wel 
wie en waarom, en wat ik doe. Dat gaat geen oude man met een baard voor mij doen. 
Zo’n instituut zou echt onzin zijn, zeker als het juridische status zou krijgen.’

22 Anderson stelt dat een imagined community een sociale constructie is waarvan het lidmaatschap 
voorgesteld eerder dan dagelijks ervaren praktijk is (een natie, geloofsgenoten, voetbalfans). 
Geen enkel lid kent alle andere vanuit het dagelijks leven of rechtstreeks contact, veel leden zul-
len elkaar nooit ontmoeten, omdat de gemeenschap daar te groot en verspreid voor is (1991), 
p. 6-7). 
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5 Conclusie

De vraag die de titel van dit stuk vormt – shariarechtspraak, feit of fictie? – heb ik 
in de voorgaande paragrafen getracht te beantwoorden. Uit ons onderzoek blijkt op 
geen enkele wijze dat er in Nederland sprake is van een geïnstitutionaliseerde vorm 
van rechtspraak gebaseerd op sharia, en komt daarnaast naar voren dat het gebrek 
aan structuur, homogeniteit en samenhang binnen de moslimgemeenschap het 
onwaarschijnlijk maakt dat shariarechtspraak op overkoepelende en diep gravende 
wijze ingevoerd zou kunnen worden. Toch wil dat niet zeggen dat het bestaan van 
shariarechtspraak daarom uit te sluiten is: dezelfde omstandigheden maken het 
voor een ieder mogelijk om uitspraken te doen en die door middel van een interpre-
tatie van shariaregels te onderbouwen. Al zou een dergelijke ‘shariarechtbank’ niet 
de steun van de overgrote meerderheid van de moslimbevolking hebben, een ieder 
kan zich op sharia beroepen om een daad te legitimeren.

We vonden dat voor Nederlandse moslims sharia een normerend kader vormde 
waar veelal vanuit eigen inzicht invulling aan wordt gegeven, aangevuld met advie-
zen van anderen, vaak shariadeskundigen, waar een individu dit nodig acht. Men 
tracht geschilbeslechting te voorkomen en probeert eerder door bemiddeling en 
advisering een conflict op te lossen. Deze vorm heeft veruit de voorkeur, omdat de 
mate van privacy groter is – het conflict is nog niet zo bekend in de gemeenschap – 
en partijen en bemiddelaars daardoor meer ruimte hebben om tot een vergelijk te 
komen. Dit maakt echter dat dergelijke bemiddeling een diffuus gebied is waar geen 
duidelijke regels of procedures voor te onderscheiden zijn. Mede hierdoor is niet 
helder te krijgen wat de rol van sociale dwang is, een aspect dat bij het zoeken naar 
formele mechanismen slecht zichtbaar wordt.

Wellicht de belangrijkste bevinding is dat het beeld van ‘de’ sharia waar alle mos-
lims zich onvoorwaardelijk aan dienen te houden, zwaar overtrokken en hopeloos 
gesimplificeerd blijkt te zijn. Moslims in Nederland zijn niet non-stop met islami-
tische regels bezig, en stellen die evenmin zonder meer boven de Nederlandse wet. 
Velen zijn zeer tevreden met die wetgeving, de ruimte die ze biedt voor islamitische 
normen en de mate waarin shariaregels er – hoogstwaarschijnlijk onbewust – in 
geïncorporeerd zijn.
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Echtscheidingspraktijken in islamitische 
en christelijke rechtbanken in Syrië

Esther van Eijk*

1 Inleiding

Syrië is een multireligieus en multi-etnisch land met een moslimmeerderheid en 
verschillende religieuze minderheden.1 De religieuze gemeenschappen genieten 
van oudsher het recht hun familierechtelijke betrekkingen te regelen en toe te pas-
sen in hun eigen rechtbanken. De belangrijkste wet in Syrië die de familieverhou-
dingen reguleert, is de Wet op het Persoonlijk Statuut (hierna SWPS) en is gebaseerd 
op voornamelijk islamitisch-rechtelijke bronnen, in het bijzonder de Hanafitische 
fiqh.2 De SWPS is de algemene, leidende wet en is van toepassing op alle Syriërs. 
De Druzische, joodse en christelijke gemeenschappen hebben echter wel beperkte 
wetgevende en rechtsprekende bevoegdheid in specifieke kwesties, zoals huwelijks-
sluiting en echtscheiding. De katholieke gemeenschap neemt echter een uitzonde-
ringspositie in. Sinds 2006 zijn zij volledig bevoegd hun familieverhoudingen te re-
gelen op basis van de nieuwe katholieke familiewet die in dat jaar door de Syrische 
regering werd uitgevaardigd.

Zowel de SWPS als de katholieke familiewet schrijft in geval van echtscheiding 
voor dat rechters de strijdende partijen probeert te verzoenen. Gedurende mijn veld-
werk observeerde ik dat wanneer verzoening niet tot stand kan worden gebracht, 
rechters de voorkeur leken te geven aan een minnelijke schikking. Een oplossing in 
der minne biedt partijen de kans hun problemen achter zich te laten en zich te rich-
ten op de toekomst, hetgeen bijzonder wenselijk is wanneer het echtpaar kinderen 

* Esther van Eijk is promovenda aan de universiteit van Leiden. Ze startte haar onderzoek naar 
Syrisch familierecht in oktober 2007. De voorlopige bevindingen in deze paper zijn gebaseerd 
op veldwerk uitgevoerd in maart-april 2008 en oktober 2008-juli 2009. Vanwege de bescherming 
van de privacy van sommige informanten of geïnterviewden zijn enkele namen vervangen door 
een pseudoniem. De auteur wil graag haar dank betuigen aan Maartje van der Wilt voor haar 
redactionele commentaar op deze paper. 

1 Er zijn geen officiële statistieken ten aanzien van religie beschikbaar. Volgens schattingen is 
 ongeveer 74 procent van de Syrische bevolking Soenni-moslim en ongeveer 16 procent is niet-
Soennitisch, zoals bijv. Druzisch, Shi’itisch en ‘Alawitisch. Circa 10 procent van de bevolking 
behoort tot een van de christelijke denominaties; daarnaast zijn er nog enkele joodse en Yazidi-
families woonachtig in Syrië. Central Intelligence Agency (CIA), The World Fact Book, 2009 (on-
line edition), zie <www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sy.html>, geraad-
pleegd op 28 juli 2010; en International Religious Freedom Report 2009, zie <www.state.gov/g/
drl/rls/irf/2009/127358.htm>, geraadpleegd op 28 juli 2010.

2 Het begrip fiqh verwijst hier naar het corpus van regels dat door de islamitische rechtsweten-
schap is ontwikkeld.
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heeft. Echter, bij nadere beschouwing blijkt er een duidelijk verschil te bestaan in 
de manier waarop rechters van de islamitische (shar‘iyya) familierechtbanken3 en 
de rechters van de katholieke familierechtbanken hun verzoeningstaken uitvoeren. 
Deze paper bestudeert echtscheidingspraktijken in een shar‘iyya-familierechtbank 
en een katholieke familierechtbank in Damascus in relatie tot de thema’s ‘verzoe-
ning’ en ‘herstel van sociale harmonie’.

2 Wetboeken op het persoonlijk statuut in Syrië

2.1 De 1953 Syrische Wet op het Persoonlijk Statuut

In Syrië bestaan er verschillende familiewetten, de belangrijkste is de Syrische Wet 
op het Persoonlijk Statuut (qānūn al-aHwāl al-shakhSiyya). De SWPS ‘enjoys the status 
of primus inter pares by being the general law’.4 Berger gebruikt deze omschrijving 
wanneer hij spreekt over de Egyptische familiewet, hetzelfde geldt echter voor de 
SWPS. Het is de algemene wet en het geeft tevens de Druzische, christelijke en jood-
se gemeenschappen de bevoegdheid geeft zich te wenden tot hun eigen wetten en 
rechtbanken in bepaalde gespecificeerde kwesties.5

De SWPS is uitgevaardigd in 19536 en werd toentertijd gezien als een van de meest 
uitgebreide en progressieve familiewetten van de Arabische wereld.7 De SWPS be-
vat 308 artikelen die betrekking hebben op huwelijk, huwelijksontbinding, vader-
schap, verzorging van kinderen, voogdij, erflating en vererving. Biedt de wet geen 
uitkomst in bepaalde kwesties, dan wordt de codex, geschreven door de Egyptische 
rechtsgeleerde Muhammad Qadri Pasha (d.d. 1875), geraadpleegd.8

Wetswijzigingen en recente ontwikkelingen
De laatste wijzigingen van betekenis die aan de SWPS werden toegevoegd, date-
ren van 1975 (bij Wet nr. 34). De wetwijzigingen werden ingevoerd met het doel de 
positie van vrouwen te verbeteren. De amendementen leidden tot wijzigingen van 
verschillende SWPS-artikelen, zoals bepalingen inzake polygamie, de bruidsprijs, 
onderhoud, echtscheiding, verzorging van kinderen en voogdij.9

3 Omwille van de leesbaarheid gebruik ik in deze paper het begrip ‘familierechtbank’. In het 
 Engels zou ik de term ‘personal status court’ gebruiken, maar mijn inziens bestaat er geen geschikt 
Nederlandse equivalent, vandaar de term ‘familierechtbank’. De officiële aanduiding voor isla-
mitische familierechtbanken is shar‘iyya-rechtbanken, de christelijke rechtbanken worden aan-
geduid als kerkelijke (ruHiyya) rechtbanken. 

4 Maurits S. Berger, Sharia and public policy in Egyptian family law, Groningen: Hephaestus Publis-
hers 2005, p. 46.

5 Omwille van de beknoptheid zal ik de familierechtelijke statuten van de joodse en Druzische 
gemeenschappen in deze paper buiten beschouwing laten.

6 De SWPS is uitgevaardigd per decreet nr. 59 op 17 september 1953; de wet werd van kracht op 
1 november 1953.

7 Norman J.D. Anderson, ‘The Syrian Law of Personal Status’, Bulletin of the School of Oriental and 
African Studies (17-1) 1955, p. 34-49 (34).

8 Het exemplaar van de SWPS dat wordt uitgevaardigd door de Syrische Orde van Advocaten, be-
staat uit twee delen: de wettekst en de complete tekst van de Qadri Pasha codex. Deze codex bevat 
vooral bepalingen afkomstig uit de Hanafitische fiqh literatuur.

9 ‘ATarı̄, MamdūH (ed.), qānūn al-’aHwāl al-shakhSiyya, Damascus: mu’assasa al-nūrı̄  2006, p. 13-9.
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Het duurde tot 2003 voordat er verdere wijzigingen aan de SWPS werden toege-
voegd en dit betrof slechts een kleine wijziging. In vervolg op de ratificatie van het 
VN-Vrouwenverdrag10 door Syrië in maart 2003, schreven zowel de overheid als civil 
society organisaties diverse voorstellen tot wetswijziging van de SWPS. Deze voor-
stellen leidden tot verhitte discussies in het parlement en daarbuiten.11 Uiteindelijk 
werd er slechts één voorstel geaccepteerd: dit betrof een verlenging van de periode 
waarin een gescheiden moeder het recht heeft haar kinderen te verzorgen (HaDāna), 
dat is nu voor meisjes tot vijftien jaar en voor jongens tot dertien jaar (artikel 146).12 
In mei 2009 werd volkomen onverwachts een exemplaar van een wetsvoorstel voor 
een nieuwe familiewet gepubliceerd. Klaarblijkelijk had een anonieme commis-
sie van islamitische rechtsgeleerden, aangesteld door de ministerraad, gedurende 
twee jaar in het geheim aan het wetsvoorstel gewerkt.13 Het voorstel werd zwaar 
bekritiseerd in de nationale dagbladen, op het internet, onder meer op fora zoals 
Facebook (ook al is dit forum officieel verboden in Syrië).14 Tegenstanders beschul-
digden de commissie ervan extremistische islamitische opvattingen ‘vergelijkbaar 
met die van de Taliban’ te willen invoeren.15 Een van de controversiële voorstellen 
betrof het voorstel een overheidsorgaan te creëren dat de bevoegdheid zou krijgen 
een echtpaar zonder hun toestemming te scheiden wanneer dit orgaan van oordeel 
zou zijn dat een van de echtelieden een afvallige zou zijn.16 Begin juli 2009 trok de 
president het wetsvoorstel in; een paar maanden later werd er een herziene versie 
gepubliceerd. Het is onduidelijk wat er nu te gebeuren staat.

Toepassingsbereik en rechtsbevoegdheid
Artikel 306 SWPS bepaalt: ‘[d]e bepalingen van deze wet zijn van toepassing op alle 
Syriërs met uitzondering van datgene wat bepaald is in de volgende twee artikelen’. 
Artikel 307 bepaalt dat de Druzische gemeenschap expliciet is vrijgesteld van die 
bepalingen die indruisen tegen hun geloofsovertuigingen, zoals het verbod op poly-
gamie.17 Artikel 308 bepaalt dat de christelijke en joodse gemeenschappen hun ei-
gen religieuze regelgeving mogen toepassen in bepaalde kwesties, zoals verloving, 
huwelijkssluiting, huwelijksontbinding, gehoorzaamheid van de vrouw, onderhoud 
en verzorging van vrouw en kinderen. Voor overige familierechtelijke aangelegen-
heden, zoals erfrecht, vallen zij dus onder de SWPS. Deze gemeenschappen mogen 

10 Verdrag inzake de Uitbanning van alle Vormen van Discriminatie van Vrouwen, in het Engels 
met de afkorting CEDAW aangeduid. Het VN-Vrouwenverdrag is door de Algemene Vergadering 
van de Verenigde Naties aangenomen op 18 december 1979 (GA Res. 34/180, UN Doc. A/34/46) en 
is op 3 september 1981 in werking getreden.

11 Rania Maktabi, ‘State, Law and Religion – Gendered Debates on Family Law in Syria and Leb-
anon’, (niet-gepubliceerd ) paper gepresenteerd op de 15e Norwegian Political Science Conference, 
Trondheim, januari 2007, p. 1-34 (14-5).

12 Interview met oud-parlementariër Hanaan Najmeh, 2 april 2008, Damascus.
13 Monique C. Cardinal, ‘Why Aren’t Women Sharı̄‘a Court judges? The Case of Syria’, Islamic Law 

and Society, Leiden: Brill 2010, p. 185-214 (208).
14 Zie bijv. Syrian Women Observatory, <www.nesasy.org>, geraadpleegd op 30 juli 2010. 
15 Fay Ferguson en Nadia Muhanna, ‘Personal Status Matters’, Syria Today (online edition) august 

2009, zie: <www.syria-today.com/index.php/august-2009/377-society/2443-personal-status-
matters>, geraadpleegd op 30 juli 2010.

16 Idem.
17 Artikel 307 lid b SWPS.
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dan wel hun eigen wetgeving opstellen en wijzigen, voor de rechtsgeldigheid ervan 
dienen zij evenwel officiële overheidsgoedkeuring te verkrijgen. In 2006 veranderde 
de situatie voor de katholieke gemeenschappen. In dat jaar kregen zij een nieuwe 
personen- en familiewet en daarmee plaatsten ze zichzelf buiten het toepassings-
bereik van de SWPS (zie hierna).

De rechtbanken die de SWPS toepassen, zijn de zogeheten shar‘iyya-rechtbanken,18 
deze zijn onderdeel van het seculiere, burgerrechtelijke systeem. De shar‘iyya-rech-
ters zijn burgerrechters in overheidsdienst, ze hebben een algemene universitaire 
rechtenstudie afgerond en hebben vervolgens een algemene opleiding tot rechter 
gevolgd.19 Dit alles doet overigens niets af aan het feit dat, althans in mijn waarne-
ming, de meeste shar‘iyya-rechters gelovige moslims lijken te zijn.20 Cardinal  schrijft 
dat ‘piety and circumspect behaviour are qualities demanded of a sharı̄ ‘a court judge’ 
in Syrië.21 Net als Cardinal heeft ervaren in de shar‘iyya-rechtbanken, schudden de 
rechters in de Damascus rechtbanken mij bijvoorbeeld niet de hand ter begroeting 
of afscheid.

De bepalingen van de SWPS zijn van toepassing op alle Syriërs, hetgeen impliceert 
dat de shar‘iyya-rechtbanken bevoegd zouden zijn kennis te nemen van alle familie-
rechtelijke geschillen. Deze bevoegdheid wordt echter ingeperkt door de artikelen 
307 en 308 SWPS, welke de Druzische, joodse en christelijke gemeenschappen niet 
alleen wetgevende maar ook rechtsprekende bevoegdheid toekennen. Met andere 
woorden, de Druzische, orthodox-christelijke, katholieke en protestante gemeen-
schappen hebben hun eigen familierechtbanken, waar religieuze rechters het in-
terne familierecht toepassen.

De shar‘iyya-rechtbanken hebben volledige bevoegdheid in alle familierechtelijke 
kwesties aangaande moslims; er wordt hierbij overigens geen onderscheid gemaakt 
tussen soennitische, shi’ietische, Isma’ilietische, Ja’farietische of ‘Alawietische 
moslims. In bepaalde gespecificeerde gevallen moeten ook joden en christenen zich 
wenden tot een shar‘iyya-rechtbank, bijvoorbeeld in geval van vaststelling van het 
vaderschap (nasab) en nalatenschap.22 Dit juridische doolhof kan leiden tot ingewik-
kelde situaties, niet alleen voor de betrokken partijen maar ook voor de advocaten 
die hen vertegenwoordigen. Bovendien ontbreekt het advocaten vaak aan concrete 
kennis van andere (niet-SWPS) familiewetgeving. Dit komt omdat studenten tijdens 

18 Art. 33 Wet op de Rechterlijke Macht (Wet nr. 98/1961) vermeldt dat er drie soorten ‘persoonlijk 
statuut’ rechtbanken (maHākim al-aHwāl al-shakhSiyya) zijn, namelijk (1) shar‘iyya-rechtbanken, 
(2) een rechtbank voor de Druzengemeenschap (al-maHkama al-madhhabiyya li-l-Tā’ifa al-druzi-
yya), en (3) kerkelijke (rūHiyya) rechtbanken.

19 Bernard Botiveau, Loi islamique et droit dans les sociétés arabes. Mutations de systèmes juridiques du 
Moyen-Orient, Paris: Karthala 1993, p. 180-1.

20 De Wet op de Rechterlijke Macht zegt niets over de religieuze achtergrond van rechters, met 
uitzondering van de rechter van de Druzenfamilierechtbank, hij dient wel tot de Druzengemeen-
schap te behoren (art. 35).

21 Monique C. Cardinal, ‘Why Aren’t Women Sharı̄ ‘a Court judges? The Case of Syria’, Islamic Law 
and Society, Leiden: Brill 2010, p. 206.

22 Artikel 535 Wet Gerechtelijke Procedures; Norman J.D. Anderson, ‘Law as a social force in Isla-
mic culture and history’, Bulletin of the School of Oriental and African Studies (20-1) 1957, p. 13-40 (28).
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hun rechtenstudie alleen worden onderwezen in de SWPS, de andere familiewet-
geving is geen onderdeel van het curriculum.23

2.2 Het christelijke personen- en familierecht

De verschillende christelijke denominaties zijn onder te verdelen in oosters-ortho-
doxe christenen, protestanten (of evangelische24) en de katholieke gemeenschap-
pen. De grootste groep christenen behoort tot de oosters-orthodoxe denominatie.25 
In deze paper zal ik alleen de katholieke gemeenschappen bespreken, de andere 
groepen laat ik buiten beschouwing.

De familierechtelijke positie van katholieken is uniek en anders dan die van de an-
dere christelijke groepen. In Syrië zijn er zes katholieke denominaties26 die de auto-
riteit van de Paus in Rome erkennen. De wetgeving van de katholieke denominaties 
in Syrië is bovenal gebaseerd op canoniek recht uitgevaardigd door de  Katholieke 
Kerk in Rome. In iedere bisdom bevindt zich een katholieke rechtbank in eerste aan-
leg, de appèlrechtbank bevindt zich in Damascus. In enkele specifieke gevallen is 
het Gerechtshof der Romeinse Rota in Rome bevoegd kennis te nemen van beslis-
singen van de lokale katholieke rechtbanken.27

Op 13 juni 2006 keurde het parlement de nieuwe Wet op het Persoonlijke Statuut 
voor de katholieke gemeenschap goed.28 De wet verklaart de katholieke canonieke 
wetten uitgevaardigd door Paus Johannes Paulus II van toepassing op alle katho-
lieke gemeenschappen in Syrië. 29 De 2006 Katholieke Wet is allesomvattend en 
heeft betrekking op alle familierechtelijke aangelegenheden aangaande katholieke 
Syriërs. Met deze wet heeft de katholieke gemeenschap zich buiten de werking van 
de SWPS gesteld en zijn de katholieke rechtbanken nu exclusief bevoegd. De 2006 
Katholieke Wet verschilt op een aantal belangrijke punten van de SWPS en andere 

23 Interview met senior advocaat en bestuurslid van de Orde van Advocaten in Damascus, ‘Ali Mul-
him, 13 april 2009, Damascus. Er moet hier wel worden opgemerkt dat Cardinal beweert dat 
rechtenstudenten zowel de SWPS als de christelijke en joodse familiewetgeving bestuderen als 
onderdeel van hun rechtenstudie (Cardinal (2010), p. 205), maar gedurende de frequente inter-
acties die ik had met diverse junior advocaten werd het mij duidelijk dat hun kennis van het 
christelijke (en Druzische) familierecht zeer beperkt, zo niet nihil, was. Deze waarneming komt 
overeen met hetgeen door de, hiervoor genoemde, heer ‘Ali Mulhim, werd beweerd.

24 In het Arabisch wordt deze groep aangeduid met de term ‘evangelisch’ (’injı̄ lı̄ ). Ik geef echter de 
voorkeur aan het begrip ‘protestanten’, hiertoe behoren bijvoorbeeld baptisten, presbyterianen, 
anglicanen, enzovoort. 

25 De Grieks-orthodoxe (rūm urthūdhuks) kerk is hierbinnen de grootste, gevolgd door de Syrisch-
orthodoxen en de Armeens-orthodoxen.

26 Maronitisch-katholiek, Syrisch-katholiek, Armeens-katholiek, Grieks-melkitisch-katholiek, 
Chaldeeuws-katholiek, Rooms-katholiek (zij volgen de Latijnse (westerse) ritus).

27 Jacques El-Hakim, ‘Syria’, Yearbook of Islamic and Middle Eastern Law, Leiden: Brill 1995, p. 142-155 
(149).

28 Op 18 juni uitgevaardigd per presidentieel decreet (Wet nr. 31).
29 Het Canonieke Wetboek voor de Oosterse Kerken (Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium) is uit-

gevaardigd door Paus Johannes Paulus II in 1990. Deze codex is van toepassing op leden van de 
oosterse-katholieke kerken en kan worden beschouwd als een aanpassing en aanvulling op het 
zogenoemde 1983 Wetboek van Canoniek Recht (of Latijnse Codex). De Oosterse Codex bevat 
enkel die kwesties waarin de Latijnse en oosterse tradities verschillen (interview met eerwaarde 
vader Antoun, belangrijk auteur van deze wet en rechter van de katholieke rechtbank in eerste 
aanleg en appèlrechtbank in Damascus, 25 april 2008, Damascus).
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 familiewetten, bijvoorbeeld: mannen en vrouwen hebben gelijke erfrechten, ge-
scheiden vaders en moeders hebben gelijke kindvoogdij-rechten, en de wet erkent 
adoptie van kinderen. De uitvaardiging van de katholieke wet kwam vrij onver-
wachts en plotseling.30 Gedurende mijn veldwerk vertelden diverse katholieken mij 
dat ze erg blij waren met hun nieuwe wet; tegelijkertijd gaven verscheidene oosters-
orthodoxe christenen toe dat ze hoopten ook spoedig een dergelijke wet te krijgen. 
De reden waarom de katholieken erin zijn geslaagd deze speciale positie te verwer-
ven ten opzichte van de andere christelijke groeperingen is een onderwerp dat nog 
verder onderzocht dient te worden.

3 Echtscheidingspraktijken in islamitische en katholieke rechtbanken 
in Syrië

Er zijn een aantal belangrijke verschillen waar te nemen tussen de shar’iyya-recht-
banken en de katholieke rechtbanken. Een eerste verschil dat direct opvalt wan-
neer we een katholieke rechtbank vergelijken met een islamitische, is het terrein 
waarop de rechtbanken zich bevinden. De zes shar‘iyya-rechtbanken van Damascus 
zijn gehuisvest in het zogenoemde Paleis van Justitie (qaSr al-‘adlı̄ ). Dit gebouw be-
vindt zich midden in het centrum van de stad, op een druk kruispunt, net om de 
hoek van de ingang van de belangrijkste winkelstraat sūq al-Hamadiyya. Naast de zes 
shar‘iyya-rechtbanken huisvest het qaSr al-‘adlı̄  nog vele andere rechtbanken, zoals 
administratieve rechtbanken en rechtbanken voor strafzaken en civiele zaken. Op 
doordeweekse ochtenden is het zowel binnen als buiten het gerechtsgebouw een 
drukte van jewelste. De katholieke rechtbank in eerste aanleg in Damascus waar ik 
de meeste zaken heb bijgewoond, bevindt zich op het terrein van de Zaytoun-kerk, 
vlakbij de stadspoort Bāb Sharqı̄  in de christelijke wijk van de oude stad. De ordelijk-
heid van het kerkterrein aan de buitenkant ziet men ook terug binnen in de rechts-
zaal. De rust en orde in de rechtszaal is zeker ook te verklaren door het aanzienlijk 
lagere aantal zaken die de christelijke rechters krijgen voorgeschoteld in vergelij-
king met hun islamitische collega’s. Al was het maar vanwege het feit dat het aan-
tal christenen in Syrië veel kleiner is (tien procent van de bevolking tegen ongeveer 
 vijfentachtig procent moslims).

Er zijn nog meer opmerkelijke verschillen tussen de shar‘iyya-rechtbanken en de 
katholieke rechtbank in Damascus. Het meest treffende verschil is wellicht de rech-
ters zelf. In de katholieke rechtbank is de rechter een priester. De katholieke rech-
ters genieten hun opleiding in canoniek recht aan een van de rechtscolleges in het 
Vaticaan en worden daarom gezien als vertegenwoordigers van de moederkerk in 
Rome. In de katholieke rechtbank in Damascus dragen de rechters een toga (pries-
terlijk gewaad) en het overige rechtbankpersoneel draagt meestal een zogeheten 
‘Romeins collaar’ (een wit boordje). De islamitische rechters die ik heb ontmoet, 
droegen meestal een eenvoudig tweedelig kostuum. Aan de buitenkant is niet te 
zien dat ze rechters zijn, afgezien van de naambordjes op de tafel waarachter ze 

30 Annika Rabo, ‘To reform or not to reform? Elusive family law debates in Syria’, presentatie op 
de conferentie Re-imagining the Shari’a: Theory, Practice and Muslim Pluralism at Play, Venetië, 
13-16 september 2009, p. 7.
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 zitten, waarop staat ‘Rechter (al-qāDı̄ ) N.N.’. Een ander opmerkelijk verschil is de 
manier waarop de rechters aangesproken wensen te worden. Een moslimrechter 
wordt meestal aangesproken met ‘ustadh’ (beleefde aanspreekvorm voor een ge-
leerd, respectabel persoon), terwijl een katholieke rechter aangesproken wenst te 
worden met ‘abūnā’ oftewel met ‘vader’. De katholieke rechtbank in eerste aanleg 
in Damascus bestaat uit twee rechters, een griffier, de wakı̄ l al-‘adl (d.i. ‘procureur 
van de kerk’) en al-muHāmi ‘an al-withāq of al-muHāmi ‘an as-sirr az-zawā j fı̄  l-kanı̄sa 
(d.i. ‘verdediger van het huwelijksverbond’). Deze muHāmi zal bij ieder verzoek om 
echtscheiding bezwaar maken tegen een dergelijk verzoek, het is immers zijn taak 
het huwelijksverbond te beschermen.31 De wakı̄ l al-‘adl daarentegen is bevoegd de 
rechtbank te verzoeken een huwelijk nietig te verklaren wanneer hij denkt dat het 
beter is dat een echtpaar gaat scheiden.32 Samengevat, de katholieke rechtbank zou 
uit vijf personen moeten bestaan, maar in de meerderheid van de zaken die ik bijge-
woonde, was de rechtbank niet compleet. De gebruikelijke bezetting van de recht-
bank bestond uit twee rechters en de griffier.

Afgezien van alle uiterlijkheden is ook de gang van zaken tijdens de rechtszitting 
anders. Het procedé tijdens een katholieke rechtszitting is ordelijk en systematisch, 
zaken worden een voor een afgewerkt. De gang van zaken in een shar‘iyya-rechtszaal 
kwam op mij meestal vrij chaotisch over. Tijdens mijn bezoeken aan het qaSr al-‘adlı̄  
was het in de centrale hal en de aangrenzende rechtszalen meestal een drukte van 
belang: rechtbankpersoneel, advocaten, procederende partijen, getuigen, familiele-
den, kinderen incluis, bevolkten het gerechtsgebouw. Rechters liepen heen en weer 
tussen de rechtszalen en hun kantoren, terwijl de procederende partijen, getuigen 
en familieleden geduldig op hun beurt wachtten, soms urenlang. De katholieke 
rechtbank daarentegen was een oase van rust. De katholieke rechters zijn erg strikt 
in de naleving van het zittingsrooster. Zo worden advocaten geacht afspraken voor 
toekomstige zittingen te maken vóór 10 uur ’s morgens. Wanneer zij na tienen in de 
rechtbank verschenen om een afspraak te maken, werden ze berispt door de rech-
ters.

3.1 Huwelijk en echtscheiding

Tucker betoogt dat in Syrië en Palestina in de zeventiende en achttiende eeuw het 
huwelijk werd beschouwd als ‘a key to social harmony’ en ‘central to social relati-
ons’, ter versterking van de sociale relaties en bevordering van de harmonie en stabi-
liteit in de gemeenschap.33 Alhoewel het moeilijk is vast te stellen of dit vandaag de 
dag nog steeds gemeengoed (zowel geografisch als sociaal) is in Syrië, toch heeft 
het huwelijk als instituut niet aan betekenis ingeboet, ook al is het aantal echtschei-
dingen flink gestegen de laatste jaren.

31 Interview met eerwaarde vader Antoun, rechter van katholieke rechtbank in eerste aanleg en 
appèlrechtbank, 26 maart 2009, Damascus.

32 Eerwaarde vader Antoun vertelde dat hij in de 15 jaar dat hij nu rechter is bij de katholieke recht-
bank, de wakı̄ l al-‘adl, nog nooit een nietigverklaringsverzoek bij de rechtbank heeft ingediend, 
idem.

33 Judith E. Tucker, In the House of the Law: Gender and Islamic Law in Ottoman Syria and Palestine, Berke-
ley: University of California Press 1998, p. 40-42.
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De SWPS beschrijft het huwelijk als een contract tussen een man en een vrouw, 
gesloten in de aanwezigheid van twee getuigen.34 Het huwelijk is dus een contractu-
ele relatie, met als doel ‘een verbintenis aan te gaan voor een gedeeld leven en pro-
creatie’ (artikel 1 SWPS). Volgens het katholieke Wetboek van Canoniek Recht is een 
christelijk huwelijk niet alleen een contract, maar ook een sacrament (sirr al-zawā j). 
Met andere woorden, het huwelijk is een verbond tussen een man en een vrouw die 
willens en wetens instemmen te trouwen voor het aangezicht van God.35

In Syrië eindigen steeds meer huwelijken in een echtscheiding.36 Heden ten dage 
zijn het vooral jonge paren die een echtscheiding aanvragen, dit lijkt een algemeen 
voorkomend fenomeen te zijn in de verschillende familierechtbanken. Alhoewel 
deze waarneming niet ondersteund kan worden met kwantitatieve gegevens, werd 
deze trend waargenomen door de verschillende juridische deskundigen met wie ik 
samenwerkte tijdens mijn veldwerk in Damascus.

Tijdens echtscheidingsprocedures in zowel islamitische als christelijke familie-
rechtbanken zijn de woorden SulH en muSālaHa, hetgeen betekent ‘vrede’ of ‘harmo-
nie’, ‘verzoening’,37 of ‘minnelijke schikking’ vaak te horen. Het begrip SulH wordt 
uitgebreid besproken in, onder meer, de fiqh-literatuur;38 daaruit blijkt dat SulH 
 verschillende (religieuze, ethische en juridische) betekenissen heeft en diverse doel-
einden dient.39 In de Syrische juridische context zou ik willen stellen dat het ideaal 
van SulH, of het gewenste herstel en behoud van sociale harmonie, duidelijk aanwe-
zig is gedurende de rechtszittingen. In de shar‘iyya-rechtszaal voornamelijk aan het 
begin van het proces, in de christelijke rechtbanken van het begin tot het eind.

3.2 Echtscheidingspraktijken in een katholieke rechtbank in Damascus

De meerderheid van alle rechtszaken in de katholieke rechtbanken betreft echt-
scheidingszaken, ook al is een christelijke echtscheiding over het algemeen  moeilijk 

34 Art. 1, 5 en 12 SWPS.
35 Zie ook 1983 Wetboek van Canoniek Recht, Can. 1055 par. 1.
36 Er zijn helaas geen gedetailleerde statistieken met betrekking tot echtscheiding beschikbaar. 

Het Syrische Centraal Bureau voor de Statistiek publiceert alleen het totale aantal huwelijken en 
echtscheidingen per jaar; er wordt bijv. geen onderscheid naar type echtscheiding gemaakt. In 
2007 zijn er in geheel Syrië 237.592 huwelijken en 19.506 echtscheidingen geregistreerd (waar-
van 26.135 huwelijken en 5.080 echtscheidingen in Damascus) (bron: Central Bureau of Statis-
tics, Statistical Yearbook 2008, issue 61).

37 Verzoening of arbitrage wordt aanbevolen door de Koran: ‘Als twee groepen van de gelovigen 
met elkaar strijden, sticht dan vrede tussen hen.’ (Soera 49:9), en: ‘En als jullie onmin tussen 
beiden vrezen, zendt dan een scheidsrechter van zijn mensen en een scheidsrechter van haar 
mensen. Als zij beiden het weer goed willen maken, dan zal God hen met elkaar verzoenen.’ 
(Soera 4:35; koranvertaling Leemhuis).

38 In het algemeen verwijst het begrip SulH naar het idee van vrede en verzoening: ‘[t]he purpose of 
SulH is to end conflict and hostility among believers so that they may conduct their relationships 
in peace and amity’, aldus Khadduri (Khadduri, Majid. ‘SulH’, in: P. Bearman, Th. Bianquis, C.E. 
Bosworth, E. van Donzel en W.P. Heinrichs (red.), Encyclopaedia of Islam, Second Edition, Leiden: 
Brill Online 2010. Verscheidene rechtsgeleerden meenden dat SulH als methode van geschillen-
beslechting in het bijzonder belangrijk is wanneer de strijdende partijen aan elkaar verwant zijn 
(Othman, Aida, ‘“And Amicable Settlement is Best”: SulH and Dispute Resolution in Islamic 
Law’, Arab Law Quarterly, Leiden: Brill 2007, p. 64-90 (77). 

39 Zie bijv. de studie van Othman (2007).
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te verkrijgen. Een huwelijksband wordt gezien als exclusief en onherroepelijk. De 
katholieke kerk verwerpt zelfs het begrip ‘echtscheiding’(Talāq) en wil alleen spre-
ken over nietigverklaring van een huwelijk (buTlān al-zawā j). Dit betekent dat erkend 
wordt dat er wel sprake was van een huwelijk, maar dat dit onvolkomen of nietig was 
vanaf het prille begin. Om een nietigverklaring van een huwelijk te verkrijgen, die-
nen partijen hun beweringen met bewijs te ondersteunen; hierin spelen met name 
getuigenverklaringen een belangrijke rol. Een echtscheidingsprocedure aanspan-
nen in een christelijke rechtbank is alleen weggelegd voor mensen met een lange 
adem. De procedures zijn lang en moeizaam. De langdurige procedures kunnen 
worden gezien als een extra ontmoediging voor een echtpaar om een huwelijksont-
binding proberen te verkrijgen. De nietigverklaring van een huwelijk wordt eerst 
uitgesproken door een rechtbank in eerste aanleg, vervolgens dient deze bekend-
making (‘alān) bekrachtigd (of verworpen) te worden door middel van een beslissing 
(Hukm) van de katholieke appèlrechtbank in Damascus.40 Dit verklaart ook waarom 
het minstens anderhalf jaar duurt voordat een buTlān al-zawā j-zaak wordt afgeslo-
ten.

De rechters beschouwen het als hun christelijke plicht verzoening tot stand te 
brengen teneinde een echtscheiding af te wenden. De focus op verzoening in de 
christelijke gemeenschappen is begrijpelijk, het huwelijk wordt immers beschouwd 
als sacrament. Voordat één of beide echtelieden een verzoek tot nietigverklaring kan 
indienen bij een katholieke rechtbank, moet het echtpaar zich eerst wenden tot de 
pastoor (khurı̄ ) van hun eigen parochie, om zo te proberen hun huwelijksproble-
men op te lossen. Wanneer er geen verzoening (muSālaHa) tot stand kan worden 
gebracht, pas dan kunnen zij zich weer wenden tot de rechtbank. In iedere fase van 
de rechtszaak zal de rechtbank proberen verzoening tussen de echtelieden tot stand 
te brengen. Wanneer de rechtbank een verzoek accepteert, wordt altijd eerst een 
verzoeningsperiode van één à twee maanden ingesteld. Een buTlān-verzoek wordt 
overigens alleen geaccepteerd wanneer een rechtmatige reden tot nietigverklaring 
bestaat. Het 1983 Wetboek van Canoniek Recht geeft een opsomming van deze ‘be-
letsels’, zoals bedrog, dwang, bloedverwantschap of onbekwaamheid.41 Wanneer 
echtgenoten een buTlān-verzoek indienen, voeren zij meestal argumenten aan als: 
‘Mijn vrouw heeft het echtelijk huis verlaten en is naar haar familie gegaan zonder 
mij hiervan op de hoogte te stellen’, of ‘Ze vervult haar echtelijke/huishoudelijke 
plichten niet omdat ze nooit thuis is’. Het is belangrijk te vermelden dat wanneer een 
vrouw het echtelijk huis verlaat zonder toestemming van haar man, en deze claim 
wordt door de rechtbank geaccepteerd, zij dan haar recht op alimentatie (nafaqa) 
verliest. Wanneer een vrouw een verzoek bij de rechtbank indient, beweert zij vaak: 
‘Mijn man onderhoudt me niet’ en/of ‘Hij slaat me’. Het is duidelijk dat de proce-
derende partijen zijn geïnstrueerd door hun advocaten welke argumenten ze naar 
voren moeten brengen in de rechtbank.

In de hierna beschreven casus dient een jonge vrouw een verzoek tot nietigverkla-
ring van het huwelijk in bij de katholieke rechtbank in eerste aanleg in Damascus. 

40 Interview met eerwaarde vader Antoun, rechter van katholieke rechtbank in eerste aanleg en 
appèlrechtbank, 26 maart 2009, Damascus.

41 1983 Wetboek van Canoniek Recht, Cann. 1073-1107.
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De casus laat zien hoe de rechtbank voortdurend de nadruk legt op verzoening als 
ideale uitkomst.

Een jong echtpaar komt de rechtszaal binnen. De vrouw van ongeveer eind twintig 
heeft een verzoek ingediend tot nietigverklaring van het huwelijk (buTlān al-zawā j). 
Aangezien dit de eerste keer is dat ze in de rechtbank zijn, wil de rechter het echt-
paar alleen spreken, zonder de advocaten. Het echtpaar is nu een dik jaar getrouwd 
en ze hebben een poosje in Frankrijk gewoond. De vrouw zegt dat het onmogelijk is 
 geworden om nog langer samen te leven, omdat ze erachter is gekomen dat haar man 
haar alleen getrouwd is omdat hij uit was op haar Franse nationaliteit. De echtge-
noot is werkloos en financieel volledig van haar afhankelijk. De man, op zijn beurt, 
beweert dat zij geen kinderen wil hebben en dat er helemaal geen sprake is van een 
huwelijksleven. De rechter vraagt aan de vrouw of dit klopt. Ze antwoordt dat ze wel 
kinderen wil, maar niet van hem. Ze weigert zich met hem te verzoenen; ze is van 
mening dat het onmogelijk is geworden om dit huwelijk nog voort te zetten. Haar 
antwoord wekt ergernis op bij de rechter en hij vraagt haar duidelijk geïrri teerd: 
‘Denk je soms dat het huwelijk een spelletje is? Je bent in de kerk getrouwd, voor het 
aangezicht van God, in Zijn huis!’42 De rechter herinnert de vrouw eraan dat ze wel 
een serieuze reden voor haar buTlān-verzoek moet aandragen, anders kan en zal de 
rechtbank het huwelijk niet nietig verklaren. Daarom is het beter dat ze proberen 
hun huwelijksproblemen op te lossen en zich te verzoenen, ‘Bid tot God en verzoen 
je met elkaar!’43 De man en vrouw volharden echter in hun eis. De advocaten worden 
weer terug de rechtszaal ingeroepen en de rechter deelt hen mede dat de rechtbank 
heeft geprobeerd het echtpaar ervan te overtuigen hun verzoek in te trekken, maar 
dat dit helaas niet is gelukt.

Vier dagen later is het echtpaar terug in de rechtbank. Zowel de man als de vrouw 
legt een eed af op de bijbel voordat de rechtbank begint met de ondervraging van de 
echtelieden. De vrouw, de eisende partij, is als eerste aan de beurt. De rechter vraagt 
haar hoe ze elkaar hebben ontmoet en hoe hun verloving is verlopen. Wanneer de 
rechter vraagt naar de reden voor hun geschil (khilā f ), zegt ze dat haar man erg ja-
loers is en altijd problemen veroorzaakt. Ze beweert dat haar man haar slaat, haar 
uitscheldt, haar uit huis heeft gezet en dat hij haar vader heeft gevraagd de aanschaf 
van huishoudelijk apparatuur te vergoeden, waaronder de wasmachine en de koel-
kast. Ze zegt dat hij een onruststoker is, zo gaat hij bijvoorbeeld naar haar werk om 
daar problemen te veroorzaken met zijn jaloerse gedrag. Dan geeft de vrouw aan 
dat ze niet verder wil met de hoorzitting wanneer er buitenstaanders in de rechts-
zaal aanwezig zijn, daarom worden een advocaat in opleiding en ikzelf gevraagd de 
rechtszaal te verlaten. De zitting duurt vervolgens nog ongeveer een uur.

Ongeveer een maand later is het echtpaar terug in de rechtbank en wordt de 
onder vraging van de man en vrouw voortgezet. De voornaamste klacht van de vrouw 
is dat haar man niet werkt en dat hij haar vaders geld over de balk smijt. Ze zegt 
dat ze, achteraf gezien, te snel zijn getrouwd, omdat ze terug naar Frankrijk moest 
voor haar werk aldaar. Hij is met haar mee gegaan, maar hij heeft nooit serieus 

42 Observatie Katholieke rechtbank, 12 mei 2009, Damascus.
43 Idem.
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 geprobeerd zich te settelen in Frankrijk. Een maand na aankomst is hij weer terug-
gegaan naar Syrië. Vervolgens wordt de man ondervraagd. Hij zegt dat ze nooit een 
goed huwelijk hebben gehad, ook vanwege de bemoeizucht van zijn schoonvader. De 
echtgenoot geeft ten slotte toe dat hij vooral vanwege haar Franse nationaliteit met 
haar is getrouwd en het feit dat ze werk had in Frankrijk. Beide echtelieden verklaren 
dat er geen hoop op verzoening tussen hen is. Hoezeer ook de rechtbank in iedere 
zitting blijft benadrukken dat het belangrijk is dat zij zich verzoenen, toch lijkt de 
rechtbank in deze zaak toe te geven dat er weinig hoop bestaat dat dit  huwelijk nog 
te redden is. De rechter waarschuwt de echtgenoot dat hij niet nog een keer dezelfde 
fout moet maken, dat wil zeggen trouwen om de verkeerde redenen.

Gedurende de verschillende stadia van deze rechtszaak,44 overigens net als bij alle 
andere zaken die in de katholieke rechtbank de revue passeerden, benadrukte de 
rechtbank herhaaldelijk het belang van het herstel en/of behoud van het huwelijk, 
terwijl tegelijkertijd de procedures tot nietigverklaring worden voortgezet. De lang-
durige procedures houden daarmee ook de hoop op verzoening levend.

3.3 Echtscheidingspraktijken in een shar‘iyya-rechtbank in Damascus

‘De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: Wanneer een vrouw haar man om echt-
scheiding vraagt zonder een goede reden, dan zal de zoete geur van het paradijs voor 
haar verboden zijn.’

Deze Hadı̄ th (overleveringen van de profeet Mohammed) prijkte op een A4’tje op de 
muur van een van de shar‘iyya-rechtszalen in Damascus waar ik de meeste zaken 
bijwoonde. De Hadı̄ th miste kennelijk zijn uitwerking aangezien ik vele vrouwen 
tegenkwam die naar de shar‘iyya-rechtbank waren gekomen om een echtscheiding 
aan te vragen. In het bijzonder zogeheten mukhāla-echtscheidingen (ook wel vrouw-
geïnitieerde echtscheiding genoemd) bleken erg in trek te zijn. Alvorens dit type 
echtscheiding nader te bestuderen, wil ik allereerst bespreken hoe shar‘iyya-rechters 
hun (door de SWPS opgelegde) verzoeningstaken uitvoeren. Aangetoond zal wor-
den dat het verzoeningsideaal in de shar‘iyya-rechtbanken niet zo evident is als in 
de katholieke rechtbanken. Maar allereerst een casus; hierin wordt beschreven hoe 
van een van de shar‘iyya-rechters in een echtscheidingszaak probeert te bemiddelen.

Een opgewonden man (universitair docent) en zijn echtgenote (arts) komen met 
veel kabaal een van de shar‘iyya-rechtbanken in Damascus binnen terwijl de rech-
ter druk bezig is een getuigenverklaring die hij zojuist heeft gehoord, te dicteren 
aan zijn griffier. De rechter vertelt het echtpaar dat ze stil moeten zijn en moeten 
wachten tot hij klaar is. Wanneer het andere echtpaar en hun getuigen de rechtszaal 
verlaten, roept de rechter hen naar de tafel en vraagt hen naar de reden van hun 
geschil. De man zegt dat zijn vrouw hem een jaar geleden verlaten heeft en dat ze 
een  echtscheiding wil, maar dat hij het daar niet mee eens is. Hij beweert dat zijn 

44 Aangezien deze zaak zich nog in een vroeg stadium bevond en mijn veldwerkperiode een maand 
later eindigde, heb ik deze zaak niet verder kunnen volgen. 
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vrouw eigenlijk naar hem terug wil, maar dat haar moeder haar belet terug te keren 
naar het echtelijk huis. De rechter vraagt haar of dit klopt. Ze antwoordt dat ze niet 
naar hem terug wil, omdat ze geen problemen met haar familie wil. Ze beweert dat 
haar echtgenoot erg onbeleefd tegen haar moeder is en dat dat de reden is waarom 
ze hem heeft verlaten. De broer van de vrouw voegt daaraan toe dat de echtgenoot 
hun moeder slecht behandelt, zo gaat hij regelmatig vreselijk tegen haar tekeer. De 
vrouw begint te huilen en zegt dat ze niet meer weet wat ze moet doen. De rechter 
probeert iedereen te kalmeren en stelt voor dat ze met z’n allen naar het huis van de 
moeder gaan nadat de rechtbank is gesloten (na 14.00 uur). De rechter dringt er bij 
de echtgenoot op aan dat hij zijn verontschuldigingen aan de moeder aanbiedt en 
zegt dat ze een uitweg uit deze situatie moeten zien te vinden. Iedereen stemt in met 
het voorstel van de rechter. Voordat de echtgenoot de rechtszaal verlaat, vertrouwt 
hij de rechter nog toe dat ze een kind hebben en dat zijn vrouw van hem houdt en hij 
van haar, maar dat ze onder zware druk van haar familie staat. De rechter stelt hem 
gerust en zegt dat hij zijn uiterste best zal doen om te proberen een goede oplossing 
te vinden.

De hiervoor beschreven handelswijze is niet noodzakelijkerwijs de gebruikelijke 
manier waarop shar‘iyya-rechters echtscheidingszaken behandelen. Volgens een van 
de advocaten met wie ik nauw samenwerkte, was deze rechter uitzonderlijk in de 
wijze waarop hij met conflicten omging.45 De advocaat vertelde me dat deze rechter 
een van de weinigen is die de procederende partijen thuis opzoekt om zo te pro-
beren een voor iedereen acceptabele oplossing voor het conflict te vinden. Andere 
rechters lijken zaken vooral snel te willen afwerken; zaken worden regelmatig in 
een paar minuten tijd afgehandeld, bijvoorbeeld de registratie van een mukhāla‘a-
echtscheiding (d.i. de vrouw-geïnitieerde echtscheiding met wederzijdse toestem-
ming). Ondanks het feit dat de SWPS een rechter verplicht verzoening tot stand te 
brengen in nagenoeg alle echtscheidingszaken (zie hierna), worden deze bemidde-
lingspogingen vaak in rap tempo uitgevoerd.

De SWPS erkent drie typen echtscheiding: (1) een echtgenoot kan zijn vrouw ver-
stoten (Talāq), (2) echtscheiding op grond van wederzijdse instemming (mukhāla‘a),46 
en (3) rechterlijke scheiding (tafrı̄q). Een aanzienlijk deel van de echtscheidingsza-
ken in de shar‘iyya-rechtbanken zijn mukhāla‘a-zaken,47 dat wil zeggen dat beide 
echtgenoten een echtscheidingscontract ondertekenen waarin de man instemt 
zijn vrouw te zullen verstoten in ruil waarvoor de vrouw haar financiële rechten 

45 Persoonlijke communicatie met advocaat Achmed, 26 februari 2009.
46 Ook vaak khul‘ genoemd, in deze paper gebruik ik de term mukhāla‘a.
47 Ter illustratie, uit een persoonlijke telling van de gegevens van het gerechtelijk archief in Damas-

cus bleek dat er in januari 2009, 700 zaken waren ingediend bij de zes shar‘iyya-rechtbanken die 
zijn gehuisvest in het qaSr al-‘adlı̄  in Damascus. Het hoogste aantal zaken (264) betrof mukhāla‘a, 
vergeleken met, bijv. 186 tafrı̄q-zaken. Deze cijfers komen overeen met mijn persoonlijke obser-
vaties in de shar‘iyya-rechtbanken.
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 opgeeft.48 Deze vrouwgeïnitieerde echtscheidingsvorm behoeft instemming van 
beide echtgenoten.49

De SWPS schrijft voor dat de shar‘iyya-rechters gedurende de echtscheidings-
procedures bemiddelingspogingen moeten ondernemen. Artikel 88:1 bepaalt dat 
wanneer een verzoek tot registratie van verstoting (Talāq) of echtscheiding met 
weder zijdse toestemming (mukhāla‘a) aan de rechter wordt voorgelegd, hij dit ver-
zoek voor een maand naast zich neer zal leggen in de hoop dat er verzoening tus-
sen de echtgenoten tot stand kan worden gebracht. Wanneer die maand verstreken 
is, roept de rechter de echtgenoot op, wanneer hij blijft aandringen op registratie 
van zijn Talāq, of beide partijen, in geval van mukhāla‘a, om in de rechtbank te ver-
schijnen. De rechter hoort dan hun argumenten aan en heeft de wettelijke plicht 
te  proberen het echtpaar te verzoenen; hij zal hiertoe tevens de hulp inroepen van 
de families van het echtpaar en/of anderen die in staat zullen zijn hun geschil te 
beslechten (art. 88:2 SWPS). Als de bemiddelingspogingen mislukken, dan zal 
de rechter toestemming geven voor de registratie van Talāq of mukhāla‘a (art. 88:3 
SWPS).

De SWPS bepaalt dat wanneer een van de echtgenoten een echtscheidingsver-
zoek op grond van tweedracht (al-tafrı̄q li-l-shiqāq bayna al-zawjayn) bij de rechtbank 
indient, de rechter eerst zal proberen het echtpaar te verzoenen (art. 112:1 SWPS). 
Wanneer niet bewezen kan worden dat de ander zoveel schade (darar) aanricht dat 
het onmogelijk is geworden het huwelijk voort te zetten, dan zal de rechter het pro-
ces opschorten voor ten minste een maand in de hoop dat verzoening zal plaats-
vinden. Wanneer de partijen volharden in hun verzoek en verzoening niet tot stand 
kan worden gebracht, dan zal de rechtbank twee arbiters aanstellen (art. 112:3 
SWPS).50 Deze arbiters krijgen de opdracht het echtpaar te verzoenen. Als ze er niet 
in slagen verzoening tot stand te brengen, dan zullen ze de reden voor het geschil 
vaststellen en de rechtbank adviseren wat de beste manier is om het huwelijk te ont-
binden. Ze worden geacht te bepalen wie schuld treft en in welke mate, om zo vast te 
stellen of en hoeveel van de uitstaande bruidsprijs en mogelijke alimentatie (nafaqa) 
er (nog) betaald dient te worden (art. 114 SWPS).

Of de hiervoor genoemde door de wet voorgeschreven procedures wel altijd ge-
volgd worden, is zeer de vraag. Uit mijn observaties in de shar‘iyya-rechtbanken en 
op basis van de informatie die ik heb gekregen van de advocaten met wie ik samen-
werkte, blijkt dat rechters meestal simpelweg een Talāq of mukhāla‘a-aanvraag re-
gistreren zonder ooit een serieuze bemiddelingspoging te ondernemen. Er moet 
hier echter worden opgemerkt dat de verplichte arbitrage (taHkı̄m) sessies in geval 

48 Dat wil zeggen, de onbetaalde bruidsprijs (mahr mu’ajjal) en de onderhoudsbijdrage (nafaqa) ge-
durende haar wachtperiode (‘idda) (d.i. in de regel drie menstruele cycli na de ontbinding van het 
huwelijk), zie art. 121 SWPS.

49 In tegenstelling tot Egypte waar, volgens art. 20 Wet nr.1/2000, een vrouw het recht heeft eenzij-
dig een mukhāla‘a-echtscheiding aan te vragen, zonder toestemming van de echtgenoot.

50 Volgens art. 112 lid 3 dienen de arbiters in de eerste plaats gekozen te worden uit de directe fami-
lies van het echtpaar of, indien die niet beschikbaar zijn, uit andere personen die de rechter capa-
bel acht om verzoening tot stand te brengen. In de dagelijkse praktijk, echter, stelt de rechter in 
de regel professionele (in dienst van de rechtbank) arbiters aan. In de zes shar‘iyya-rechtbanken 
in Damascus zijn er in totaal 31 officiële arbiters aangesteld, de meesten zijn ervaren advocaten 
(persoonlijke communicatie met shar‘iyya-rechter U.M., 21 mei 2009). 
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van een rechterlijke scheiding op grond van tweespalt wel echt worden uitgevoerd.51 
Voor de enigszins nonchalante houding van de rechters ten aanzien van hun verzoe-
ningsverplichtingen kunnen verschillende verklaringen worden gegeven. De voor-
naamste redenen lijken de enorme werklast en werkachterstand van de shar‘iyya-
rechtbanken te zijn.

Mukhāla‘a-contracten worden vaak opgesteld door de betrokken partijen zelf, met 
hulp van een advocaat, die dan vervolgens namens het echtpaar het contract ter regi-
stratie bij de rechtbank indient.52 Een vrouw moet echter in de rechtbank aanwezig 
zijn wanneer het contract wordt geregistreerd, de rechter zal haar dan vragen of dit 
echt is wat ze wil. Alleen wanneer zij uitdrukkelijk haar instemming geeft, kan het 
echtscheidingscontract door de rechtbank geregistreerd worden, ook wanneer er 
nooit een bemiddelingspoging heeft plaatsgevonden (de rechter krijgt in veel geval-
len de echtgenoot überhaupt nooit te zien).53

Zoals al eerder is vermeld, is de mukhāla‘a-echtscheiding een van de meest voor-
komende vormen van echtscheiding. Een mogelijke reden voor de populariteit van 
dit type echtscheiding is dat het een snel en goedkoop alternatief is voor de lang-
durige procedures van een rechterlijke scheiding waarvan de uitkomst niet goed 
van te voren valt in te schatten. Advocaten hebben me herhaaldelijk verteld dat 
mukhāla‘a de meest efficiënte manier is om een echtscheiding te verkrijgen, zeker 
omdat de onderhoudsbijdrage vaak zo laag is dat het nauwelijks de moeite waard 
is een rechterlijke echtscheidingszaak te beginnen. In tegenstelling tot een rech-
terlijke scheiding speelt de schuldvraag bij een mukhāla‘a-scheiding geen rol, noch 
hoeft de vrouw gronden voor echtscheiding te bewijzen. Tegelijkertijd moet in ge-
dachten worden gehouden dat vrouwen natuurlijk ook gedwongen kunnen worden 
om een mukhāla‘a-scheiding te accepteren, als enig uitweg. Immers, een mukhāla‘a-
echtscheiding kan een gemakkelijke en goedkope manier zijn voor een man om van 
zijn vrouw af te komen; hij kan het huwelijk beëindigen zonder de financiële gevol-
gen daarvoor te hoeven dragen.54

Echtscheiding met wederzijdse toestemming kan dus door advocaten worden 
aangeraden, omdat het efficiënter en sneller te verkrijgen is dan een ‘reguliere’ 
scheiding.

Een soortgelijke observatie maakt ook Carlisle; zij zag dat arbiters tijdens de ar-
bitragesessies vaak een mukhāla‘a-scheiding adviseerden als alternatief voor een 
rechterlijke echtscheiding, omdat dit de echtelieden de kans bood ‘to settle a case 
immediately and on known terms.’55

Ook al hecht de SWPS belang aan verzoening in geval van echtscheiding, ook in 
geval van mukhāla‘a, in de rechtspraktijk blijkt dat deze door de wet voorgeschreven 

51 Voor een gedetailleerde beschrijving van deze arbitragesessies in de Damascus shar‘iyya-recht-
banken verwijs ik hier graag naar de unieke, maar helaas niet gepubliceerde, dissertatie van 
Jessica Carlise, Rules, Negotiation, Claims and Counter Claims: Judicial Discretion in a Damascus Shari‘a 
Court, (niet-gepubliceerde) dissertatie, University of London 2007a, m.n. hfdst. 5-8.

52 Zie ook Jessica Carlisle, ‘“Asbab l’il-darb ktir basita”: The legality of claims of violence during judi-
cial divorce cases in Damascus’, Hawwa 5, Leiden: Brill 2007b, p. 239-61 (242).

53 Voor soortgelijke observaties in Egypte zie Nadia Sonneveld, Khul‘ divorce in Egypt: public debates, 
judicial practices, and everyday life (diss. Amsterdam UvA), Amsterdam 2009, p. 144-146.

54 Zie ook Tucker (1998), p. 99; Sonneveld (2009), p. 176-78.
55 Carlisle (2007a), p. 189 en 206; zie ook Carlisle (2007b), p. 251 en 258.
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verzoeningsverplichtingen door de rechters met grote regelmaat worden overgesla-
gen of snel worden afgewerkt. Of, zoals Carlisle observeerde tijdens de door haar 
bijgewoonde (tafrı̄q) arbitragesessies, de arbiters adviseerden echtparen dikwijls het 
huwelijk te laten ontbinden via een mukhāla‘a-contract .56

Ook al voldoet de beslechting van het echtelijk geschil via mukhāla‘a niet aan het 
‘verzoeningsideaal’, aangezien het huwelijk toch wordt ontbonden, er is wel sprake 
van een overeenkomst met wederzijdse instemming, in ieder geval op papier. Deze 
vorm van geschilbeslechting stelt partijen in de gelegenheid hun meningsverschil-
len achter zich te laten zodat ze in de toekomst weer met elkaar door één deur kun-
nen. Volgens een van de shar‘iyya-rechters is dit in het bijzonder wenselijk wanneer 
het echtpaar kinderen heeft.57

4 Slotopmerkingen

De familierechters in de verschillende rechtbanken hebben vooral te maken met 
echtelijke ruzies en echtscheidingszaken. Waneer een huwelijk op de klippen loopt 
en het onmogelijk lijkt het huwelijk voort te zetten, dan toch zullen deze rechters 
blijven proberen de communicatiekanalen open te houden en, nog beter, proberen 
de onenigheid tussen de echtgenoten weg te nemen zodat het huwelijk gered kan 
worden.

We hebben gezien dat zowel de Syrische Wet op het Persoonlijk Statuut (SWPS) als 
de Syrische katholieke familiewet de rechters ertoe verplicht een echtpaar te verzoe-
nen in geval van een echtscheidingsverzoek. Het lijkt er echter op dat een katholieke 
rechter zijn verzoeningsverplichtingen consciëntieuzer uitvoert dan zijn islamiti-
sche collega. Hiervoor kunnen twee redenen worden aangedragen: allereerst, het 
nastreven van het ‘verzoeningsideaal’ is voor christelijke rechters logischer vanwege 
het feit dat het christelijke huwelijk als sacrament wordt aangemerkt. Ten tweede, 
het aantal rechtszaken dat bij de shar‘iyya-rechtbanken wordt ingediend, overtreft in 
hoge mate het aantal rechtszaken dat de christelijke rechtbanken krijgt te verwer-
ken, waardoor er minder tijd is voor verzoeningspogingen. Ook al zijn verzoenings-
pogingen in de shar‘iyya-rechtbanken minder duidelijk zichtbaar of aanwezig (be-
halve in geval van een rechterlijke scheiding), toch proberen shar‘iyya-rechters een 
ruziënd echtpaar ervan te overtuigen hun geschil in den minne op te lossen. Door 
het echtpaar de optie aan te bieden hun conflicten op te lossen via een mukhāla‘a-
scheiding, oftewel een overeenkomst met wederzijdse instemming, probeert de 
rechter (of arbiter of zelfs advocaat) de zaak in den minne te schikken. Aangezien 
er geen perfecte uitkomst bestaat voor een echtscheidingsconflict, afgezien van 
 verzoening wellicht, is de beste (of minst slechte) oplossing een echtscheiding via 
minnelijke schikking.

56 Idem. 
57 Persoonlijke communicatie met shar‘iyya-rechter Ibrahim, 21 mei 2009.
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De rol van de islamitische rechtbank in 
de praktijk van het scheidingsrecht voor 
vrouwen in Cianjur, Indonesië

Stijn Cornelis van Huis*

1 Inleiding

In ontwikkelingslanden betekent een scheiding vaak een achteruitgang in de koop-
kracht van alleenstaande moeders. Een analyse door Buvinic en Gupta (1997) van 
65 onderzoeken onder alleenstaande moeders in Azië, Afrika en Latijns-Amerika 
toont aan dat de afwezigheid van alimentatie van de vader een van de voornaamste 
oorzaken hiervoor is:

‘This type of household composition would not necessarily lead to poverty, however, 
if the household received child-support payments from absent fathers, as is the case 
with some of the left-behind rural female heads in India who receive adequate remit-
tances. The poverty of female- headed households thus reflects a disruption of tradi-
tional systems of family governance that enforced income transfers from fathers to 
children.’1

In Indonesië moeten scheidingen van moslims voor de islamitische rechtbank2 ge-
bracht worden en heeft een moeder die in een scheiding verwikkeld is onder het ge-
formaliseerde islamitisch scheidingsrecht het recht op kinderalimentatie, partner-
alimentatie en de helft van de boedel. De islamitische rechtbank kan in potentie dus 
een belangrijke vangnetfunctie voor alleenstaande moeders vervullen. In dit artikel 
staat de vraag centraal wat de rol van het islamitische recht en de islamitische recht-
bank in de praktijk is ten aanzien van het welzijn van moeders en kinderen na een 
scheiding.

De gegevens die ik in dit artikel presenteer, zijn het resultaat van een 8-maandse 
veldwerkstudie in Cianjur, West-Java, in het kader van zowel een promotieonderzoek 

* Stijn Cornelis van Huis is promovendus Van Vollenhoven Instituut, Faculteit der Rechtsgeleerd-
heid, Universiteit Leiden.

1 Buvinić  and Gupta (1997), p. 259.
2 De rechtbank heet letterlijk vertaald de religieuze rechtbank (pengadilan agama), maar ik prefe-

reer de term islamitische rechtbank, aangezien deze alleen de competentie heeft recht te spre-
ken over ‘moslims en voor degenen die zich vrijwillig aan het islamitisch recht onderwerpen’ en 
dus weinig met het religieuze recht van andere religies in Indonesië van doen heeft.
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als het Access to Justice in Indonesië-programma uitgevoerd door het Van  Vollenhoven 
Instituut, UNDP en World Bank in samenwerking met het Indonesische Centraal 
Plan Bureau (BAPPENAS).

Hierna zal ik eerst de historie van het scheidingsrecht in de islamitische rechtbank 
in Indonesië schetsen, vooraleer ik tot het materieel islamitisch scheidingsrecht in 
Indonesië overga. Daarin heeft een vrouw het recht om op bepaalde gronden schei-
ding bij de islamitische rechtbank aan te vragen en alimentatie- en boedelrechten 
op te eisen. Vervolgens laat ik met behulp van statistische gegevens zien dat, hoewel 
vrouwen in Cianjur veel vaker een scheiding voor de rechter brengen dan mannen, 
deze vrouwen zelden hun alimentatierechten en recht op de boedel voor de islami-
tische rechter opeisen. Aan de hand van een model van de inspanningen en kosten 
die een juridisch proces met zich meebrengt, probeer ik te verklaren waarom het 
opeisen en afdwingen van scheidingsrechten voor de rechter voor de meeste vrou-
wen in Cianjur niet aantrekkelijk is. Ook bespreek ik de niet-juridische factoren die 
een essentiële rol spelen in de afweging van vrouwen om een zaak wel of niet voor de 
rechter te brengen. Ten slotte nuanceer ik in de conclusie het belang van alimentatie 
in Cianjur. Alimentatie is slechts een van de vangnetten die beschikbaar zijn voor 
gescheiden moeders in Cianjur – en bovendien niet het meest betrouwbare.

2 De islamitische rechtbank in Indonesië

Indonesië telt zo’n 240 miljoen inwoners en is qua inwoneraantal het vierde groot-
ste land ter wereld. Meer dan 200 miljoen van deze 240 miljoen inwoners (oftewel 86 
procent) staat als moslim geregistreerd.3 Daarmee is Indonesië de grootste van de 
‘moslimmeerderheidlanden’ in de wereld. Indonesië is echter geen moslimland in 
de zin dat de grondwet ondergeschikt is gemaakt aan de sharia. Vrijheid van gods-
dienst is samen met de andere fundamentele mensenrechten opgenomen in artikel 
28 van de Indonesische grondwet. Dit wil niet zeggen dat het islamitisch recht geen 
plaats heeft in het Indonesische rechtssysteem. Er is wel degelijk een islamitische 
rechtbank die een door de overheid geformaliseerde vorm van islamitisch familie-
recht spreekt.4 De islamitische rechtbank is een van de vier takken van het Indone-
sische nationale rechtssysteem5 en valt sinds 2004 volledig onder het bestuur van 
het hooggerechtshof,6 waarmee de islamitische rechtbank formeel volledig onaf-
hankelijk werd van het ministerie van Religieuze Zaken.7 De islamitische rechtbank 
bestaat uit lagere islamitische rechtbanken in elk van de 398 districten en 93 steden 

3 The World Factbook, <www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/id.html>. 
4 Bovendien is er invloed van islamitische normen op het niet-religieuze statelijk recht, zie Otto 

(2010).
5 De andere takken zijn de algemene rechtbank, de administratieve rechtbank en de militaire 

rechtbank (Wet op de Rechterlijke Organisatie, No. 4/2004, art. 2).
6 Volgens Wet No. 4/2004, art. 10, lid 2. 
7 Aanvankelijk vielen de rechtbanken onder het ministerie van Justitie. Na het uitroepen van de 

onafhankelijkheid van Indonesië werden de islamitische rechtbanken ingevolge regerings-
besluit No. 5/SD van 25 maart 1946 ondergebracht bij het zojuist opgerichte departement van 
Religieuze Zaken, zie Lev (1972). 
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die Indonesië telt;8 islamitische gerechtshoven in elk van de 33 provincies, met aan 
het hoofd het hooggerechtshof in Jakarta.

2.1 Koloniale oorsprong van het huidige islamitisch rechtssysteem

Nadat Nederland vanaf het midden van de negentiende eeuw Indië in toenemende 
mate begon te besturen als een kolonie, kwam er ook meer behoefte aan een goed 
ontwikkeld koloniaal rechtsysteem. Er werd gekozen voor een pluralistisch rechts-
systeem. Zo werd volgens artikel 109 van regeringsreglement 1854 de bevolking 
van Nederlands-Indië opgedeeld in twee categorieën: de Europeaan en de daaraan 
gelijk gestelde, waarvoor het op Nederlands leest geschoeide recht gold; en de inlan-
der en de daaraan gelijkgestelde waarvoor het eigen traditionele recht of adat-recht 
gold. Islamitisch recht werd in navolging van de receptietheorie van Snouck-Hur-
gronje in het koloniale beleid behandeld als slechts een onderdeel van het adat-recht 
van de inlander.9 Echter – en wellicht in strijd met deze zogenoemde receptie-
theorie – de koloniale overheid handhaafde de islamitische rechtbank naast de adat-
recht banken. De islamitische rechtbanken waren ingevolge Staatsblad 1882/152 ge-
formaliseerd en onderdeel gemaakt van het koloniale rechtssysteem. De jurisdictie 
van de islamitische rechtbanken omvatte aanvankelijk erfrecht, familierecht en is-
lamitisch schenkingsrecht (waq f ) voor moslims. Ingevolge Staatsblad 1937/116 werd 
op Java en Madura de jurisdictie in erfrechtzaken voor moslims bij de landraden10 
ondergebracht. Ook voorzag Staatsblad 1937/116 in een islamitisch gerechtshof en 
bepaalde het dat rechters in een driehoofdig college recht dienden te spreken. Met 
deze hervorming werd de basis gelegd voor de huidige structuur in de islamitische 
rechtbank. De rechter aan de islamitische rechtbank bleef echter tot het van kracht 
worden van de huwelijkswet van 1974 in zijn rechtspraak grotendeels aangewezen 
op ongecodificeerde fiqh- rechtsbronnen uit de Shafi’itische rechtsschool. Wel gold 
(en geldt) in de islamitische rechtbank ‘Nederlands’ procedureel recht, net als voor 
de algemene rechtbank.11

2.2 Scheidingsrecht en de islamitische rechtbank in Indonesië tot 1974

Na de onafhankelijkheid heeft de Indonesische overheid de koloniale erfenis van 
rechtspluralisme overgenomen, waaronder de islamitische rechtbank en het on-
gecodificeerde islamitische scheidingsrecht. Een verstoting kon zonder tussen-
komst van de rechter plaatsvinden. Een scheiding voor de rechter was voor 1974 
vooral voor vrouwen van toepassing.12 Zoals al eerder vermeld, bestond voor de 
onafhankelijkheid het materiële recht dat door de islamitische rechter werd toe-
gepast, uit islamitische Shafi’itische rechtsbronnen. In dit traditioneel islamitisch 
recht konden mannen van hun echtgenote scheiden door simpelweg de talak uit te 

8 Volgens gegevens op <www.id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kabupaten_dan_kota_Indonesia>
9 Benda (1958); Fasseur (1992); Burns (2004).
10 Dit was de civiele rechtbank voor inlanders.
11 Tot op de dag van vandaag geldt het Herziene Indonesisch Reglement (S. 1941-44) in de civiele 

rechtbank en islamitische rechtbank.
12 Zie Lev (1972) over de islamitische rechtbank als ‘vrouwenrechtbank’.
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 spreken (verstoting). De belangrijkste procedure voor vrouwen om te scheiden was 
de khul, een scheidingsprocedure waarin de echtgenote afstand doet van een deel 
van haar bruidsschat in ruil voor verstoting door de man – in de volksmond ook wel 
tebus cerai (scheiding kopen) genoemd. Verder was het in grote delen van Indonesië 
 gebruikelijk om huwelijkscontracten (taklik al talak) op te stellen, waarin een clau-
sule was opgenomen dat als aan bepaalde gronden wordt voldaan automatisch ‘de 
talak valt’ en de verstoting een feit is. Deze scheidingen op basis van het huwelijks-
contract waren ook voor de islamitische rechter af te dwingen en vanaf 1955 stan-
daard in elk huwelijkscontract voor moslims opgenomen.13 De scheidingsgronden 
in een taklik al talak contract zijn: buitensporig geweld; verlaten of verwaarlozing van 
de echtgenote gedurende zes maanden (vanaf 1974, twee jaar); en geen levensonder-
houd voor de echtgenote gedurende drie maanden.14

Daarnaast besloot het congres van de Organisatie van Islamitische Rechters 
(PPDP) in 1938 de syiqaq scheidingsprocedure als legitiem te aanvaarden. Syiqaq is 
een scheidingsprocedure die op initiatief van zowel de man als de vrouw plaats kan 
vinden en waarin na een (mislukte) bemiddelingspoging onder leiding van onder-
handelaars (haqam) afkomstig uit de families van beide partijen de rechter duurzame 
ontwrichting kan vaststellen en op grond daarvan een scheiding kan uitspreken.15 
Deze syiqaq procedure is niet erkend binnen de Shafi’itische school van islamitische 
jurisprudentie. Dit toepassen van rechtsbronnen buiten de eigen school (takkhayur) 
is gerelateerd aan de opkomst van de modernistische islam in Indonesië aan het 
begin van de twintigste eeuw, waarin delen van het islamitisch recht geherinter-
preteerd konden worden (ijtihad) en dus de potentie ontstond om het islamitisch 
scheidingsrecht in Indonesië op tal van gebieden te hervormen.16

2.3 Competentie islamitische rechtbank na de huwelijkswet van 1974

Het jaar 1974 is een belangrijk jaar met betrekking tot het islamitisch familierecht. 
Het scheidingspercentage in Indonesië behoorde in de twee decennia voordat de 
 huwelijkswet van 1974 van kracht werd, tot de hoogste ter wereld17 en de Indonesi-
sche overheid wilde dit percentage terugdringen door middel van wetgeving.18 Met 
de huwelijkswet van 1974 werd een lange ideologische strijd tussen de factie in het 
parlement die voor unificatie van het familierecht was19 en de factie van voorstan-
ders van handhaving van de islamitische rechtbank en het islamitisch familierecht, 
in het voordeel van de laatste beslecht. Een wetsvoorstel in 1973 door de Golkar-partij 
dat voorstelde de rol van islamitische rechtbanken en het islamitisch recht sterk te 

13 Besluit van de minister van Religieuze Zaken No. 15/1955.
14 Zie Nakamura (2006) over de historische ontwikkelingen van deze taklik al talak contracten. 
15 In Nederland is ‘duurzame ontwrichting’ pas met de echtscheidingswet van 1971 als juridische 

scheidingsgrond geaccepteerd.
16 De Compilatie van Islamitisch Recht uit 1991 is ook gebaseerd op rechtsbronnen uit verschillen-

de islamitische scholen van jurisprudentie, alsmede adat, en ijtihad. Bron: Nurlaelawati (2010).
17 Jones, Asari en Djuartika (1994); Jones (2001).
18 Katz en Katz (1975).
19 Zie Hannstein (2002) voor een beschrijving over hoe deze ideologische strijd tussen facties in het 

parlement na de onafhankelijkheid resulteerde in een aantal progressieve wetsvoorstellen met 
betrekking tot het familierecht.
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beperken, stuitte op enorme oppositie van islamitische bewegingen. De islamiti-
sche partij PPP verliet demonstratief het parlement, een protest van parlementariërs 
dat ongeëvenaard bleef tot het moment dat het Suharto-bewind in 1998  ineenstortte. 
Het wetsvoorstel dat de rol van de islamitische rechtbanken in het scheidingsrecht 
aanzienlijk zou beperken, werd ingrijpend aangepast waardoor de islamitische 
rechtbanken hun centrale positie in het islamitisch familierecht behielden. Het 
islamitisch materieel recht werd echter wel voor het eerst geformaliseerd en op 
een aantal punten ingrijpend hervormd.20 Zo bepaalde de huwelijkswet dat zowel 
 mannen als vrouwen voor de rechter moeten scheiden en zijn de scheidingsgronden 
en scheidingsprocedures voor mannen en vrouwen nagenoeg gelijkgetrokken. Ver-
der vereist polygamie toestemming van de rechter op basis van wettelijk bepaalde 
gronden en toestemming van de eerste vrouw.21

De islamitische rechtbank werd na 1974 als volwaardige onderdeel van het nati-
onaal rechtssysteem behandeld en meer en meer gemodelleerd naar de algemene 
rechtbank.22 Met de Wet op de Islamitische Rechtbank (No. 7/1989) werd het eman-
cipatieproces van de islamitische rechtbank voltooid. Vonnissen van de islamitische 
rechtbank hadden nu kracht van een eindvonnis (tot 1989 was voor de tenuitvoerleg-
ging van vonnissen van de islamitische rechtbank vereist dat de algemene rechtbank 
die eerst bekrachtigde door middel van een ‘executoire verklaring’).23 Verder kregen 
de algemene rechtbank en de islamitische rechtbank gedeelde jurisdictie over erf-
rechtzaken voor moslims. In 2006 is de jurisdictie in erfrechtzaken voor moslims 
bij de islamitische rechtbank komen te liggen.24 Verder is de jurisdictie van de isla-
mitische rechtbank uitgebreid met islamitisch economisch recht en – alleen voor de 
autonome provincie Aceh – islamitisch strafrecht.25

2.4 Compilatie van Islamitisch Recht

Eind jaren tachtig besloot de Indonesische overheid zich voor de tweede maal te rich-
ten op het materieel islamitisch familierecht. Na een door de overheid zorgvuldig 
gepland totstandkomingsproces, waarin rechters, islamitische rechtsgeleerden, 
rechtswetenschappers en politici waren betrokken, werd in 1991 door middel van 
een presidentieel decreet26 afgekondigd dat er een Compilatie van Islamitisch Recht 
(Compilatie) overeen was gekomen die ‘door rechters aan de islamitische rechtbank 
zoveel mogelijk als leidraad gebruikt dient te worden in de rechtspraak’. Onderzoek 
heeft aangetoond dat de Compilatie in de praktijk door de rechter systematisch 
wordt toegepast – al maken rechters gebruik van hun discretie om vonnissen mede 
te baseren op andere rechtsbronnen, zoals de Huwelijkswet, fiqh en  jurisprudentie 

20 Katz en Katz (1975) geeft een volledig overzicht van de hervormingen in de huwelijkswet van 
1974.

21 Huwelijkswet No. 1/1974, art. 4 en 5.
22 Cammack (2007).
23 Op basis van Stb. 1835/58 ‘Uitspraak in civiele actiën, voortspruitende uit geschillen, tusschen 

Javanen onderling’.
24 De memorie van toelichting bij Wet No. 3/2006.
25 Voor een bespreking van de positie van het islamitisch recht en islamitisch strafrecht in Aceh zie 

Siregar (2008) en Ichwan (2007).
26 No. 1/1991.
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van het hooggerechtshof.27 De belangrijkste functie van de islamitische rechtbank 
blijft op het gebied van huwelijks- en echtscheidingsrecht ondanks de meer uitge-
breide competentie. In 2008 was het aandeel echtscheidingszaken voor geheel In-
donesië 220.000 op een totaal van 245.000 zaken, oftewel 90 procent. Het bekrach-
tigen van een huwelijk (isbat nikah)28 is een goede tweede met 5 procent van het to-
taal. Ter vergelijking: slechts 1,3 procent van de case load bestaat uit erfrechtzaken 
en  islamitisch economisch recht is goed voor een schamele 0,003 procent, of acht 
zaken in totaal.29

3 Materieel scheidingsrecht

De Indonesische huwelijkswet van 1974 heeft het procedureel scheidingsrecht voor 
moslims onderverdeeld in twee categorieën: het scheidingsrecht waarbij de echt-
genoot het initiatief neemt (cerai talak) en het scheidingsrecht waarbij het initiatief 
bij de echtgenote ligt (gugat cerai). De echtgenoot vraagt in de cerai talak-procedure 
toestemming om de verstoting (talak) voor de rechter uit te spreken – met de rechter 
als getuige. In de gugat cerai-procedure op initiatief van de echtgenote wordt de schei-
ding door de rechter uitgesproken. In beide procedures kan er pas een scheiding uit-
gesproken worden, nadat de rechter heeft geprobeerd de beide partijen te verzoenen 
en, indien verzoening niet mogelijk blijkt, heeft vastgesteld dat er voldoende gron-
den voor een scheiding aanwezig zijn. Mannen moeten sinds de  Huwelijkswet van 
1974 – net als vrouwen – scheidingsgronden aandragen. Deze scheidingsgronden 
zijn voor mannen en vrouwen gelijk.30

3.1 Cerai talak: verstoting door de man voor de rechter

Wanneer in een cerai talak-procedure de echtgenoot de scheiding voor de rechter 
heeft uitgesproken, dan is de scheiding nog niet definitief (talaq al-raji’), uitgezon-
derd als het om een derde verstoting binnen hetzelfde huwelijk gaat (nadat twee 
eerdere niet-definitieve verstotingen gevolgd zijn door verzoening), of een andere 
wettelijk bepaalde definitieve scheiding (talaq al-ba’in). Gedurende een periode van 
drie maanden mag de echtgenote niet hertrouwen en kan het huwelijk nog een door-
start maken zonder dat een hernieuwd huwelijk juridisch noodzakelijk is (rujuk).31 
In deze zogenoemde idah-periode is de man verplicht om zijn echtgenote van le-
vensonderhoud te voorzien in de vorm van geld (naf kah idah), onderdak (maskan) en 

27 Nurlaelawati (2010); Manan (2006).
28 Zie Bedner en Van Huis (2010) over de belangrijke sociale functie die de islamitische rechtbank 

speelt met deze registratie van huwelijken met terugwerkende kracht.
29 Bron: het Bureau voor de Islamitische Rechtbank van het Hooggerechtshof (Badan Peradilan Aga-

ma Mahkamah Agung), <www.badilag.net>. 
30 Deze gronden zijn: overspel; verslaving; twee jaar verlaten zijn; gevangenisstraf van vijf jaar 

of meer van de partner; zware mishandeling door de partner; de partner raakt lichamelijk of 
geestelijk gehandicapt zodat de partner de huwelijkse plichten niet kan nakomen; constante 
ruzie en onenigheid (Regeringsbesluit No.9/1975, art. 19, lid a-f ); en: schending van het taklik 
talak-contract; en geloofsafval (Compilatie van Islamitisch Recht (Kompilasi Hukum Islam; in het 
vervolg KHI), art. 116, lid g en h).

31 KHI, art. 142.
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kleding (kiswah).32 Bovendien moet hij een eenmalig compensatiebedrag betalen 
aan zijn echtgenote (mut ‘ah). Deze rechten vervallen wanneer ongehoorzaamheid 
van de echtgenote (nusyuz) door de rechter bewezen wordt geacht of de scheiding de-
finitief is.33 Tijdens of na de scheidingszaak kunnen vrouwen de rechter verzoeken 
de hoogte van islamitische partneralimentatie en compensatie te bepalen en in een 
rechterlijk bevel vast te leggen.34

3.2 Gugat cerai: scheiding op initiatief van de echtgenote

Een scheiding op initiatief van de echtgenote wordt door de rechter uitgesproken 
en heeft een definitieve status (talaq al-ba’in).35 Een echtgenote die het initiatief 
tot een scheiding neemt, heeft dus geen recht op islamitische partneralimenta-
tie, aangezien de wet de echtgenoot alleen verplicht zijn verstoten echtgenote in 
 niet-definitieve scheidingen en alleen gedurende de driemaandse idah periode te 
onderhouden. Wel behoudt zij haar kinderalimentatie- en de boedelrechten en kan 
zij deze tijdens het scheidingsproces voor de rechter opeisen.36

3.3 Kinderalimentatie en voogdij

Voogdij over kinderen tot twaalf jaar wordt in principe aan de moeder toegewezen; 
bij kinderen van twaalf jaar en ouder ligt de keuze in principe bij het kind.37 In de 
praktijk wonen de kinderen dus meestal bij de moeder. Vaders zijn verplicht hun kin-
deren te onderhouden, totdat ze volwassen zijn (eenëntwintig jaar of getrouwd).38 
In een scheidingszaak kan de moeder een maandelijks bedrag aan kinderalimenta-
tie eisen vastgesteld door de rechter in een rechterlijk bevel.39

3.4 De boedel

Een groot verschil met het islamitische familierecht in andere landen is dat een isla-
mitisch stel in Indonesië automatisch in (gedeeltelijke) gemeenschap van goederen 
trouwt.40 Dit heeft te maken met het feit dat in het adat-recht van de grotere be-
volkingsgroepen (zoals de Javanen en Sundanezen) een gedeeltelijke gemeenschap 
van goederen al de gewoonte was.41 Na een scheiding heeft de echtgenote (evenals 
de man)42 recht op de helft van de tijdens het huwelijk verkregen eigendommen, 

32 KHI, art. 149 lid b.
33 KHI, art. 149 lid a.
34 Wet op Islamitische Rechtbank, art. 66 lid 5.
35 KHI, art. 119 en memorie van toelichting.
36 Wet op Islamitische Rechtbank No. 7/1989, art. 86 lid 1.
37 KHI, art. 105 lid a en b.
38 Huwelijkswet 1974, art. 41 lid b; KHI art.149 lid d en art. 156 lid b.
39 Wet op Islamitische Rechtbank, art. 66 lid 5 en art. 86 lid 1.
40 Huwelijkswet art. 35; KHI, art. 85.
41 In de KHI is gemeenschap van goederen echter gebaseerd op het islamitische Shirka-contract, 

zie Nurlaelawati (2010). 
42 Het komt in Cianjur voor dat de vrouw de kostwinnaar blijkt te zijn en het de man is die de helft 

van de boedel eist (eigen observatie in de rechtzaal van de islamitische rechtbank van Cianjur, 
periode november 2008-juni 2009).
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de boedel.43 Eigendommen die in het huwelijk zijn ingebracht, blijven in handen 
van de respectievelijke partners zelf, evenals de bruidsschat van de echtgenote.44 
Een verzoek tot vaststelling en verdeling van de boedel door de rechter kan tijdens 
de scheidingszaak worden ingediend.45 Er hoeft dus geen aparte zaak aangespan-
nen te worden. Voor vrouwen in een scheiding kan dit tijd, maar vooral ook kosten 
besparen.

4 Islamitisch scheidingsrecht in de praktijk

Tegen deze juridische en historische achtergronden heb ik veldwerkonderzoek ge-
daan in Cianjur, West-Java, naar de sociale en de rechtspraktijk van het islamitisch 
scheidingsrecht. In hoeverre eisen vrouwen hun rechten op tijdens het scheiding-
proces voor de rechter? Wat zijn de redenen voor vrouwen die in een scheiding liggen 
om claims niet voor de rechter te brengen? Heeft dit te maken met de afdwingbaar-
heid van door de rechter gehonoreerde claims? Wat is de rol van andere, sociaal-
economische en culturele factoren?

4.1 Cianjur

Cianjur is een district in West-Java met een bevolking van ongeveer 2 miljoen inwo-
ners die voor 98 procent uit moslims bestaat. Het overgrote deel van de bevolking 
is etnisch Sundanees. Het is een agrarisch gebied, voornamelijk rijstbouw, met een 
relatief hoge werkloosheid (meer dan 20 procent in 2007).46 Cianjur staat bekend 
als een traditioneel islamitisch gebied en profileert zich ook zo door middel van 
lokale shariaverordeningen. In de praktijk zijn alleen moslimambtenaren object van 
de shariaverordeningen die kledingvoorschriften behelzen (zoals een hoofddoek-
plicht voor islamitische vrouwelijke ambtenaren), de plicht op deelname aan het 
vrijdaggebed en de plicht om islamitische normen uit te dragen.47 Tegelijkertijd 
hebben vrouwen in West-Java de laatste tien jaar grotere kans op de arbeidsmarkt 
als fabrieksarbeider of huishoudelijke hulp.48

Tegen deze achtergrond van een gelijktijdige islamisering en grotere arbeidspar-
ticipatie van de vrouw doet de islamitische rechtbank haar werk. De islamitische 
rechtbank in Cianjur heeft de beschikking over elf rechters, van wie drie vrouwen 
zijn. Scheidingszaken moeten door een driehoofdig rechtscollege behandeld wor-
den. Twee van de vrouwelijke rechters zitten regelmatig een rechtscollege voor.

4.2 Scheiden in Cianjur in de praktijk

Ik heb in de eerste plaats onderzocht hoe groot het aandeel vrouwen is dat scheiding 
bij de islamitische rechtbank van Cianjur aanvraagt. Dit aandeel is met 87 procent 

43 KHI, art. 96.
44 Huwelijkswet art. 36 lid 1 en 2; KHI art. 86 en 87.
45 Wet op Islamitische Rechtbank, art. 66 lid 5 en art. 86 lid 1.
46 Volgens statistieken op de officiële website van het district Cianjur, <www.cianjurkab.go.id>.
47 Zie bijv. plaatselijke verordening No. 3/2006.
48 Hancock (2001). 
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in 2008 hoger dan het landelijke gemiddelde (zie tabel 1 en 2). Een verklaring zou 
kunnen zijn dat meer vrouwen naar de rechtbank gaan, omdat zij belang hebben in 
het opeisen van scheidingsrechten en dat mannen minder belang bij een officieel 
erkende scheiding hebben.

Tabel 1 Initiatief in scheidingszaken aan de islamitische Rechtbank Cianjur

2006 2007 2008

Vrouw (gugat cerai) 356 77% 373 84% 478 87%

Man (cerai talak) 104 23% 72 16% 71 13%

Totaal 460 100% 445 100% 549 100%

(Bron: jaarverslagen islamitische rechtbank Cianjur 2006-2008)

Tabel 2 Scheidingszaken aan de islamitische rechtbank (nationaal, 2008)

Gugat cerai Cerai Talak Total

126,065 65.2% 67,124 34.8% 193,189 100%

(Bron: <www.badilag.net>)

De meeste vrouwen in Cianjur scheiden echter niet volgens het geldend recht, dat 
is voor de rechtbank. Een survey in het kader van het Access to Justice-onderzoek en 
 gehouden onder 120 gescheiden moeders peilde onder meer of de respondenten 
voor de rechtbank waren gescheiden of dat zij in een ongeregistreerde scheidings-
situatie zaten. Een verbazingwekkend groot aandeel van 86 procent (103 van de 120) 
van deze gescheiden moeders was niet voor de rechtbank gescheiden en dus niet 
volgens het geldend recht geregistreerd.49 Dit aantal ongeregistreerde scheidingen 
is in Cianjur veel hoger dan wat Cammack e.a. (2007) hebben berekend voor geheel 
Indonesië (50 procent). Een verklaring is dat het niet hebben van scheidingspapieren 
personen van de lagere klassen nauwelijks belemmert in hun dagelijks leven. On-
derzoek in opdracht van de World Bank heeft bijvoorbeeld aangetoond dat veel vrou-
wen in Cianjur kunnen hertrouwen zonder dat ze volgens de regels van de staat zijn 
gescheiden.50 Deze huwelijken kunnen officieel niet geregistreerd worden, voordat 
de scheiding voor de rechter is gebracht. In hun eigen beleving en die van hun om-
geving zijn deze vrouwen echter netjes gescheiden en hertrouwd.

Een recent rapport met betrekking tot toegang tot de islamitische rechtbank bena-
drukt dat scheiden voor de rechtbank belangrijk is, onder andere omdat vrouwen 
dan hun scheidingsrechten voor de rechter kunnen opeisen.51 Uit het onderzoek in 
Cianjur blijkt echter dat vrouwen maar in beperkte mate alimentatierechten of hun 
recht op de boedel voor de rechter opeisen (Tabel 3).

49 Zie Bedner en Van Huis (2010) over de voors en tegens met betrekking tot ongeregistreerde 
 huwelijken en scheidingen in Indonesië.

50 AC Nielsen/World Bank (2006).
51 Sumner (2008).
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Tabel 3 geeft verder aan dat het recht op partneralimentatie vaker wordt opgeëist 
(17-27 procent van vrouwen in een cerai talak-procedure) in vergelijking met het recht 
op kinderalimentatie (2-3 procent van alle scheidingszaken) en het recht op de boe-
del (2 procent van alle scheidingszaken). Hoe zijn die verschillen te verklaren? En 
waarom eisen zo weinig vrouwen hun scheidingsrechten op?

Tabel 3 Alimentatie- en boedelvonnissen aan de islamitische rechtbank van 
Cianjur

2006 2007 2008

Partneralimentatie 28 27%* 12 17%* 16 22.5%*

Kinderalimentatie 16 3.5%** 12 2.7%** 11 2%**

Boedel (?) (?) 9 2%** 10 2%**

* percentage van het aantal talak-scheidingen

** percentage van het totaal aantal scheidingen
(Bron: eigen gegevens)

5 Verklaringen voor de rechtspraktijk

Hierna probeer ik de hiervoor beschreven rechtspraktijk op twee manieren te ver-
klaren. Ten eerste heb ik de investering in het juridisch proces, in termen van inspan-
ning en kosten, die bovenop de scheidingzaak komen als de genoemde scheidings-
rechten worden opgeëist, in een model proberen te vatten (Tabel 4). Hierbij geldt de 
hypothese: hoe minder extra investeringen nodig zijn, hoe groter de kans dat een 
vrouw haar scheidingsrechten opeist. Ten tweede moet het belang van de mogelijk-
heid tot een juridisch proces niet overschat worden en zijn non-juridische factoren 
in de praktijk belangrijke verklaringen voor de afweging die vrouwen in Cianjur ma-
ken.

5.1 Partneralimentatie en compensatie

Het eisen van partneralimentatie tijdens een cerai talak-scheidingproces brengt geen 
extra kosten met zich mee. Wel vergt het enige inspanning aangezien de eis van de 
hoogte van het alimentatiebedrag verdedigd moet worden ten opzichte van de bewe-
ring van de echtgenoot wat betreft zijn draagkracht. In de context van Cianjur waar 
de meeste mensen geen vast salaris hebben, is er vaak geen bewijs van inkomsten 
voorhanden en wordt het bedrag niet bepaald door de rechter, maar in de recht-
zaal uitonderhandeld. Uit de alimentatiedossiers 2006-2008 van de islamitische 
rechtbank blijkt dat het vonnis van de rechter over het algemeen het voorstel van de 
echtgenoot volgt. Afdwingen gebeurt op initiatief van de rechtbank zelf. Het totaal-
bedrag van drie maanden partneralimentatie plus het compensatiebedrag moet 
voor de daadwerkelijke verstoting via de rechtbank aan de echtgenote zijn overge-
daan. Dit laatste maakt de uitkomst van het juridisch proces zeker. Bij elkaar op-
geteld, vergt het totale juridische proces weinig extra investeringen voor vrouwen.
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5.2 De boedel

Na een scheiding heeft de echtgenote recht op de helft van de boedel ongeacht of de 
man of de vrouw de scheiding heeft geïnitieerd. Het in orde brengen van bewijsstuk-
ken, veelal in het beheer van de man, vergt vaak veel inspanning. Indien de recht-
bank zelf een onderzoek ter plaatse moet doen om bezittingen vast te stellen en te 
taxeren – hetgeen niet denkbeeldig is aangezien veel eigendom in Indonesië ongere-
gistreerd is, dan brengt dit extra procedurele kosten met zich mee. In een gugat cerai-
procedure (het overgrote deel van de scheidingen) is het de vrouw die de procedurele 
kosten moet betalen. Deze vrouwen zullen eerst een kosten-batenanalyse maken, 
voordat ze besluiten of ze de boedel voor de rechter zullen opeisen. Het grootste 
deel van de bevolking in Cianjur leeft op de armoedegrens en heeft weinig bezit. 
Extra inspanning en kosten om de boedel op te eisen voor de rechtbank is voor hen 
de moeite niet waard. Wanneer een rechterlijk bevel verkregen is, is het bovendien 
nog maar de vraag of de voormalige echtgenoot het uitvoert en het door de rechter 
vastgestelde deel van de boedel vrijwillig aan zijn voormalige echtgenote overhan-
digt. Indien dit niet het geval is, zal de echtgenote de rechter moeten verzoeken tot 
afdwinging (confiscatie) over te gaan. Ook dit vereist weer inspanning en brengt 
extra procedurele kosten52 (en wellicht onofficiële kosten voor de politie) met zich 
mee. Echter, indien men eenmaal gekomen is tot het proces van afdwingen zelf, is 
het proces vrij zeker.

5.3 Kinderalimentatie

Net als bij partneralimentatie vergt het opeisen van kinderalimentatie extra inspan-
ning aangezien de claim verdedigd moet worden ten opzichte van de bewering van 
de echtgenoot betreffende zijn draagkracht. Ook hier wordt het te betalen bedrag 
over het algemeen uitonderhandeld in de rechtzaal. Extra procedurele kosten zijn 
hier niet mee gemoeid. Net als bij partneralimentatie blijkt uit de alimentatie-
dossiers van 2006-2008 dat de rechtbank in haar vonnis over het algemeen de man 
volgt in zijn bewering wat betreft zijn draagkracht. Er is echter een groot verschil 
met partneralimentatie wat betreft de implementatie en afdwingbaarheid. Kinder-
alimentatie is moeilijk af te dwingen daar het om maandelijkse bijdragen gaat tot 
het kind volwassen is. Dit betekent twaalf betalingen per jaar, honderdentwintig in 
een decennium. In de context van Cianjur hebben de betreffende vaders over het al-
gemeen geen vast salaris en bestaan er ook geen speciale procedures voor het innen 
van alimentatie. Uit mijn survey onder gescheiden moeders (over het algemeen niet 
in het bezit van een rechterlijk bevel met betrekking tot kinderalimentatie) blijkt dat 
iets meer dan de helft van de vaders regelmatig bijdraagt aan de opvoeding van de 
kinderen die bij de moeder wonen, maar ook dat de bijdrage volgens de moeders te 
laag is. De bijdragen van zo’n veertig procent van de vaders zijn onregelmatig. Uit 
interviews met vrouwen die wel een rechterlijk bevel bezitten, blijkt dat het weinig 
uitmaakt of je dit wel of niet bezit, aangezien het elke maand voor de vrouwen maar 

52 In 2008 waren de procedurele kosten voor afdwinging Rp 800.000, ongeveer twee maal een 
minimum maandloon.
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afwachten is hoeveel hun ex-man betaalt. In de periode 2006-2008 is geen enkel ver-
zoek gedaan tot afdwinging van kinderalimentatie. De rechters in Cianjur konden 
zich ook geen zaak herinneren van vóór die periode. Volgens de rechtbank is het 
ook maar de vraag of afdwinging zal volgen, omdat de eiser moet aantonen dat en in 
hoeverre de gedaagde in gebreke is gebleven. Bovendien kunnen er veranderingen 
zijn opgetreden wat betreft de draagkracht van de man. Confisqueren van goederen 
wordt in ieder geval door een van de rechters in Cianjur een te zware maatregel voor 
afdwinging van kinderalimentatie geacht.53 Er is dus een gerede kans dat wanneer 
in de toekomst een afdwingingzaak aangespannen zal worden door een voormalig 
echtgenote, deze eindigt met een nieuw rechterlijk bevel met een aangepast bedrag 
aan kinderalimentatie, in plaats van afdwinging door de rechter van het bestaande 
bevel.

Tabel 4 Extra investering (extra inspanning + extra kosten) en onzekerheid voor 
vrouwen in het opeisen van scheidingsrechten

Eisen Afdwingen Uitkomst

inspanning kosten Inspanning kosten onzekerheid

Partneralimentatie + 
Compensatie

+ - - - -

Kinderalimentatie + - ++ ++ ++

Boedel ++ (++)* ++ ++ -

* Indien in een cerai gugat-procedure de rechter een onderzoek ter plaatse nodig acht.

5.4 Non-juridische factoren

Implementatie en afdwingbaarheid alleen zijn geen afdoende verklaring voor het 
lage aantal claims door vrouwen. Elders54 heb ik beargumenteerd dat sociaal-
economische, culturele en psychologische factoren ook een belangrijke rol spelen. 
Psychologisch is het zwaar om de confrontatie met de ex-echtgenoot en zijn familie 
te zoeken. In een context dat beide families uit dezelfde gemeenschap komen, is 
de kans nog groter dat er gekozen wordt voor het bewaren van de vrede. Bovendien 
wordt cultureel gezien een uitkomst op basis van overleg tussen de twee families 
geprefereerd. Een andere culturele factor die een rol speelt, is dat in Cianjur een 
scheiding meestal niet leidt tot huishoudens van alleenstaande moeders, maar dat 
het overgrote deel van de gescheiden vrouwen met hun kinderen bij de ouders lijkt 
in te trekken.55 Bovendien is scheiden in Cianjur sociaal geaccepteerd en maken 
 gescheiden moeders nog volop kans op de huwelijksmarkt.56 Het overgrote deel 

53 Persoonlijke communicatie met een van de rechters van de islamitische rechtbank Cianjur op 
24-11-2008.

54 Van Huis (2010). 
55 De respondentengroep van 120 gescheiden moeders in de survey bestaat voor een derde (40) uit 

geregistreerde alleenstaande moeders en twee derde (80) uit gescheiden moeders die bij de ou-
ders inwonen. In de praktijk was het echter vele malen moeilijker de alleenstaande gescheiden 
moeders te vinden vergeleken met de gescheiden moeders die bij de ouders inwonen. Statistie-
ken en bevolkingsregisters bleken niet te bestaan of vaak niet te kloppen.

56 Jones, Asari en Djuartika (1994).
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van de gescheiden moeders in de survey (meer dan 70 procent ontevreden tegenover 
6 procent tevreden) geeft aan dat ze ontevreden zijn over de bijdrage van de vader 
voor hun kinderen na een scheiding. Uit interviews blijkt ook dat vrouwen deson-
danks wel begrip tonen voor de sociaaleconomische situatie van de ex in het geval 
dat hij arm is en geen vaste baan heeft. Een andere sociaaleconomische factor is het 
feit dat veel vrouwen werken. De survey geeft aan dat 50 procent van de gescheiden 
moeders werkt. Dit gebeurt vaak terwijl oma op de kleintjes past. Twee derde van 
de moeders ziet na de scheiding geen verslechtering van de economische situatie 
(Figuur 1).

Vrouwen hebben naast de inspanning, kosten en onzekere uitkomsten die een 
juridisch proces met zich meedraagt, dus ook andere legitieme redenen om hun 
scheidingsrechten niet voor de rechter te brengen. Bovendien hebben ze naast ali-
mentatie andere vangnetten tot hun beschikking.

Figuur 1. Perceptie van moeders t.a.v. economische situatie na de scheiding
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6 Conclusie

We hebben gezien dat de meeste vrouwen na een scheiding hun alimentatierechten 
en rechten op de boedel niet voor de rechter opeisen en dat de rol van de rechtbank 
wat betreft de financiële gevolgen van een scheiding in de praktijk dus klein is. Een 
deel van de verklaring kan zitten in het feit dat het te veel geld en moeite kost om een 
besluit af te dwingen voor de islamitische rechtbank. Bovendien zijn de  feitelijke 
effecten van zo’n proces niet altijd zeker en in het geval van kinderalimentatie 
zelfs hoogst onzeker. Een goedkopere rechtsgang in combinatie met de ontwik-
keling van een op de Indonesische samenleving toegespitst mechanisme voor het 
innen van kinderalimentatie zou een oplossing kunnen zijn om de toegang tot het 
scheidings recht voor gescheiden moeders te verbeteren. Indien men de sociaaleco-
nomische en culturele factoren in Cianjur in ogenschouw neemt, wordt het duidelijk 
dat men de rol van het scheidingsrecht en de islamitische rechtbank in het leven van 
gescheiden vrouwen met kinderen niet moet overschatten. Een meerderheid van de 
moeders redt zich prima. De vaak schamele bijdrage van de ex-echtgenoot en vader 
wordt aangevuld met hulp vanuit de eigen familie en met opbrengsten uit eigen ar-
beid. Over het algemeen neemt de hulp van de familie de vorm aan van onderdak 
en een oppas voor de kinderen, totdat de vrouw hertrouwt. Het overgrote deel van 
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de  gescheiden moeders in Cianjur wordt daarom nooit ‘alleenstaand’ of een female-
headed household uit het in de inleiding genoemde onderzoek van Buvinic en Gupta.

Het is de vraag of in de sociaaleconomische en culturele context van Cianjur, en 
met uitzondering van vrouwen uit de midden- en hogere klassen, de islamitische 
rechtbank, buiten het eigenlijke proces van de scheidingsvoltrekking, wel een be-
langrijke rol kan spelen in de praktijk van het scheidingsrecht. Het is  waarschijnlijk 
dat zelfs na een grondige hervorming van de islamitische rechtbank gescheiden 
moeders uit de lagere klassen nog steeds niet kunnen vertrouwen op een betrouw-
bare alimentatiebijdrage van de vader en dat zij een beroep zullen blijven doen op 
de andere beschikbare vangnetten. Investeren in een combinatie van vangnetten is 
voor gescheiden moeders het meest effectief, effectiever dan een enkele grote inves-
tering in een juridisch alimentatieproces. Dit laatste kan bovendien de relatie met 
de ex en vader van de kinderen schaden en – zolang afdwinging voor de lagere klasse 
toekomstmuziek is – juist contraproductief blijken te zijn.
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Rechtspraakoverzicht

Susan Rutten*

Huwelijk

1 Raad van State 6 januari 2010, LJN BK8362
Afwijzing verzoek tot het verwijderen van huwelijksgegevens uit de GBA. De inschrij-
ving van het in Turkije gesloten huwelijk heeft op juiste gronden plaatsgevonden. Niet 
is onomstotelijk aangetoond dat de gegevens feitelijk onjuist zijn.

2 Hof Leeuwarden 1 juni 2010, LJN BN2074
Vragen te stellen aan de Nederlandse Ambassade in Irak over een rechtshulpverzoek 
bij de beoordeling van de echtheid van een Irakese huwelijksakte.

3 Rechtbank Zwolle 2 juni 2010, LJN BM7367
Nietigverklaring van het tweede polygaam gesloten huwelijk tussen Nederlandse 
echtgenoten. Het eerste huwelijk was in het buitenland gesloten en in Nederland 
niet geregistreerd.

4 Rechtbank Den Haag 23 november 2009, LJN BL8020
Verklaring voor recht dat het in 1968 in Kenia volgens gewoonterecht gesloten poly-
game huwelijk rechtsgeldig is en als zodanig moet worden erkend in Nederland.

Echtscheiding en gevolgen

5 Raad van State 3 maart 2010, LJN BL6235
Terecht is geweigerd de huwelijksontbinding in de GBA in te schrijven naar aanleiding 
van een in Marokko plaatsgevonden verstoting, nu niet aannemelijk is gemaakt dat 
de vrouw uitdrukkelijk dan wel stilzwijgend met de verstoting heeft ingestemd.

6 Hoge Raad 25 juni 2010, LJN BM1669
Verwerping van het beroep in cassatie tegen de beschikking van het hof waarin de 
echtscheiding tussen partijen die beiden zowel de Marokkaanse als Nederlandse na-
tionaliteit bezitten, werd beoordeeld naar Nederlands recht. Rechter hoeft niet te 
onderzoeken of een echtscheiding naar Nederlands recht in Marokko kan worden 
erkend. Bevoegdheid van de rechter te beoordelen op basis van Brussel II bis-Veror-
dening, ook bij een naar Marokkaans recht gesloten huwelijk.

* Susan Rutten is universitair docent internationaal privaatrecht en familierecht aan de Universi-
teit Maastricht.
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7 Hof Amsterdam 7 september 2010, LJN BO2134
Op huwelijksvermogensregime tussen partijen wordt vanaf moment dat beide echtge-
noten de Nederlandse nationaliteit bezitten, Nederlands recht toegepast. Nader 
onder zoek nodig om te bepalen of de man, evenals de vrouw, de Irakese nationali-
teit bezat ten tijde van huwelijkssluiting. Vrouw trekt haar grief met betrekking tot 
de bruidsgave in, stellende dat deze als alimentatiekwestie is te beschouwen.

8 Hof Leeuwarden 2 september 2010, LJN BN5915
Echtscheidingsprocedures zowel in Syrië als in Nederland tussen Syrische/Neder-
landse man en Syrische vrouw. Echtscheiding wordt uitgesproken met toepassing 
van Nederlands recht nu de Nederlandse nationaliteit voor de man de effectieve is. 
Rechter bevoegd om in gezag te voorzien over de kinderen die tegen de wil van de 
moeder in Syrië worden gehouden.

9 Hof Den Haag 9 juni 2010, LJN BM9356
Echtscheiding tussen partijen die beiden zowel de Marokkaanse als de Nederlandse 
nationaliteit bezitten, wordt uitgesproken met toepassing van Nederlands recht.

10 Hof Den Haag 19 mei 2010, LJN BN2713
Huwelijksvermogensregime wordt beheerst door Turks recht. In 2002 is Turkse systeem 
gewijzigd van scheiding van goederen naar gemeenschap van aanwinsten. Recht op 
aandeel in meerwaarde van de woning wordt berekend over de hele huwelijkse peri-
ode. Nu de vrouw vanuit haar inkomsten heeft bijgedragen aan de woning, heeft zij 
recht op de helft van de overwaarde.

11 Hof Den Haag 25 maart 2009, LJN BJ6517
Echtscheiding tussen een Marokkaanse vrouw en een man met de Marokkaanse en 
Nederlandse nationaliteit wordt uitgesproken met toepassing van Nederlands recht 
nu de man de sterkste band met Nederland heeft.

12 Hof Amsterdam 23 maart 2010, LJN BL9459
Huwelijksvermogensregime tussen partijen wordt beheerst door Marokkaans recht. 
Door een groot aandeel te hebben in de opvoeding van de kinderen en het voeren van 
de huishouding, heeft de vrouw bijgedragen aan vermogensaanwas van de man die 
hierdoor in staat was de woning in Marokko af te lossen. Aanspraak van de vrouw 
op 40% van het door de man opgebouwde vermogen.

13 Hof Den Bosch 25 februari 2010, LJN BL5755
Echtscheiding tussen Marokkaanse echtgenoten met toepassing van Marokkaans 
recht. Formeel procesrecht wordt beheerst door Nederlands recht, dus geen benoe-
ming arbiters, noch uitspraak door drie rechters, noch verplichting te beslissen 
binnen zes maanden. De verzoeningspoging is wel te beschouwen als regel van ma-
terieel recht; in casu aan voldaan nu de rechtbank de zaak twee keer heeft aangehou-
den. Ernstige ontwrichting van het huwelijk, artikel 97 Mudawwanah.
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14 Hof Arnhem 2 februari 2010, LJN BL5742
Huwelijksvermogensregime tussen partijen die in 1980 als Turken in Turkije zijn ge-
huwd, en die in 1995 de Nederlandse nationaliteit hebben verkregen, wordt beheerst 
door Turks recht: tot 1 januari 2002 geen gemeenschap. Eigendom van de in 1995 
gekochte woning in Nederland wordt beheerst door Nederlands recht: beperkte 
 gemeenschap. Voor vergoeding van betaalde hypotheekrente biedt Turks recht geen 
voorziening. Uitleg van Turks recht zodanig dat ook passiva tussen partijen moeten 
worden verrekend.

15 Rechtbank Utrecht 22 september 2010, LJN BN6767
Echtscheiding tussen Marokkaanse man en Marokkaans/Nederlandse vrouw wordt 
beheerst door Marokkaans recht. De rechtbank houdt het verzoek aan teneinde par-
tijen in de gelegenheid te stellen zich uit te laten over een mogelijke verzoening.

16 Rechtbank Utrecht 12 mei 2010, LJN BM4266
Huwelijksvermogensverdeling tussen partijen die naar Nederlands recht in gemeen-
schap van goederen zijn gehuwd. Aandeel van de vrouw in de eigendom van een 
perceel met villa dat zij krachtens erfopvolging heeft verkregen, valt niet buiten de 
boedel. Vrouw dient een deel van de waarde ervan aan de man te voldoen. Taxatie 
van het in Marokko gelegen onroerend goed (perceel grond en woningen).

17 Rechtbank Zutphen 14 april 2010, LJN BM3124
Huwelijksvermogensregime wordt beheerst door Turks recht; goederen tot 2002 blijven 
buiten verdeling; vanaf 2002 verdeling waarde aangroei.

18 Rechtbank Haarlem 30 maart 2010, LJN BM5915
Huwelijksvermogensregime van Marokkaanse partijen wordt beheerst door Marok-
kaans recht: artikel 49 Mudawwanah. Veroordeling van de man tot betaling aan de 
vrouw van eenderde van het bedrag van de waarde van het vermogen dat de man in 
Marokko heeft opgebouwd, nu voldoende aannemelijk is geworden dat de inbreng 
van de vrouw aan deze vermogensvermeerdering heeft bijgedragen.

19 Rechtbank Den Haag 3 maart 2010, NIPR 2010, 418
Echtscheiding van in 2003 in Tunesië gehuwd echtpaar. Zowel echtscheiding als zorg- 
en opvoedtaken worden beheerst door Nederlands recht. Geen gemeenschap van 
goederen nu partijen in de huwelijksakte hebben gekozen voor een systeem van ge-
scheiden goederen.

20 Rechtbank Den Haag 22 februari 2010, LJN BL8027
Echtscheiding tussen Iraanse echtgenoten met toepassing van Nederlands recht nu 
voor de vrouw een werkelijke maatschappelijke band met Iran kennelijk ontbreekt.

21 Rechtbank Rotterdam 22 februari 2010, LJN BN1643
Partijen zijn in de huwelijkse voorwaarden overeengekomen dat in geval van echt-
scheiding de man naast partneralimentatie en kinderalimentatie ook een bruidsgave 
(mahr) naar Shia Islam (i.c. Pakistan) ter hoogte van € 41.786 aan de vrouw dient te 
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betalen. Nu partijen het recht op alimentatie en de mahr nadrukkelijk hebben onder-
scheiden, kan de mahr niet als onderhoudsbijdrage worden gekwalificeerd. De man 
is gehouden tot betaling van de mahr.

Het verzoek van de vrouw te bepalen dat de man zijn medewerking zal verlenen 
aan een scheiding naar religieus recht wordt afgewezen nu dit niet een nevenvoorziening 
bij echtscheiding is en in een dagvaardingsprocedure behoort te worden gevorderd.

22 Rechtbank Haarlem 16 februari 2010, LJN BL9863
Huwelijksvermogensregime van in 1998 in Turkije gehuwde Turkse vrouw en man die 
zowel de Turkse als de Nederlandse nationaliteit bezit, wordt bij aanvang van het 
huwelijk beheerst door Turks recht, en vanaf het moment dat de vrouw zich bij haar 
man in Nederland heeft gevoegd, door Nederlands recht.

23 Rechtbank Den Haag 15 februari 2010, NIPR 2010, 297
Huwelijksvermogensregime van in 2001 in Iran gehuwde partijen wordt bij aanvang van 
huwelijk beheerst door Iraans recht, en vanaf het moment dat de vrouw zich bij haar 
man in Nederland heeft gevoegd, door Nederlands recht.

24 Rechtbank Den Haag 17 december 2009, LJN BL0773
Echtscheiding tussen partijen die zowel de Tunesische als de Nederlandse nationaliteit 
bezitten. De man houdt tegen de wil van de vrouw de kinderen in Tunesië achter. Rechtbank 
bevoegd in echtscheidingsverzoek; de in Tunesië aangespannen echtscheidings-
procedure is later aangevangen. Ontvankelijkheid echtscheidingsverzoek ondanks 
ontbreken van een ouderschapsplan. Echtscheiding met toepassing van Nederlands 
recht nu de vrouw de sterkste band met Nederland heeft. Rechter tevens bevoegd om 
gezagsvoorziening te treffen. Toewijzing van eenhoofdig gezag aan de moeder. Het 
huwelijksvermogensregime wordt bij aanvang huwelijk beheerst door  Tunesisch recht, 
en nadat de vrouw zich bij de man in Nederland heeft gevoegd, door Nederlands 
recht.

25 Rechtbank Den Haag 11 december 2009, NIPR 2010, 144
Tussen in 1990 in Turkije gehuwde echtgenoten die sinds 1987 respectievelijk 1988 
in Nederland wonen en die beiden inmiddels de Nederlandse nationaliteit bezit-
ten, wordt echtscheiding uitgesproken met toepassing van Nederlands recht. Het 
huwelijks vermogensregime wordt beheerst door Turks recht tot 1 januari 2002: schei-
ding van goederen; vanaf 1 januari 2002 stelsel van gemeenschappelijke verwervin-
gen.

26 Rechtbank Alkmaar 22 oktober 2009, NIPR 2010, 136
Het huwelijksvermogensregime tussen een Turks/Nederlandse vrouw en een Turkse 
man wordt bij aanvang van het huwelijk door Turks recht beheerst, en na 10 jaar 
verblijf in Nederland door Nederlands recht. In het Turks recht wordt voorts onder-
scheid gemaakt tussen de periode voor en na 1 januari 2002.
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27 Rechtbank Rotterdam 16 september 2009, NIPR 2010, 156
Het huwelijksvermogensregime tussen Turkse partijen die in Turkije met elkaar zijn ge-
huwd, wordt beheerst door Turks recht.

28 Rechtbank Den Haag 7 september 2009, NIPR 2010, 32
Echtscheiding tussen een Marokkaanse vrouw en een Marokkaans/Nederlandse man 
met toepassing van Nederlands recht vanwege een gezamenlijke rechtskeuze. Het 
huwelijksvermogensregime wordt bij aanvang beheerst door het Marokkaanse recht 
en vanaf het moment dat de vrouw zich, anderhalf jaar na de huwelijkssluiting in 
 Marokko, in Nederland bij haar man heeft gevoegd, door Nederlands recht.

29 Rechtbank Den Haag 4 september 2009, NIPR 2010, 31
Het huwelijksvermogensregime tussen partijen die ten tijde van de huwelijkssluiting de 
Turkse nationaliteit bezaten, en die tijdens het huwelijk beiden zijn genaturaliseerd, 
wordt beheerst door Turks recht: tot 1 januari 2002 scheiding van goederen; vanaf 
1 januari 2002 stelsel van gezamenlijke verwervingen. Ieder echtgenoot blijft aan-
sprakelijk voor de eigen schulden.

30 Rechtbank Rotterdam 17 december 2008, LJN BG8173
Het huwelijksvermogensregime tussen echtgenoten die ten tijde van de huwelijksslui-
ting in Turkije de Turkse nationaliteit bezaten, wordt beheerst door Turks recht. 
Naar Turks recht is ieder der echtgenoten alleen voor de eigen schulden aanspra-
kelijk. Vordering van een schuldeiser op de andere echtgenoot wordt afgewezen.

Gezag en maatregelen van kinderbescherming

31 Hof Den Haag 7 juli 2010, LJN BN2007
Koerdische man die ten tijde van de geboorte van het kind niet met de moeder was 
gehuwd, heeft niet het gezag over het kind. Moeder is bij geboorte overleden. Benoe-
ming van tijdelijke voogd.

32 Hof Amsterdam22 juni 2010, LJN BN3263
Geen erkenning van door Turkse rechter getroffen gezagsvoorziening over kind 
dat gewone verblijfplaats in Nederland heeft, nu Turkse rechter niet bevoegd was. 
Gezags voorziening met toepassing van Nederlands recht.

33 Hof Den Haag 11 november 2009, LJN BK3527
Kind van islamitische ouders is geplaatst in een pleeggezin waarin het geen islamiti-
sche opvoeding krijgt. Rechten van het kind prevaleren boven het belang van de ouders 
dat zij hechten aan een islamitische opvoeding.

34 Hof Den Haag 30 september 2009, LJN BK1279
Het hof acht zich bevoegd om met toepassing van Nederlands recht in het gezag te 
voorzien en een zorgregeling te treffen met betrekking tot een kind dat tijdens de 
procedure met zijn moeder naar Iran is verhuisd. Het verzoek van de vader om geza-
menlijk gezag wordt toegewezen.
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35 Hof Leeuwarden 28 september 2010, LJN BN9718
Vrees dat dochter zal worden besneden is onvoldoende onderbouwd; onvoldoende is 
gebleken dat dochter niet met andere kinderen mag zwemmen; al met al onvoldoen-
de aannemelijk dat een ondertoezichtstelling noodzakelijk is.

36 Rechtbank Groningen 12 augustus 2010, LJN BN5853
Ondertoezichtstelling van drie minderjarige kinderen uit een Marokkaans islamitisch 
gezin en uithuisplaatsing oudste dochter, vanwege zorgen over de ontwikkeling in 
verband met opgroeien binnen twee culturen.

37 Rechtbank Den Haag 15 oktober 2009, LJN BK5367
Moeder is tegen de wil van vader met de kinderen naar Egypte, en vervolgens de 
 Verenigde Arabische Emiraten vertrokken. Verzoeken van vader om eenhoofdig ge-
zag en bepalen hoofdverblijfplaats van kinderen bij hem, worden afgewezen.

38 Rechtbank Den Haag 8 mei 2009 (voorzieningenrechter), LJN BL4972
Bevel aan de man die de kinderen tegen de wil van de vrouw achterhoudt in Tunesië om 
vrouw omtrent verblijfplaats te informeren, toestemming te verlenen tot afgifte 
paspoorten voor de kinderen, bevel om kinderen terug te brengen naar vrouw in 
Nederland, bevel om vrouw toestemming te verlenen met kinderen uit Tunesië naar 
Nederland te reizen, bevel mee te werken aan herinschrijving kinderen in Neder-
land, een en ander op straffe van dwangsom.

39 Rechtbank Den Haag 20 november 2008, LJN BG8464
Het verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming om de vader te ontheffen van het 
gezag over het in Nederland wonend kind wordt afgewezen nu omtrent het bestaan 
van een huwelijk tussen de ouders en omtrent de afstammings- en gezagsrelatie 
geen duidelijkheid bestaat.

Afstamming

40 Hof Leeuwarden 17 augustus 2010, LJN BN4695
Verzoek van een Marokkaans/Nederlandse moeder tot ontkenning van het vaderschap 
van het kind dat tijdens het huwelijk met de Marokkaanse man was geboren. Naar 
Marokkaans recht kan uitsluitend de man een dergelijk verzoek doen. Naar Neder-
lands recht kan het verzoek niet worden toegewezen nu niet voldoende zeker is dat 
de man niet de biologische vader van het kind is.

41 Rechtbank Den Haag 26 juli 2010, LJN BN2275
(tussenbeschikking: Rechtbank Den Haag 9 maart 2010, LJN BN2772)

De rechtbank acht zich bevoegd zich uit te laten over het verzoek van een in Oe-
ganda wonende Nigeriaanse vrouw tot gerechtelijke vaststelling van het vaderschap van 
een in Nederland wonende Nederlandse man over een in de Verenigde Arabische 
Emiraten geboren en in Oeganda wonend kind. De man en vrouw zijn in Somalië 
naar islamitisch recht gehuwd. Toewijzing van het verzoek met toepassing van het 
recht van Oeganda.
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42 Rechtbank Rotterdam 27 januari 2010, LJN BL1502
Een Marokkaans/Nederlandse vrouw is gehuwd geweest met een Marokkaans/Bel-
gische man. Binnen een jaar na de in België tot stand gekomen huwelijksontbinding 
wordt een kind geboren dat is verwekt door een andere man die het kind wenst te 
erkennen. Buiten toepassing laten van Marokkaans recht op het verzoek tot ontken-
ning van het vaderschap wegens strijd met de openbare orde nu het Marokkaanse recht 
een verzoek tot ontkenning vaderschap uitsluitend aan de man toekent. Bovendien 
staat Marokkaans recht aan een erkenning van het kind door de verwekker in de 
weg, hetgeen in casu strijd oplevert met artikel 8 EVRM (gezinsleven).

43 Rechtbank Den Haag 2 november 2009, LJN BL0598
Verzoek tot gerechtelijke vaststelling van het vaderschap van een Nigeriaanse man van 
kinderen met een Nigeriaanse moeder, wordt op grond van de openbare orde naar 
Nederlands recht beoordeeld nu de conflictregel die leidt tot toepassing van Nigeri-
aans recht welk recht de gerechtelijke vaststelling van het vaderschap niet kent, in 
strijd met artikel 8 EVRM komt.

44 Rechtbank Den Haag 29 juni 2009, LJN BK1116
Het verzoek om een verklaring voor recht dat in Somalië geen rechtsgeldig  huwelijk 
heeft plaatsgevonden, wordt afgewezen. De afstamming van de kinderen wordt te-
recht aangenomen.

45 Rechtbank Den Haag 29 juni 2009, LJN BK1042
Het verzoek tot ontkenning van het vaderschap van de voormalige Somalische echtge-
noot van de moeder wordt met toepassing van Somalisch recht afgewezen nu naar 
dit recht de wettige afstamming van het uit het huwelijk geboren kind niet kan wor-
den aangenomen.

Kafala en Adoptie

46 Rechtbank Maastricht 1 december 2010, LJN BO644
Voor erkenning van een Marokkaanse kafala-beslissing dient verzoek bij de rechter 
te worden ingediend; geen erkenning van rechtswege van uit de kafala-beslissing 
voortvloeiend gezag.

47 Rechtbank Maastricht 15 december 2009, LJN BK8066
Erkenning van een Turkse adoptie die niet voldoet aan de vereisten uit het Adoptie-
verdrag op grond van het belang van het kind. Toewijzing van het verzoek om de 
zwakke adoptie naar Turks recht om te zetten in een sterke adoptie naar Nederlands 
recht.

Naam

48 Hof Amsterdam 13 april 2010, LJN BN1837
Kind kreeg bij geboorte de naam van de moeder, omdat er geen vader bekend 
was. Later blijkt moeder ten tijde van geboorte gehuwd te zijn geweest met een 
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 Pakistaanse man met namenreeks. Wijziging van de geslachtsnaam van het kind in die 
zin dat het geen geslachtsnaam heeft. Het verzoek van de moeder om deze beslis-
sing te vernietigen, wordt afgewezen.

49 Rechtbank Den Haag 9 augustus 2010, LJN BN8703
Betrokkenen bezitten zowel de Afghaanse als de Nederlandse nationaliteit en 
verzoeken dat voor hen als eerste voornaam wordt toegevoegd de naam van hun 
grootvader, opdat hun identiteit en afstamming daarmee duidelijk wordt. Afwijzing 
 verzoek tot wijziging van voornaam.

50 Rechtbank Dordrecht 2 juli 2010, LJN BN0377
Wanneer iemand met een namenreeks is geregistreerd, mag bij de vaststelling van het 
koninklijk besluit tot naturalisatie niet voor een naam worden gekozen die niet in 
de namenreeks voorkomt.

51 Rechtbank Almelo 16 juni 2010, LJN BN8858
Een uit de relatie van een Egyptische vader en Nederlandse moeder geboren Neder-
lands kind wordt in de geboorteakte zonder geslachtsnaam geregistreerd, nu de ou-
ders kozen voor de naam van vader en het toepasselijke Nederlandse recht geen 
 namenreeks kent. Volgens de rechtbank had de ambtenaar de keuze van de ouders niet 
mogen respecteren. Verzoek van officier van justitie tot verbetering geslachtsnaam 
wordt echter afgewezen.

52 Rechtbank Utrecht 21 april 2010, LJN BM2464
Kind van een Nederlandse moeder die ten tijde van de geboorte als ongehuwd staat 
geregistreerd, krijgt de geslachtsnaam van de moeder. Wijziging geslachtsnaam als 
achteraf blijkt dat moeder was gehuwd met een Egyptische man. Het ontbreken van 
de mogelijkheid om alsnog de geslachtsnaam (van de moeder) te kiezen, is in strijd 
met het gelijkheidsbeginsel.

53 Rechtbank Utrecht 10 februari 2010, LJN BL3609
De rechtbank acht het het meest in het belang van de kinderen, wier nationaliteit 
onbekend is, doch vermoedelijk is dit de Soedanese nationaliteit, dat voor hen voor-
lopig een voornaam en geslachtsnaam worden vastgesteld.

54 Rechtbank Utrecht 10 februari 2010, LJN BL3664
Kind geboren uit moeder met onbekende nationaliteit en Somalische vader. Vader 
heeft het kind erkend. Nationaliteit van het kind is onbekend. Beide ouders dragen 
een namenreeks. Kind krijgt geen namenreeks, omdat het toepasselijke Nederlandse 
recht deze niet kent. Geen geslachtsnaam. Toewijzing van verzoek tot wijziging van 
voornamen.
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Privaatrecht overig

55 Hof Arnhem 21 september 2010, LJN BN7839
Verzoek om telefoonmaatschappij te bevelen registratie van gegevens te beëindigen, 
nu verzoekster heeft moeten onderduiken wegens gevaar voor eerwraak, daardoor 
een betalingsachterstand heeft opgelopen, maar zij niet meer met de traumatische 
gebeurtenis wenst te worden geconfronteerd, wordt afgewezen.

56 Hof Den Haag 24 augustus 2010, LJN BN5095
Openbaarmaking portretfoto van Turkse vrouw op dansfeest zonder haar toestem-
ming. Afwijzing van vordering tot schadevergoeding op grond van onrechtmatige daad 
nu de vrouw niets concreter heeft gesteld omtrent de door haar gestelde sociale en 
materiële schade.

57 Rechtbank Rotterdam 11 augustus 2010, LJN BN3753
Afwijzing vordering tot schadevergoeding jegens gemeente die overeenkomst van op-
dracht tussentijds heeft beëindigd wegens presentatie door contractspartij van een 
door de Iranese overheid gefinancierd Iranees televisieprogramma als gevolg waar-
van sprake was van verlies aan maatschappelijk draagvlak voor de positie van deze 
partij.

58 Rechtbank Haarlem 7 april 2010, LJN BM0511
Tijdens een kartrit is de hoofddoek van de bestuurster losgeraakt, heeft zich vastgezet 
rond de achteras van de kart, waardoor bestuurster schade heeft geleden. Omvang 
aansprakelijkheid recreatiepark is afhankelijk van (mate van) verwijtbaarheid ten aan-
zien van de gegeven instructies. Tevens eigen schuld bestuurster.

Bestuursrecht

59 Raad van State 3 november 2010, LJN BO2725
Beroep tegen vaststelling bestemmingsplan waarin voorzien wordt in een moskee, 
wordt ongegrond verklaard.

60 Vzngr. Raad van State 28 mei 2010, LJN BM6447
Afwijzing voorlopige voorziening gericht tegen de komst van moskee.

61 Raad van State 24 maart 2010, LJN BL8706
Beroep tegen verleende vrijstelling van bestemmingsplan en verleende bouwver-
gunning voor het oprichten van een cultureel ontmoetingscentrum met moskee, 
wordt ongegrond verklaard.

Nederlanderschap

62 Raad van State 17 maart 2010, LJN BL7834
(hoger beroep van Rechtbank Groningen 16 juni 2009, Recht van de Islam 24, nr. 48)

Recht van de Islam 25.indd   99 13-4-2011   16:03:08



100

Intrekking besluit verlening Nederlanderschap vanwege verzwijging van huwelijk dat 
als gevolg van huwelijksbevestiging is komen vast te staan, en als gevolg waarvan 
een polygame situatie was ontstaan. Als gevolg van de uitspraak HR 1 december 
2009 (zie deze RIMO-bundel, nr. 89) is strafrechtelijke bigamie in rechte komen vast 
te staan. Om tegenstrijdige uitspraken te voorkomen, dient de bestuursrechter in 
beginsel van de uitspraak van de strafrechter uit te gaan.

63 Raad van State 3 februari 2010, LJN BL1837
Het ten tijde van naturalisatie verzwijgen van een in 2002 in Marokko rechtsgeldig 
plaatsgevonden hebbende verstoting, leidt terecht tot intrekking van besluit verlening 
Nederlanderschap. Niet relevant is dat de huwelijksontbinding pas in 2005 is inge-
schreven in de registers van de burgerlijke stand.

Vreemdelingen- en asielrecht

64 Raad van State 6 oktober 2010, LJN BN9979
Beroep van minister van Justitie tegen de uitspraak van de voorzieningenrech-
ter waarin het besluit tot afwijzing van verblijfsvergunning asiel wordt vernietigd, 
slaagt. Niet is er blijk van gegeven dat dochter in Guinee niet aan besnijdenis kan 
worden onttrokken.

65 Raad van State 4 oktober 2010, LJN BN9951
In Nederland tot het christendom bekeerde uit Iran afkomstige oorspronkelijk mos-
lim. Onvoldoende aangetoond dat grond voor verblijfsvergunning asiel bestaat 
(vgl. ook Rb. Den Haag 16 juli 2010, LJN BN3878).

66 Rechtbank Den Haag 1 oktober 2010, LJN BN9374
Tweede vrouw van polygaam gehuwde man in Somalië stelt door toedoen van de 
eerste echtgenote te zijn beschoten waarbij schoonmoeder is omgekomen en door 
 eerste echtgenote met de dood te zijn bedreigd. Vrouw is terecht verblijfsvergunning 
asiel geweigerd wegens ongeloofwaardigheid relaas.

67 Rechtbank Den Haag 10 september 2010, LJN BN7232
Zonder nadere motivering kan niet worden aangenomen dat moeder bij een terug-
keer naar Benin haar dochter kan onttrekken aan besnijdenis. Beroep tegen uitzetting 
is gegrond.

68 Rechtbank Den Haag 23 juli 2010, LJN BN5950
Tweede, polygame in Marokko gesloten huwelijk is niet geldig omdat hiervoor noch 
de toestemming van de eerste echtgenote noch die van de rechter was verkregen. 
Verstrekking van onjuiste gegevens omtrent de rechtsgeldigheid van het huwelijk 
ten tijde van het verzoek om een verblijfsvergunning. Intrekking verblijfsvergunning. 
Dat de man inmiddels meer dan vijf jaar met zijn tweede vrouw en kinderen in 
Neder land woont, doet hieraan niet af.
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69 Rechtbank Den Haag 15 januari 2010, LJN BL0256
Afwijzing asielverzoek van vrouw die in Oeganda vreest te worden besneden, te wor-
den bekeerd tot de Islam, door haar echtgenoot te worden mishandeld en gedood, nu 
zij niet aannemelijk heeft gemaakt geen bescherming van de autoriteiten te kunnen 
krijgen.

Commissie Gelijke Behandeling (CGB)

70 CGB 12 juli 2010, Oordeelnr. 2010-105
Het niet toestaan van een vrouw om met hoofddoek te trainen in sportschool levert 
verboden onderscheid op grond van godsdienst op (vervolg op oordeelnrs. 2007-20 
en 2008-146, Recht van de Islam 23, nrs. 103 en 242).

71 CGB 6 juli 2010, Oordeelnr. 2010-102&101
Afwijzing sollicitant die vijf keer per dag wil bidden en op vrijdagmiddag de moskee 
bezoeken, voor de functie van magazijnmedewerker. Nu niet is komen vast te staan 
dat bidden een rol heeft gespeeld bij de afwijzing, is geen sprake van onderscheid. 
Door volledige beschikbaarheid te verlangen is ten aanzien van het moskeebezoek 
sprake van indirect onderscheid dat in casu objectief wordt gerechtvaardigd.

72 CGB 29 juni 2010, Oordeelnr. 2010-97&96
Stagiaire in opleiding tot doktersassistent dient in ziekenhuis hoofddoek naar achte-
ren geknoopt te dragen. Geen onderscheid op grond van godsdienst, nu de opleiding 
wist noch behoefde te weten dat de kledingeis de godsdienstuitoefening beperkte.

Het ziekenhuis dat de eis stelt, maakt wel verboden indirect onderscheid.

73 CGB 28 juni 2010, Oordeelnr. 2010-95
Een hoofddoekdragende vrouw wordt afgewezen voor een functie in een schoonmaak-
bedrijf dat werkt voor verpleeghuizen. Verboden onderscheid.

74 CGB 8 juni 2010, Oordeelnr. 2010-86&87
Geen sprake van dat vrouw is afgewezen voor functie op grond van het dragen van 
een hoofddoek. Wel gebrek aan zorgvuldigheid naar aanleiding van klacht hierover.

75 CGB 25 mei 2010, Oordeelnr. 2010-78
Bij het aanbieden van stageplaatsen op een school aan VMBO-leerling die tijdens 
stage hoofddoek wenst te dragen, is geen verboden onderscheid gemaakt.

76 CGB 20 mei 2010, Oordeelnr. 2010-76
Niet is gebleken dat het dragen van een baard een onderscheidende rol heeft gespeeld 
bij de vervulling van interne vacatures. Wel discriminatoir gedrag door geen zorg te 
dragen voor een discriminatievrije werkomgeving.

77 CGB 1 april 2010, Oordeelnr. 2010-54
Verbod tot het dragen van hoofddeksels op sportaccommodatie voor fitness, is in-
direct discriminerend jegens hen die op religieuze gronden een hoofddoek dragen. 
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Geen objectieve rechtvaardiging nu met betrekking tot het waarborgen van de vei-
ligheid alternatieven bestaan die minder onderscheid maken.

78 CGB 21 januari 2010, Oordeelnr. 2010-10
Een islamitische man die op grond van zijn geloofsovertuiging een baard draagt, 
wordt niet aangenomen als verhoormedewerker bij de IND. Verboden onderscheid.

79 CGB 30 december 2009, Oordeelnr. 2009-129
Afwijzing van een man die informeel had laten weten personen van het andere ge-
slacht geen hand te willen geven, voor de functie van imam, geestelijk verzorger in tbs-
kliniek. Geen onderscheid op grond van godsdienst nu tot de afwijzing op zakelijke 
gronden is besloten.

Sociale zekerheid

80 EHRM 2 november 2010, appl.no. 3976/05 (Serife Yigit/Turkije)
Het weigeren van pensioenaanspraken door Turkije aan de weduwe uit een niet 
rechtsgeldig gesloten imamhuwelijk, levert geen schending op van het EVRM.

81 Centrale Raad van Beroep 3 november 2010, LJN BO2860
Uwv herziet toegekende WW-uitkering omdat sprake zou zijn van gefingeerd dienst-
verband. Vrouw stelt dat getuigen die in het kader van het fraude-onderzoek zijn ge-
hoord, haar op de foto niet hebben herkend omdat zij, anders dan op de werkvloer, 
op de foto zonder hoofddoek stond afgebeeld. Besluit van Uwv is gebaseerd op niet 
overtuigend feitenonderzoek. Vernietiging besluit.

82 Centrale Raad van Beroep 22 juni 2010, LJN BM9292
Van een vrouw wordt WWB-uitkering teruggevorderd omdat zij over gelden op een 
bank in Marokko beschikt. Haar stelling dat zij dit geld heeft ontvangen van de ver-
loofde van haar dochter als bruidsgave, is onvoldoende onderbouwd.

83 Centrale Raad van Beroep 12 januari 2010, LJN BL0246
Kosten die zijn gemaakt ten behoeve van een echtscheiding in Marokko komen niet 
in aanmerking voor bijzondere bijstand.

84 Centrale Raad van Beroep 7 mei 2009, LJN BI2440
Beroep tegen ontslag van islamitische docente op openbare VMBO-school die had 
kenbaar gemaakt personen van het andere geslacht geen hand meer te zullen geven, 
is ongegrond. Het ontslag maakt een indirect onderscheid naar godsdienst dat 
evenwel objectief gerechtvaardigd is.

85 Hof Amsterdam 15 juni 2010, LJN BM7410
Schorsing christelijke werknemer die een halsketting met gouden crucifix over de 
bedrijfskleding draagt. Indirect onderscheid op grond van godsdienst, dat evenwel 
objectief gerechtvaardigd is. Beroep op ongelijkheid ten aanzien van moslima’s die 
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wel een hoofddoek mogen dragen, gaat niet op omdat de hoofddoek in het uniform 
is geïncorporeerd.

86 Hof Amsterdam 4 mei 2010, LJN BN1844
De rechter in Marokko heeft tussen echtgenoten echtscheiding met toepassing van 
Marokkaans recht uitgesproken. Het verzoek van de gemeente tot verhaal op de man 
van de aan de vrouw verleende gezinsbijstand is beperkt tot de kinderalimentatie, aan-
gezien de partneralimentatie beoordeeld dient te worden naar Marokkaans recht en 
er naar Marokkaans recht geen partneralimentatie na scheiding is.

Strafrecht

87 EHRM 23 februari 2010, appl.no. 41135/98 (Ahmet Arslan/Turkije)
De strafrechtelijke veroordeling van leden van een islamitische sekte voor het door 
de straten van Ankara trekken in ceremoniële kledij, levert een ongerechtvaardigde in-
breuk op van de vrijheid van godsdienstuitoefening.

88 Hoge Raad 2 februari 2010, LJN BK5172 - 5196
Hofstadgroep. ‘Organisatie’ in de zin van artikel 140 en 140a Sr (deelneming aan 
misdadige respectievelijk terroristische organisatie)? ‘Aanzetten tot haat, discriminatie en 
geweld’ in de zin van artikel 137d Sr?

89 Hoge Raad 1 december 2009, LJN BJ2779
Het gerechtshof had op basis van een door de Marokkaanse rechtbank bevestigde 
akte van huwelijksbevestiging de geldigheid van een Marokkaans huwelijk aangeno-
men, als gevolg waarvan betrokkene die in Nederland een tweede huwelijk was aan-
gegaan, het strafbare feit bigamie pleegde. De juistheid van de beslissing omtrent 
de geldigheid van het huwelijk kan in cassatie niet worden getoetst. Het ‘wettig’ 
gehuwd zijn vormt geen bestanddeel van het delict bigamie.

90 Hoge Raad 10 maart 2009, LJN BF0655
Bij het strafbare feit ‘belediging van een groep mensen wegens hun godsdienst’ is de 
enkele omstandigheid dat grievende uitlatingen over een godsdienst (in casu de Is-
lam) worden gedaan die de aanhangers krenken, niet voldoende om die uitlatingen 
te kunnen gelijkstellen met uitlatingen over die aanhangers.

91 Hof Amsterdam 23 december 2010, LJN BO8531
Vrijspraak vader van genitale verminking dochter wegens het ontbreken van wettig en 
overtuigend bewijs.

92 Hof Amsterdam 11 oktober 2010, LJN BO0041
Veroordeling tot geldboete van € 1.000 wegens belediging van moslims.
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93 Hof Leeuwarden 6 april 2010, LJN BM0294
Veroordeling tot vier jaar gevangenisstraf voor het met geweld onttrekken van min-
derjarigen aan het wettig gezag van de moeder, en de kinderen vervolgens jarenlang 
in Algerije houden.

94 Hof Den Haag 23 maart 2010, LJN BN6708
Veroordeling wegens bedreiging van politicus met enig misdrijf tegen het leven ge-
richt, door verzending van e-mail (met verwijzing naar jihad en ‘anti-Koran-beleid’ 
van de politicus).

95 Hof Den Haag 11 november 2009, LJN BK2957 en BK2888
Veroordeling wegens deelname aan een terroristische organisatie, met het oogmerk 
plegen moord, doodslag, en ontploffingen. Islamitisch religieus ingegeven motief.

96 Rechtbank Utrecht 20 december 2010, LJN BO7569
Het bellen tijdens een autorit met telefoon tussen hoofddoek en oor, is aan te merken 
als vasthouden in de zin van de Verkeerswetgeving, en is derhalve strafbaar.

97 Rechtbank Utrecht 11 november 2010, LJN BO3673
Moord op echtgenote. Bij het bepalen van de strafmaat is rekening gehouden met 
het gegeven dat de man liever zijn vrouw om het leven bracht dan dat zij ingeval van 
scheiden aanspraak op zijn vermogen in Turkije zou maken.

98 Rechtbank Groningen 11 oktober 2010, LJN BO0132
Moord op echtgenote die bij haar man wegwilde. Culturele achtergrond die tot ge-
volg had dat echtgenote haar streven naar persoonlijke vrijheid met de dood heeft 
moeten bekopen, levert een strafverzwarende omstandigheid op.

99 Rechtbank Arnhem 28 april 2010, LJN BM2841 en BM2964
Veroordeling Molukse verdachten wegens openlijke geweldpleging en misdrijf tegen 
het leven in rellen tegen Marokkanen.

100 Rechtbank Amsterdam 3 februari 2010, LJN BL1868
Beslissingen op preliminaire verweren (bevoegdheid rechtbank, ontvankelijkheid 
officier van justitie, deskundigen enz.) in strafvervolging wegens aanzetten tot haat 
en groepsbelediging (van moslims).

101 Rechtbank Amsterdam 13 januari 2010, LJN BK9121
In het bezwaar tegen de opgelegde vervolging wegens aanzetten tot haat en groeps-
belediging (van moslims) wordt verdachte niet-ontvankelijk verklaard.

102 Rechtbank Amsterdam 14 december 2009, LJN BK6407
Veroordeling man voor doodslag op zijn vrouw. Man weigerde mee te werken aan een 
islamitische scheiding (scheiding volgens Nederlands recht had reeds plaatsgevon-
den); hij wil dat zijn vrouw bij hem blijft; bewaking eer.
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103 Rechtbank Dordrecht 27 oktober 2009, LJN BK1303
Veroordeling wegens moord op moeder en poging tot moord op zus, tot 25 jaar ge-
vangenisstraf. Motief is mogelijk eerwraak en culturele elementen: moeder wil zich 
niet bij vader in Irak voegen, moeder heeft echtscheidingsprocedure in gang gezet; 
dochter had relatie met Irakese shi’iet, terwijl de familie een sunnitische achter-
grond had, en vader had dochter aan een Egyptische man uitgehuwelijkt.
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