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‘‘Voorts is het gewenscht in het oog te houden, dat men een familieleven 

van een volk en ook zijn familie-recht – nu genomen in dien 

sociologischen zin van regels, die men ten aanzien van de verhouding 

van man en vrouw gewon is te volgen – slechts voor een klein deel kent 

als men de wettelijke bepalingen daaromtrent in zich opneemt. Wijder 

dan elders in het recht ligt hier de kloof tusschen wettelijken regel en 

rechtsleven. Niet in hoofdzaak die wettelijke bepalingen, niet ook de 

wijze, waarop de rechter ze toepast, maar de zedelijke opvattingen, de 

gewoonten en gebruiken, wat er van de regel dus feitelijk wordt, 

gegeven aan het familieleven zijn eigen kleur. Zij zijn verreweg het 

belangrijkst element. Vooral strijders voor hervorming van het 

huwelijksrecht verliezen dit soms al te zeer uit het oog.’’ 

- Paul Scholten (1929), p.46 
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Inleiding 

Aanleiding onderzoek 

Sinds de grootschalige arbeidsmigratie in Nederland na de Tweede Wereldoorlog, spelen 

verschillende buitenlandse familierechtstelsels een belangrijke rol in Nederland. Vanwege het 

Marokkaanse stelsel van het nationaliteitsrecht1 hebben ook de tweede en derde generatie 

Marokkanen die geboren en opgegroeid zijn in Nederland een Marokkaanse nationaliteit 2 en 

geldt voor hen, naast de Nederlandse wetgeving, de Marokkaanse wetgeving, inclusief  de 

Marokkaanse familiewet (verder: de Mudawwana). In de praktijk hebben de Marokkaanse 

Nederlanders vooral te maken met kwesties inzake huwelijkssluiting, huwelijksontbinding en 

huwelijksgoederenrecht onder de Mudawwana.3  

Veel Marokkaanse Nederlanders kiezen naast een huwelijk ten overstaan van een Nederlandse 

ambtenaar van de burgerlijke stand, voor een huwelijk volgens het Marokkaanse recht.4 Naast 

de dubbele nationaliteit, zijn er culturele en religieuze factoren die kunnen leiden tot de keuze 

voor (eveneens) een huwelijk onder het Marokkaanse recht.  De vereisten van het Marokkaanse 

huwelijksrecht omvatten namelijk de vereisten voor  een islamitisch huwelijk5, zoals het geven 

van de bruidsgift. Als gevolg van deze keuze wordt een zodanig huwelijk in beginsel beheerst 

door zowel het Nederlandse als Marokkaanse huwelijks- en echtscheidingsrecht.  

Aldus ontstaat een situatie waarbij verschillende rechten en plichten van toepassing kunnen zijn 

tijdens en na het huwelijk. Een voorbeeld hiervan is het alimentatierecht. In het Nederlandse 

recht is het mogelijk dat een van de partners een (financiële) onderhoudsverplichting heeft 

jegens de andere partner na de echtscheiding.6 Het Marokkaanse recht kent deze vorm van 

partneralimentatie niet, maar kent bijvoorbeeld een schadeloosstelling, de zogenaamde moeta7, 

die de man na het verstoten van zijn vrouw aan haar moet geven.  De Marokkaanse wet 

verschaft geen uitsluitsel over de gevallen waarin de moeta verschuldigd is en hoe de omvang 

 
1 Artikel 6 van de Marokkaanse nationaliteitswet (Le Code de la Nationalité Marocaine). 
2 Het aantal Marokkanen in Nederland wordt door het Centraal Bureau voor de Statistieken gesteld op 402.492. 

Zie CBS (2019) 
3 Buskens 1999, p.7. 
4 Statistische gegevens over het aantal huwelijken dat onder meerdere wettelijke stelsels wordt gesloten zijn thans 

niet beschikbaar. De praktijk en de in deze scriptie beschreven resultaten van mijn enquête leren echter dat een 

aanzienlijk deel van de Marokkaanse Nederlanders zowel voor een huwelijk onder het Nederlandse recht als een 

huwelijk onder het Marokkaanse recht kiest. 
5 Jordens-Cotran 2007, p.8. 
6 Artikel 1:157 lid 1 BW. 
7 Artikel 84 Mud.  
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van de moeta moet worden vastgesteld.8 Echter, uit de Marokkaanse rechtspraktijk blijkt dat 

met name het motief van de man voor de scheiding van belang is voor de vaststelling van de 

moeta; des te minder valide het motief, des te hoger het bedrag van de moeta.9  

Er zijn verschillende signalen waaruit blijkt dat Marokkaans-Nederlandse vrouwen vaak niet 

geheel op de hoogte zijn van de wezenlijke verschillen tussen het Nederlandse en Marokkaanse 

huwelijk- en echtscheidingsrecht en de gevolgen van de keuze voor een of beide rechtsstelsels. 

Zo wordt er op diverse fora op het internet gevraagd om advies en uitleg over de rechten en 

plichten van echtgenoten onder beide rechtsstelsels. Verschillende advocatenkantoren springen 

in op deze informatiebehoefte en schrijven blogs waarin ze uitleg bieden of de meest gestelde 

vragen beantwoorden.10 Nadat uit de dagelijkse praktijk bleek dat veel Marokkaanse 

Nederlanders niet goed op de hoogte waren van de regels in de Mudawwana is door het Centrum 

voor Internationale Samenwerking11 in 2010 een project12 opgestart.13 Ook in mijn persoonlijke 

omgeving merk ik dat veel Marokkaans-Nederlandse vrouwen niet op de hoogte zijn van de 

verschillen tussen het Nederlandse en Marokkaanse huwelijks- en echtscheidingsrecht en hun 

rechtspositie binnen deze rechtstelsels.  

Uit een analyse van de vragen op verschillende fora op het internet en een analyse van het 

onderzoek dat is uitgevoerd door het Centrum voor Internationale Samenwerking, blijkt dat de 

meeste vragen die de Marokkaans-Nederlandse vrouwen stellen elkaar overlappen en 

betrekking hebben op (onder andere) de procedure van erkenning van de Nederlandse 

echtscheiding in Marokko, het Nederlandse en Marokkaanse huwelijksgoederenrecht, 

partneralimentatie in het Nederlandse recht, de scheiding op initiatief van de vrouw (tatliq), 

polygamie en de scheidingsprocedure in het algemeen in Marokko.14  

 
8 Jordens-Cotran 2000, p.179.  
9 Rutten 2003, p.223 
10Een voorbeeld van een van deze kantoren is het kantoor El Hannouche in Utrecht, de blog is te raadplegen via 

https://www.elhannouche.nl/category/marokkaans-recht/  
11 Centrum voor Internationale Samenwerking (COS Zuid-Holland) was het regionale centrum voor internationale 

samenwerking in Zuid-Holland en streefde naar een rechtvaardige en duurzame samenleving wereldwijd. Zij 

deden dat door enerzijds advies en begeleiding te bieden aan particulieren, organisaties, overheden en bedrijven 

die zich op enigerlei wijze bezighouden met het ondersteunen van projecten en organisaties in 

ontwikkelingslanden. Anderzijds door zelf projecten en campagnes te ontwikkelen op het gebied van internationale 

samenwerking, duurzame ontwikkeling en wereldburgerschap. 
12 Het doel van dit project was het voorlichten van Marokkaans-Nederlandse vrouwen en professionals die deze 

vrouwen in hun bestand hebben (project Keuzes en Kansen, El Moudawana). Daarnaast hebben zij ook ten doel 

gehad het bevorderen van een bewuste keuze bij jongeren met betrekking tot het sluiten van een huwelijk. Dit 

hebben zij onder andere gedaan door een jongerendebat over partnerkeuze te organiseren. Het project is onder 

andere gefinancierd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en gemeente Rotterdam. 
13 A. Makic 2008, p.6. 
14 A. Makic 2008, p.7. 

https://www.elhannouche.nl/category/marokkaans-recht/
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Centraal in dit onderzoek staat de positie van de vrouw in het Nederlandse en Marokkaanse 

huwelijks- en echtscheidingsrecht. Dit onderzoek beoogd zowel theoretische als 

maatschappelijke relevante vragen te beantwoorden. Allereerst ga ik in deze scriptie 

onderzoeken wat de gevolgen zijn van de keuze voor het Nederlandse en/of het Marokkaanse 

huwelijks- en echtscheidingsrecht voor Marokkaans-Nederlandse vrouwen. De aspecten van 

het internationaal privaatrecht worden in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten. 

De doelstelling is daarnaast om deze informatie te verwerken in een brochure die bedoeld is om 

Marokkaans-Nederlandse vrouwen te informeren over deze gevolgen. Daarvoor heb ik een 

enquête ontworpen, die is opgesteld in toegankelijke taal, om te onderzoeken waar de 

informatiebehoefte van deze vrouwen ligt. Door middel van deze enquête wil ik ook 

onderzoeken wat de beweegredenen zijn om te kiezen voor het ene huwelijksstelsel, dan wel 

voor beide en of zij zich bewust zijn van de rechtsgevolgen van hun keuze.  

Onderzoeksvraag en deelvragen 

Gelet op het voorgaande, luidt mijn onderzoeksvraag als volgt: 

'Wat zijn de gevolgen van de keuze voor het Nederlandse en/of het Marokkaanse huwelijks- en 

echtscheidingsrecht en wat zijn de beweegredenen voor Marokkaans-Nederlandse vrouwen 

om voor een bepaald huwelijksstelsel te kiezen?' 

Ik zal mijn onderzoeksvraag beantwoorden aan de hand van de volgende deelvragen: 

1. Hoe hebben het Nederlandse en het Marokkaanse recht zich in grote lijnen ontwikkeld 

tot het huidig geldend recht? 

2. Wat zijn de gevolgen van de keuze voor het Nederlandse en/of het Marokkaanse 

huwelijks- en echtscheidingsrecht? 

3. Wat zijn de beweegredenen voor Marokkaans-Nederlandse vrouwen om voor een 

bepaald huwelijksstelsel te kiezen? 

4. In hoeverre hebben Marokkaans-Nederlandse vrouwen kennis van het Nederlandse en 

Marokkaanse huwelijks- en echtscheidingsrecht? 

Structuur en opbouw 

Mijn scriptie zal bestaan uit twee delen. In het eerste deel beantwoord ik de eerste twee 

deelvragen door middel van literatuuronderzoek. Hierbij doe ik onderzoek naar hoe het 

Nederlandse en Marokkaanse huwelijks- en echtscheidingsrecht zich ontwikkeld hebben, wat 
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de rechtspositie is van de vrouw in het hedendaagse huwelijks- en echtscheidingsrecht in beide 

landen en wat de gevolgen zijn van de keuze voor het Nederlandse en/of Marokkaanse 

huwelijks- en echtscheidingsrecht.  

In het tweede deel beantwoord ik de laatste twee deelvragen door middel van een kwalitatief 

onderzoek. Hierbij maak ik gebruik van een enquête bestaande uit 30 vragen die ingaan op 

verschillende aspecten van zowel het Nederlandse als Marokkaanse huwelijks- en 

echtscheidingsrecht. De enquête is in totaal door 348 Marokkaans-Nederlandse vrouwen 

ingevuld. De dataverzameling heeft plaats gevonden tussen 24 juni en 7 juli. Hier heb ik gebruik 

gemaakt van sociaal media om de enquête online te verspreiden in een aantal Facebook-groepen 

waar mijn doelgroep, namelijk Marokkaans-Nederlandse vrouwen, actief participeerden. Ik heb 

geprobeerd de respons voor de enquête te verhogen door het verloten van twee cadeaubonnen 

ter waarde van 20,- euro die ik zal verloten onder de respondenten die hun e-mailadres hebben 

achtergelaten hiervoor. Daarnaast heb ik in persoon de enquête afgenomen in de vorm van een 

interview bij een aantal vrouwen in de leeftijdscategorie 35 – 45 jaar en 55 jaar en ouder. Dit 

heb ik gedaan omdat deze leeftijdsgroep moeilijk te bereiken is via sociaal media en daarnaast 

vaak de taal weinig tot niet beheerst om de enquête zelf goed in te kunnen vullen. Ik heb ervoor 

gekozen om naast de enquête geen diepte-interviews af te nemen, maar in de enquête de 

respondenten de mogelijkheid te geven om naast hun antwoorden ook hun mening te geven.  

Tot slot zal ik deze bevindingen evalueren en volgt de conclusie waarin ik mijn 

onderzoeksvraag beantwoord.  
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Hoofdstuk 1 – Ontwikkeling van het Nederlandse en Marokkaanse 

familierecht 
 

De inhoud van het huidige Nederlandse en Marokkaanse huwelijks- en echtscheidingsrecht 

hangt nauw samen met de ontwikkelingen van de Nederlandse en Marokkaanse  samenleving. 

Derhalve begin ik met het uiteenzetten van de maatschappelijke ontwikkelingen die in zowel 

Nederland als Marokko hebben geleid tot het huidige Nederlandse en Marokkaanse huwelijks- 

en echtscheidingsrecht.   

 

1.1 De ontwikkeling van het Nederlandse huwelijks- en echtscheidingsrecht 

In Nederland werd in het verleden het gezinsleven in belangrijke mate beïnvloed door de kerk.15 

Het huwelijk werd gezien als de basis van het gezin en de familie. De man was het hoofd van 

het gezin en oefende de ouderlijke macht over de kinderen uit, de gehuwde vrouw was namelijk 

tot 1957 handelingsonbekwaam. De man was degene die zorgde voor het gezinsinkomen terwijl 

de vrouw voor de kinderen en het huishouden zorgde. Alleen de binnen het huwelijk geboren 

kinderen kregen de status van wettige kinderen, buitenechtelijke kinderen werden als onwettig 

beschouwd en gediscrimineerd en ongehuwd moederschap werd gestigmatiseerd.16 Het 

huwelijk had vooral een economische en procreatieve functie en was een verbintenis die voor 

het leven werd aangegaan. Het monogame huwelijk tussen een man en vrouw was de enige 

erkende samenlevingsvorm. De echtscheiding was even restrictief voor zowel de man als de 

vrouw. Scheiding was formeel slechts mogelijk op basis van door de wet limitatief omschreven 

schuldgronden, namelijk bij overspel, kwaadwillige verlating, veroordeling wegens misdrijf tot 

een vrijheidsstraf van vier jaar of langer en door de ene echtgenoot jegens de andere echtgenoot 

gepleegde verwondingen of levensgevaarlijke misdrijven17. In de praktijk ontstond als gevolg 

van de restrictieve echtscheiding aan het eind van de 19de eeuw  het verschijnsel van ‘de grote 

leugen’, waarbij echtgenoten die wilden scheiden afspraken dat de ene echtgenoot 

echtscheiding wegens overspel zou vorderen en dat de andere echtgenoot dit overspel zou 

erkennen of niet zou weerspreken, om zo toch te kunnen scheiden.18 

Onder invloed van de verschillende economische, sociale en ideologische veranderingen in de 

Nederlandse samenleving, zoals de opkomst van het individualisme en feminisme, groeide de 

 
15 Vlaardingerbroek 2017/1.1. 
16 Asser/De Boer 1*2 010/689. 
17 Artikel 264 oud BW. 
18 Knigge 2012/5.6.6 en HR 22 juni 1883, W 4924.  
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arbeidsparticipatie en economische zelfstandigheid van vrouwen. Dit resulteerde in de 

erkenning van de gelijkheid van vrouwen binnen het familierecht. Onder invloed van deze 

ontwikkelingen veranderde in de loop van de vorige eeuw het hiervoor geschetste beeld van 

familie en gezin in Nederland. De economische en procreatieve functie van het gezin kwam 

minder centraal te staan en in het gezin kwam de nadruk te liggen op het tegemoet komen aan 

elkaars emotionele en affectieve behoeften.19 De man verloor ook zijn dominante positie wat 

leidde tot grote veranderingen in de wet, zoals de afschaffing van de handelingsonbekwaamheid 

van de gehuwde vrouw in 1957.20 Ook het Nederlandse huwelijksvermogensstelsel heeft een 

ontwikkeling doorgemaakt. De gemeenschap van goederen kent in Nederland een rijke historie. 

Zij heeft door de eeuwen heen zeer diverse gedaanten aangenomen, van zeer beperkte 

gemeenschap tot een algehele gemeenschap van goederen.21 Tot slot werden er in 1971 een 

aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd op het gebied van het echtscheidingsrecht en de 

partneralimentatie. Het echtscheidingsrecht werd versoepeld en de duurzame ontwrichting 

werd de enige echtscheidingsgrond.22 De echtscheiding bleef hierbij echter een gerechtelijke 

procedure.23 Ook werd de partneralimentatie losgekoppeld van de schuldvraag en kwam hierbij 

ten goede aan de behoeftige echtgenoot. Tot 1971 was het recht op partneralimentatie namelijk 

gekoppeld aan de procesrechtelijke positie van de (onschuldige) echtgenoot, veelal de vrouw, 

in de echtscheidingsprocedure24 en werd gezien als een vorm van schadevergoeding. 

Recentelijk heeft de Eerste Kamer een initiatiefvoorstel aangenomen met betrekking tot de 

partneralimentatie.25 Hiermee wordt de duur van de partneralimentatie de helft van de duur van 

het huwelijk met een maximum van 5 jaar. Hierop zijn twee wettelijke uitzonderingen, namelijk 

langdurige huwelijken en huwelijken met jonge kinderen. 

 

1.2 De ontwikkeling van het Marokkaanse huwelijks- en echtscheidingsrecht 

De ontwikkeling die Marokko heeft doorgemaakt op het gebied van het huwelijks- en 

echtscheidingsrecht toont meer gelijkenissen met de ontwikkeling die Nederland heeft 

doorgemaakt dan men op het eerste gezicht zou vermoeden. Echter, een fundamenteel verschil 

 
19 Vlaardingerbroek 2017/1.1. 
20 14 juni 1956, Stb. 1956, 343 (Kamerstukken 1430). 
21 Asser/De Boer, Kolkman & Salomons 1-II 2016/255 
22 Wet van 6 mei 1971, houdende herziening van het echtscheidingsrecht, Stb. 1971, nr. 290  
23 Vlaardingerbroek 2017/1.2. 
24 Heida 2014, p.1 
25 Op 21 mei 2019 is door de Eerste Kamer het initiatiefvoorstel-Van Wijnhaarden, Kuiken en Groothuizen Wet 

herziening partneralimentatie aangenomen.  

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/1430
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is dat Marokko zich in een ander stadium van de liberalisering van het familierecht bevindt dan 

Nederland.  

Het in Marokko geldende huwelijks- en echtscheidingsrecht draagt zoals in de inleiding 

besproken een islamitisch karakter.26 Om de structuur van het Marokkaanse huwelijks- en 

echtscheidingsrecht te begrijpen moeten wij haar plaatsen binnen de traditie van het islamitische 

recht. Wanneer in Marokko het huwelijk ter sprake komt citeren mensen al spoedig het 

eeuwenoude gezegde van de profeet Mohammed ‘ezz-zawaj ness ed-din’, ‘het huwelijk is de 

helft van de godsdienst’. Het huwelijk, en daarmee het gezin, neemt van oudsher een zeer 

belangrijke plaats in binnen de gemeenschap in Marokko en wordt sterk aanbevolen op zowel 

financieel, sociaal als emotioneel vlak. Het gezin stond onder toezicht van de echtgenoot27 en 

de vrouw was verplicht haar echtgenoot te gehoorzamen28. Onder invloed van de islam, staat 

het Marokkaanse recht polygamie toe aan mannen. Het is hen toegestaan om met maximaal vier 

vrouwen te huwen, met de voorwaarden hen rechtvaardig te behandelen. Ook was 

traditiegetrouw de scheiding voor mannen veel makkelijker dan voor vrouwen. Traditioneel 

kon de man een vrouw zonder opgave van reden eenzijdig buitengerechtelijk verstoten, zonder 

dat zijn vrouw hier iets over te zeggen had. De vrouw kon slechts in uitzonderingsgevallen door 

tussenkomst van de rechter een echtscheiding bewerkstelligen, tenzij met haar man 

overeenstemming was bereikt over het verbreken van het huwelijk.29 

Het hiervoor geschetste beeld van familie en gezin in Marokko veranderde ook onder invloed 

van verschillende veranderingen in de Marokkaanse samenleving, met als hoogtepunt de 

inwerkingtreding van de huidige Mudawwana in 2004.30 Deze Mudawwana is het resultaat van 

de roep uit de samenleving voor veranderingen en vooral voor meer gelijkheid tussen mannen 

en vrouwen op verschillende vlakken van de maatschappij.31 Hierbij hebben  

vrouwenorganisaties een belangrijke rol gespeeld, zij pleiten namelijk sinds de jaren ‘70 voor 

een verbetering van de positie van vrouwen in Marokko.32 Deze vrouwenorganisaties zijn onder 

te verdelen in twee stromingen, namelijk de religieuze en de seculiere vrouwenorganisaties.33 

 
26 Een uitzondering hiervoor geldt voor de in Marokko levende joden, op wie het Hebreeuws-Marokkaans 

personeel statuut van toepassing is. Het statuut bevat familierecht dat tot de joodse traditie hoort. Deze uitzondering 

is te vinden in artikel 2 van de Mudawwana.  
27 Artikel 1 oud Mud. 
28 Artikel 36 lid 2 oud Mud. 
29 Buskens 1999, p.37. 
30 Ars Aequi Wetseditie Mudawwana, p.5 
31 Bartels 2017, p.191. 
32 Timmerman 2006, p.60. 
33 Buitelaar 2018, p.11. 
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Hoewel beide bewegingen gedeelde politieke belangen hebben, namelijk het verbeteren van de 

(rechts)positie van de vrouw, verschillen hun filosofische en ideologische ideeën fundamenteel 

van elkaar. De religieuze vrouwenorganisaties richten zich specifiek op het islamitische erfgoed 

om ‘ware’ interpretaties van de sharia te ontrafelen en de oorspronkelijke islamitische regel te 

zuiveren van lokale tradities, patriarchale opvattingen en gebruiken met betrekking tot de 

positie van vrouwen. De seculiere vrouwenorganisaties beschouwen niet de sharia34 als 

voornaamste bron van wetgeving, maar pleiten voor burgerlijk recht en 

mensenrechtenverdragen (zoals door de Verenigde Naties aangenomen) als aanvullend 

referentiekader. Het denken van deze seculiere vrouwenorganisaties is geworteld in de 

universele mensenrechten waarbij het onderwerp religie weliswaar wordt vermeden maar niet 

verworpen; mede om politieke reden wordt niet de islam maar het patriarchaat aangewezen als 

bron van onderdrukking.35 

De Mudawwana van 2004 heeft voor verschillende belangrijke wijzigingen gezorgd in het 

Marokkaanse huwelijks- en echtscheidingsrecht. Allereerst is er met een nieuwe definitie van 

het huwelijk een eind gemaakt aan het patriarchale model dat voor de hervorming bestond daar 

waar in de definitie van het huwelijk in de oude Mudawwana36 het gezin onder toezicht van de 

echtgenoot stond, is het huwelijk nu beschreven als een harmonieuze relatie tussen twee 

gelijkwaardige partners. Daarnaast is een belangrijke beperking  gesteld aan polygamie; 

polygamie is niet toegestaan wanneer de echtgenoten overeengekomen zijn dat de man 

monogaam zal blijven.37 Ook zijn er twee nieuwe echtscheidingsgronden bijgekomen, namelijk 

de chiqaq procedure op basis van duurzame ontwrichting38 en de tamliek, het 

zelfverstotingsrecht van de vrouw indien dit contractueel met haar man is afgesproken39. De 

chiqaq procedure is revolutionair in de Mudawwana, omdat het de vrouw toelaat zich in alle 

omstandigheden tot de rechter te wenden, ook wanneer zij bij toepassing van andere 

wetsbepalingen geen rechtsgrond heeft om de echtscheiding te vorderen. Er dient zogezegd 

alleen sprake te zijn van een duurzame ontwrichting. De tamliek is van oudsher gekend in het 

islamitische recht, maar nooit eerder expliciet geregeld in de Marokkaanse wet waardoor het 

nauwelijks werd toegepast.40 Het aanwenden van de zelfverstoting blijkt na invoering van de 

 
34 Sharia is de islamitische wetgeving. 
35 Buitelaar 2018, p.35. 
36 Artikel 1 oud Mud. 
37 Jordens-Cotran 2007, p.115. 
38 Artikel 94 Mud. 
39 Artikel 89 Mud. 
40 Foblets 2009, p.110. 
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Mudawwana in 2004 een aangelegenheid van goed geïnformeerde en mondige Marokkaanse 

vrouwen.41 

In Marokko heerst van oudsher een algehele scheiding van goederen.42 De heersende 

malekitische leer voor 1957 bepaalde dat vouwen (gedeeltelijk) handelingsonbekwaam waren, 

en slechts volledig beschikkingsbevoegd waren over een derde deel van haar vermogen en eiste 

voor het verrichten van rechtshandelingen om niet waarin het resterende deel is betrokken, de 

toestemming van de echtgenoot.43 Bij de codificatie van de Mudawwana in 1957 is de 

Marokkaanse wetgever afgeweken van deze leer op dit punt en heeft een regeling getroffen die 

bepaald dat de vrouw volledig beschikkingsbevoegd is verklaard om over haar hele vermogen 

te beschikken.44 De algehele scheiding van goederen is met de Mudawwana van 2004 niet 

gewijzigd. Elk van de echtgenoten behoudt bij huwelijkssluiting in beginsel zijn eigendom en 

is bij uitsluiting van de ander bevoegd om erover te beschikken.45 De huwelijkspartners kunnen 

er echter voor kiezen om bij de huwelijkssluiting een regeling te treffen met betrekking tot het 

vermogen dat na de huwelijkssluiting is verkregen.46  

Zoals eerder aangegeven kent het Marokkaanse recht alimentatie, zoals in het Nederlandse 

recht, niet. Echter bestonden voor 1993 een aantal duidelijke voorschriften over de financiële 

plichten van de man jegens zijn ex-vrouw en zijn kinderen.47 Deze werden door mannen niet 

nageleefd waardoor vrouwen na een verstoting meestal op familielieden waren aangewezen 

voor hun onderhoud. De bedragen die de rechter vaststelde waren uitermate laag en sancties 

tegen de man die zijn verplichtingen niet voldeed bleven uit.48 Hier kwam voor het eerst 

verandering in toen in 1993 het verlenen van rechterlijke toestemming aan de man om bij de 

adoul49 een verstotingakte te laten maken, gekoppeld werd aan het storten van een bedrag door 

de man in het fonds van de rechtbank ten gunste van de vrouw. Dit was een bedrag vastgesteld 

door de rechter die als waarborg diende voor de financiële aanspraken van de vrouw en kinderen 

op onderhoud na de totstandkoming van de echtscheiding.50 In de nieuwe Mudawwana is deze 

regeling overgeheveld naar artikelen  83 en 84 Mud. De man is volgens deze artikelen verplicht 

 
41 Jordens-Cotran 2007, p.330. 
42 Jordens-Cotran 2007, p.768. 
43 Khamlichi 1994, p.142 geciteerd in Jordens-Cotran 2007,  p.768. 
44 Artikel 35 lid 4 oud Mud. 
45 Artikel 49 Mud. 
46 Artikel 49 Mud. 
47 Artikel 179 oud Marokkaans Burgerlijke Rechtsvordering.  
48 Jordens-Cotran 2007, p.317. 
49 De adoul is een gekwalificeerde beroepsgetuigen die onder toezicht van een rechter tot het produceren van 

gezaghebbende aktes komen. 
50 Artikel 179 oud Marokkaans Burgerlijke Rechtsvordering.  
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zijn ex-vrouw te onderhouden in een aantal gevallen, namelijk tijdens haar idda en 

verantwoordelijk voor de kosten van huisvesting gedurende deze idda. Daarnaast dient hij haar 

ook het uitgestelde deel van de sadaq51 te voldoen. Indien de man zijn vrouw verstoot dient hij 

haar de moeta te betalen als smartengeld om de leed van de vrouw na de verstoting te 

verzachten. Tot slot is de man verantwoordelijk voor de kosten voor het onderhoud van de 

kinderen. Deze financiële rechten die de vrouwelijke echtgenoot onder voorwaarden toekomt 

bij een echtscheiding kunnen aldus beschouwd worden als alimentatie.  

1.3 De gevolgen van de ontwikkeling van het Nederlandse en Marokkaanse huwelijks- 

en echtscheidingsrecht 

De ontwikkelingen die Nederland en Marokko hebben doorgemaakt op het gebied van het 

huwelijks- en echtscheidingsrecht tonen veel gelijkenissen. In beide rechtsstelsels stond het 

gezin onder toezicht van de man en was de vrouw handelingsonbekwaam. Maar er zijn 

natuurlijk ook verschillen. Het fundamentele verschil in de ontwikkeling van beide 

rechtsstelsels is dat zij zich beide in verschillende fases van liberalisering bevinden. Zo werd in 

Nederland in de jaren 70 en 80 een culturele waterscheiding aangebracht, een zogenoemd 

keerpunt of omslag. In Marokko is pas sinds 2004, met de inwerkingtreding van de nieuwe 

Mudawwana, sprake van voorzichtige hervormingen.  

Deze historische verschillen hebben ertoe geleid dat onder andere in Nederland de monogame 

samenlevingsvorm standaard is geworden, terwijl in Marokko polygamie toegestaan is voor 

mannen. In Nederland was het moeilijk voor zowel de man als de vrouw om een echtscheiding 

aan te vragen, terwijl in Marokko de scheiding traditiegetrouw makkelijk was voor de man en 

de vrouw hierover weinig te zeggen had. In Nederland is de algehele gemeenschap sinds 

eeuwen de norm, ook al heeft deze diverse gedaanten aangenomen, zoals de zeer beperkte 

gemeenschap tot een algehele gemeenschap van goederen. Anders dan het Nederlandse recht, 

heeft het huwelijk in het Marokkaanse recht in beginsel geen vermogensrechtelijke gevolgen, 

het Marokkaanse huwelijksvermogensregime wordt namelijk gekenmerkt door een stelsel van 

scheiding van goederen. Tot slot kent het Marokkaanse recht geen partneralimentatie, zoals in 

het Nederlandse recht, maar wel een bruidsgift. De bruidsgift kan worden aangemerkt als de 

functionele equivalent van partneralimentatie: het is een ander instituut, doch heeft wel dezelfde 

functie. Ik zal hier in paragraaf 2.4 nader op ingaan.  

 
51 De sadaq is de verplichte bruidsgift in het islamitische en Marokkaanse recht. Een andere veelvoorkomende 

benaming hiervoor is mahr. In deze scriptie wordt de term sadaq aangehouden. 
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Deze verschillen groeien echter nog wel naar elkaar toe. In de nieuwe Mudawwana is voor 

polygamie een nieuwe verbodsgrond toegevoegd, namelijk dat polygamie niet is toegestaan 

wanneer de echtgenoten overeengekomen zijn dat de man monogaam zal blijven.   

In Nederland is de echtscheiding voor zowel de man als de vrouw makkelijker gemaakt, sinds 

de invoering van de duurzame ontwrichting als enige echtscheidingsgrond. In Marokko is 

getracht meer gelijkheid te creëren, door middel van de invoering van de tamliek en de chiqaq 

procedure, maar deze is nog niet volledig gerealiseerd. Uit onderzoek52 is echter gebleken dat 

er nog een aantal obstakels zijn waardoor vrouwen niet optimaal hun rechten kunnen benutten 

en deze nagestreefde gelijkheid achterblijft. In paragraaf 2.6 ga ik hier uitgebreider op in. 

In Nederland is sinds 1 januari 201853 het huidige huwelijksvermogensstelsel een beperkte 

gemeenschap van goederen54. Dit houdt in dat de huwelijkspartners die geen huwelijkse 

voorwaarden opstellen van rechtswege in een beperkte gemeenschap van goederen trouwen. 

Huwelijken die zijn gesloten voor 1 januari 2018 vallen nog wel onder het toenmalige wettelijke 

huwelijksstelsel, namelijk de algehele gemeenschap van goederen. Zoals besproken, heeft het 

huwelijk in het Marokkaanse recht in beginsel geen vermogensrechtelijke gevolgen, omdat het 

Marokkaanse huwelijksvermogensstelsel een stelsel is van scheiding van goederen. In de 

nieuwe Mudawwana is hierbij de mogelijkheid gecreëerd bij de huwelijkssluiting een regeling 

te treffen met betrekking tot het vermogen dat na de huwelijkssluiting is verkregen.55  

Tot slot groeit de ontwikkeling van het Nederlandse en Marokkaanse recht op het gebied van 

partneralimentatie ook naar elkaar toe. Met het initiatiefvoorstel dat in Nederland is 

aangenomen door de Eerste Kamer wordt de duur van de partneralimentatie verkort naar de 

helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar.56 In de nieuwe Mudawwana 

is de man verplicht zijn ex-vrouw te onderhouden  tijdens haar idda, het afbetalen van de 

bruidsgift en tot betaling van de moeta bij verstoting. 

Ondanks het feit dat het Nederlandse en Marokkaanse huwelijks- en echtscheidingsrecht 

enigszins naar elkaar toe zijn gegroeid, zijn de verschillen in de rechtspositie van vrouwen in 

deze stelsels nog steeds groot. De keuze voor een of beide van deze stelsels brengt dan ook 

 
52 Zie Kronemeijer 2011, p.26, Global Rights 2008, Global Rights 2012, Buitelaar 2018, p.15, Erlanger en 

Mekhennet 2009 en tot slot Booley 2016, p.3. 
53 Wet van 18 april 2011 tot wijziging van de titels 6, 7 en 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (aanpassing 

wettelijke gemeenschap van goederen) 
54 Artikel 1:94 BW.  
55 Artikel 49 Mud. 
56 Hierbij gelden twee wettelijke uitzonderingen in het geval van langdurige huwelijken en huwelijken met jonge 

kinderen.  
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verschillende gevolgen met zich mee, namelijk dat in het Marokkaanse recht er (nog) geen 

gelijkheid tussen man en vrouw bestaat en andere gevolgen op het gebied van het 

huwelijksvermogensrecht, de scheiding, het gezag over de kinderen, partneralimentatie en de 

bruidsgift. In het volgende hoofdstuk zal ik deze gevolgen nader uiteenzetten. 
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Hoofdstuk 2 – De gevolgen van de keuze voor het Nederlandse en/of het 

Marokkaanse huwelijks- en echtscheidingsrecht 
 

Nu ik de ontwikkeling van het Nederlandse en Marokkaanse huwelijks- en echtscheidingsrecht 

heb beschreven, zal ik in dit hoofdstuk de rechtspositie van de vrouw in het hedendaagse 

geldende Nederlandse en Marokkaanse huwelijks- en echtscheidingsrecht beschrijven, waarbij 

de focus zal liggen op de gevolgen van de keuze voor het Nederlandse en/of Marokkaanse 

huwelijks- en echtscheidingsrecht. Dit zal ik doen aan de hand van de volgende 

deelonderwerpen: 

1. Het huwelijksvermogensrecht van beide stelsels 

2. De echtscheiding in beide stelsels 

3. Het recht op alimentatie in het Nederlandse recht en de bruidsgift in het Marokkaanse 

recht 

4. Het gezag over kinderen in beide stelsels 

5. Gelijkheid tussen man en vrouw in de praktijk     

 

Naast een huwelijk voor het Nederlandse en of Marokkaanse recht bestaat ook het islamitisch 

huwelijk (nikah). Dit is een informeel religieus huwelijk dat geen rechtsgevolgen kent. Omdat 

dit huwelijk geen rechtsgevolgen heeft wordt het islamitisch huwelijk in deze scriptie buiten 

beschouwing gelaten. 

 

Alvorens de hierboven genoemde deelonderwerpen aan bod komen, zal voor een beter begrip 

het huwelijk en de huwelijkssluiting in beide stelsels kort de revue passeren. 

 

2.1 Het huwelijk en de huwelijkssluiting in beide stelsels 

Het grootste verschil tussen het Nederlandse en Marokkaanse huwelijksrecht is dat het 

Nederlandse Burgerlijk Wetboek geen definitie bevat van het huwelijk, maar slechts de 

vereisten formuleert om een huwelijk aan te gaan en welke rechtsgevolgen verbonden zijn aan 

het aangaan van het huwelijk. In de literatuur worden wel diverse definities van het huwelijk 

gegeven. De meest gebruikte definitie van het huwelijk is:  

‘Een door de wet geregelde duurzame levensgemeenschap van twee (natuurlijke) 

personen’57 

 

 
57 Asser/De Boer, Kolkman & Salomons 1-II 2016/52 
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Hier vallen zowel hetero- als homoseksuele stellen onder dankzij de openstelling van het 

huwelijk voor twee personen van hetzelfde geslacht op 1 april 2001 door Nederland, als eerste 

land ter wereld.58 De monogame samenlevingsvorm, is, zoals eerder vermeld, de enige wettelijk 

toegestane vorm in Nederland. Polygamie is door de wet verboden en zelfs strafbaar.59 

 

In het Marokkaanse familierecht wordt in artikel 4 Mud het huwelijk als volgt gedefinieerd:  

 ‘Het huwelijk is een verbond, inhoudende een wettelijke wederzijdse instemming en 

vereniging van duurzaam karakter tussen een man en een vrouw. Het doel ervan is 

eerbaarheid en kuisheid en het stichten van een stabiel gezin, onder het toezicht van 

beide echtgenoten overeenkomstig de bepalingen van deze Mudawwana.’  

Zoals eerder besproken, is polygamie toegestaan in het Marokkaanse recht waarbij in de 

Mudawwana60 het algemene uitgangspunt van de Koran61 terug te vinden is met betrekking tot 

polygame huwelijken, namelijk dat deze huwelijken slechts zijn toegestaan wanneer de man in 

staat is om al zijn echtgenotes op gelijke en rechtvaardige wijze te behandelen.  

 

Naast dit grote verschil vertoont het huwelijk in Marokko en in Nederland veel gelijkenissen. 

Ondanks de religieuze connotatie van het Marokkaanse recht, is de huwelijkssluiting in 

Marokko, net zoals in het Nederlandse recht, een seculiere procedure. Het huwelijk wordt zowel 

in het Nederlandse als Marokkaanse recht niet voltrokken door een religieuze autoriteit, zoals 

een priester of een imam, maar door een ambtenaar van de staat. In het Nederlandse recht is de 

ambtenaar van de burgerlijke stand hiervoor de aangewezen persoon. De aanstaande 

echtgenoten dienen voor het huwelijk bij de ambtenaar van de burgerlijke stand aangifte te doen 

van hun voornemen om te gaan trouwen.62 Het huwelijk wordt, na de periode van ondertrouw63, 

voltrokken ten overstaan van de ambtenaar van de burgerlijke stand64 waarbij de aanstaande 

echtgenoten in tegenwoordigheid van getuigen verklaren dat zij elkaar aannemen tot 

echtgenoten en dat zij getrouw alle verplichten zullen vervullen die door de wet aan de 

huwelijkse staat worden verbonden.65 Meteen nadat deze verklaring is afgelegd, verklaart de 

ambtenaar van de burgerlijke stand dat partijen door de echt aan elkaar zijn verbonden en maakt 

 
58 Wet van 21 december 2000 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de openstelling 

van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht (Wet openstelling huwelijk). 
59 Artikel 1:33 BW jo artikel 237 Sr. 
60 Artikel 40 Mud. 
61 Soera Nisa 4, vers 3. 
62 Artikel 1:44 lid 1 BW. 
63 De wet stelt een minimumtermijn aan van twee weken, zie verder Artikel 1:62 BW. 
64 Artikel 1:63 BW. 
65 Artikel 1:67 lid 1 BW. 
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daarvan in het daartoe bestemde register een akte op.66 Mocht een van de echtgenoten na de 

verklaring weigeren de huwelijksakte te ondertekenen, is er niettemin reeds een geldig huwelijk 

tot stand gekomen. Het jawoord is namelijk bindend, de huwelijksakte geldt slechts als bewijs.   

 

In het Marokkaanse recht is de adoul de bevoegde ambtenaar bij de huwelijkssluiting. Er is 

geen term in de Nederlandse rechtstaal die geheel overeenkomt met het begrip adoul, dat komt 

omdat de adouls deel uitmaken van een rechtstraditie die op essentiële punten verschilt van het 

continentale stelsel zoals dat in Nederland geldt. De adoul wordt in bestaande literatuur 

beschreven als een ‘beroepsgetuige’ of een ‘(soort) notaris’.6768  

Het huwelijk wordt in het Marokkaanse recht gesloten door aanbod van de zijde van een der 

contractspartijen en aanvaarding van de ander.69 Dit is typerend voor het Marokkaanse recht, 

in het bijzonder, en voor het islamitische recht, in het algemeen, omdat het huwelijk gezien 

wordt als contract. In de praktijk betekent dit dat de huwelijkssluiting uit twee momenten 

bestaat, namelijk het moment dat door een partij een voorstel wordt gedaan en het moment van 

volledige aanvaarding door de andere partij. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk als met 

een gebaar geschieden.70 Twee adouls dienen getuige te zijn van het aanbod en de aanvaarding 

door beide echtgenoten.71 Zij leggen dit later vast in de huwelijksakte.72 Hierbij nemen zij in de 

huwelijksakte ook het overeengekomen bedrag van de sadaq, zijnde een van de voorwaarden 

voor een geldig huwelijk (zie paragraaf 2.4 hierna), op en of deze reeds is ontvangen en bij een 

uitgestelde sadaq wanneer deze ontvangen zal worden. De huwelijksakte geldt, net als in het 

Nederlandse recht, slechts als bewijs en het aanbod en de aanvaarding door de echtgenoten is 

bindend.    

 

Zoals eerder kort aangestipt, is het huwelijk in het Marokkaanse recht een contract.73 De 

definitie van het huwelijk als een contract tussen man en vrouw maakt zonder uitzondering deel 

 
66 Artikel 1:67 lid 2 BW. 
67 Buskens 1992, p.10. 
68 De aanduiding van de adoul als notaris verwijst op voor Nederlandse juristen begrijpelijke wijze naar aspecten 

van de werkzaamheden van de adoul, namelijk het opstellen van aktes. Dit zijn vaak getuigenverklaringen, zowel 

op zaken betreffende het familierecht maar ook zaken betreffende het goederenrecht, bijvoorbeeld bij overdracht 

van geregistreerde en ongeregistreerde onroerende goederen waar de adoul ook aanwezig dient te zijn. Deze 

adoulaire getuigenverklaringen zijn dus gezaghebbende aktes en vormen een belangrijk bewijsmiddel, vooral 

inzake familierechtelijke betrekkingen. Aanvechten van dit bewijsmiddel blijft in beginsel mogelijk, maar is niet 

zonder problemen.  
69 Artikel 10 Mud. 
70 Artikel 11 Mud. 
71 Artikel 13 lid 4 Mud. 
72 Artikel 67 Mud. 
73 Berger 2019, p.1 
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uit van iedere verhandeling over het huwelijk in de Mudawwana en is hiermee kenmerkend 

voor het Marokkaanse wettelijke huwelijksstelsel.74 Huwelijke voorwaarden zijn hierbij 

contractuele bedingen75 die tijdens de huwelijkssluiting in het huwelijkscontract of in een apart 

document worden opgenomen en tegelijk met andere afspraken aangaande het huwelijk worden 

bedongen. Met name de vrouw wordt geacht hier gebruik van te maken: zo kan zij opnemen 

dat zij bijvoorbeeld haar studie mag afmaken, dat zij buitenshuis mag werken en dat zij kan 

scheiden van haar man als die een tweede vrouw huwt. De huwelijkspartners hebben echter niet 

de volledige vrijheid in het opstellen van de huwelijkse voorwaarden, zij kunnen namelijk geen 

voorwaarden stellen die strijdig zijn met de bepalingen en bedoelingen van de overeenkomst, 

en die strijdig zijn met de dwingendrechtelijke bepalingen van de wet.76 Zo kan er bijvoorbeeld 

niet contractueel worden overeengekomen dat bij de scheiding het gezag van de kinderen naar 

de moeder zal gaan, dit is namelijk in strijd met de dwingendrechtelijke bepalingen van de wet. 

Een belangrijke vernieuwing op het terrein van de contractuele vrijheid van de echtgenoten is 

het recht op zelfverstoting van de vrouw.77 Partijen kunnen door middel van het opnemen van 

een tamlik-clause de vrouw als het ware een verstotingrecht geven. Hiermee kent de man zijn 

vrouw, al dan niet onder voorwaarden, het recht toe haarzelf namens hem te verstoten. Ik zal 

hier in paragraaf 2.3 bij de bespreking van de echtscheiding nader op ingaan. 

 

In het Nederlandse recht ligt het huwelijk tussen status en contract in, maar bevat ook een 

contractuele dimensie. Het aangaan van een huwelijk brengt, anders dan in het Marokkaanse 

recht, in het Nederlandse recht vermogensrechtelijke gevolgen met zich mee. De wettelijke 

regels hieromtrent zijn deels dwingend van aard, maar ook deels vatbaar voor contractuele 

wijzigingen.78 Door middel van huwelijkse voorwaarden is het mogelijk om afspraken te maken 

over de vermogensrechtelijke gevolgen van het huwelijk. Anders dan in het Marokkaanse recht, 

kunnen er geen andere dan vermogensrechtelijke bedingen worden opgenomen in de huwelijkse 

voorwaarden. Er kunnen verschillende redenen ten grondslag liggen aan het opstellen van 

huwelijkse voorwaarden, zoals de wens om de ene echtgenoot te beschermen tegen het risico 

van de ondernemingsactiviteiten de andere echtgenoot, de wens om de heffing van 

overdrachtsbelasting bij een eventuele echtscheiding te voorkomen, de wens erfbelasting te 

 
74 Jordens-Cotran 2007, p.71. 
75 Dit betreft veelal niet-vermogensrechtelijke aspecten, maar ook vermogensrechtelijke aspecten zijn mogelijk. 

Ik zal hier verder ingaan bij het bespreken van het Marokkaanse huwelijksvermogensregime in paragraaf 2.2. 
76 Artikel 47 Mud. 
77 Foblets 2009, p.120.  
78 Mourik 2017/2.6. 
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besparen of de wens de langstlevende echtgenoot in een vermogensrechtelijk sterkere positie te 

brengen. Deze huwelijkse voorwaarden moeten op straffe van nietigheid bij notariële akte 

worden aangegaan.79 Indien de huwelijkse voorwaarden vóór het huwelijk zijn aangegaan, 

werken deze dwingendrechtelijk vanaf de huwelijksvoltrekking.80  

Nu ik het huwelijk en de huwelijkssluiting in het Nederlandse en Marokkaanse recht heb 

beschreven, zal ik, zoals besproken, overgaan op de beschrijving van de gevolgen van de keuze 

voor het Nederlandse en/of Marokkaanse huwelijks- en echtscheidingsrecht. 

 

2.2 De gevolgen op het gebied van het huwelijksvermogensrecht  

Zoals hiervoor besproken, brengt het aangaan van een huwelijk volgens het Nederlandse recht 

vermogensrechtelijke gevolgen met zich mee. In het Marokkaanse recht brengt het huwelijk in 

beginsel geen vermogensrechtelijke gevolgen met zich mee. Dit verschil is te herleiden tot de 

verschillende wettelijke huwelijksvermogensstelsels.   

 

Het huidige Nederlandse wettelijke huwelijksstelsel is een beperkte gemeenschap van 

goederen81. Dit houdt in dat indien een vrouw voor het Nederlandse huwelijk- en 

echtscheidingsrecht kiest en geen huwelijkse voorwaarden opstelt, zij van rechtswege in een 

beperkte gemeenschap van goederen trouwt. Die gemeenschap is sinds 1 januari 201882 een 

gemeenschap met een beperktere omvang dan voorheen. Huwelijken die zijn gesloten voor 1 

januari 2018 vallen onder het toenmalige wettelijke huwelijksstelsel, namelijk de algehele 

gemeenschap van goederen. Een beperkte gemeenschap van goederen houdt in dat binnen het 

huwelijk in beginsel drie van elkaar gescheiden vermogens ontstaan, namelijk (i) het vermogen 

(en de schulden) van de man vóór de aanvang van het huwelijk, (ii) het vermogen (en de 

schulden) van de vrouw vóór de aanvang van het huwelijk en (iii)  het vermogen (en de 

schulden) van de man en vrouw gezamenlijk vanaf de aanvang van het huwelijk.83 De algehele 

gemeenschap van goederen houdt in dat er maar één (algehele) vermogen bestaat waaronder 

het totale vermogen (en de schulden) van beide echtgenoten vallen, ongeacht of deze voor of 

tijdens het huwelijk zijn verkregen.84 

 
79 Asser/De Boer 1* 2010, p.133. 
80 Artikel 1:117 lid 2 BW. 
81 Artikel 1:94 BW.  
82 Wet van 18 april 2011 tot wijziging van de titels 6, 7 en 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (aanpassing 

wettelijke gemeenschap van goederen 
83 Artikel 1:94 lid 2 BW.  
84 Artikel 1:94 BW (oud).  
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Het huwelijk heeft in het Marokkaanse recht in beginsel geen vermogensrechtelijke gevolgen, 

aangezien het Marokkaanse huwelijksvermogensregime gekenmerkt wordt door een stelsel van 

scheiding van goederen.85 Bij de keuze voor het Marokkaanse huwelijk- en echtscheidingsrecht 

behoudt elk van de echtgenoten bij huwelijkssluiting in beginsel zijn eigendom en is bij 

uitsluiting van de ander bevoegd om erover te beschikken.86 De huwelijkspartners kunnen er 

echter voor kiezen om bij de huwelijkssluiting een regeling te treffen met betrekking tot het 

vermogen dat na de huwelijkssluiting is verkregen.87 Zoals eerder benoemd, hebben de 

huwelijkspartners niet de volledige vrijheid om contracten te treffen, zij kunnen namelijk geen 

voorwaarden stellen die strijdig zijn met de bepalingen en bedoelingen van de overeenkomst, 

dan wel met de dwingendrechtelijke bepalingen van de wet.88 Zo kunnen de huwelijkspartners 

niet een gemeenschap van goederen overeenkomen, omdat dit strijdig is met de 

dwingendrechtelijke bepalingen van het Marokkaanse huwelijksvermogensrecht.  

Indien de echtgenoten geen afspraken maken wat betreft het vermogen en er rijst na de 

huwelijkssluiting onenigheid over de vraag aan wie het vermogen toebehoort, dan beslist de 

rechter hierover rekening houdend met het geleverde bewijs en ‘wat is ingebracht aan 

inspanning en wat is gedragen aan lasten met betrekking tot de ontwikkeling van het vermogen 

van het gezin’89. Uit deze woorden opgenomen in de Mudawwana kan geconcludeerd worden 

dat ook zonder het aangaan van een overeenkomst de vrouw na huwelijkssluiting een deel van 

het opgebouwde vermogen kan opeisen (bijvoorbeeld bij echtscheiding) en de ‘soort 

inspanning’ en werkzaamheden die tot een verdeling mogen leiden door de rechter beoordeeld 

moeten worden. De Mudawwana specificeert niet de soort bijdrage die door iedere echtgenoot 

geleverd moet worden om aanspraak te mogen maken op een deel van het vermogen. Van 

essentieel belang hierbij is de mededeling van de Marokkaanse regering dat het zwijgen van de 

wet over de bijdrage van de vrouw aan de huishouding niet mag worden uitgelegd als een 

uitsluiting hiervan, in tegendeel; de wet is juist zo ruim opgesteld om de gelijke behandeling 

van man en vrouw in de Mudawwana te benadrukken.90 Hierover zal ik verder uitweiden in 

paragraaf 2.6. 

 

 

 
85 Jordens-Cotran 2007, p.767. 
86 Artikel 49 Mud. 
87 Artikel 49 Mud. 
88 Artikel 47 Mud. 
89 Artikel 49, laatste alinea Mud. 
90 Parlementaire behandeling 2004, p.98-99 geciteerd in Jordens-Cotran 2007, p.782. 
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2.3 De gevolgen op het gebied van het echtscheidingsrecht 

Indien een vrouw kiest voor het Nederlandse of het Marokkaanse recht heeft dit ook gevolgen 

voor de manier waarop zij een (eventuele) echtscheiding kan aanvragen, met name omdat de 

man en vrouw in Nederland gelijke rechten hebben om van echt te scheiden terwijl in Marokko 

de man nog steeds een bevoorrechte positie heeft hierin. 

 

In het Nederlandse echtscheidingsrecht wordt de echtscheiding uitgesproken op verzoek van 

één der echtgenoten of op hun gemeenschappelijk verzoek.91 Dit verzoek wordt bij de rechtbank 

ingediend door een advocaat. Sinds 1971 kan echtscheiding slechts op één grond worden 

uitgesproken, namelijk de duurzame ontwrichting van het huwelijk.92 Het huwelijk is duurzaam 

ontwricht als de samenleving van echtgenoten ondraaglijk is geworden en er geen uitzicht op 

herstel van behoorlijke echtelijke verhoudingen bestaat.93 Indien alleen de vrouw wilt scheiden 

dient zij, via haar advocaat, een eenzijdig verzoek in bij de rechter waarbij zij stelt dat het 

huwelijk duurzaam is ontwricht.94 De rechter stelt zelfstandig de toestand van duurzame 

ontwrichting vast.95 Een eenzijdig echtscheidingsverzoek wordt nagenoeg nooit afgewezen 

door de rechter, omdat het nauwelijks voorkomt dat de duurzame ontwrichting structureel door 

de man wordt bestreden en de vrouw er niet in slaagt de duurzame ontwrichting aannemelijk te 

maken.96 In de meeste gevallen wordt een echtscheiding op gezamenlijk verzoek van beide 

echtgenoten ingediend.97 Ook hier dient als grond de duurzame ontwrichting van het huwelijk 

gesteld te worden.98 De rechter conformeert zich hierbij aan het oordeel van partijen dat hun 

huwelijk duurzaam is ontwricht. Indien partijen een echtscheidingsconvenant hebben 

opgesteld, kan de rechter dit, op verzoek van partijen, geheel of gedeeltelijk opnemen in zijn 

beschikking.99 Als de man en vrouw minderjarige kinderen hebben, waar zij gezamenlijk gezag 

over uitoefenen, dienen zij bij het echtscheidingsverzoek een ouderschapsplan te overleggen.100 

In paragraaf 2.5 ga ik uitgebreider in op het ouderlijke gezag over kinderen in het Nederlandse 

recht. De verplichting om bij een echtscheidingsverzoek een ouderschapsplan te overleggen 

geldt zowel bij eenzijdig ingediende verzoeken als bij een gezamenlijk ingediend verzoek. Het 

 
91 Artikel  1:150 BW. 
92 Vlaardingerbroek 2017/ 5.2. 
93 MvT, Wet herziening echtscheidingsrecht van 6 mei 1971, Stb. 290. 
94 Artikel 1:151 BW. 
95 Hoge Raad 22 maart 1974, NJ 1974, 354. 
96 Voor een zeldzaam geval waarin de vrouw de duurzame ontwrichting niet aannemelijk heeft kunnen maken zie 

Hof ’s-Hertogenbosch 1 mei 2014, NJ 2014, 1239.  
97 Ministerie van Justitie en Veiligheid, WODC, Scheidingen 2017, Factsheet 2018-5, p.2 
98 Artikel 1:154 lid 1 BW. 
99 Artikel 819 Rv. 
100 Artikel 815 lid 2 Rv. 

https://www.navigator.nl/document/id157619740322nj1974354dosred
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idee dat aan deze verplichting ten grondslag ligt, is het bevorderen dat ouders gezamenlijk 

afspraken maken over bepaalde onderwerpen, namelijk de verdeling van de zorg- en 

opvoedingstaken,  het recht op informatie en raadpleging over de kinderen en de 

kinderalimentatie101, zodat het aantal problemen en conflicten tussen ouders beperkt wordt en 

het contact tussen de kinderen en beiden ouders ook na een echtscheiding behouden blijft.102   

 

Anders dan het Nederlandse echtscheidingsrecht wordt in het Marokkaanse echtscheidingsrecht 

onderscheid gemaakt in de echtscheidingsgronden voor de man en die voor de vrouw.  Indien 

de vrouw voor het Marokkaanse recht kiest kan de echtscheiding op vier echtscheidingsgronden 

tot stand komen, namelijk door: een verstoting door de man (talaq)103, een gerechtelijke 

echtscheiding (tatliq)104, de verstoting door de man tegen compensatie (khoel)105 en de 

zelfverstoting van de vrouw (tamliek). De tamliek is zoals eerder besproken een afgeleide 

echtscheidingsgrond en is alleen mogelijk indien dit overeengekomen is in het 

huwelijkscontract. 106 

 

De talaq is de bevoegdheid van de man om het huwelijk te ontbinden door zijn vrouw zonder 

opgave van reden te verstoten. De talaq procedure vangt onder de nieuwe Mudawwana aan op 

het moment dat de man een verzoek bij de rechtbank indient om toestemming te verkrijgen voor 

de adoul om van de talaq te getuigen en de akte hiervan op te maken.107 De rechter is bij een 

verzoek tot talaq gelast met een verzoeningspoging tussen de echtgenoten.108 Dit is een 

essentiële eis in alle echtscheidingsprocedures in de nieuwe Mudawwana, omdat de 

verzoeningspoging gebaseerd is op de Koran en hadith en hierdoor van openbare orde worden 

beschouwd. De rechter heeft de bevoegdheid om alle maatregelen te treffen die hij noodzakelijk 

acht om een verzoening tussen de echtgenoten te bereiken, zoals het aantrekken van arbiters.109 

Als de verzoeningspoging is mislukt, is de rechter gehouden de hiervoor genoemde 

toestemming te verlenen. De man dient na de verstoting een bepaald geldbedrag, een 

schadeloosstelling, te betalen aan de vrouw, de zogeheten moeta. Deze plicht is gebaseerd op 

de Koran en hadith en is bedoeld als smartengeld voor de vrouw om haar leed na de verstoting 

 
101 Artikel 815 lid 3 Rv. 
102 Vlaardingerbroek 2017/5.2.1. 
103 Artikel 78-93 Mud. 
104 Artikel 94-97 Mud. 
105 Artikel 114-120 Mud. 
106 Artikel 89 Mud. 
107 Artikel 79 Mud. 
108 Artikel 81 Mud. 
109 Artikel 82 Mud. 
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te verzachten.110 De moeta wordt in alle gevallen door de rechter vastgesteld.111 Deze wordt 

vastgesteld na het horen van beide echtgenoten over de redenen van de verstoting, de mate van 

willekeur waarmee de echtgenoot deze heeft laten plaatsvinden alsmede het verkrijgen van 

informatie over hun financiële situatie.112 De ontwikkeling van de Mudawwana op dit gebied 

van het recht houdt in dat, hoewel, de man nog steeds de vrouw om welke reden dan ook kan 

verstoten, de schuld aan de scheiding wel relevant is voor de vaststelling van de hoogte van de 

moeta en de teruggave van de bruidsgift.  

 

De tatliq is het recht van de vrouw om zich tot de rechter te wenden voor een echtscheiding. 

Zij kan dit doen op basis van verschillende gronden. Ten eerste kan de vrouw zich tot de rechter 

wenden indien haar echtgenoot de voorwaarden opgenomen in de huwelijksovereenkomst niet 

nakomt.113 De ernst van het opnemen van voorwaarden in het huwelijkscontract blijkt reeds uit 

artikelen 47 en 48 van de Mudawwana waar partijen slecht met toestemming van de rechter en 

in bijzondere omstandigheden geheel of gedeeltelijk van het nakomen van hun verplichtingen 

gevrijwaard kunnen worden. Ten tweede kan de vrouw zich tot de rechter wenden voor een 

echtscheiding indien zij schade heeft geleden.114 Een eenmalige benadeling is voldoende 

wanneer de vrouw hierdoor voortzetting van het huwelijk niet meer wenst. De bewijslast ligt 

bij de vrouw betreffende de door haar beweerde schade. De schade kan met alle bewijsmiddelen 

worden vastgesteld.115 Ten derde kan de vrouw zich tot de rechter wenden voor een 

echtscheiding indien haar man zijn onderhoudsplicht niet nakomt. 116 Het onderhoud van de 

vrouw tijdens het huwelijk is een van de belangrijkste plichten van de man in het huwelijk.117  

Ten vierde kan de vrouw zich tot de rechter wenden voor een echtscheiding bij langdurige 

afwezigheid van haar man. Indiende de man zijn vrouw, en dus zijn echtelijke woning, verlaat 

levert deze handeling niet alleen een echtscheidingsgrond op voor de vrouw, maar ook een 

strafrechtelijke mogelijkheid tot vervolging.118 De grond van deze regeling is dat de vrouw 

recht heeft op intiem contact met haar man volgens rechtsgeleerden.119 De vrouw hoeft hierbij 

niet het nadeel te bewijzen dat zij hierdoor ondervindt, maar slechts zijn afwezigheid.120 Ook is 

 
110 Khamlichi 1994, p.459 geciteerd in Jordens-Cotran 2007, p.319. 
111 Artikel 84 jo 113 Mud. 
112 Artikel 84 Mud. 
113 Artikel 47 en 48 Mud. 
114 Artikel 99-101 Mud. 
115 Artikel 100 Mud lid 1. 
116 Artikel 94 Mud. 
117 Artikel 94 Mud. 
118 Artikel 479 Marokkaans Wetboek van Strafrecht. 
119 Khamlichi 1994, p.422-423 en Majouz 1994, p.224-226 geciteerd in Jordens-Cotran 2007, p.364. 
120 Jordens-Cotran 2007, p.364. 
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in de nieuwe Mudawwana bepaald dat indien de echtgenoot is veroordeeld tot meer dan drie 

jaar gevangenisstraf, die echtgenote een verzoek tot echtscheiding kan indienen. Ten vijfde kan 

de vrouw zich tot de rechter wenden indien er sprake is van een gebrek. Het Marokkaanse recht 

maakt onderscheid tussen twee soorten gebreken die kunnen leiden tot echtscheiding, namelijk 

gebreken die een belemmering vormen voor de huwelijkse samenleving en ziekten die een 

gevaar vormen voor het leven of de gezondheid van de andere echtgenoot en waarvan binnen 

een jaar geen genezing valt te verwachten. Deze golden onder het oude recht alleen met 

betrekking tot een vordering van de echtgenote, maar zijn onder de huidige Mudawwana ook 

van toepassing op de vordering van de man.121 Hiermee is bij het voeren van de procedure 

gelijkheid tussen beiden ontstaan. Ten zesde kan de vrouw zich tot de rechter wenden indien er 

sprake is van gelofte tot onthouding of weigeren van omgang door de man. Uit artikel 112 Mud 

kan het recht van de echtgenote op gemeenschap worden afgeleid. Indien de echtgenoot dit 

weigert kan zij haar zaak voorleggen aan de rechter die de echtgenoot een termijn van vier 

maanden verleent. Indien hij deze omgang weigert spreekt de rechter de echtscheiding uit. Dit 

artikel, dat gebaseerd is op de Koran122, wordt beschouwd als een bewijs van de erkenning van 

de seksualiteit van de vrouw in de islam. Ten slotte kan de vrouw zich tot de rechter wenden 

indien er sprake is van duurzame ontwrichting (chiqaq). Duurzame ontwrichting wordt 

gedefinieerd als een diepgaande en voortdurende onenigheid tussen de echtgenoten, van een 

gradatie die de voortduring van de huwelijkse relatie onmogelijk maakt.123 De chiqaq procedure 

is voor de vrouw interessant, omdat zij noch een specifieke grond noch bewijzen nodig heeft 

om de echtscheiding te vorderen.  

 

De khoel is een echtscheidingsvorm waarbij de echtscheiding tot stand komt met wederzijdse 

instemming. De man verstoot de vrouw (op haar verzoek) in ruil voor een compensatie. De 

khoel wordt als een wederkerige, obligatoire overeenkomst gezien. De man en de vrouw leggen 

in een overeenkomst vast wat hun wederzijdse verplichtingen zijn.124 Tijdens de parlementaire 

behandeling van het wetsvoorstel voor de nieuwe Mudawwana is benadrukt dat alleen de vrouw 

bevoegd is tot een khoel-ontbinding. Nieuw in de Mudawwana is dat de vrouw niet meer 

verplicht is om de eisen van de man met betrekking tot de compensatie te aanvaarden. In het 

verleden gebeurde het namelijk vaak dat de vrouw, om tot de echtscheiding te komen, bereid 

 
121 Jordens-Cotran 2007, p.367. 
122 Surah Al-Nisa, vers 34. 
123 Zie commentaar bij artikel 94 Mud. 
124 Kruiniger 2008, p. 106. 
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was daarvoor zeer zware offers te brengen: ze zag af van haar rechten en/of van het krijgen  van 

een compensatie en/of was bereid tot teruggave van bruidsgift.125 Nu kan de vrouw op basis 

van artikel 120 Mud het geschil aan de rechter voorleggen, waardoor de onderhandelingen 

uiteindelijk onder toezicht van de rechtbank komen te staan die toeziet op de concrete 

omstandigheden. Dit is een niet te onderschatten steun voor de vrouw die over nauwelijks of 

geen onderhandelingsmarge beschikt. Lid 2 van het artikel bepaalt verder dat indien de 

echtgenoot niet tegemoetkomt in het verzoek tot verstoting en de echtgenote volhardt, zij een 

beroep kan doen op de chiqaq procedure, zoals hiervoor uiteengezet. Zoals de Mudawwana 

eisen stelt aan de motieven van de man voor de verstoting heeft de Marokkaanse wetgever ook 

eisen gesteld aan de motieven van de vrouw voor een geldige totstandkoming van de khoel. 

Zoals eerder besproken, wordt in artikel 70 Mud aangespoord om ‘slechts bij uitzondering’ over 

te gaan tot een huwelijksontbinding van welke vorm dan ook. Hier valt de khoel ook onder. 

 

De tamliek is tot slot de laatste mogelijke echtscheidingsgrond voor de vrouw, indien deze 

(zelf)verstotingsbevoegdheid is opgenomen in de huwelijksakte. De man kan de delegatie van 

deze bevoegdheid tot zelfverstoting later niet meer intrekken.126 Het Marokkaanse Ministerie 

van Justitie bevestigt dat de echtgenoten ook gedurende het huwelijk onderling deze 

mogelijkheid tot zelfverstoting kunnen overeenkomen.127 De uitoefening van deze bevoegdheid 

door de vrouw is aan dezelfde procedure onderworpen als de talaq door de man.128 Met andere 

woorden, de vrouw dient net als bij de talaq procedure de rechter te verzoeken om toestemming 

aan de adoul te verlenen om de talaq-akte op te maken.129 De wet bevat geen verplichting voor 

de adoul om de echtgenoten voor te lichten over de mogelijkheid van opneming van een 

zelfverstotingsbeding in de huwelijkse voorwaarden. Het aanwenden van de zelfverstoting 

blijkt ook na invoering van de Mudawwana in 2004 een aangelegenheid van goed 

geïnformeerde en mondige Marokkaanse vrouwen.130 

 

 

 

 
125 Foblets 2009, p.99. 
126 Artikel 89, laatste alinea Mud. 
127 Foblets 2009, p. 97. 
128 Artikel 89 Mud. 
129 Dit dient te gebeuren conform de eisen in artikel 79 Mud. 
130 Jordens-Cotran 2007, p.330. 
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2.4 Het recht op alimentatie in het Nederlandse recht en de sadaq (bruidsgift) in het 

Marokkaanse recht 

De keuze voor een huwelijk onder het Nederlandse of het Marokkaanse recht heeft ook 

gevolgen voor de financiële rechten van de vrouw. In de inleiding heb ik kort het 

alimentatierecht in het Nederlandse recht aangestipt, waarbij een (financiële) 

onderhoudsverplichting kan ontstaan voor de ene partner jegens de andere partner na de 

echtscheiding. Voorts heb ik aangegeven dat het Marokkaanse recht deze specifieke vorm van 

alimentatie niet kent, doch wel de vrouw onder voorwaarden verschillende financiële rechten 

toekent. In deze paragraaf ga ik nader in op het recht op partneralimentatie in het Nederlandse 

recht en de bruidsgift en andere financiële tegemoetkomingen voor de gescheiden vrouw in het 

Marokkaanse recht.  

 

Indien de vrouw voor het Nederlandse recht kiest, kan zij na de echtscheiding recht hebben op 

alimentatie. De rechter kan bij de echtscheidingsbeschikking of bij latere uitspraak de 

alimentatie vaststellen. Hij is daartoe bevoegd, maar niet verplicht.131 De rechter stelt de 

alimentatieverplichting vast indien de vrouw niet voldoende inkomsten voor haar 

levensonderhoud heeft, noch zich deze in redelijkheid kan verwerven.132 De rechter kan zich 

aldus laten leiden door de billijkheid, maar is hierin niet geheel vrij. Voor de toekenning van 

alimentatie zijn namelijk twee beginselen van groot belang, namelijk het 

behoeftigheidsbeginsel (behoefte van de verzoekende ex-echtgenoot) en het 

draagkrachtbeginsel (draagkracht van de andere gewezen echtgenoot).133 Daarnaast kunnen 

niet-financiële factoren een rol spelen, zoals het gedrag van de alimentatiegerechtigde.   

Het behoeftigheidsbeginsel vereist dat de verzoeker niet met eigen financiële middelen in zijn 

behoeften kan voorzien. De rechter zal in beginsel allereerst bepalen wat de omvang van de 

behoefte van de verzoeker is en bepaalt hierbij welk bedrag de verzoeker nodig heeft om in 

eigen levensonderhoud te voorzien. Hierbij is het huwelijkse welvaartsniveau het 

uitgangspunt.134 Vervolgens beoordeelt de rechter of uit eigen inkomsten, of uit inkomsten die 

in redelijkheid kunnen worden verworven, voorzien kan worden in die behoefte. De Commissie 

Alimentatienormen (1978) heeft een aantal omstandigheden opgesomd die in redelijkheid aan 

 
131 HR 21 november 1913, NJ 1913, 1320. 
132 Artikel 1:157 lid 1 BW. 
133 Vlaardingerbroek 2017/5.5.1. 
134 Spalter 2013, p.12. 

https://www.navigator.nl/document/ide90a8c9a73e074121f88bf17bc9ea53e
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het verwerven van inkomsten in de weg kunnen staan.135 Indien de inkomsten zijn berekend en 

deze de behoefte niet dekken is er aldus sprake van behoeftigheid.   

De draagkracht van de alimentatieplichtige wordt niet alleen bepaald door het inkomen, maar 

ook door het vermogen.136 De rechter kan daarnaast rekening houden met de verplichtingen van 

de alimentatieplichtige, zoals schulden of andere wettelijke onderhouds- en 

alimentatieverplichtingen jegens derden. Het komt in de praktijk vaak voor dat de draagkracht 

van de alimentatieplichtige niet voldoende ruimte laat om in de behoefte van de ex-echtgenoot 

te voorzien.137 Om proces-technische reden wordt daarom eerst de draagkracht berekend, 

voordat de behoeftigheid wordt bepaald.  

Indien aan de vereisten van behoeftigheid en draagkracht is voldaan, kan de rechter beslissen 

de partneralimentatie toe te kennen. De rechter kan hier bepaalde voorwaarden en een termijn 

aan verbinden.138 Indien de rechter geen termijn vaststelt, eindigt de alimentatieverplichting 

van rechtswege na het verstrijken van een termijn van twaalf jaren, die aanvangt op de datum 

van inschrijving van de beschikking in de registers van de burgerlijke stand.139 Indien de duur 

van het huwelijk niet meer bedraagt dan vijf jaren en uit dit huwelijk geen kinderen geboren 

zijn, eindigt de alimentatieverplichting van rechtswege na het verstrijken van een termijn die 

gelijk is aan de duur van het huwelijk.140 Deze termijn is door de wetgever zo in de wet 

opgenomen, omdat men vond dat naarmate het huwelijk korter had standgehouden, ook in 

mindere mate nadelige (financiële) gevolgen door het huwelijk zouden zijn ontstaan.141 Zoals 

in hoofdstuk 1 besproken, is echter recentelijk een initiatiefvoorstel aangenomen waarmee de 

duur van de partneralimentatie verlaagd wordt naar de helft van de duur van het huwelijk met 

een maximum van vijf jaar. Deze wet gaat in per 1 januari 2020 en geldt dan alleen voor 

scheidingen die zich na deze datum voordoen.  

Soms besluit de rechter, ondanks de behoeftigheid en draagkracht, geen partneralimentatie toe 

te wijzen. Hierbij kunnen verschillende niet-financiële factoren een rol spelen, zoals wangedrag 

van de behoeftige ex-echtgenoot jegens de ander of zodanige korte huwelijks- of 

samenlevingsduur dat tussen de echtgenoten geen lotsverbondenheid is ontstaan.142   

 
135 Een aantal omstandigheden die in de weg kunnen staan aan het verwerven van inkomsten zijn de noodzaak tot 

verzorging van de kinderen, de leeftijd, de gezondheidstoestand van de vrouw, de situatie op de arbeidsmarkt, de 

achterstand in scholing en vakopleiding en de passendheid van de door de vrouw te verrichten arbeid. Zie Rapport 

Commissie Alimentatienormen 1978.  
136 Hoge Raad 20 mei 1949, NJ 1950, 50. 
137 Asser/De Boer 1* 2010/622. 
138 Artikel 1:157 lid 3 BW. 
139 Artikel 1:157 lid 4 BW. 
140 Artikel 1:157 lid 7 BW. 
141 Kamerstukken II 1985/86,19 295,C, p.8. 
142 Spalter 2013, p.13. 

https://www.navigator.nl/document/id34c162f669ac95bb40249dcd16f61b7e
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Naast de mogelijkheid om de rechter om partneralimentatie te verzoeken, kunnen partijen zelf 

afspraken maken over de partneralimentatie en de hoogte, de voorwaarden en de duur 

daarvan.143 slot verstrijkt de alimentatieverplichting na de afgesproken termijn of vervalt deze 

van rechtswege wanneer de ex-echtgenoot, die de alimentatie ontvangt, in het huwelijk treedt, 

een geregistreerd partnerschap aangaat dan wel gaat samenleven met een ander als waren zij 

gehuwd.144 De rechtvaardiging voor deze beëindiging ligt in de verplichting van de nieuwe 

partner om de ander het nodige te verschaffen.145 Deze beëindiging van de alimentatieplicht is 

definitief, dat wil zeggen dat het beëindigen van de samenwoning een oude 

alimentatieverplichting niet doet herleven.  

 

Zoals eerder aangegeven kent het Marokkaanse recht, anders dan het Nederlandse recht, geen 

algemene alimentatieplicht van de echtgenote na de echtscheiding. Wel is de vrouw volgens 

artikel 84 Mud gerechtigd tot de volgende financiële tegemoetkomingen na de echtscheiding: 

1. Het onderhoud gedurende haar wachttijd (idda);  

2. De schadeloosstelling (moeta) naar aanleiding van de verstoting; 

3. Haar onderhoud als zij voor de kinderen zorgt; en 

4. Het uitbetalen van het uitgestelde deel van de sadaq (bruidsgift). 

De man is dus verplicht de vrouw te onderhouden in een aantal gevallen. Allereerst blijft de 

man onderhoudsplichtig ten aanzien van zijn ex-echtgenote gedurende haar wachttijd (idda). 

Hierbij dient de man de vrouw te voorzien in haar kosten voor haar voeding, kleding, medische 

zorg en huisvesting.146 De wachttijd (idda) van een zwangere vrouw eindigt door het voldragen 

van haar zwangerschap of het afbreken daarvan.147 De wachttijd (idda) van een vrouw die niet 

zwanger is bedraagt drie maanden (menstruatieperioden om precies te zijn). Daarnaast dient de 

man zijn vrouw, zoals besproken in paragraaf 2.3, de moeta te betalen naar aanleiding van de 

verstoting. Voorts dient de man zijn vrouw een betaling te geven voor het onderhoud van de 

kinderen en haarzelf als zij voor hen zorgt. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de 

leefomstandigheden en onderwijskosten van de kinderen vóór de verstoting.148 De huisvesting 

van de kinderen maakt deel uit van de verplichtingen van de man jegens zijn kinderen; hij dient 

de kosten ervan te garanderen.149 De kinderen mogen ook niet uit de echtelijke woning worden 

 
143 Artikel 1:158 BW.  
144 Artikel 1:160 BW.  
145 Artikel 1:81 en 1:80b BW. 
146 Jordens-Cotran 2007, p.318. 
147 Artikel 133 Mud. 
148 Artikel 85 Mud. 
149 Artikel 168 Mud. 
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gezet zolang de vader geen andere huisvesting voor hen ter beschikking heeft gesteld. De 

rechter baseert zich op de verklaringen van beide partijen bij het bepalen van de verschuldigde 

bedragen.150 Daarmee neemt de rechter in acht het door hen ingeleverde bewijs over hun 

inkomsten en hun financiële positie. Hier kunnen zonnodig ook deskundigen bij betrokken 

worden. Tot slot dient de man het (eventueel) uitgestelde deel van de bruidsgift (sadaq) aan de 

vrouw te voldoen.  

 

De sadaq is de bruidsgift aan de vrouw die zijn basis vindt in verscheidene verzen in de Koran151 

en ahadith. De term bruidsgift wordt vaak verward met andere termen zoals bruidsschat of 

bruidsprijs. Een bruidsschat is hetgeen dat door de vrouw, haar vader of haar familie wordt 

ingebracht aan geld of goederen in het huwelijk. Bij goederen kan gedacht worden aan een 

huwelijksuitzet die de vrouw vanuit haar ouderlijke huis meeneemt voor in de echtelijke woning 

van partijen. De bruidsprijs is de vergoeding die de man betaalt aan de familie van zijn 

aanstaande echtgenoten. De bruidsschat en de bruidsprijs kennen geen verplicht karakter in het 

islamitische recht en komen daarom ook niet voor in het Marokkaanse recht, maar de 

bruidsschat is een eeuwenoude traditie in Marokko. In het Marokkaanse recht wordt de sadaq 

beschouwd als een geschenk door de man aan de bruid om zijn wens tot het aangaan van een 

huwelijk en het stichten van een gezin op vaste fundamenten te kennen te geven. De bruidsgift 

is eigendom van de vrouw die er naar believen over mag beschikken.152 De Mudawwana bevat 

verder een verwijzing naar de morele en symbolische betekenis van de bruidsgift om zo de 

soms zeer grote bedragen die door de vrouw en haar familie geëist kan worden aan banden te 

leggen. Artikel 13 lid 2 en artikel 14 Mud bepalen dat de echtgenoten geen uitdrukkelijk beding 

in de huwelijksakte mogen opnemen waarin zij afstand van de sadaq overeenkomen. De sadaq 

behoort daarmee, zoals eerder opgemerkt, tot een van de voorwaarden van een geldig huwelijk. 

Dit betekent niet dat de sadaq ook daadwerkelijk voorafgaand aan de huwelijkse samenleving 

moet worden betaald. Het stel kan namelijk afspreken dat de betaling op een later moment 

plaatsvindt.153 In dat geval wordt de bruidsgave een vordering uit schuld.154  

Vrouwen die voor zowel voor het Nederlandse als Marokkaanse recht trouwen maken graag 

gebruik van zowel hun recht op partneralimentatie als van het behoud van hun sadaq. De sadaq 

blijkt echter tijdens echtscheidingsprocedures in Nederland een discussiepunt. Zo ontstaat er 

 
150 Jordens-Cotran 2007, p.319. 
151 Bijvoorbeeld Soerat A-Nisa, verzen 4 en 24.  
152 Artikel 29 Mud.  
153 Artikel 30 Mud.  
154 Artikel 31 Mud. 
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discussie over de kwalificatie van de sadaq naar Nederlands recht en de gerechtigde tot de 

sadaq. De kwalificatie van de sadaq blijkt niet eenduidig te zijn in de Nederlandse rechtspraak 

en is afhankelijk van de exacte feiten en omstandigheden waaronder de sadaq is afgesproken. 

De sadaq kan op vier manieren gekwalificeerd worden, namelijk als partneralimentatie, als 

vermogensbestanddeel, als verbintenis uit overeenkomst en als apart rechtsfiguur. 155 De manier 

waarop de sadaq wordt gekwalificeerd heeft gevolgen voor vrouwen bij de echtscheiding. 

Omdat de sadaq in de Nederlandse rechtspraak vaak wordt gekwalificeerd als 

partneralimentatie en deze kwalificatie de meest verstrekkende gevolgen heeft voor de vrouw, 

zal ik mij beperken tot het bespreken van de sadaq als partneralimentatie.156 

 

De sadaq wordt gekwalificeerd als partneralimentatie wanneer de sadaq in dat specifieke geval 

wordt gezien als afspraak omtrent de betaling van het levensonderhoud voor de vrouw na de 

echtscheiding.157 Dit heeft tot gevolg dat er daarnaast geen ruimte is om nog partneralimentatie 

toe te kennen aan de vrouw, omdat de vordering tot betaling van de sadaq wordt gezien als 

partneralimentatie. Dit is problematisch voor vrouwen wanneer er een lage sadaq is 

overeengekomen en de toewijzing van alimentatie beperkt blijft tot dit overeengekomen bedrag. 

In de literatuur zijn de meningen verdeeld over de juistheid van deze kwalificatie. De 

kwalificatie van de sadaq als partneralimentatie is volgens Rutten problematisch om een aantal 

redenen.158 Allereerst kan volgens haar de sadaq-overeenkomst niet gelijkgesteld worden met 

een Nederlandse alimentatieovereenkomst, omdat de alimentatieovereenkomst enkel gesloten 

mag worden met het oog op een naderende echtscheiding.159 De sadaq wordt echter reeds 

overeengekomen tijdens de huwelijkssluiting. Daarnaast is de partneralimentatie bedoeld voor 

na de echtscheiding, terwijl de vrouw tijdens het huwelijk naar eigen wens mag beschikken 

over de sadaq. Voorts voert Rutten tegen de kwalificatie van de sadaq als partneralimentatie 

aan dat de maatstaven van behoefte en draagkracht bepalend zijn voor de vaststelling van de 

partneralimentatie, terwijl deze maatstaven zijn niet van belang voor de bepaling van de hoogte 

van de sadaq. Een ideale oplossing voor de kwalificatie van de sadaq binnen het Nederlandse 

recht zou zijn de kwalificatie als verknochte goederen160. Hiermee zijn de fiscaalrechtelijke 

gevolgen van een schenking niet van toepassing en sluiten de rechtsgevolgen goed aan op de 

 
155 Rutten 2009, p.1. 
156Rutten 2009, p.4. 
157 Rechtbank 's-Gravenhage 1 februari 1999, NIPR 1999, 143 en Rechtbank Utrecht 30 januari 2008, JIN 2008, 

106. 
158 Rutten 2009, p.3. 
159 Zij onderbouwt deze mening met de uitspraak van de Hoge Raad, 7  maart 1980, NJ 1980/363. 
160 Artikel 1:94 BW.  
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ware aard van de sadaq.161 De vrouw is hiermee namelijk de enige gerechtigde van een 

volledige beschikking over de sadaq zonder een verplichte teruggave aan de man. Hiermee 

blijft ook verrekening achterwege bij de verdeling van de huwelijksgemeenschap, namelijk de 

verdeling bij helfte, en blijft de vrouw recht hebben op partneralimentatie.   

 

2.5 De gevolgen op het gebied van het ouderlijke gezag 

Indien een vrouw kiest voor het Nederlandse of het Marokkaanse recht heeft dit ook 

verschillende gevolgen voor haar gezag over haar kinderen. Echter, in Nederland zal de rechter, 

met betrekking tot het ouderlijke gezag, nooit het Marokkaanse recht toepassen, omdat de 

ongelijkheid van de ouders in het Marokkaanse recht in strijd is met de openbare orde in 

Nederland. De verstrekkende gevolgen, die ik in deze paragraaf uiteen zal zetten, kunnen wel 

een rol spelen in Marokko en of in andere derde landen. 

 

In het Nederlandse recht oefenen de ouders gedurende hun huwelijk gezamenlijk het gezag uit 

over hun kinderen. Dit gezamenlijke gezag loopt door na de echtscheiding.162 De ouders blijven 

dus, ondanks dat zij uit elkaar zijn, gezamenlijk belast met het ouderlijk gezag. Dit 

gezamenlijke gezag eindigt vanzelfsprekend als het kind meerderjarig wordt of als een van de 

ouders komt te overlijden. Daarnaast kan een ouder het gezag over het kind verliezen indien de 

ouder onbevoegd raakt tot het gezag.163 Vaak raakt een ouder onbevoegd tot het gezag als die 

ouder onder curatele wordt gesteld. Voor andere dan de hiervoor vermelde gevallen is een 

rechterlijke beslissing nodig om een einde te maken aan het gezamenlijke gezag.164 Dit doet de 

rechter indien er een onaanvaardbaar risico is dat het kind klem of verloren zou raken tussen de 

ouders en er niet te verwachten is dat hierin binnen afzienbare tijd voldoende verbetering zou 

komen165 of wijzigingen van het gezag anderszins in het belang van het kind noodzakelijk 

is166.167 

 

Het ouderlijke gezag in het Marokkaanse recht is anders geregeld dan het Nederlandse recht en 

kent twee op het islamitische recht gebaseerde elementen, namelijk enerzijds het 

verzorgingsrecht (hadana) en anderzijds de zeggenschap en wettelijke vertegenwoordiging. 

 
161 Onay 2016, p.2. 
162 Artikel 1:251 lid 2 BW. 
163 Artikel 1:253q jo 1:246 jo 1:253r BW. 
164 GS Personen- en familierecht, art. 1:251 BW, aant. 3.1 
165 Artikel 1:251a lid 1 sub a 
166 Artikel 1:251a lid 1 sub b 
167 Kruiniger 2008, p.22. 
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Het verzorgingsrecht omvat het verschaffen van voedsel en kleding aan het kind, het 

schoonhouden van het kind en het omringen van het kind met alle genegenheid en liefde die 

voor zijn psychische en geestelijke ontwikkeling nodig is.168 Dit verzorgingsrecht komt toe aan 

de moeder, omdat de moeder in de ogen van islamitische rechtsgeleerden het meest geschikt is 

om deze taken uit te oefenen.169 Het tweede aspect van het ouderlijke gezag in het Marokkaanse 

recht is gericht op de toekomst van het kind en het vormen van zijn persoonlijkheid.170 Dit 

omvat de beslissing over de schoolopleiding, de morele en religieuze opvoeding en het verlenen 

van toestemming aan de minderjarige. Volgens islamitische rechtsgeleerden is de vader de 

meest geschikte persoon om deze taken te vervullen.171 De duur van de hadana is tot de 

meerderjarige leeftijd voor jongens en meisjes.172 Oefent de moeder de hadana uit, dan 

onderhoudt de vader, die van rechtswege bijna alle aspecten van het gezag na de echtscheiding 

uitoefent, nauw contact met het kind.173  

 

Indien de vrouw hertrouwt verliest zij het verzorgingsrecht. Hier gelden echter een aantal 

uitzonderingsgronden. De vrouw die hertrouwt behoudt haar recht op hadana zolang het kind 

jonger is dan 7 jaar.174 Daarnaast behoudt de vrouw haar recht op hadana als de ontzetting van 

de moeder van haar zorgtaken schadelijk is voor het kind, ook als het kind ouder is dan 7 jaar.175 

Voorts verliest de hertrouwende vrouw de hadana niet als het kind gehandicapt is en zijn 

verzorging door een andere persoon dan de moeder derhalve ‘onmogelijk’ wordt geacht.176 Ook 

verliest de hertrouwde vrouw de hadana niet indien tussen haar nieuwe echtgenoot en het kind 

sprake is van bloedverwantschap177178. Tot slot behoudt de vrouw die hertrouwt haar recht op 

de hadana indien de volgende gerechtigde op de hadana, zijnde de vader van het kind, niet 

binnen een jaar nadat hij kennis heeft genomen van het nieuwe huwelijk van de moeder zijn 

verzorgingsrecht opeist.179 Er wordt er dan namelijk vanuit gegaan dat de vader de hadana niet 

ambieert.  

 
168 Jordens-Cotran 2007, p.586. 
169 Jordens-Cotran 2007, p.587. 
170 Chahboun 2000, p.45 geciteerd in Jordens-Cotran 2007, p.587. 
171 Jordens-Cotran 2007, p.587. 
172 Artikel 166, eerste alinea Mud. 
173 Jordens-Cotran, p.618. 
174 Artikel 175 lid 1 Mud.  
175 Artikel 175 lid 1 Mud. 
176 Artikel 175 lid 2 Mud. 
177 Artikel 175 lid 3 Mud. 
178 Het huwelijk met de wettelijke vertegenwoordiger – vaak een broer of neef van de vader- acht men als de beste 

oplossing zowel voor de moeder, wier recht op hertrouwen onder voorwaarden door alle rechtsgeleerden benadrukt 

wordt, als voor het kind.  
179 Artikel 176 Mud. 
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2.6 Gelijkheid tussen man en vrouw in de praktijk 

Zoals besproken in hoofdstuk 1, hebben zowel het Nederlandse als het Marokkaanse recht op 

verschillende gebieden een ontwikkeling doorgemaakt. Een van deze gebieden betreft de 

gelijkheid tussen de man en vrouw in het recht. Zo resulteerde de verschillende economische, 

sociale en ideologische veranderingen in de Nederlandse samenleving in de erkenning van de 

gelijkheid van vrouwen binnen het Nederlandse familierecht. De vrouwen werden 

handelingsbekwaam en de echtscheiding werd voor zowel de man als vrouw versoepeld waarbij 

de duurzame ontwrichting de enige echtscheidingsgrond werd. In Marokko is met de invoering 

van de nieuwe Mudawwana in 2004 getracht meer gelijkheid te creëren tussen de man en vrouw 

door middel van aantal voorzichtige hervormingen door te voeren. Zo werd een einde gemaakt 

aan het patriarchale model dat voor de hervormingen bestond door het huwelijk nu te 

beschrijven als een harmonieuze relatie tussen twee gelijkwaardige partners, door polygamie te 

beperken, door de talaq onder rechterlijke toezicht te plaatsen en door de invoering van de 

tamliek en de chiqaq procedure die vrouwen toestaat zich in alle omstandigheden tot de rechter 

te wenden. De nieuwe Mudawwana is in vergelijking met andere islamitische landen 

vooruitstrevend180 en met deze wijzigingen in het recht is de rechtspositie van vrouwen 

substantieel verbeterd is. Echter, van volledige gelijkheid tussen de rechtspositie van de man 

en die van de vrouw is nog steeds geen sprake. Zo is polygamie, ondanks de beperking hiervan, 

nog steeds mogelijk voor de man. Ook wordt er nog steeds een onderscheid gemaakt in de 

echtscheidingsgronden voor de man en die voor de vrouw. Verder blijkt uit onderzoek in de 

praktijk dat er nog steeds een aantal obstakels zijn waardoor vrouwen niet optimaal hun rechten 

in Marokko kunnen benutten en de nagestreefde gelijkheid achterblijft. Omdat deze 

ongelijkheid voor vrouwen een van de belangrijke gevolgen is van het kiezen voor een huwelijk 

onder het Marokkaanse recht, zal ik hier nader op ingaan. 

Voor vrouwen die in Marokko wonen zijn er een aantal redenen waardoor zij hun rechten niet 

optimaal kunnen benutten. Een van de redenen is dat in Marokko meer vrouwen dan mannen 

slachtoffer zijn van sociale uitsluiting; hun armoede is duidelijk zichtbaar op het platteland en 

in de arme wijken van de steden. 181 Zo is er in het straatbeeld van Marokkaanse steden een 

stijgend aantal bedelende vrouwen waar te nemen, doorgaans weduwen, gescheiden of zieke 

vrouwen en vrouwen met een groot aantal kinderen. Er zijn ook meerdere obstakels die 

vrouwen in Marokko beletten aanspraak te maken op hun rechten. In Marokko is 38% van de 

 
180 Bartels 2017, p.91. 

181 Buitelaar 2018, p,15.  
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vrouwen analfabeet.182 Daarnaast spreekt een groot deel van de bevolking Berbers en kan 

daardoor de wetteksten in het Arabisch niet lezen. Daarbij komt dat de plattelandsgebieden in 

Marokko minder zijn ontwikkeld waardoor er sowieso weinig kennis is van wet- en regelgeving 

onder de bevolking183 maar ook de ontoereikende infrastructuur van het land en het gebrek aan 

logistieke middelen zorgen ervoor dat vrouwen op het platteland minder goed toegang hebben 

tot rechtshulp en andere non-profit organisaties die hen zouden kunnen helpen met hun rechten.  

 

Daarnaast zijn er ook nog een aantal obstakels die ervoor zorgen dat niet alleen de vrouwen die 

in Marokko wonen, maar ook de vrouwen die in Nederland wonen niet optimaal gebruik kunnen 

maken van hun rechten onder het Marokkaanse recht, waardoor ook zij in een achtergestelde 

positie kunnen raken. Parlementariër en advocaat Fatima Moustaghfir geeft in dit kader als een 

van de structurele problemen aan dat kennis van de nieuwe Mudawwana soms ontbreekt bij 

advocaten en overheidspersonen. Zo stelt zij dat de advocaten en overheidspersonen in 

Marokko de Mudawwana niet de aandacht gegeven hebben die het verdient en daardoor de wet 

niet volledig hebben doorgrond.184 Achraf Booley meent voorts dat er nog tal van andere 

oorzaken zijn die ervoor zorgen dat de uitvoer van een effectieve en efficiënte rechtspraak 

verhinderd wordt, zoals te lange hoorzittingen en onvoldoende (financiële als persoonlijke) 

rechtsmiddelen van partijen.185 

Volgens Fatima Maghnaoui, directeur van het Annaja Centrum in Rabat, kan de wet wel 

veranderd worden, maar om te zorgen dat deze ook echt zo uitgevoerd wordt moeten de rechters 

met een open blik te werk gaan. Volgens haar wordt de wet nu vaak toegepast vanuit een 

patriarchaal perspectief, op een manier die mannen ten goede komt.186 Dit wordt bevestigd door 

Willman Bordat en Kouzzi.187 Dit heeft volgens hen te maken met de mogelijkheid die de 

herziene tekst van de Mudawwana rechters biedt om terug vallen op de malekitische leer om te 

beslissen over zaken die niet in de Mudawwana zijn opgenomen (hier zijn er veel van), 

waardoor er voldoende ruimte is voor de rechters om de meest conservatieve religieuze 

interpretaties toe te passen. Ook Hanafi merkt de toepassing van het recht vanuit een 

patriarchaal perspectief op.188 

 
182 Erlanger en Mekhennet 2009 geciteerd in Kronemeijer 2009, p. 26.  
183 Erlanger en Mekhennet 2009 geciteerd in Kronemeijer 2009, p. 26.  
184 Kronemeijer 2009, p.26. 
185 Booley 2016, p,3. 
186 Ali 2009 geciteerd in Kronemeijer 2009, p.27. 
187 Willman Bordat 2004. 
188 Hanafi 2013, p.13. 
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Maghnaoui illustreert verder in het artikel het voorbeeld van de uitzondering op de toegestane 

leeftijd om te trouwen. Ter bescherming van vrouwen tegen een huwelijk op te jonge leeftijd, 

mogen vrouwen (en mannen) sinds de invoering van de nieuwe Mudawwana, tenzij er sprake 

is van een uitzonderlijke situatie189, pas op hun 18e trouwen.190 Toch neemt het aantal 

huwelijken met een minderjarige juist toe.191 Volgens Maghnaoui komt dat doordat de rechter 

alleen toestemming hoort te geven voor een huwelijk onder de 18 wanneer er uitzonderlijke 

omstandigheden zijn, maar die uitzonderingen zien we nu bij duizenden. De staat heeft volgens 

haar veel moeite gedaan om rechters en ambtenaren voor te lichten over  de nieuwe wetgeving, 

maar traditionele opvattingen over het huwelijk en over man-vrouw verhoudingen trekken nog 

een zware wissel op de effectiviteit van de nieuwe Mudawwana. Hoewel de invoering van de 

nieuwe Mudawwana veel obstakels is tegengekomen, is er wel degelijk veel bereikt. In 2008 

waren 26.000 van de aangevraagde echtscheidingen op initiatief van de vrouw. Dit aantal staat 

tegenover 14.000 aanvragen op initiatief van de man.192 In hetzelfde jaar was 30 % van de 

echtscheidingen gebaseerd op wederzijds goedvinden, een concept dat geïntroduceerd is in de 

nieuwe Mudawwana.193  

 

De voorgenoemde obstakels zorgen ervoor dat ook vrouwen in Nederland niet optimaal hun 

rechten onder het Marokkaanse recht kunnen benutten, waardoor zij in een achtergestelde 

positie kunnen raken. Zo spreekt ook in Nederland het grootste gedeelte van de Marokkaanse 

Nederlanders Berbers194 en kunnen daardoor de wetteksten in het Arabisch niet goed begrijpen. 

Daarnaast hebben de structurele problemen van de rechtbank, zoals de inefficiënte rechtspraak 

en de patriarchale toepassing van het recht door de rechterlijke macht, ook effect op vrouwen 

in Nederland die voor het Marokkaanse recht gehuwd zijn. Daarom is het belangrijk dat 

Marokkaanse vrouwen in Nederland voorlichting krijgen over het Marokkaanse huwelijks- en 

echtscheidingsrecht, de gevolgen van hun keuze en de toepassing van dit recht in de praktijk. 

In het volgende hoofdstuk zal ik nader ingaan op mijn onderzoek naar de beweegredenen voor 

Marokkaans-Nederlandse vrouwen om voor een bepaald huwelijksstelsel te kiezen en in 

hoeverre zij kennis hebben van deze huwelijksstelsels.  

 
189 Artikel 9 MUD. 
190 Artikel 8 MUD.  
191 Ali 2009 geciteerd in Kronemeijer 2009, p.27. 
192 Kronemeijer 2009, p.28. 
193 Kronemeijer 2009, p.28. 
194 Dit is te verklaren doordat de meeste eerste generatie Marokkanen uit de Rif (Noord-Marokko) komen waar 

vroeger de werving van gastarbeiders plaatsvond, zie Fokkema & Harmsen 2009, p.1 
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Hoofdstuk 3 – Onderzoek naar de beweegredenen van Marokkaans-

Nederlandse vrouwen om voor een bepaald huwelijksstelsel te kiezen en hun 

kennis over het Nederlandse en Marokkaanse echtscheidingsrecht 
 

Zoals besproken in de inleiding, kiezen veel Marokkaanse Nederlanders naast een huwelijk ten 

overstaan van een Nederlandse ambtenaar van de burgerlijke stand, ook voor een huwelijk 

volgens het Marokkaanse recht. Hier kunnen verschillende redenen aan ten grondslag liggen, 

zoals de dubbele nationaliteit, culturele en religieuze factoren. Door middel van een enquête 

heb ik onderzocht wat de daadwerkelijke beweegredenen zijn voor Marokkaans-Nederlandse 

vrouwen om voor een bepaald huwelijksstelsel te kiezen.  

 

Daarnaast zijn er verschillende signalen waaruit blijkt dat veel Marokkaans-Nederlandse 

vrouwen niet op de hoogte zijn van de wezenlijke verschillen tussen het Nederlandse en 

Marokkaanse huwelijk- en echtscheidingsrecht. Het Centrum voor Internationale 

Samenwerking constateerde in haar publicatie195 dat er diverse knelpunten zijn die ervoor 

zorgen dat echtscheidingsprocedures moeizaam verlopen en vrouwen onvoldoende voor hun 

rechten op durven te komen, met als een van de voornaamste knelpunten de onvoldoende kennis 

bij zowel mannen als vrouwen over de nieuwe Mudawwana. Middels de enquête heb ik dan 

ook voorts onderzocht in hoeverre Marokkaans-Nederlandse vrouwen die een keuze voor een 

huwelijk onder het Nederlandse en/of Marokkaanse recht hebben gemaakt, dan wel overwegen 

een dergelijke keuze te maken, op de hoogte zijn van zowel het Nederlandse als Marokkaanse 

huwelijks- en echtscheidingsrecht.  

 

Zoals reeds opgemerkt, is het onderzoek uitgevoerd door middel van enquêtes. De enquête 

bestaat in totaal uit 30 vragen die ingaan op verschillende aspecten van zowel het Nederlandse 

als Marokkaanse huwelijks- en echtscheidingsrecht, de beweegredenen om voor het 

Nederlandse en/of Marokkaanse huwelijksstelsel te kiezen en op de vraag of de mening van de 

vrouwen over het trouwen naar het Nederlandse en/of Marokkaanse recht veranderd is naar 

aanleiding van de informatie die zij in de enquête over beide huwelijksstelsels hebben 

verkregen.  

 

 De vragenlijst is opgenomen in deze scriptie als bijlage 1. Een overzicht van de output van de 

enquête is in deze scriptie opgenomen als bijlage 2. 

 
195 A. Makic (2008), p. 7. 
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Vraag 1 gaat over het geslacht van de geënquêteerde, met de optie van man of vrouw. Omdat 

dit onderzoek is gericht op de Marokkaans-Nederlandse vrouwen stuurt de enquête men 

automatisch door naar de eindpagina indien men aangeeft man te zijn.  

Vragen 2 tot en met 5 gaan over de achtergrond van de geënquêteerde, zoals leeftijd, hoogst 

behaalde niveau, huwelijkse status en, indien getrouwd (geweest), voor welke wet de 

geënquêteerde getrouwd is (geweest). 

Vragen 6 en 7 gaan over de vraag in hoeverre geënquêteerde bekend is met het Nederlandse en 

Marokkaanse huwelijks- en echtscheidingsrecht.  

Vraag 9 gaat over de beweegredenen om te kiezen voor een bepaald huwelijksstelsel. Hierbij 

heb ik een aantal mogelijke beweegredenen opgesomd, doch stond het de geënquêteerde vrij 

om andere beweegredenen in te vullen. 

Vragen 10 tot en met 23 bevatten vragen over het Nederlandse huwelijks- en 

echtscheidingsrecht waarmee ik de kennis van de geënquêteerde over het Nederlandse 

huwelijks- en echtscheidingsrecht wil testen. 

Vragen 24 tot en met 26 bevatten vragen over het Marokkaanse huwelijks- en 

echtscheidingsrecht waarmee ik de kennis van geënquêteerde over het Marokkaanse huwelijks- 

en echtscheidingsrecht wil testen.  

Ik eindig met een aantal vragen over of de mening van geënquêteerde over het Nederlandse en 

Marokkaanse huwelijks- en echtscheidingsrecht veranderd is nu zij meer informatie hierover 

hebben gehad. Hierbij staat het geënquêteerde vrij om in een paar zinnen uit te leggen waarom 

haar mening is veranderd.  

 

De enquête is in totaal door 351 respondenten ingevuld,196 waarvan 348 vrouwen en 3 mannen. 

Zoals eerder uitgelegd, stopt de enquête nadat iemand aangeeft dat hij een man is. Vragen 2 en 

verder zijn derhalve enkel beantwoord door vrouwelijke respondenten. De dataverzameling 

heeft plaatsgevonden in de periode tussen juni 2019 en juli 2019. Hierbij heb ik gebruik 

gemaakt van sociaal media om de enquête197 te verspreiden in een aantal Facebook-groepen 

waar mijn doelgroep, namelijk Marokkaans-Nederlandse vrouwen, actief participeren. De 

betreffende Facebook-groepen zijn speciaal aangemaakt voor vrouwen en bieden de 

 
196 Het aantal vrouwen/antwoorden per vraag kan verschillen. Over het algemeen schommelt dit tussen de 250 en 

348 mensen. Zie verder de als bijlage toegevoegde onderzoeksresultaten. 
197 De enquête heb ik online aangemaakt via de website www.enquetesmaken.com. Dit is een website waar 

eenvoudig professionele online enquêtes aangemaakt kunnen maken. De link naar mijn enquête is 

https://www.enquetesmaken.com/s/scriptiemarokkaansrecht.  

http://www.enquetesmaken.com/
https://www.enquetesmaken.com/s/scriptiemarokkaansrecht
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gelegenheid om verschillende onderwerpen te bespreken. Niet zelden is het onderwerp juridisch 

van aard en wordt er om juridisch advies gevraagd over zowel het Nederlandse als Marokkaanse 

huwelijks- en echtscheidingsrecht. Ik heb er dan ook voor gekozen om via dit medium mijn 

enquête te verspreiden. Ik heb het verzoek tot het invullen van mijn enquête zowel gericht aan 

gehuwde als ongehuwde Marokkaans-Nederlandse vrouwen. Deze laatste groep zal wellicht 

ook voor de keuze voor een huwelijk onder het Marokkaanse en/of het Nederlandse recht 

komen te staan en is derhalve eveneens relevant voor het onderzoek. Met het oog op het 

verhogen van het aantal respondenten, heb ik mijn bericht met het verzoek om mijn enquête in 

te vullen dagelijks opnieuw geplaatst, aangegeven dat de vrouwen meer te weten zouden komen 

over het Nederlandse en Marokkaanse huwelijks- en echtscheidingsrecht na het invullen van de 

enquête en heb ik twee cadeaubonnen ter waarde van 20,- euro verloot onder de respondenten 

die hun e-mailadres hebben achtergelaten hiervoor.  

 

Daarnaast heb ik in persoon de enquête afgenomen in de vorm van een interview van een aantal 

vrouwen in de leeftijdscategorie 35 – 45 jaar en 55 jaar en ouder. Dit heb ik gedaan om toch 

een respons te krijgen vanuit deze leeftijdsgroep, omdat zij weinig tot geen gebruik maakt van 

sociale media en de oudere leeftijdscategorie de Nederlandse taal weinig tot niet beheerst. 

 

Mijn onderzoek betreft een kwalitatief onderzoek naar de beweegredenen van Marokkaanse 

vrouwen om te kiezen voor een bepaald rechtstelsel. Hierbij doe ik ook een kwantitatief 

onderzoek naar het aantal vrouwen die voor de Nederlandse en Marokkaanse wet zijn getrouwd 

waarbij ik ook wil onderzoeken in hoeverre zij op de hoogte zijn van hun rechten en plichten 

onder beide rechtsstelsels. 

 

Ten behoeve van de beantwoording van mijn onderzoeksvragen, zal ik hierna ik paragraaf 3.1 

statistische analyses maken van de resultaten van het enquêteonderzoek. 
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3.1 Resultaten enquêteonderzoek  

Achtergrond van de geënquêteerde  

Leeftijd 

 

Zoals uit het diagram blijkt, zijn de meeste vrouwen (bijna 58%) tussen de 18 en 25 jaar oud. 

Dit was te verwachten aangezien ik heb gekozen voor sociaal media om mijn enquête te 

verspreiden. Dat de leeftijdscategorie 35 tot 45 jaar en 45 tot 55 jaar niet goed vertegenwoordigd 

is in de enquête is te verklaren om dezelfde reden. Zoals eerder aangegeven heb ik, om de 

respons in deze leeftijdscategorie te verhogen, persoonlijk met een aantal dames in deze 

leeftijdscategorie, zoals (oud)tantes en buurvrouwen, de enquête ingevuld. Daarnaast heb ik 

vrouwen uit mijn omgeving gevraagd de enquêtes samen met hun moeder en tantes in te vullen.  

 

Geboorteplaats 
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Het overgrote deel van de vrouwen (83,6%) is in Nederland geboren, doch heeft een ouder die 

in Marokko is geboren. Dat betekent dat het overgrote deel tweede generatie Marokkaanse 

Nederlander is.  

 

Plaats van scholing 

 

Nagenoeg alle vrouwen (90,5%) hebben in Nederland op school gezeten. Slechts, 4,5% van de 

vrouwen geeft aan elders op school te hebben gezeten, namelijk België.  

 

Opleidingsniveau in Nederland 

 

Het grootste gedeelte van vrouwen (40,6%) geeft MBO aan als opleidingsniveau. Een ander 

groot gedeelte (34,4%) geeft HBO aan als opleidingsniveau. 
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Opleidingsniveau in Marokko 

 

160 vrouwen gaven aan ook in Marokko onderwijs te hebben gevolgd. Voor 39% van de 

vrouwen vormt het middelbaar onderwijs (Baccalauréat) het hoogst behaalde opleidingsniveau 

in Marokko. 25,8% van de vrouwen geeft het hoger kaderonderwijs aan als hoogst behaalde 

opleidingsniveau in Marokko. Het hoger kaderonderwijs is te vergelijken met een master-

diploma in Nederland. 

 

 

Huwelijkse status 

 

Het grootste gedeelte van de vrouwen (45,7%) is ongehuwd. Een ander groot gedeelte van de 

vrouwen (43,6%) geeft aan gehuwd te zijn. Onder de categorie “ander” vallen een aantal 

vrouwen die aangaven verloofd te zijn en binnenkort in het huwelijksbootje te zullen stappen. 
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Gekozen wettelijk stelsel  

 

Van de vrouwen die gehuwd zijn (geweest) geeft het grootste gedeelte (55,7%) aan zowel voor 

de Marokkaanse als de Nederlandse wet getrouwd te zijn (geweest). 17,8% is slechts voor de 

Nederlandse wet getrouwd (geweest) en 16,7% slechts voor de Marokkaanse wet. 

Opvallend hierbij is dat 7 vrouwen aangaven alleen islamitisch getrouwd te zijn. Een islamitisch 

huwelijk (nikah) is naar Nederlands recht een zogeheten informeel religieus huwelijk. Het is 

informeel omdat het niet voltrokken wordt door de ambtenaar van de burgerlijke stand en het 

is een religieus huwelijk omdat het huwelijk wel wordt erkend volgens islamitisch recht.  

Het is in Nederland echter verboden om alleen een religieus huwelijk te sluiten.198 Er moet eerst 

een huwelijk ten overstaan van de ambtenaar van de burgerlijke stand worden voltrokken voor 

een religieus huwelijk mag worden aangegaan.199 Een islamitisch huwelijk heeft ook in 

Marokko geen juridische gevolgen. Omdat dit onderzoek gericht is naar de beweegredenen van 

de keuze voor het Nederlandse en/of Marokkaanse recht is in de enquête niet verder ingegaan 

op de beweegredenen van de keuze voor het islamitische huwelijk en de gevolgen hiervan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
198 Artikel 1:68 BW.  
199 Bij overtreding van dit verbod loopt de bedienaar van de eredienst (in het geval van een islamitisch huwelijk 

de imam) kans op een strafrechtelijke boete, bij herhaling hechtenis. Zie artikel 449 Sr. De partijen die het 

islamitisch huwelijk met elkaar aangaan zonder een burgerlijk huwelijk worden niet vervolgd.  
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Te kiezen wettelijk stelsel 

 

Van de vrouwen die niet (meer) getrouwd zijn, geeft de meerderheid (79,7%) aan te zullen 

trouwen voor zowel de Nederlandse als de Marokkaanse wet. Slechts een beperkt aantal 

vrouwen (7,2%) geven aan alleen voor de Nederlandse wet te zullen trouwen. Een even groot 

deel van de vrouwen (7,2%) geeft aan alleen te zullen trouwen voor de Marokkaanse wet. 5% 

van de vrouwen geeft aan nog niet te weten voor welke wet zij zullen trouwen. De overige 

vrouwen (0,9%) geeft aan (eerst) slechts islamitisch te trouwen. 

 

Bekendheid met het Nederlandse huwelijks- en echtscheidingsrecht 

 

Bijna de helft van de vrouwen (49,4%) geeft aan bekend te zijn met het Nederlandse huwelijks- 

en echtscheidingsrecht.  
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Ten aanzien van het Marokkaanse huwelijks- en echtscheidingsrecht ligt dit percentage 

aanzienlijk lager: slechts 30,2% zegt hiermee bekend te zijn. 

 

Reden om te kiezen voor een bepaald rechtstelsel 

 

Redenen om te kiezen voor de Nederlandse wet 

 

Bij de vraag naar de beweegredenen van een keuze voor de Nederlandse wet konden de 

vrouwen meerdere redenen opgeven. De meeste vrouwen geven aan voor de Nederlandse wet 

te kiezen (mede) omdat zij in Nederland wonen (78,8%) en (mede) vanwege de bescherming 

die het Nederlandse recht de vrouw biedt, zoals partneralimentatie na echtscheiding (51,8%). 

Een gering aantal vrouwen (minder dan 5 %) geeft aan voor de Nederlandse wet te kiezen omdat 

hun man in Nederland woont, (mede) omdat hun familie dat graag wilt, omdat zij niet kunnen 

trouwen voor de Marokkaanse wet, (mede) omdat hun man dat graag wilt. Een enkeling geeft 

aan voor de Nederlandse wet te kiezen, omdat anders een Marokkaans huwelijk via het 

Marokkaanse consulaat onmogelijk is. 
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Reden om niet te kiezen voor de Nederlandse wet 

 

Ook bij de vraag waarom de vrouwen niet voor de Nederlandse wet zouden kiezen waren 

meerdere antwoorden mogelijk. Het overgrote deel (80,8%) geeft aan niet in te zien waarom zij 

niet voor de Nederlandse wet zouden kiezen en geven aan derhalve wel voor de Nederlandse 

wet te kiezen. Opvallend was dat een aantal vrouwen (6,3%) van de vrouwen een andere reden 

aanvoerde waarom zij niet voor de Nederlandse wet zouden kiezen, namelijk het – naar hun 

mening – langdurige proces dat aan een huwelijk en echtscheiding onder het Nederlandse recht 

kleeft. Dit waren dezelfde vrouwen die aangaven te kiezen voor een informeel religieus 

huwelijk.  

 

Redenen om te kiezen voor de Marokkaanse wet 

De vrouwen hadden verschillende redenen om voor het Marokkaanse recht te kiezen. De meest 

voorkomende redenen zijn dat zij na een huwelijk onder het Marokkaanse recht tevens 

islamitisch zijn getrouwd (65,4%) en dat zij zich als Marokkanen graag vast te houden aan hun 

traditie (56,8%). Daarbij waren ook twee belangrijke redenen voor een aantal vrouwen dat zij 
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voor het Marokkaanse recht kiezen (mede) omdat hun familie dat graag zo wilt en (mede) omdat 

hun man dat graag zo wilt. Tot slot geven nog een aantal vrouwen een andere reden aan die niet 

in het rijtje stond, namelijk het voorkomen van problemen in Marokko als zij met hun man door 

Marokko reizen. Hier werd onder andere gedoeld op het gebruik in Marokko in hotels waar 

men geen hotelkamer kan boeken zonder het tonen van een huwelijksakte.  

 

 Reden om niet te kiezen voor de Marokkaanse wet 

 

Het overgrote deel van de Marokkaans-Nederlandse vrouwen (78,6%) geeft aan geen enkele 

reden te hebben om niet voor het Marokkaanse recht te kiezen.  

Slechts 6% geeft aan dat zij in Nederland wonen, zich niet vasthouden aan Marokkaanse 

tradities en (mede) daarom niet trouwen voor de Marokkaanse wet. Een klein aantal (4,9%) 

geeft aan dat zij reeds waren getrouwd voor de Nederlandse wet en dat een huwelijk onder het 

Marokkaanse recht niets voor hen toevoegt. Tot slot geven nog een aantal vrouwen een andere 

reden aan die niet in het rijtje stond, namelijk het (separaat) moeten regelen van het huwelijk 

aldaar en de formaliteiten die daarbij komen kijken. 
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Kennis van het Nederlandse huwelijks- en echtscheidingsrecht 

 

Kennis van de voorwaarden om in het huwelijk te treden volgens het Nederlandse recht 

 

Nagenoeg alle vrouwen zijn ermee bekend dat zij ouder moeten zijn dan 18 jaar om voor de 

Nederlandse wet te trouwen (97,89%), dat zij niet gedwongen met hun partner trouwen 

(97,54%), niet meerdere mannen of vrouwen mogen hebben (94,37%), geen 

zus/moeder/dochter van hun partner mogen zijn (94,37%), zij naar de ambtenaar van de 

burgerlijke stand moeten als zij in Nederland willen trouwen (97,18%). 

 

Kennis van het Nederlandse huwelijksvermogensstelsel 

 

De meerderheid van de vrouwen (68,4%) weten dat zij automatisch in gemeenschap goederen 

zijn getrouwd, indien zij vóór 1 januari 2018 zijn getrouwd.  
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Daarnaast weet de meerderheid (60,1%) ook dat als zij ná 1 januari 2018 trouwen zij 

automatisch in beperkte gemeenschap van goederen zijn getrouwd.  

 

Kennis van het Nederlandse echtscheidingsrecht 

 

Nagenoeg alle Marokkaans-Nederlandse vrouwen (94,89%) weet de man en vrouw gelijke 

rechten hebben om te scheiden. Ook weet een groot deel (83,58%) dat zij naar de rechtbank 

moeten voor een echtscheiding. Een kleiner deel (74,45%) weet dat zij niets hoeven te bewijzen 

als beide echtgenoten willen scheiden. Slechts 40,51% weet dat in het geval slechts één van de 

echtgenoten wilt scheiden, bewezen moet worden dat het huwelijk niet meer te redden is. Ook 

weet slechts 54,38% dat zij de rechter om een voorlopige voorziening bij de echtscheiding 

mogen verzoeken. Nagenoeg driekwart (73,36%) weet dat zij in beginsel recht hebben op de 

helft van het vermogen. Een groter deel (83,58%) weet dat zij eventueel recht kunnen hebben 

op partneralimentatie bij de echtscheiding. 
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Kennis van het Marokkaanse huwelijks- en echtscheidingsrecht 

 

Kennis van de voorwaarden om in het huwelijk te treden volgens het Marokkaanse recht 

 

Nagenoeg alle vrouwen zijn ervan op de hoogte dat indien zij voor de Marokkaanse wet trouwen 

zij de sadaq (bruidsschat) moeten krijgen (96,68) en zij geen (zoog)zus/moeder/dochter van 

hun aanstaande echtgenoot mogen zijn (95,94%). De meerderheid van vrouwen is er echter niet 

van op de hoogte dat zij in een huwelijkscontract met hun man kunnen afspreken dat zij zichzelf 

kunnen verstoten namens hun man (70%) of dat in het geval zij geld hebben ingebracht in het 

huwelijk, zij ook een aandeel krijgen bij de scheiding (55,35%).  

 

Kennis van latere ontvangst van de sadaq 

 

41,3% van de ondervraagde vrouwen weet niet dat zij hun sadaq ook later mogen ontvangen 

en aldus niet direct bij de huwelijksvoltrekking.  
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Cijfers over de sadaq 

47,2% van de ondervraagde Marokkaans-Nederlandse vrouwen heeft aangegeven hoeveel 

Sadaq (bruidsgift) zij met hun man hebben afgesproken. Gemiddelde bedrag aan bruidsgift: 

ongeveer EUR 3000. 

 

Kennis over de verplichting om eerst voor de Nederlandse wet te moeten trouwen voordat men 

in het Marokkaanse consulaat een huwelijk mag voltrekken 

 

Het grootste gedeelte van de vrouwen (86,6%) wist dat zij eerst moeten trouwen voor de 

Nederlandse wet alvorens zij via het Marokkaanse consulaat kunnen trouwen voor de 

Marokkaanse wet. Artikel 4 van de Mudawwana bepaalt dat Marokkanen woonachtig in het 

buitenland hun huwelijksovereenkomst kunnen sluiten volgens de lokale administratieve 

procedure van het land van verblijf, doch verbindt daar een eisen aan die zekerstellen dat ook 

aan de voorwaarden voor een geldig huwelijk onder het Marokkaanse recht is voldaan. Zo moet 

voldaan zijn aan de eisen van aanbod en aanvaarding, handelingsbekwaamheid, de eventuele 

huwelijksvoogd, de afwezigheid van wettelijke beletselen, het ontbreken van een voorwaarde 

(in de huwelijksovereenkomst) tot kwijtschelding van de bruidsgift en de aanwezigheid van 

twee getuigen die moslim zijn200. Bij het relevante Marokkaanse consulaat dient dan ook 

allereerst de Nederlandse huwelijksovereenkomst overlegt te worden en wordt daarna nagegaan 

of aan de hiervoor genoemde voorwaarden is voldaan, zodat eveneens het Marokkaanse 

huwelijk kan worden gesloten.  

 

 

 
200 Ingevolge artikel 400 MUD kan worden aangenomen dat deze getuigen mannelijk moeten zijn, dan wel voor 

iedere mannelijke getuigen twee vrouwelijke getuigen in de plaats treden. 
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Kennis over de Marokkaanse echtscheidingsgronden 

 

 

Het overgrote deel van de vrouwen is bekend met de talaq (82.4%) en tatliq (88%) als 

echtscheidingsgrond. De khoel en de nieuwe opgenomen echtscheidingsgrond in de 

Mudawwana, de tamliek, zijn minder bekend bij de vrouwen (ongeveer 30% is hiermee 

bekend). 

 

 

 

De bekendheid met de gronden voor een gerechtelijke echtscheiding verschilt. Zo weet de 

meerderheid van de vrouwen dat zij naar de rechter kunnen stappen als het huwelijk niet meer 

te redden is (84,6%), de man zich niet aan het huwelijkscontract houdt (72,7%) en indien zij 

schade hebben geleden door de man (darar) (57,3%). De andere gronden waren minder 

bekend bij de vrouwen, waarbij opviel dat maar 18,9% op de hoogte was dat een gerechtelijke 

echtscheiding mogelijk is als de man ziek is en niet binnen een jaar beter zal worden.  
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Cijfers over echtscheidingen en financiële vergoedingen 

 

Het grootste gedeelte (46,7%) van de ondervraagde gescheiden Marokkaans-Nederlandse 

vrouwen geeft aan gescheiden te zijn door zelf naar de rechter te stappen (tatliq). Daar waar de 

Marokkaans-Nederlandse vrouwen eerder in het onderzoek hebben aangegeven alles omtrent 

de huwelijkssluiting over te laten aan hun toekomstige man en mannelijke familieleden, nemen 

de Marokkaans-Nederlandse vrouwen blijkens deze uitkomst het heft in eigen handen als het 

aankomt op de echtscheiding door zelf naar de rechter te stappen. Daarnaast geeft 40% aan 

gescheiden te zijn voor zowel de Marokkaanse als de Nederlandse wet (dit percentage bevat 

ook een deel van de ondervraagden die reeds hadden aangegeven middels talaq of tatliq te zijn 

gescheiden). 23,3% geeft aan niet gescheiden te zijn voor de Marokkaanse wet, maar wel voor 

de Nederlandse wet. 10% geeft aan verstoten te zijn door hun man (talaq). 

De overgrote meerderheid van vrouwen (87,9%) geeft aan na de scheiding geen financiële 

vergoeding te hebben ontvangen van voormalige echtgenoot. Hierbij geeft een enkeling aan dat 

zij haar man zelf alimentatie moest betalen, omdat haar man geen inkomen meer had.  

 

Kennis over het Marokkaanse echtscheidingsrecht 

 

De meerderheid van de vrouwen weet niet dat zij geen recht hebben op partneralimentatie 

(50,19%), dat zij wel een bepaald geldbedrag (moeta) van hun man moeten krijgen als hij hun 

verstoot en de Marokkaanse rechter meent dat de scheiding de schuld van hun man is (60,31%) 

en dat de man hun niet meer zonder tussenkomst van de Marokkaanse rechter mag verstoten 
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sinds de nieuwe Marokkaanse familiewet van 2004 (58,75%). Dit zijn allemaal belangrijke 

verschillen tussen het Nederlandse en Marokkaanse huwelijks- en echtscheidingsrecht waar 

vrouwen helaas niet van op de hoogte zijn.  

Ook weet 35,8% niet dat de man en de vrouw onder de Marokkaanse wet niet dezelfde rechten 

hebben om te scheiden, weet 31,52% niet dat zij geld kunnen krijgen voor de verzorging van 

hun kinderen. Voorts weet 42,80% niet dat de rechter allereerst een verzoeningspoging zal 

voorschrijven voor hij de echtscheiding uitspreekt.  

 

Correlatie tussen de mate van kennis en leeftijd 

 

Uit voorgaande cijfers blijkt dat de kennis van de Marokkaans-Nederlandse vrouwen van het 

Marokkaanse huwelijks- en echtscheidingsrecht verschilt per onderwerp. Een interessante 

vraag in dit verband is of er een correlatie bestaat tussen de mate van kennis van het 

Marokkaanse huwelijks- en echtscheidingsrecht en de leeftijd van de Marokkaans-Nederlandse 

vrouwen. Onderstaande tabellen verschaffen inzicht in dit kader.  

Kennis van het Marokkaanse huwelijksrecht 

 

 

 

 

 

 

Uit bovenstaande gegevens blijkt dat de leeftijdsgroep 25-35 de meeste kennis heeft van het 

Marokkaanse huwelijksrecht. 

Leeftijd Op de hoogte van de vereisten 

om in het huwelijk te treden 

18-25 68,22% 

25-35 75.51% 

35-45 72,50% 

45-55 72,50% 
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Kennis van het Marokkaanse echtscheidingsrecht 

 

Uit bovenstaande gegevens blijkt dat de leeftijdscategorie 45-55 jaar het meest bekend is met 

het Marokkaanse echtscheidingsrecht. Tijdens het interviewen van de vrouwen uit deze 

leeftijdsgroep viel het mij op dat de vrouwen goed op de hoogte waren van de wijzigingen onder 

de nieuwe Mudawwana. Een aantal respondenten verklaarden dat zij via Marokkaanse tv-

programma’s201 op de hoogte waren geraakt van de nieuwe Mudawwana en de rechtsgevolgen 

daarvan voor vrouwen.  

 

Correlatie tussen de mate van kennis en opleidingsniveau 

Naast de correlatie tussen de mate van kennis en leeftijd wilde ik ook graag onderzoeken of er 

een verband bestaat tussen de mate van kennis van het Marokkaanse huwelijks- en 

echtscheidingsrecht en de opleiding die de Marokkaans-Nederlandse vrouwen hebben genoten. 

Omdat de meeste respondenten zich in de groep MBO, HBO en WO bevonden, heb ik mij tot 

deze drie opleidingsniveaus beperkt.  

Kennis van het Marokkaanse huwelijksrecht 

Opleidingsniveau Op de hoogte van de vereisten om 

in het huwelijk te treden 

MBO 74,01% 

HBO 69,33% 

WO 72,56% 

 
201 Een van de programma’s die genoemd werden was het dagelijkse programma Sabahiyat dat wordt 

uitgezonden door de publieke zender Channel 2M.  

Leeftijd Op de hoogte van de 

echtscheidingsgronden 

Op de hoogte van de gronden 

voor een gerechtelijke 

echtscheiding 

Op de hoogte van de 

echtscheidingsprocedure 

Gemiddeld 

18-25 55,52% 53,89% 47,72% 52,38% 

25-35 71,68% 57,29% 61,76% 63,58% 

35-45 60.94% 47.32% 43.75% 50.67% 

45-55 75% 61,42% 83.33% 73.25% 
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Uit bovenstaande gegevens blijkt dat Marokkaans-Nederlandse vrouwen met een MBO-

opleiding de meeste kennis hebben van de vereisten om een huwelijk naar Marokkaans recht 

te sluiten, gevolgd door de vrouwen met een WO opleiding.  

Kennis van het Marokkaanse echtscheidingsrecht 

 

Uit bovenstaande gegevens blijkt dat de vrouwen met een WO-opleiding de meeste kennis 

hebben over het Marokkaanse echtscheidingsrecht.  

 

Invloed van het onderzoek op de denkwijze en kennis van de respondenten 

 

29,3% van de ondervraagde Marokkaans-Nederlandse vrouwen geeft aan anders te denken over 

het trouwen volgens het Marokkaanse en/of Nederlandse recht na het doorlopen van de vragen 

van de enquête en de daarbij opgedane kennis. De rest geeft aan niet van mening te zijn 

veranderd, omdat zij namelijk nog steeds van mening te zijn om voor zowel het Nederlandse 

als Marokkaanse recht te willen trouwen of blij zijn dat zij reeds voor zowel het Nederlandse 

als Marokkaanse recht getrouwd zijn. Veel vrouwen geven ook aan dat ze van mening zijn dat 

iedereen voor zowel de Nederlandse als Marokkaanse wet zou moeten trouwen, doordat ze 

beide nationaliteiten dragen, zich ‘zowel Nederlandse als Marokkaanse’ voelen en het trouwen 

voor beide wetten de beste bescherming van je rechtspositie als vrouw biedt. Daarnaast geven 

ook veel vrouwen aan niet van mening te zijn veranderd, doch blij te zijn met de informatie die 

zij aan de hand van de enquête hebben verkregen en hiermee een stuk wijzer zijn geworden. 

 

In de door de ondervraagde Marokkaans-Nederlandse vrouwen gegeven reacties op de vraag 

waarom hun mening is veranderd, komt veelal terug dat zij niet bekend waren met de 

Opleidings-

niveau 

Op de hoogte van de 

echtscheidingsgrond

en 

Op de hoogte van de 

gronden voor een 

gerechtelijke echtscheiding 

Op de hoogte van de 

echtscheidingsprocedu

re 

Gemiddeld 

MBO 56,84% 57,67% 54,13% 56,21% 

HBO 55,68% 52% 52.91% 53,53% 

WO 65,12% 61,57% 62,30% 63% 
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verschillen tussen het Marokkaanse en het Nederlandse huwelijks- en echtscheidingsrecht wat 

betreft hun rechtspositie als vrouw. En daar wordt voornamelijk gedoeld op hun rechtspositie 

in het Marokkaanse recht. Zo stellen een aantal vrouwen dat zij voor de Marokkaanse wet 

trouwen uit traditie, een soort gevoel van vanzelfsprekendheid of omdat de familie dat 

verwacht, maar dat ze eigenlijk geen idee hadden wat dat voor hun rechtspositie zou betekenen.  

Veel vrouwen geven ook aan dat ze niet op de hoogte waren van de mogelijkheid om onder het 

Marokkaanse recht een huwelijksovereenkomst te sluiten waarin voorwaarden en afspraken 

kunnen worden opgenomen, zoals het verbod voor de man op een tweede vrouw, het 

zelfverstotingsrecht van de vrouw, afspraken omtrent het vermogen dat door de vrouw wordt 

ingebracht en afspraken omtrent het vermogen dat na de huwelijkssluiting wordt verkregen. Zij 

vinden het belangrijk om deze zaken op papier te zetten ter zelfbescherming.  

 

De meeste vrouwen staan positief tegenover een huwelijk onder het Nederlandse recht. Veel 

vrouwen zijn ook van mening dat hun rechtspositie beter beschermd wordt onder het 

Nederlandse recht. Een aantal vrouwen voegt hieraan toe dat dit ook de reden is waarom zij 

alleen voor de Nederlandse wet willen trouwen, omdat een echtscheiding naar Marokkaans 

recht voor hen moeilijker zou zijn te realiseren. Een van de vrouwen geeft aan dat de scheiding 

naar Marokkaans recht heel lang kan duren doordat het proces inefficiënt kan lopen. Een aantal 

vrouwen noemen de Marokkaanse huwelijks- en echtscheidingsrecht zelfs vrouwonvriendelijk. 

 

Er zijn ook een aantal vrouwen wiens mening over het Marokkaanse huwelijks- en 

echtscheidingsrecht positief is veranderd. Zij geven aan dat met de informatie die zij aan de 

hand van de enquête hebben verkregen het idee hebben ook onder het Marokkaanse recht veel 

rechten te hebben als vrouw. De meest voorkomende mening van deze vrouwen worden 

samengevat in onderstaande mening van een van de vrouwen: 

 

‘‘Ik beschik zowel over de Nederlandse als de Marokkaanse nationaliteit. Ik hecht veel 

waarde aan beide nationaliteiten en voel mij zowel Nederlander als Marokkaan. Het is 

voor mij derhalve belangrijk om in beide landen voor de wet te zijn getrouwd. In 

Nederland, omdat ik hier leef en woon. Ik wil immers absoluut kunnen terug vallen op 

mijn rechten op het moment dat mijn huwelijk niet meer te redden valt. Anderzijds hecht 

ik als moslima en Marokkaanse veel waarde aan de (islamitische) regelgeving die in 

Marokko wordt toegepast.’’ 
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Tot slot geven veel vrouwen aan dat de enquête stof tot nadenken heeft gegeven en geven de 

ongehuwde vrouwen aan dat ze zich verder zullen verdiepen in beide rechtstelsels voor zij de 

keuze zullen maken voor welke wet zij willen trouwen. 
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Hoofdstuk 4 – Conclusie 
 

In dit scriptieonderzoek stond de volgende vraag centraal:  

 

'Wat zijn de gevolgen van de keuze voor het Nederlandse en/of het Marokkaanse huwelijks- en 

echtscheidingsrecht en wat zijn de beweegredenen voor Marokkaans-Nederlandse vrouwen om 

voor een bepaald huwelijksstelsel te kiezen?' 

 

Het Nederlandse en Marokkaanse recht hebben verschillende ontwikkelingen doorgemaakt, 

wat te verklaren valt vanuit de verschillende stadia van liberalisering van het familierecht 

waarin Marokko en Nederland zich bevinden. Hoewel het Nederlandse en Marokkaanse 

huwelijks- en echtscheidingsrecht in de loop der jaren op een aantal vlakken enigszins naar 

elkaar toe zijn gegroeid, bestaan er thans nog grote verschillen tussen beide stelstel ten aanzien 

van de rechtspositie van vrouwen. Daarnaast brengt een keuze voor het Nederlandse en/of 

Marokkaanse huwelijksrecht verschillende beduidende gevolgen met zich mee op het gebied 

van het huwelijksvermogensrecht, de echtscheiding, het gezag over kinderen, het recht op 

alimentatie en de bruidsgift. Een ander belangrijk gevolg, tot slot, is dat in het Marokkaanse 

recht, anders dan in het Nederlandse recht, geen gelijkheid bestaat tussen de man en vrouw.  

 

Uit het enquêteonderzoek blijkt dat de grote meerderheid van de ondervraagde Marokkaans-

Nederlandse vrouwen voor zowel een huwelijk onder het Nederlandse recht als een huwelijk 

onder het Marokkaanse recht kiezen. Voorts blijkt dat Marokkaans-Nederlandse vrouwen 

voornamelijk kiezen voor een huwelijk onder het Nederlandse recht vanwege de bescherming 

die het Nederlandse recht de vrouw biedt, zoals partneralimentatie en omdat zij in Nederland 

wonen en zich hier aan de Nederlandse wet willen houden. De voornaamste reden voor 

Marokkaans-Nederlandse vrouwen om voor een huwelijk onder het Marokkaanse recht te 

kiezen, blijkt te zijn dat een huwelijk onder het Marokkaanse recht tevens een huwelijk onder 

het islamitisch recht met zich brengt. Daarnaast geven Marokkaans-Nederlandse vrouwen aan 

voor de Marokkaanse wet te kiezen uit traditie, een soort van vanzelfsprekendheid of omdat de 

familie, dan wel hun huwelijkspartner dat verwacht. Tot slot geeft een aantal Marokkaans-

Nederlandse vrouwen aan dat met een huwelijk onder het Marokkaanse recht trachten te 

voorkomen dat zij op praktische problemen stuiten wanneer zij met hun man op vakantie zijn 

in Marokko, waarbij voornamelijk wordt gedoeld op het Marokkaanse gebruik dat Marokkaans-
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Nederlandse stellen enkel een hotelkamer kunnen boeken na het tonen van een Marokkaanse 

huwelijksakte. 

 

Uit het enquêteonderzoek komt ook naar voren dat Marokkaans-Nederlandse vrouwen beter 

bekend zijn met het Nederlandse huwelijks- en echtscheidingsrecht dan met het Marokkaanse 

huwelijks- en echtscheidingsrecht. Zo komt uit de beantwoording van de verschillende 

enquêtevragen naar voren dat de meerderheid van de Marokkaans-Nederlandse vrouwen goed 

op de hoogte is van de voorwaarden om in het huwelijk te treden volgens het Nederlandse 

huwelijksrecht, de wettelijke huwelijksstelsels in Nederland en het Nederlandse 

echtscheidingsrecht. De kennis van de Marokkaans-Nederlandse vrouwen over het 

Marokkaanse huwelijk- en echtscheidingsrecht verschilt per onderwerp, per leeftijdscategorie 

en per opleidingsniveau. Zo blijken Marokkaans-Nederlandse vrouwen goed op de hoogte van 

de plicht om sadaq (bruidsgift) te ontvangen, maar wist een meerderheid niet dat zij in een 

huwelijkscontract afspraken konden opnemen, zoals een zelfverstotingsrecht voor de vrouw. 

Ten aanzien van het Marokkaanse echtscheidingsrecht blijkt de meerderheid bekend met de 

echtscheidingsgronden talaq en tatliq, terwijl slechts een beperkt aantal vrouwen wisten van de 

khoel en de tamliek. Van alle leeftijdscategorieën blijken de vrouwen tussen 45-55 jaar het best 

bekend met het Marokkaanse huwelijks- en echtscheidingsrecht. Voorts blijken van de 

verschillende opleidingsniveaus de vrouwen met een WO-achtergrond het best bekend met het 

Marokkaanse huwelijks- en echtscheidingsrecht. 

 

Zoals uit het voorgaande kan worden afgeleid kiest het grootste gedeelte van de Marokkaans-

Nederlandse vrouwen voor een huwelijk onder zowel het Nederlandse als Marokkaanse recht, 

terwijl zij niet geheel op de hoogte zijn van de gevolgen van deze keuze.  Omdat een dergelijke 

keuze verschillende beduidende rechtsgevolgen met zich brengt, is er een noodzaak aan 

voorlichting van Marokkaans-Nederlandse vrouwen over de rechtsgevolgen van hun keuze. 

Omdat deze scriptie naast een wetenschappelijk doel ook een maatschappelijk doel dient, zal ik 

de informatie uit dit scriptieonderzoek verwerken in een brochure die ik zal opstellen in 

toegankelijke taal om zo in te springen op de informatiebehoefte van Marokkaans-Nederlandse 

vrouwen op onderhavig gebied. De brochure zal zowel in het Nederlands als in het Arabisch 

beschikbaar worden gesteld en zal zowel online als bij verschillende (vrouwen)organisaties 

worden verspreid, zodat hopelijk zoveel mogelijk vrouwen kunnen worden voorgelicht over de 

gevolgen van hun keuze voor het Nederlandse en/of Marokkaanse huwelijks- en 

echtscheidingsrecht.  
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