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Hoofdstuk 1 Inleiding en achtergronden 

  

  

 

1.1 Aanleiding en achtergronden 

 

Nog steeds worden vrouwen, al dan niet samen met haar kinderen, en jongeren uit Nederland tegen hun 

zin door hun echtgenoot of ouder(s) achtergelaten in het buitenland, doorgaans het land van herkomst van 

de man en vader. Van getrouwde vrouwen worden de papieren (paspoort of identiteitskaart en 

verblijfsvergunning) afgenomen zodat zij niet kunnen terugkeren naar Nederland. De kinderen die zijn 

meegereisd, kunnen hierdoor evenmin terug. Jongeren worden naar het buitenland geleid en worden er 

tegen hun wil uitgehuwelijkt of bij familie of in zogenaamde opvoedscholen achtergelaten. In 2015 werd 

door de overheid in Nederland het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA) opgericht. 

Het LKHA is een kennis- en expertisecentrum dat adviseert en ondersteuning biedt aan professionals en is 

ondergebracht bij Veilig Thuis Haaglanden (gemeente Den Haag). Het LKHA is voorts betrokken bij 

achterlating en huwelijksdwang in het buitenland, en bij de terugkeer van slachtoffers naar Nederland. 

Deze laatste taak is – door ministeries en alle gemeenten – belegd bij het LKHA. Voor de uitvoering ervan 

zijn afspraken gemaakt en wordt nauw samengewerkt met het ministerie van Buitenlandse Zaken en met 

andere partners. Het ministerie is verantwoordelijk voor de aanpak in het buitenland en het LKHA is 

verantwoordelijk en voert de regie over de aanpak in Nederland. 

 

Bezit het slachtoffer de Nederlandse nationaliteit, of is het slachtoffer houder van een Nederlands 

vluchtelingen- of vreemdelingenpaspoort of van een geldige Nederlandse verblijfsvergunning, dan kan de 

Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging ter plaatse worden ingeschakeld. Bij de voorbereiding van 

de terugkeer van de vrouwen en meisjes/jongeren uit het buitenland, wordt gestuit op allerlei regels, 

rechtsnormen, man-vrouwverhoudingen en praktijken, die van invloed zijn op het slagen van de pogingen 

om de vrouwen en jongeren terug te halen en die dit zelfs kunnen belemmeren. Te denken valt aan regels 

die de toestemming van de echtgenoot verlangen of toestemming van de ouders voor kinderen om het land 

te kunnen verlaten; aan rechtsnormen omtrent de toestemming voor een huwelijk, rechtsnormen en 

mogelijkheden om te scheiden, en verdeling van zeggenschap van ouders ten opzichte van hun kinderen; 

ouderlijk gezag is heel bepalend voor de kansen op terugkeer, voor jongeren zelf, maar ook voor vrouwen 

die met hun kinderen terug willen naar Nederland. De ongelijkheid die nog bestaat tussen de rechtspositie 

van de man en die van de vrouw, hetzij in het recht hetzij in de praktijk hetzij beide, speelt daarbij vaak 

nog een grote rol. Maar ook van belang is het om kennis te hebben van regels en juridische mogelijkheden 

die de vrouwen en kinderen juist kunnen helpen om situaties van achterlating of gedwongen huwelijken te 

voorkomen of te beëindigen. De behoefte aan kennis van wet- en regelgeving van Marokko betreffende de 

familie, het gezin en het uitreizen van meisjes en vrouwen, die essentieel is voor een optimale 

voorbereiding op en een uiteindelijk succesvolle terugkeer naar Nederland, vormde de aanleiding om 

hiernaar nader onderzoek te doen.  

 

Om ervaring op te doen met onderzoek naar wet- en regelgeving van landen waarin achterlating en 

huwelijksdwang plaatsvindt, en om te bepalen of de uitkomsten ervan toepasbaar zijn bij de voorbereiding 
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van de terugkeer van slachtoffers van huwelijksdwang en achterlating naar Nederland, is besloten om een 

pilotonderzoek uit te voeren. Dit pilotonderzoek is uitgevoerd in Marokko en Turkije. Voor beide landen 

zijn afzonderlijke onderzoeksrapporten geschreven. Het onderhavige rapport heeft enkel betrekking op 

Marokko. 

 

Behalve ten behoeve van voorbereidingen van terugkeer naar Nederland van slachtoffers van 

huwelijksdwang of achterlating in het buitenland, zal de informatie die met dit onderzoek wordt 

geïnventariseerd en boven water komt, ook gebruikt kunnen worden voor de voorlichting aan vrouwen en 

mannen die met elkaar een huwelijk willen aangaan, en die bij of tijdens het huwelijk geconfronteerd 

kunnen worden met regels van Marokkaans recht of met Marokkaanse praktijken.1 

 

Achterlating en huwelijksdwang 

 

Het onderhavige rapport beperkt zich tot situaties van achterlating en huwelijksdwang die zich in Marokko 

afspelen. Zowel bij achterlating als bij huwelijksdwang is sprake van een situatie die tegen de wil van het 

slachtoffer is ontstaan of voortduurt. Als gevolg van achterlating kan, als het om een achtergelaten 

echtgeno(o)t(e) gaat, tevens sprake zijn van een situatie van huwelijkse gevangenschap; een situatie 

waarin de echtgenoot tegen haar (of zijn) wil in het huwelijk vast blijft zitten, dus gehuwd blijft en niet 

in staat is een echtscheiding te realiseren. 

 

Achterlating 

 

Volgens het LKHA2 wordt bij achterlating iemand onder dwang teruggestuurd naar of achtergelaten in het 

buitenland, en gebeurt dat vaak na een vakantie. Betrokkenen worden vaak onder valse voorwendselen 

naar het buitenland gelokt. Meestal treft het een kind, een jongvolwassene of een getrouwde vrouw (met 

of zonder kinderen). Het terugsturen of achterlaten gebeurt door de echtgenoot, ouder(s) of familie. Er 

worden twee vormen van achterlating onderscheiden: het achterlaten van jongeren (door een of beide 

ouders) en het achterlaten van volwassen vrouwen, al dan niet samen met de kinderen, door de 

echtgenoot.3 

 

 

                                                           
1 De problematiek van achterlating en huwelijksdwang manifesteert zich in het bijzonder wanneer een of beide 
huwelijkskandidaten een herkomst kent in Noord, Oost en West-Afrika, het Midden Oosten of Zuidoost-Azië. 
2 Huwelijksdwangenachterlating.nl/wat-is-achterlating, laatstelijk geraadpleegd op 18 januari 2021. Zie voor definities van 
achterlating ook: Bijlage bij Kamerstukken II 2019/20, 28345, nr. 228, p. 11 (Actieagenda schadelijke praktijken). 
Kennisplatform Integratie & Samenleving, Achterlating van jongeren in het buitenland. Handvatten voor professionals en 
vrijwilligers: welke motieven hebben ouders voor achterlating, en hoe kan je het signaleren en voorkomen?, Utrecht: 
Kennisplatform Integratie en Samenleving 2018. M.D. Gremmen, ‘Achterlating en huwelijksdwang: juridische mogelijkheden’, 
FJR 2020/47, afl. 9, p. 214-222; L.B. Esser, J.M. ten Voorde & N.M.J. van Nieuwenhuizen, De aanpak van schadelijke praktijken: 
een juridisch perspectief, Universiteit Leiden 2020, p. 62-66. Uitvoerig over achterlatingen in Marokko en Turkije: E. Bartels, 
Onderzoeksnotitie over migrantenvrouwen en kinderen die gedwongen zijn achtergelaten in landen van herkomst (Voorstudie 
nr. 6), Den Haag: Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken 2005. 
3 Bartels onderscheidt, in navolging van J. de Poorte, ‘Oplossingsrichtingen problematiek ‘achtergelaten’ vrouwen’, 
Migrantenrecht 2004, nr. 9/10, p. 352, drie categorieën: 1. minderjarige meisjes/jongeren waarvan een of beide ouders 
opvoedingsproblemen zien, 2. vrouwen/meisjes die vrijwillig meegaan op vakantie maar gedwongen worden achtergelaten, en 
3. vrouwen die met hun echtgenoot remigreren op basis van de remigratiewet, Bartels 2005, p. 12. Voor achtergelaten jongeren, 
zie J. de Bree, O. Storms & E. Bartels, ‘In Between The Netherlands And Morocco: ‘Home’ And Belonging Of Dutch Moroccan 
Return Migrant And Abandoned Children In Northeast Morocco’, in: S.J.T.M. Evers, C. Notermans & E. van Ommering (red.), 
Not Just a Victim: The Child as Catalyst and Witness of Contemporary Africa, Boston Leiden: Brill 2011, p. 173-197. 

https://www.huwelijksdwangenachterlating.nl/wat-is-achterlating
https://research.vu.nl/en/persons/edien-bartels/publications/
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Volgens het LKHA kenmerkt achterlating zich door: 

- verblijf in het buitenland in een sterk afhankelijke en geïsoleerde positie; 

- een onvrijwillige breuk met de sociale omgeving in Nederland; 

- geïsoleerde positie, weinig sociale contacten en beperkte bewegingsvrijheid; 

- psychische druk en/of (dreiging met) geweld door ouders, een huwelijkspartner en/of familieleden; 

- slachtoffers zijn veelal jongeren tussen 11 en 20 jaar en vrouwen (al dan niet met kinderen) tussen 20 en 

35 jaar. 

 

De ‘dader’ maakt gebruik van zijn of haar machtspositie (man – vrouw, ouder – kind), en maakt de ander 

afhankelijk door haar of hun reis- en/of verblijfsdocumenten af te nemen. De vrouw heeft dan de 

toestemming van de man (en anders: vervangende toestemming van de rechter) nodig om een nieuw 

reisdocument voor de kinderen te krijgen.4 Ook hebben de vrouwen nogal eens een afhankelijke 

verblijfsstatus. Als de echtgenoot deze niet verlengt of omzet in een onafhankelijke verblijfsvergunning, 

of als er een scheiding is en het huwelijk niet lang genoeg heeft geduurd, kunnen die vrouwen recht op 

rechtmatig verblijf in Nederland verliezen. Aanleidingen voor achterlating zijn bijvoorbeeld 

relatieproblemen, polygamie, een dreigende echtscheiding, psychische gesteldheid van de vrouw of van de 

man, de vrouw is verwesterd, opvoedingsproblemen, probleemgedrag van jongeren, homoseksualiteit van 

het kind, vrij en verwesterd gedrag van de jongeren, jongere die een relatie heeft, verzet van een jongere 

tegen een voorgenomen huwelijk, maar ook, strategisch, om een echtscheidingsprocedure in Nederland 

met bijkomende voorzieningen te ontlopen.5 Gedwongen achterlatingen en de dreiging daartoe kunnen ook 

gezien worden als vorm van huiselijk geweld.6 Het gaat dan niet altijd om fysiek of seksueel geweld maar 

vooral om geestelijk geweld. Jongeren die vanwege opvoedingsproblemen naar Marokko worden gestuurd, 

worden daar ook nogal eens uitgehuwelijkt.7 

 

Precieze cijfers van het aantal achterlatingen waarmee Nederland te maken heeft, zijn er niet. Uit een 

onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut, de Universiteit Maastricht en de organisatie Femmes for 

Freedom, blijkt dat het in 2011 en 2012 zou gaan om een aantal dat ligt tussen de 364 en 1631  (over twee 

jaar).8 Bartels komt in haar studie uit 2005 voor Marokko tot een aantal van circa 80 gevallen van 

achtergelaten vrouwen.9 Voor Turkije vond zij geen betrouwbare cijfers.10 Veilig Thuis meldt dat er over 

2019 135 gevallen van achterlating zijn gemeld en in de eerste helft van 2020 50.11 

 

                                                           
4 Bartels 2005, p. 22 (Marokko). 

5 L. Sterckx e.a., Huwelijksmigratie in Nederland: Achtergronden en leefsituatie van huwelijksmigranten, Den Haag: Sociaal 
en Cultureel Planbureau 2014; E.S. Smits van Waesberghe e.a., Zo zijn we niet getrouwd. Een onderzoek naar omvang en aard 
van huwelijksdwang, achterlating en huwelijkse gevangenschap, 2014, p. 29-30 en 117-118; Esser, Ten Voorde & Van 
Nieuwenhuizen 2020, p. 66-68. Het komt ook voor dat gehuwde vrouwen vrijwillig naar Marokko terugkeren, daar jaren 
verblijven, op een gegeven moment toch weer terug willen naar Nederland, en dan alsnog op verzet stuiten. Omdat dan sprake 
is geweest van een verhuizing naar Marokko, worden deze situaties niet als achterlating aangemerkt. Over dit thema: I. Sportel, 
‘Moroccan Family Law. Discussions and Responses from the Netherlands’, Journal of Muslim Minority Affairs (40) 2020, afl. 1, 
p. 67-83, DOI: 10.1080/13602004.2020.1741167. 
6 Bartels 2005, p. 16-17. Voor een beknopte beschrijving van de ernstige gevolgen van achterlating, zie ook Esser, Ten Voorde 
& Van Nieuwenhuizen 2020, p. 68-69. Voor een overzicht van de geschiedenis van het Nederlandse beleid ten aanzien van 
achterlating, zie Sportel 2020. 
7 Bartels 2005, p. 24 (Marokko), p. 36 (Turkije). 
8 Smits van Waesberghe e.a. 2014. 
9 Bartels 2005, p. 19. 

10 Bartels 2005, p. 33. 

11 Mogelijk kan het lagere cijfer voor de eerste helft van 2020 worden verklaard door de coronacrisis en de bijbehorende 
lockdown. 
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Voorbeelden: 

 

Souraya 

Tijdens een vakantie in Marokko, het land van zijn ouders, leert de zoon de in Marokko woonachtige Souraya 

kennen. Na het huwelijk dat hun beider ouders hebben gearrangeerd verhuist Souraya naar Nederland om 

bij haar man te wonen. Ze krijgen twee kinderen. Na een aantal jaren ontstaan er problemen. De ruzies 

van Souraya en haar man zijn zo heftig dat zij wordt mishandeld. De familie probeert te bemiddelen en 

stelt voor dat het echtpaar op vakantie gaat naar familie in Marokko om wat bij te komen. Aan het eind 

van de vakantie laat de man Souraya en de kinderen achter bij haar familie. Hij neemt hun paspoorten 

mee om te voorkomen dat ze terug kunnen keren naar Nederland. Omdat Souraya een partnerafhankelijke 

verblijfsvergunning heeft en bang is het recht op verblijf te verliezen, wil zij zo snel mogelijk terugkeren 

naar Nederland. Haar man blijft weigeren de paspoorten terug te geven. Ook heeft hij haar laten weten al 

lang contact te hebben met de IND om door te geven dat hun relatie is verbroken. De familie van Souraya 

denkt dat zij een slechte vrouw is en dat de achterlating haar schuld is. De echtgenoot heeft dit tegen hen 

gezegd. Souraya weet niet hoelang ze met de kinderen bij haar familie zou kunnen blijven. 

 

Yasmina 

Na het huwelijk verhuist Yasmina naar Nederland waar ze samen met haar man en zijn zoons uit een eerder 

huwelijk gaat wonen. Eenmaal in Nederland wordt ze opgesloten in huis. Ze mag niet alleen naar buiten 

en ook geen Nederlands leren. Haar man beheert de financiën en regelt alle zaken. Haar man en ook zijn 

zonen mishandelen haar. Met behulp van de computer probeert Yasmina contact te leggen met 

hulpverleningsorganisaties in Nederland om haar te helpen. Als haar man hierachter komt neemt hij haar 

mee naar Marokko en laat haar daar achter bij zijn vader. Yasmina wordt opgesloten in het huis van haar 

schoonvader en mag het huis niet verlaten. Als het haar na een jaar lukt om te vluchten naar haar eigen 

familie en terug wil keren naar Nederland, hoort ze dat haar man in Nederland de scheiding in werking 

heeft gezet. 

 

Yara en Amir 

De 16-jarige Yara en haar 15-jarige broertje Amir worden door hun vader naar Marokko gebracht met het 

verhaal dat ze oma gaan bezoeken. Vader vindt dat zijn kinderen wel een heropvoeding in Marokko kunnen 

gebruiken. De kinderen waren in Nederland in het bezit van een verblijfsvergunning voor verblijf bij ouders. 

Vader keert echter alleen terug naar Nederland met de reisdocumenten, de simkaarten van de telefoons 

en de bankpassen van de kinderen. De kinderen durven lange tijd de hulp van de Ambassade in Rabat niet 

in te roepen, omdat hun vader heeft gedreigd hen iets aan te doen als ze hulp zouden zoeken. Zij zijn 

minderjarig, maar zij willen wel terug naar Nederland. De ouders weigeren hun medewerking hieraan. 

 

Huwelijksdwang 

 

In de literatuur wordt geworsteld met de definitie van huwelijksdwang, met als gevolg dat een eenduidige 

definitie ontbreekt. Cornelissens, Kuppens en Ferwerda verstaan onder een gedwongen huwelijk: Een 

religieus of wettelijk huwelijk waarbij de (voorbereidende) huwelijkshandelingen tegen de vrije wil van 
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minstens een van de huwelijkskandidaten hebben plaatsgevonden en waar onder een bepaalde vorm van 

dwang mee is ingestemd.12 

 

Volgens het LKHA13 kenmerkt huwelijksdwang zich door: 

- geen vrije partnerkeuze; 

- geen vrije keuze huwelijksleeftijd; 

- slachtoffers bevinden zich in afhankelijke positie (financieel, sociaal en/of juridisch); 

- slachtoffers zijn veelal jonge meisjes, vrouwen, maar ook wel mannen. 

 

Smits van Waesberghe e.a. onderscheiden drie vormen van huwelijksdwang: Ten eerste huwelijksdwang in 

het kader van familietradities. In eigen kring is het dan gebruikelijk om via een gearrangeerd huwelijk te 

trouwen. Ten tweede huwelijksdwang omwille van belangen. Het huwelijk vindt dan plaats om bepaalde 

belangen te beschermen (bijvoorbeeld het houden van vermogen in de familie). Ten derde huwelijksdwang 

om een probleem op te lossen, bijvoorbeeld (voor ouders) ter bescherming van de familie-eer die is of 

dreigt te worden geschonden door bijvoorbeeld homoseksualiteit van het kind, het kind dat is verwesterd, 

het kind dat een relatie heeft of zwanger is, maar ook om een ziek of psychisch gestoord kind ‘onder de 

pannen te brengen’. Ook het kind zelf kan het huwelijk als een oplossing voor een probleem zien, 

bijvoorbeeld om weg te kunnen komen uit het ouderlijk huis.14 Dwang kan op verschillende manieren 

worden uitgeoefend, bijvoorbeeld door sociale druk, door geweld of dreiging met geweld, of door 

achterlating of dreiging met achterlating. De mate waarin de jongere druk of dwang ervaart, kan heel 

verschillend zijn.15 Ook de normen die bij de jongere zelf leven, bepalen mede of aan de druk van de 

ouders of omgeving wordt tegemoet gekomen. Dwang kan op verschillende momenten aan de orde zijn; 

Janine Janssen onderscheidt vier momenten: bij het voornemen om een huwelijk te gaan sluiten, bij de 

voorbereiding van het huwelijk, bij de voltrekking van het huwelijk zelf, en tijdens het huwelijk.16 Deze 

laatste vorm van dwang, die inhoudt dat (ten minste) een van de echtgenoten gedwongen gehuwd blijft 

(zgn. huwelijkse gevangenschap) valt in dit rapport niet onder huwelijksdwang. Het begrip huwelijksdwang 

ziet op situaties waarin onder dwang een huwelijk wordt aangegaan. Huwelijksdwang kan in veel gevallen 

worden aangemerkt als een vorm van eergerelateerd geweld. Eergerelateerd geweld wordt op haar beurt 

in beleidsvorming weer ondergebracht bij het onderwerp ‘geweld in afhankelijkheidsrelaties’.17  

 

Precieze cijfers van het aantal gedwongen huwelijken waarmee Nederland te maken heeft, zijn er niet. 

Uit het onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut, de Universiteit Maastricht en de organisatie Femmes 

for Freedom, blijkt dat het in 2011 en 2012 zou gaan om een aantal dat ligt tussen de 674 en 1914  (over 

twee jaar).18 Welk deel hiervan in het buitenland tot stand komt, is niet bekend. Veilig Thuis meldt dat er 

over 2019 120 gevallen van huwelijksdwang zijn gemeld en in de eerste helft van 2020 75. 

                                                           
12 A. Cornelissens, J. Kuppens & H. Ferwerda, Huwelijksdwang. Een verbintenis voor het leven? Een verkenning van de aard en 
aanpak van gedwongen huwelijken in Nederland, Arnhem: Advies- en Onderzoeksgroep Beke 2009, p. 30. 

13 Huwelijksdwangenachterlating.nl/wat-is-huwelijksdwang-1, laatstelijk geraadpleegd op 18 januari 2021. 

14 Smits van Waesberghe e.a. 2014, p. 115-116. 

15 Smits van Waesberghe e.a. 2014, p. 116-117. 

16 J.H.L.J. Janssen, Huwelijksdwang. Wat ziet de politie? Een verkenning van casuïstiek uit 2017, ’s-Hertogenbosch: 
Expertisecentrum Veiligheid Avans Hogeschool 2018, p. 4, nader uitgewerkt, mede aan de hand van voorbeelden, op p. 20-23. 

17 Aldus ook Janssen 2017, p. 8. Voor een kort overzicht van de geschiedenis van het Nederlandse beleid ten aanzien van 
huwelijksdwang, zie Esser, Ten Voorde & Van Nieuwenhuizen 2020, p. 31-36. 
18 Smits van Waesberghe e.a. 2014. 

https://www.huwelijksdwangenachterlating.nl/wat-is-huwelijksdwang-1
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Voorbeelden: 

 

Fatima 

Fatima is 17 jaar woont met haar ouders en zusje in Nederland. Haar vader is rijk en heeft veel aanzien in 

de gemeenschap. Ze heeft al een tijdje problemen in haar familie. Haar familie vindt haar te veel 

verwesterd. Als haar zusje erachter komt dat ze stiekem een relatie heeft met een Nederlandse jongen 

vertelt ze dit aan de familie. De familie keurt de relatie af en bedreigt de jongeman, zijn vrienden en 

familie. De politie bemiddelt tussen de families. Voorgesteld wordt dat haar vriend zich bekeert zodat ze 

kunnen trouwen. Voor het zover is gaat ze met haar familie op vakantie naar familie in Marokko om tot 

rust te komen. Op de plaats van bestemming aangekomen blijkt dat Fatima moet trouwen met een andere 

man met dezelfde culturele achtergrond. Na vier weken heeft zij contact kunnen leggen met haar vriend 

in Nederland. Ze vertelt dat ze tegen haar wil wordt vastgehouden en dat ze moet trouwen met een man 

die ze niet kent. Ze wil niet met deze man trouwen en wil terugkeren naar Nederland.  

 

Amina19 

Voor de Marokkaanse Amina was door haar ouders al vroeg bepaald met wie zij zou trouwen. Zij zegt 

hierover zelf: “Mijn ouders zijn strenge moslims, zo ben ik ook opgevoed. Nadat ik mijn middelbare-

schooldiploma gehaald had, gingen we naar Marokko om het Suikerfeest te vieren. Mijn vriendinnen 

waarschuwden mij niet te gaan, omdat Marokkaanse meisjes niet altijd terugkeren van vakanties. Op een 

gegeven moment kwam mijn moeder met een man aanzetten die ik altijd oom noemde. Hij was twee keer 

mijn leeftijd en had een zoon van vier jaar. Ik moest van mijn ouders met hem trouwen. Ik heb gehuild 

en heb me hevig verzet. Maar ik kon geen kant op en ben met hem getrouwd.”20 De moeder van Amina 

neemt haar paspoort af, vertrekt zelf, en laat Amina achter bij haar nieuwe echtgenoot. 

 

Het begrip ‘slachtoffer’ 

 

In dit rapport wordt gesproken van slachtoffers van achterlating en huwelijksdwang. Het zijn slachtoffers 

omdat zij tegen de eigen wil in Marokko worden gehouden (zij kunnen niet terug) of tegen de eigen wil in 

Marokko met iemand moeten trouwen. Ook het gegeven dat de thema’s zowel internationaal als op 

nationaal beleidsniveau veelal ondergebracht worden bij het thema ‘geweld in afhankelijkheidsrelaties’ 

verklaart en kan rechtvaardigen dat wordt gesproken van ‘slachtoffers’. Dat neemt niet weg dat de 

betrokkenen zichzelf niet altijd als slachtoffer zien. Het begrip ‘slachtoffer’ roept al gauw een associatie 

op van iemand die machteloos is naar aanleiding van een bepaalde gebeurtenis. Er zijn echter ook 

achtergelaten vrouwen die juist veel kracht tonen. Ook wensen vrouwen of jongeren niet altijd het 

predicaat ‘slachtoffer’ op zich geplakt te krijgen. Een andere relativering is dat betrokkenen zelf zich niet 

altijd herkennen in de uitlating ‘slachtoffer van achterlating of van huwelijksdwang’. Dat heeft vaak te 

maken met het feit dat zij vanuit de eigen cultuur gewend zijn aan bepaalde tradities, normen en waarden, 

en deze niet direct als ‘achterlating’ of ‘dwang’ ervaren.21 Bovendien is er een grijs gebied van wat wel en 

                                                           
19 Variatie op casus ontleend aan Smits van Waesberghe e.a. 2014, p. 104-105. 

20 Smits van Waesberghe e.a. 2014, p. 104. 

21 Over de verschillen waarop naar een huwelijk, en de bemoeienis hierbij van wederzijdse families, kan worden gekeken, zie 
ook N. Tahir, Het gearrangeerde huwelijk. Veranderingen van perspectief op een huwelijkse institutie (diss. Utrecht), 2019, 
p. 68-69. 
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wat niet kan worden aangemerkt als tegen de wil worden achtergelaten of tegen de wil tot een huwelijk 

worden aangezet. 

 

1.2 Doel van het onderzoek en de onderzoeksvragen 

 

Doel van het onderhavig rapport is het bieden van een overzicht en beschrijving van relevante wet- en 

regelgeving in Marokko, die van invloed is op de voorbereiding van de terugkeer van slachtoffers naar 

Nederland. Bij de aanvang van het onderzoek was van een tweede doelstelling uitgegaan, namelijk het 

signaleren van de werking van gedragsregels die mensen in de omgang hanteren in Marokko, welke in de 

praktijk van invloed is op de voorbereiding van de terugkeer van slachtoffers naar Nederland. Deze 

signalering van de werking van niet gecodificeerde gedragsregels moest zoveel mogelijk plaatsvinden op 

basis van de bevindingen uit de interviews. De interviewbevindingen hebben echter, mede gelet op het 

aantal afgenomen interviews, regionale verschillen en de complexiteit van de materie, onvoldoende 

informatie geboden om hieruit verantwoorde conclusies te kunnen trekken. De oorspronkelijke tweede 

doelstelling is daarom verlaten. Er is voor gekozen om bevindingen omtrent de werking van gedragsregels 

op te nemen in de beschrijvingen van de wet- en regelgeving. 

 

De onderzoeksvraag luidt daarom als volgt: 

Hoe luidt de Marokkaanse wet- en regelgeving die van belang kan zijn bij de voorbereiding van terugkeer 

naar Nederland van slachtoffers van huwelijksdwang en achterlating? 

 

1.3 Inhoud, afbakening en behandelplan 

 

In het rapport zal de wet- en regelgeving van Marokko worden beschreven die relevant kan zijn voor 

situaties van achterlating en huwelijksdwang. Voor de bespreking hiervan zijn thema’s geselecteerd en 

wordt per thema een aantal aspecten nader uitgelicht. Bij deze selectie zijn steeds situaties van 

achterlating en gedwongen huwelijken in het buitenland het uitgangspunt geweest. Deze situaties vormen 

eveneens de begrenzing van hetgeen in het rapport aan de orde wordt gesteld. Alleen dié aspecten worden 

besproken die van belang kunnen zijn voor situaties van achterlating of gedwongen huwelijken, en waarvan 

kennis van belang is bij de voorbereiding van terugkeer naar Nederland van slachtoffers van huwelijksdwang 

en achterlating. Alleen het buitenlandse nationale recht, dus het recht van Marokko, wordt in dit rapport 

besproken. Nederlandse regelgeving en Nederlandse procedures, die in dergelijke situaties ook bekend 

moeten zijn, blijven buiten bespreking. Verreweg de meeste buitenlandse regelgeving betreft het 

familierecht. Hier en daar zal aandacht zijn voor het strafrecht en publiekrecht (i.h.b. regels omtrent 

reizen). 

 

De thema’s die zullen worden beschreven, werden aangedragen door de opdrachtgever. De thema’s zijn 

voortgekomen uit een overleg tussen het LKHA, het Ministerie van Buitenlandse Zaken en enkele 

maatschappelijke organisaties (de Landelijke Werkgroep Mudawwanah en Atria) over de aanpak van 

achterlating en huwelijksdwang, waaronder ook huwelijkse gevangenschap. Thema’s die in het rapport aan 

de orde komen zijn achtereenvolgens: huwelijk, echtscheiding, afstamming en registratie, ouderlijk gezag, 

meerderjarigheid, en uitreizen. De maatregelen van kinderbescherming blijven buiten beschouwing, ook 
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al kunnen deze, in het bijzonder bij achtergelaten minderjarigen, van belang zijn. Een onderzoek hiernaar 

was, gezien de omvang en beschikbare tijd voor het onderzoek en mede gelet op de complexiteit van dit 

thema, niet mogelijk. 

 

De te behandelen thema’s worden uitgewerkt in de hoofdstukken 3 tot en met 7. Voorafgaande aan de 

uiteenzetting van deze specifieke thema’s, worden in hoofdstuk 2 demografische gegevens gepresenteerd 

over Marokko en wordt het familierechtstelsel van Marokko geïntroduceerd. De demografische gegevens 

beogen enige context en achtergrond-data te geven waartegen de problematiek van achterlating en 

gedwongen huwelijken in Marokko kan worden bezien. De introductie van het familierechtstelsel in 

hoofdstuk 2 legt de basis voor de wet- en regelgeving die in de hoofdstukken 3 tot en met 7 nader wordt 

uiteengezet. Afgesloten wordt met een hoofdstuk waarin enkele algemene bevindingen alsook 

aanbevelingen zijn opgenomen. 

 

In de hoofdstukken 3 tot en met 7 wordt per thema het officieel in Marokko geldende recht behandeld. De 

wet- en regelgeving voor het desbetreffende thema worden besproken, inclusief de wijze waarop deze 

regelgeving in Marokko wordt uitgelegd en door de rechtspraak en administratie wordt toegepast. 

Tussendoor zijn kleine schema’s opgenomen. Deze hebben tot doel tussentijdse samenvattingen te geven 

waarin op hoofdlijnen de theoretische beschrijvingen worden gepresenteerd alsmede inzicht wordt 

gegeven in gebezigde terminologie, met name ook in de Arabische begrippen. 

 

Naast het officieel geldende recht, hebben potentiële slachtoffers van huwelijksdwang en achterlating ook 

(en niet zelden wellicht meer nog) te maken met de werking van gedragsregels die mensen in de omgang 

hanteren, voortkomend uit religie en religieus recht, tradities en gewoonterecht. Deze gedragsregels 

kunnen in grote delen van het land gelden, maar kunnen ook regionaal bepaald zijn. De doorwerking van 

deze gedragsregels is in het onderhavige onderzoek niet consequent maar slechts ad hoc geïnventariseerd. 

Gesignaleerde bevindingen over de wijze waarop gedragsregels in situaties van achterlating en gedwongen 

huwelijken gedragingen beïnvloeden, zullen worden opgenomen in de beschrijvingen van de wet- en 

regelgeving voor de desbetreffende thema’s. Daarbij wordt duidelijk gemaakt dat het gaat om 

praktijkinformatie. 

 

Daar waar dit van belang is, krijgen genderaspecten en de man-vrouwverhouding, zowel bij de beschrijving 

van het materiële recht als bij de beschrijving van de werking van gedragsregels in de praktijk, specifiek 

aandacht. 

 

Primair worden de regels van het Marokkaanse materiële recht beschreven. Omdat situaties van 

achterlating en gedwongen huwelijken in het buitenland, per definitie een grensoverschrijdend karakter 

hebben, worden daar waar dit relevant kan zijn, ook de regels van Marokkaans internationaal privaatrecht 

(IPR) besproken. Uitgangspunt is dat slachtoffers van achterlating of huwelijksdwang in het buitenland, in 

Nederland wonen, en tegen hun wil in het buitenland zijn. De slachtoffers bezitten doorgaans hetzij de 

Nederlandse nationaliteit, hetzij de Marokkaanse nationaliteit hetzij beide nationaliteiten. De situaties 

hebben daarom altijd een grensoverschrijdend karakter. Dat betekent dat, juridisch gezien, er eerst een 

aantal zogenaamde ‘voorvragen’ moet worden beantwoord alvorens je aan de gelding van het materiële 
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inhoudelijke buitenlandse recht toekomt. Deze ‘voorvragen’ moeten in Marokko worden beantwoord aan 

de hand van het Marokkaanse IPR. Om die reden zal bij een aantal onderwerpen (eerst) ook de IPR-regel 

worden besproken 

 

Bij deze ‘voorvragen’ gaat het om de volgende vragen: 

- Kunnen slachtoffers in het land van achterlating of huwelijksdwang terecht bij de rechter of 

administratieve autoriteiten? Bijvoorbeeld voor een echtscheiding. Of, juridisch geformuleerd, is deze 

buitenlandse rechter of ambtenaar bevoegd om van de zaak kennis te nemen en deze te behandelen? 

- Welk recht geldt voor betrokkene(n): het Marokkaanse of het Nederlandse? Bijvoorbeeld om te kunnen 

trouwen, om te kunnen scheiden, of om te bepalen wie het gezag over een kind heeft. Juridisch is dit een 

vraag naar het toepasselijke recht. De IPR-regels aan de hand waarvan moet worden bepaald welk recht 

van toepassing is, moeten worden gerespecteerd door de rechter, de administratieve autoriteiten en 

gelden soms ook van rechtswege zonder dat er een autoriteit tussenkomt. 

- Worden Nederlandse rechterlijke beslissingen en Nederlandse akten in Marokko erkend en, waar dat nodig 

is, wordt hieraan in Marokko uitvoering gegeven? 

 

1.4 Gebruik van het rapport 

 

In deze paragraaf zal worden uiteengezet wie de belangrijkste doelgroepen zijn voor wie het rapport is 

geschreven en toegankelijk is, wat voor de verschillende doelgroepen het belang en de functie is van de 

onderzoeksbevindingen in het rapport (paragraaf 1.4.1), wat de beperkingen van het rapport zijn gelet op 

de complexiteit en de verschillende dimensies van de in het rapport behandelde problematiek (paragraaf 

1.4.2), en wordt er een leeswijzer geboden die laat zien voor welke situaties van achterlating en 

huwelijksdwang welke hoofdstukken uit het rapport van betekenis zijn (paragraaf 1.4.3). 

 

1.4.1 Doelgroepen, bruikbaarheid en functies  

 

De onderzoeksbevindingen in dit rapport zijn bedoeld voor professionals en stakeholders in Nederland die 

in hun werk te maken krijgen met situaties van huwelijksdwang en achterlating.  

 

Aangezien het rapport een beschrijving inhoudt van de Marokkaanse wet- en regelgeving, zal het rapport 

als zodanig vooral toegankelijk en bruikbaar zijn voor juridische professionals en casemanagers (zoals bij 

het ministerie van Buitenlandse Zaken en bij het LKHA) die direct met slachtoffers van huwelijksdwang en 

achterlating in het buitenland te maken krijgen. Om de toegankelijkheid van het rapport voor andere 

(maatschappelijke) professionals en stakeholders te verhogen, zijn de volgende mechanismes in het rapport 

opgenomen: een leeswijzer (paragraaf 1.4.3), schemaatjes en illustraties (in de hoofdstukken 3 e.v.) en 

een beschrijving van algemene bevindingen in het afsluitend hoofdstuk (hoofdstuk 8). En natuurlijk biedt 

ook de inhoudsopgave aan het begin van dit rapport een goede en overzichtelijke ingang. Niettemin is het 

wenselijk dat ten behoeve van de bruikbaarheid van de onderzoeksbevindingen voor maatschappelijke 

professionals en stakeholders, er nog een vertaalslag van de onderzoeksbevindingen ten behoeve van de 

praktijk wordt gemaakt. Hiervoor zijn in hoofdstuk 8, paragraaf 8.2, aanbevelingen opgenomen. 
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Het doel van het rapport is kennisoverdracht van de Marokkaanse wet- en regelgeving. Deze 

kennisoverdracht heeft twee functies: 1. het informeren van professionals met het oog op het behandelen 

van concrete casuïstiek, en 2. een preventieve functie. 

 

Informeren van professionals met het oog op het behandelen van concrete casuïstiek 

 

Het rapport bevat noodzakelijke kennis van wet- en regelgeving waarop professionals bij de voorbereiding 

en het realiseren van terugkeer van de betrokken vrouwen, kinderen en jongeren bedacht en voorbereid 

zouden moeten zijn. Het gaat om wet- en regelgeving die mogelijk voor de terugkeer belemmerend kan 

werken, maar ook om wet- en regelgeving die vrouwen en jongeren de weg kan wijzen, procedures 

beschrijft, laat zien hoe het recht gebruikt en toegepast wordt en welke mogelijkheden en oplossingen het 

aandraagt. Aldus beoogt het rapport professionals kennis en handvatten te bieden die in concrete casussen 

kunnen bijdragen aan een succesvolle terugkeer naar Nederland van vrouwen, kinderen en jongeren die 

tegen hun wil in het buitenland worden achtergelaten of tot een huwelijk gedwongen.  

 

Preventieve functie 

 

Daarnaast hebben de onderzoeksbevindingen ook een preventieve functie. Kennis van de wet- en 

regelgeving kan ertoe leiden dat preventief acties worden ondernomen en maatregelen worden getroffen 

die zoveel mogelijk beogen te voorkomen dat vrouwen en jongeren worden achtergelaten of in het 

buitenland tot een huwelijk worden gedwongen, en als dit al gebeurt, laat zien welke oplossingen 

voorhanden zijn die kunnen bijdragen aan een succesvolle terugkeer. Ook biedt buitenlandse wet- en 

regelgeving een belangrijke basis voor afspraken die echtgenoten vóór of tijdens het huwelijk kunnen 

maken, afspraken over (wederzijdse) rechten en verplichtingen, waarmee zij een afhankelijke positie van 

hun echtgenoot beogen te voorkomen en voorkomen dat zij tegen hun wil gehuwd moeten blijven 

(tegengaan van huwelijkse gevangenschap). 

 

1.4.2 Complexiteit en dimensies van situaties van achterlating en huwelijksdwang 

 

Bij het aangaan van hulpverlening in situaties van achterlating en huwelijksdwang is het van belang te 

realiseren dat kennis van de buitenlandse wet- en regelgeving alléén niet zaligmakend is. De materie is 

complex en kent meerdere dimensies. 

 

Naast de (officiële) wet- en regelgeving, speelt de problematiek zich af binnen de context en tradities van 

familie, gezin of gemeenschap. Slachtoffers krijgen hierbinnen te maken met gedragsregels en 

machtsverhoudingen die veelal voortkomen uit cultuur of religie. Bij achterlating en huwelijksdwang is 

doorgaans sprake van een conflictsituatie (relatieproblemen, de man ziet met lede ogen aan dat zijn vrouw 

is verwesterd, probleemgedrag van jongeren, niet geaccepteerde homoseksuele geaardheid etc. Zie 

paragraaf 1.1). Gedragsregels en machtsverhoudingen (man-vrouw; ouders- kinderen) leiden in deze 

situaties tot tegenwerkend gedrag, dat bijvoorbeeld kan bestaan uit het snel entameren van een 

echtscheiding door de man zodat de vrouw haar afhankelijk verblijfsrecht verliest, of juist andersom dat 

de man een door de vrouw gewenste echtscheiding probeert te frustreren, dat de man respectievelijk 
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ouders tracht(en) te voorkómen dat vrouwen en jongeren het huis waarin zij werden ondergebracht kunnen 

verlaten, dat zij voorkómen dat zij het land kunnen verlaten, en dat zij voorkómen dat zij vrij zijn en eigen 

keuzes kunnen maken. De gedragsregels en machtsverhoudingen waarmee vrouwen en jongeren die 

slachtoffer zijn van achterlating of huwelijksdwang te maken krijgen, kunnen het realiseren van officieel 

geldende wet- en regelgeving in de praktijk weleens doorkruisen en vrouwen en jongeren voor dilemma’s 

plaatsen: zijn zij bereid alle juridische middelen en mogelijkheden aan te grijpen, ten koste van alles? 

 

Een tweede punt is dat in dit rapport enkel het Marokkaanse familierecht (inclusief het Marokkaanse IPR) 

en de Marokkaanse regelgeving omtrent reizen zijn uiteengezet. Om de terugkeer van achtergelaten 

vrouwen, kinderen en jongeren te realiseren en gedwongen huwelijken tegen te gaan, is vaak ook 

regelgeving op andere rechtsgebieden van toepassing. Zo kan het strafrecht een rol spelen (doen van 

aangifte, strafbaarstelling en strafvervolging) en kan een beroep op civiele procesmiddelen aangewezen 

zijn.22 Daarnaast blijft vanzelfsprekend ook het Nederlandse migratierecht en de Nederlandse paspoortwet 

gelden om terugkeer naar en (voortgezet) verblijfsrecht in Nederland te verzekeren. Daarbij kan ook het 

Nederlandse IPR (wordt een in Marokko gesloten huwelijk of een in Marokko uitgesproken echtscheiding in 

Nederland erkend?) van betekenis zijn. Al deze regelgeving wordt in het onderhavige rapport niet 

uiteengezet. 

 

Deze beperkingen (de invloed van niet juridische factoren en de beperking tot bepaalde rechtsgebieden) 

hebben tot gevolg dat casuïstiek van achterlating en huwelijksdwang niet enkel met dit rapport kan worden 

opgelost. Wel stelt het rapport gebruikers in staat om de relevante Marokkaanse familiewetgeving en 

regelgeving omtrent reizen op concrete casus toe te passen. Hierna (leeswijzer) volgt hierover meer. 

 

1.4.3 Leeswijzer 

 

Hierboven in paragraaf. 1.3 is uiteengezet dat in dit rapport alleen díe thema’s en díe aspecten van de 

thema’s worden besproken die van belang kunnen zijn voor situaties van achterlating of gedwongen 

huwelijken, en waarvan kennis van belang is bij de voorbereiding van terugkeer naar Nederland van 

slachtoffers van huwelijksdwang en achterlating. In deze beknopte leeswijzer wordt aangegeven welke 

hoofdstukken bij welke kwesties aan de orde kunnen zijn. De hoofdstukken 1 en 2 zijn hierin niet 

opgenomen. Zij bevatten algemene informatie die in alle situaties kan worden geraadpleegd naast de 

specifieke informatie in de hoofdstukken 3 tot en met 7. 

 

Grofweg kunnen de volgende situaties worden onderscheiden: 

 

ACHTERLATING 

 

  1. Een gehuwde vrouw wordt tegen haar wil achtergelaten in Marokko en wil terug naar Nederland 

Daarbij kunnen worden onderscheiden: 

  a. Alleen de gehuwde vrouw wordt achtergelaten 

                                                           
22 Het relevante Nederlandsrechtelijke kader voor huwelijksdwang en achterlating werd recent in kaart gebracht door Esser, 
Ten Voorde & Van Nieuwenhuizen 2020, p. 39-59 respectievelijk 76-94. 
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  b. Een gehuwde vrouw met kinderen wordt achtergelaten 

2. Een jongere (minderjarige of jongvolwassene) wordt tegen zijn of haar wil achtergelaten in Marokko en 

wil terug naar Nederland. 

  

HUWELIJKSDWANG 

 

3. Iemand (man of vrouw / jongen of meisje) wordt in Marokko tot een huwelijk gedwongen of dreigt 

hiertoe te worden gedwongen. Hij of zij wil voorkomen dat het huwelijk plaatsvindt of, als dat niet meer 

kan, het huwelijk ongedaan maken. In deze situatie kan ook de onder 1 of 2 geschetste situatie van 

achterlating aan de orde zijn. 

  

ACHTERLATING 

  

Ad a. Een gehuwde vrouw wordt tegen haar wil achtergelaten in Marokko en wil terug naar Nederland 

  

a.1. Alleen de gehuwde vrouw wordt achtergelaten 

 

De volgende thema’s kunnen dan relevant zijn: 

      - Reizen (Hoofdstuk 7) omdat de vrouw een reisdocument nodig heeft om terug naar Nederland te kunnen 

reizen, om te weten hoe zij dit kan krijgen, en om te weten of en zo ja welke belemmeringen zij mogelijk 

kan verwachten. 

- Huwelijk (Hoofdstuk 3), met name de gevolgen van een huwelijk, om de rechten en plichten van 

echtgenoten te kennen (bijvoorbeeld wie bepaalt de verblijfplaats van echtgenoten) en te weten welke 

gevolgen kunnen zijn of worden verbonden aan de niet naleving hiervan. De paragraaf over de nietigheid 

van een huwelijk en over informele huwelijken kunnen van belang zijn om te weten of er wel een 

rechtsgeldig huwelijk bestaat.  

- Echtscheiding (Hoofdstuk 4) omdat het noodzakelijk of wenselijk kan zijn dat de vrouw in Marokko een 

echtscheiding zal bewerkstelligen. Dit zal met name het geval zijn als het gehuwd zijn voor haar een 

belemmering vormt om alleen terug naar Nederland te reizen, bijvoorbeeld omdat de man bevoegdheden 

die hij heeft naar Marokkaans recht of omdat hij zijn machtspositie uitoefent die de vrouw belemmeren 

terug naar Nederland te keren. De al dan niet erkenning van een Nederlandse echtscheidingsuitspraak kan 

daarbij een rol spelen. Ook dient de vrouw mogelijk rekening te houden met bepaalde gevolgen 

(bijvoorbeeld met betrekking tot vermogen, financiële voorzieningen en kinderen) van een echtscheiding 

en het instellen van een echtscheiding (o.a. voorlopige voorzieningen met betrekking tot vermogen, 

financiële voorzieningen en kinderen). 

  

a.2. Een gehuwde vrouw met kinderen wordt achtergelaten 

 

De volgende thema’s kunnen dan relevant zijn: 

      - Reizen (Hoofdstuk 7) omdat de vrouw een reisdocument nodig heeft om terug naar Nederland te kunnen 

reizen, om te weten hoe zij dit kan krijgen, om te weten of en onder welke voorwaarden kinderen met 
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haar kunnen meereizen, en om te weten of en zo ja welke belemmeringen hierbij mogelijk kunnen worden 

verwacht. 

      - Gezag (Hoofdstuk 6) om te weten wie de zeggenschap over de kinderen heeft en wie welke zeggenschap 

heeft, wat deze zeggenschap inhoudt (bijv. toestemming om uit te reizen). 

      - Afstamming (Hoofdstuk 5) om te weten of er een juridische afstammingsband met de vader is. Die band 

kan van belang zijn voor de vraag of de vader/man (ouderlijk) gezag heeft en of zijn toestemming is vereist 

voor het reizen van de kinderen naar het buitenland. In hoofdstuk 5 wordt ook de registratie van kinderen 

behandeld. De regelgeving omtrent geboorteregistratie is van belang om te weten wie en hoe kinderen 

worden ingeschreven. Registratie is van belang voor het juridisch bestaan van een persoon en het kunnen 

uitoefenen van rechten. 

- Huwelijk (Hoofdstuk 3), met name de gevolgen van een huwelijk, om de rechten en plichten van 

echtgenoten te kennen (bijvoorbeeld wie bepaalt de verblijfplaats van het gezin) en te weten welke 

gevolgen kunnen zijn of worden verbonden aan de niet naleving hiervan. De paragraaf over de nietigheid 

van een huwelijk en over informele huwelijken kunnen van belang zijn om te weten of er wel een 

rechtsgeldig huwelijk bestaat. 

      - Echtscheiding (Hoofdstuk 4) omdat het noodzakelijk of wenselijk kan zijn dat de vrouw in Marokko een 

echtscheiding zal bewerkstelligen en rekening moet houden met mogelijke gevolgen van een 

echtscheidingsprocedure (zie vorig punt: 1.a). 

 

Ad b. Een jongere wordt tegen zijn of haar wil achtergelaten in Marokko en wil terug naar Nederland 

 

De volgende thema’s kunnen dan relevant zijn: 

      - Reizen (Hoofdstuk 7) omdat de jongere een reisdocument nodig heeft om terug naar Nederland te kunnen 

reizen, om te weten hoe deze wordt verkregen en onder welke voorwaarden, wat er nodig is om zelfstandig 

naar Nederland te kunnen terugreizen, en om te weten of en zo ja welke belemmeringen mogelijk kunnen 

worden verwacht. 

Als de jongere minderjarig is, zijn voorts van belang: 

      - Gezag (Hoofdstuk 6) om te weten wie de zeggenschap over de jongere heeft en wiens toestemming nodig 

is om te kunnen terugreizen naar Nederland en om de hiervoor te ondernemen acties te regelen. 

- Afstamming (Hoofdstuk 5) om te weten of er een juridische afstammingsband met de vader is. Die band 

kan van belang zijn voor de vraag of de vader/man (ouderlijk) gezag heeft en of zijn toestemming is vereist 

voor het reizen van de jongeren naar het buitenland. In hoofdstuk 5 wordt ook de registratie van kinderen 

behandeld. De regelgeving omtrent geboorteregistratie is van belang om te weten wie en hoe kinderen 

worden ingeschreven. Registratie is van belang voor het juridisch bestaan van een persoon en het kunnen 

uitoefenen van rechten. 

 

HUWELIJKSDWANG 

 

Ad c. Iemand (man of vrouw / jongen of meisje) wordt in Marokko tot een huwelijk gedwongen of dreigt 

hiertoe te worden gedwongen. Hij of zij wil voorkomen dat het huwelijk plaatsvindt of, als dat niet 

meer kan, het huwelijk ongedaan maken. 
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De volgende thema’s kunnen dan relevant zijn: 

- Huwelijk (Hoofdstuk 3) om te weten hoe een rechtsgeldig huwelijk tot stand moet komen, aan welke 

voorwaarden het huwelijk moet voldoen, wat er bij het huwelijk kan worden geregeld, wat de gevolgen 

van een huwelijk zijn, en hoe het huwelijk ongedaan gemaakt kan worden. 

      - Echtscheiding (Hoofdstuk 4) om te weten of en hoe een gedwongen huwelijk via echtscheiding kan 

worden beëindigd. 

 

1.5 Methodologie 

 

In het onderzoek is een combinatie van onderzoeksmethoden gehanteerd, bestaande uit a) een 

inventarisatie van wet- en regelgeving; b) literatuuronderzoek (quick scan); c) een bijeenkomst met 

stakeholders, en d) interviews (empirisch onderzoek).23 

 

Ad a. Inventarisatie van wet- en regelgeving 

 

Belangrijkste bron die is gebruikt, is de Nederlandse vertaling van Berger van de Marokkaanse Familiewet 

(M.S. Berger, Mudawwana. Marokkaanse Familiewet (nieuwe wet van 2004), Ars Aequi Wetseditie, Ars Aequi 

Libri, Nijmegen 2004). Aanvullend werd wet- en regelgeving gevonden via internet searching, het 

raadplegen van overheidswebsites van Marokko, het raadplegen van gespecialiseerde literatuur en via 

interviews. 

 

Ad b. Literatuuronderzoek 

 

Er werd een quick scan literatuuronderzoek gedaan, in de eerste plaats ten behoeve van de uitleg en 

toepassing (in de rechtspraak) van de relevante wet- en regelgeving. Voor de toepassing van de 

Marokkaanse familiewet van 2004 werden enkele onderzoeksrapporten geraadpleegd, waaronder het 

onderzoek van Jordens-Cotran naar het nieuw Marokkaanse familierecht uit 2004,24 het onderzoek naar 

tien jaar toepassing van de Marokkaanse familiewet in Europa, onder leiding van Marie-Claire Foblets,25 

waarin een overzicht wordt gegeven van de relevante uitspraken van het Cour Suprême26 en verslagen van 

interviews met familierechters zijn opgenomen,27  en het onderzoek naar de toepassing van het Marokkaans 

familierecht bij de rechtbank in Rabat (familiekamer) uit 2017.28 In dit laatste rapport wordt aangegeven 

dat de rechtbank Rabat representatief is voor grote steden en  een horizon kan schetsen voor de toepassing 

van het familierecht in stedelijke context, maar dat deze rechtbank niet kan worden vergeleken met de 

gerechten in meer afgelegen gebieden.29 Daarnaast werd literatuur geraadpleegd om zicht te krijgen op 

de problematiek van huwelijksdwang en achterlating en op de werking van gedragsnormen in de praktijk. 

 

                                                           
23 Vanwege de Covid-19 pandemie kon geen onderzoek ter plekke in Marokko worden gedaan. 
24 L. Jordens-Cotran, Nieuw Marokkaans familierecht en Nederlands IPR, Den Haag: Sdu uitgevers 2007. 
25 M-C. Foblets e.a. (red.), Le code marocain de la famille en Europe. Bilan comparé de dix ans d’application, Brussel: La 
Charte 2016.  
26 Foblets e.a. 2016, p. 495-499. 
27 Foblets e.a. 2016, p. 667-719. 
28 Y. ben Hounet e.a., Le droit de la famille au Maroc et son application au sein de la section des affaires familiales du tribunal 
de première instance de Rabat, Rabat: Centre Jacques-Berque 2017. 
29 Ben Hounet e.a. 2017, p. 34 en 12. 
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Ad c. Bijeenkomst met stakeholders 

 

Er is een bijeenkomst gehouden met stakeholders in Nederland die bekend zijn met de problematiek van 

achterlating en huwelijksdwang in Marokko en Turkije. Vertegenwoordigd waren het LKHA, de Landelijke 

Werkgroep Mudawwanah, de St. Kezban, de St. Meer Kleur en Kwaliteit (SMKK), een socioloog, en het 

onderzoeksteam. De bijeenkomst beoogde zicht te bieden op de regio’s in Marokko en Turkije waar en de 

gemeenschappen in deze landen waarbinnen de problematiek speelt, contacten voor interviews te werven, 

knelpunten die hierbij kunnen worden ondervonden, en om meer zicht te krijgen op de problematiek van 

achterlating en huwelijksdwang. 

 

Ad d. Interviews 

 

Er werden zes interviews afgenomen. Drie interviews werden afgenomen met vrouwenorganisaties in 

Marokko, één interview met een advocaat in Marokko, één interview met de Nederlandse ambassade in 

Marokko en één interview met het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. Het 

interview met de advocaat werd afgebroken vanwege technische problemen met de verbinding. Voor het 

werven van respondenten werd gebruik gemaakt van de netwerken van de projectleider, van de 

onderzoekers, van opdrachtgever, van de leden van de begeleidingscommissie, van stakeholders in 

Nederland en door middel van sneeuwbalwerking. Voorts werden contacten gezocht via internet. Het 

daadwerkelijk maken van afspraken voor het afnemen van interviews bleek vaak moeizaam te gaan 

waardoor niet alle beoogde interviews konden worden gerealiseerd. Mogelijke oorzaken hiervoor zijn dat, 

mede vanwege de Covid-19 beperkingen, professionals en organisaties in Marokko minder goed bereikbaar 

waren; de interviews niet ter plekke werden afgenomen maar online; dat relatief weinig professionals in 

Marokko concrete ervaring hebben met situaties van achterlating en huwelijksdwang van personen uit het 

buitenland; dat professionals weinig tijd en volle agenda’s hadden; als het op het maken van een concrete 

afspraak aankwam, bleven mails en telefoontjes nogal eens onbeantwoord. De tijd waarbinnen het 

onderzoek moest worden gerealiseerd, stelde ook grenzen en maakte dat pogingen om respondenten te 

vinden of potentiële respondenten daadwerkelijk tot medewerking aan te zetten, niet onbeperkt konden 

worden voortgezet. 

 

Met de interviews werd beoogd: 

- ontbrekende informatie te verkrijgen over de inhoud, uitleg en toepassing van relevante wet- en 

regelgeving; 

- signalering van de praktische werking van formele wet- en regelgeving in situaties van huwelijksdwang 

en achterlating; 

- signalering van de praktische werking van gedragsregels die mensen in de omgang hanteren in situaties 

van huwelijksdwang en achterlating; 

- signalering van knelpunten die door wet- en regelgeving en door gedragsregels worden veroorzaakt; 

- signaleren van mogelijkheden die aan oplossingen kunnen bijdragen. 

 

Per doelgroep werden op maat gestelde vragenlijsten gemaakt. Op maat, want i. de vragen sloten aan bij 

de expertise en ervaring van de betrokken doelgroep, en ii. een deel van de vragen werd bepaald door de 
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nog ontbrekende informatie na het verrichten van onderzoek naar wet- en regelgeving en bestudering van 

literatuur. 

 

De interviews werden online afgenomen, in het Marokkaans-Arabisch, Tamazight (Rif-dialect), het Engels 

of Nederlands.  

 

Arabische terminologie 

 

Arabische woorden zijn in het rapport getranscribeerd. Hierbij is aangesloten bij de transcripties zoals 

gehanteerd in de publicatie van Frans van der Velden, Inleiding in de shari’a. Een kennismaking met het 

recht van de islam en van de islam-georiënteerde wereld, Boom juridisch 2016, p. 373-383. 

 

1.6 Integriteit en ethische aspecten  

 

Respondenten werden vooraf per mail geïnformeerd over doel van het onderzoek, inhoud van het interview, 

verwerking van de interviewdata, anonimiteit en vertrouwelijkheid. In uitgetypte verslagen van interviews 

werden codes in plaats van namen gebruikt. Ook in de rapportage zijn geen namen gebruikt noch teksten 

die te herleiden zijn tot namen. Onderzoeksdata zijn op beveiligde drives opgeslagen en zijn alleen 

toegankelijk voor leden van het onderzoeksteam. Audiotapes werden na het uittypen vernietigd. 

 

Op het onderzoek zijn de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke integriteit van toepassing, de Code 

of Ethics for research in the social end behavioural sciences involving human participants (as accepted by 

the deans of social sciences in the Netherlands) 2018, en de Research Data Management Code of Conduct 

van de Universiteit Maastricht. 

 

1.7 Definities 

 

In deze paragraaf worden enkele begrippen nader gedefinieerd. Het gaat om begrippen waarvoor geen 

eenduidige definitie bestaat. De definities die hieronder worden gegeven, geven aan van welke definities 

in het onderhavige onderzoek en in de rapportage is uitgegaan. Met het geven van de definities wordt 

uniformiteit en duidelijkheid beoogd. Slechts die begrippen worden nader gedefinieerd, die in het 

onderzoek een wezenlijke rol vervullen en begrippen die voor de in het onderzoek gemaakte indelingen 

naar thema’s van wezenlijk belang zijn. Duidelijkheid over de termen is nodig om de inhoud en wijze 

waarop issues worden beschreven in het onderhavige rapport, goed te kunnen begrijpen. De definities 

beogen ook mogelijke misverstanden tegen te gaan, daar waar verschillende opvattingen kunnen bestaan 

tussen verschillende disciplines (recht versus sociale wetenschappen), tussen theoretici en practici, en 

tussen onderzoekers en professionals en burgers in Nederland enerzijds en professionals en burgers in 

Marokko anderzijds. 
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Achterlating 

 

Bij achterlating wordt iemand onvrijwillig vanuit Nederland teruggestuurd naar of achtergelaten in het 

buitenland, veelal het land van herkomst. Betrokkene(n) verblijft/verblijven vervolgens in het buitenland 

in een sterk afhankelijke en geïsoleerde positie. Er worden twee vormen van achterlating onderscheiden: 

het achterlaten van jongeren en het achterlaten van gehuwde vrouwen, al dan niet samen met de kinderen. 

Het terugsturen of achterlaten gebeurt door de echtgenoot, de ouder(s) of andere familieleden. Voor meer 

details: zie paragraaf 1.1. 

 

Huwelijksdwang en gedwongen huwelijk 

 

Een gedwongen huwelijk wordt gedefinieerd als een huwelijk (religieus of wettelijk) waarbij het huwelijk 

tegen de vrije wil van minstens een van de huwelijkskandidaten heeft plaatsgevonden en waarmee onder 

een bepaalde vorm van dwang (huwelijksdwang) is ingestemd. Voor meer details: zie paragraaf 1.1. 

 

Informele huwelijken 

 

Informele huwelijken kunnen worden gedefinieerd als huwelijken die worden gesloten op een wijze die 

afwijkt van de vorm die is voorgeschreven door het recht van het land waar het huwelijk tot stand komt. 

In dit rapport kan het bij informele huwelijken gaan om religieuze huwelijken en/of traditionele 

huwelijken. 

 

Religieuze huwelijken 

 

Religieuze huwelijken worden in het kader van dit onderzoek gedefinieerd als huwelijken die worden 

gesloten op de wijze die in een bepaalde godsdienst geldt. De term ‘religieuze huwelijken’ zal in dit rapport 

alleen worden gebruikt om huwelijken aan te duiden die niet beantwoorden aan de formaliteiten die de 

wet stelt, dus informele huwelijken. De term wordt in dit onderzoek dus niet gebruikt voor huwelijken die 

volgens de wet zijn gesloten (wettelijke huwelijken), ook al voldoet het wettelijk huwelijk ook aan de 

regels die in een godsdienst (in dit geval de Islam) gelden. 

 

Traditionele huwelijken 

 

Traditionele huwelijken worden in het kader van dit onderzoek gedefinieerd als huwelijken die worden 

gesloten op de wijze die binnen een bepaalde gemeenschap of kring gebruikelijk is. De term ‘traditionele 

huwelijken’ zal in dit rapport alleen worden gebruikt om huwelijken aan te duiden die niet beantwoorden 

aan de formaliteiten die de wet stelt, dus informele huwelijken. 
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Huwelijkse gevangenschap 

 

Huwelijkse gevangenschap is een situatie waarin iemand (meestal een vrouw) tegen haar wil in een 

religieus huwelijk blijft, omdat zij geen ontbinding van dit huwelijk kan bewerkstelligen. 

 

Wet- en regelgeving 

 

Het recht zoals dit officieel geldt en door de overheid als recht wordt aangewezen. Het gaat zowel om 

wetgeving in formele zin (wetten) als wetgeving/regelgeving in materiële zin (Koninklijke Besluiten (KB’s), 

Circulaires en dergelijke). Ook de wijze waarop de wet- en regelgeving wordt uitgelegd en toegepast, in 

het bijzonder in de rechtspraak, worden begrepen onder de wet- en regelgeving.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

24 
 

Hoofdstuk 2 Demografie en familierechtssysteem Marokko 

 

 

 

2.1 Inleiding 

 

Voor een beter begrip van de Marokkaanse wet- en regelgeving (voor zover relevant voor slachtoffers uit 

Nederland van huwelijksdwang of achterlating in Marokko) wordt in dit hoofdstuk allereerst stilgestaan bij 

de demografie en het familierechtsysteem van Marokko. De demografische gegevens en 

immigratiegeschiedenis beogen enige context en achtergrondinformatie te geven waartegen de 

problematiek van achterlating en gedwongen huwelijken in Marokko van migranten en hun nakomelingen 

in Nederland, kan worden bezien (paragraaf 2.2). De introductie van het familierechtstelsel in paragraaf 

2.3 legt primair de basis voor de wet- en regelgeving die in de hoofdstukken 3 tot en met 7 nader wordt 

uiteengezet (paragraaf 2.3.1 en 2.3.2). In deze paragraaf zal ook worden ingegaan op de rol van 

vrouwenorganisaties bij de totstandkoming van de huidige Marokkaanse familiewet (verder: de 

Mudawwana) (paragraaf 2.3.1.2) en op mensenrechtenverdragen die voor Marokko gelden, voor zover deze 

betrekking hebben op zaken die te maken hebben met achterlating of huwelijksdwang (paragraaf 2.3.3). 

 

2.2 Demografie van Marokko 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marokko, officieel het Koninkrijk Marokko, is een land in het noorden van Afrika aan de kust van de 

Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee. Het land heeft een koning (Mohammed VI) als staatshoofd en 

een minister-president (Saadeddine El Othmani) als regeringsleider. Het behoort tot de Maghreb-landen, 
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waar ook Tunesië, Mauritanië, Algerije en Libië toe worden gerekend. Marokko is een lidstaat van de 

Verenigde Naties, de Organisatie voor Islamitische Samenwerking30 en van de Arabische Liga.  

 

Het koninkrijk Marokko werd in het begin van de 20e eeuw door de Fransen en Spanjaarden overheerst en 

dat heeft zijn sporen achtergelaten. Zo zijn de steden Melilla en Ceuta een Spaanse exclave in het noorden 

van Marokko. In veel steden vind je de Europese invloeden nog terug in de architectuur. Daarnaast heeft 

het Frans als tweede taal nog steeds een belangrijke plaats behouden in het openbare leven.31  

 

2.2.1 Bevolkingssamenstelling  

 

De geschatte bevolkingsgrootte in 2019 is 36,471,766 inwoners.32 De bevolking bestaat uit een combinatie 

van Berbers (Imazighen), Arabieren en gemengd Arabische-Berbers. Het Berberse deel van de bevolking 

zijn de oorspronkelijke bewoners van Marokko en vormen ook de meerderheid33 van de huidige Marokkaanse 

bevolking. Het Arabische deel van de bevolking stamt af van de Arabieren die het land in de zevende en 

elfde eeuw hebben veroverd.  

 

2.2.2 Gesproken talen 

 

De officiële talen zijn Marokkaans-Arabisch (Darija) en Berbers (Tamazight). Het standaard Arabisch wordt 

op de scholen onderwezen en in vrijwel alle schriftelijke en officiële communicatie gebruikt. Het 

Marokkaans-Arabisch is een dialect van het Arabisch. Het Berbers is onder te verdelen in drie Berbertalen, 

namelijk het Tarifit (hetgeen gesproken wordt in het Rif-gebied in het noorden van Marokko), het Atlas-

Tamazight (hetgeen wordt gesproken in het Atlas-gebied in het midden van Marokko) en tot slot het 

Tashelhiyt (hetgeen wordt gesproken in het Sousse-gebied in het zuiden van Marokko). Zoals eerder 

besproken, heeft het Frans een belangrijke plaatst behouden en is de tweede gangbare taal in Marokko.  

 

2.2.3 Religie(s) 

 

De Grondwet van Marokko bepaalt in artikel 3 dat de islam, en dan met name de malikitische stroming,34 

de staatsgodsdienst is van Marokko. Zo dragen ook de in Marokko geldende wet- en regelgeving een 

islamitisch karakter. De Marokkaanse staat erkent wel twee andere religies in het land naast de islam; het 

christendom en het jodendom. Het grootste gedeelte van de bevolking bestaat uit (soennitische) moslims 

(98,7%) en een hele kleine minderheid is christen (1,1%) en joods (0,2%). In dit onderzoek zal de primaire 

focus worden gelegd op de moslim bevolkingsgroep.  

 

                                                           
30 De Organisatie voor Islamitische Samenwerking (OIS) is een intergouvernementele organisatie met een permanente 
vertegenwoordiger bij de Verenigde Naties. De OIS bestaat uit 57 deels of voornamelijk islamitische landen uit het Midden-
Oosten, Afrika, Azië en Zuid-Amerika. Het doel van de OIS is om de belangen van de moslims wereldwijd te behartigen.  
31 Frans wordt, naast het Arabisch, het meest gebezigd door de Marokkaanse overheid. Ook zijn veel Marokkaanse televisie- en 
radioprogramma’s in het Frans.  
32 Populationpyramid.net/nl/marokko/2019/, laatstelijk geraadpleegd op 17 januari 2021. 
33 Ongeveer driekwart van de huidige Marokkanen is van Berberse afkomst.  
34 Het malikisme is binnen de soennitische islam een van de vier wetscholen (madhhabs). Malik ibn-Anas was de belangrijkste 
rechtsgeleerde van deze wetschool. Het malikisme is een traditionele stroming waarin de korān en soenna (de wijze waarop de 
profeet Mohammed heeft geleefd) de primaire rechtsbronnen vormen.  
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2.2.4 Grootste steden 

 

De grootste steden van Marokko zijn Rabat, Casablanca, Marrakesh, Agadir, Tanger en Fez. Rabat is de 

hoofdstad van Marokko en de zetel van de regering; Casablanca is het centrum van de handel en industrie 

en de belangrijkste haven van Marokko; Marrakesh en Agadir zijn de grootste toeristische trekpleister van 

Marokko, Tanger is de poort van Europa naar Marokko en kent ook een belangrijke en grote haven en Fez 

is de culturele en religieuze hoofdstad.  

 

2.2.5 Migratiegeschiedenis 

 

De eerste Marokkanen kwamen in de jaren zestig en zeventig van de 20e eeuw naar Nederland toe als 

gastarbeider en als gevolg van de daaropvolgende gezinshereniging- en vorming.35 In 1969 tekenden 

Nederland en Marokko het Wervingsverdrag voor gastarbeiders, welke al in 1973 verbroken werd. De 

gastarbeiders die na dit verdrag naar Nederland kwamen bestonden voor het grootste gedeelte uit jonge 

mannen uit de Rif in Noord-Marokko, die in hun eentje het geluk gingen beproeven in Europa. Dit verklaart 

ook waarom bijna 80 procent van de huidige Marokkaanse Nederlanders roots heeft in de Rif. De verhalen 

over arbeid- en leefomstandigheden in Westerse landen waren aanlokkelijk en gezien het arbeidstekort 

waren de Marokkanen graag geziene gasten in Nederland. Veel van de eerste generatie Marokkanen wilden 

in eerste instantie in korte tijd geld verdienen in Europa, om daarna weer terug te keren naar Marokko. 

Maar de sociale zekerheid en gunstigere arbeidsvoorwaarden in Nederland waren belangrijke redenen voor 

de gastarbeiders om zich officieel in Nederland te vestigen. De jaren daarop nam de immigratie van 

Marokkanen toe, maar deze migratiestroom was vooral gebaseerd op gezinshereniging en gezinsvorming. 

Gezinshereniging hield in dat de mannelijke gastarbeiders hun vrouw en kinderen die zij in Marokko hadden 

achtergelaten naar Nederland haalden. Bij gezinsvorming ging het om het over laten komen van een 

Marokkaanse bruid om daarmee in Nederland een nieuw gezin te stichten.  

 

2.3 Het familierechtssysteem in Marokko 

 

Vanwege het Marokkaanse stelsel van het nationaliteitsrecht36 hebben ook de tweede en volgende 

generaties Marokkanen die geboren en opgegroeid zijn in Nederland een Marokkaanse nationaliteit37 en 

geldt voor hen, naast de in Nederland geldende wetgeving, ook de Marokkaanse wetgeving, inclusief  de 

Mudawwana.38 De Marokkaanse wet schrijft voor wat feitelijk al decennia geldt: dat het kind van elke 

Marokkaan vanaf zijn geboorte Marokkaans is. De Marokkaanse nationaliteit wordt van rechtswege 

toegekend. Deze Marokkaanse nationaliteit gaat niet verloren bij verwerving van het Nederlanderschap. In 

de praktijk blijkt het bijna onmogelijk te zijn om afstand te doen van de Marokkaanse nationaliteit. Als 

uitgangspunt geldt dat bij verwerving van een vreemde nationaliteit, de Marokkaanse nationaliteit verloren 

                                                           
35 N. Bouras, Het Land van Herkomst: perspectieven op verbondenheid met Marokko, 1960-2010 (diss. Leiden), Hilversum: 
Uitgeverij Verloren 2012. 
36 Artikel 6 van de Marokkaanse Wet op de Nationaliteit (Le Code de la nationalité Marocaine). 
37 Het aantal inwoners in Nederland op 1 januari 2020 met een Marokkaanse migratieachtergrond wordt door het Centraal 
Bureau voor de Statistiek gesteld op 408.864. Onder Marokkanen met een migratieachtergrond wordt verstaan de mensen die 
in Marokko zijn geboren alsook degenen die in Nederland geboren zijn en van wie ten minste een van hun ouders immigrant 
was. Zie cbs.nl/nl-nl/dossier/dossier-asiel-migratie-en-integratie/hoeveel-mensen-met-een-migratieachtergrond-wonen-in-
nederland-, laatstelijk geraadpleegd op 17 januari 2021. 
38 Artikel 2 Mudawwana en artikel 3 Marokkaanse Wet op de Nationaliteit (Le Code de la nationalité Marocaine). 
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gaat. Marokkanen kunnen formeel, onder bepaalde omstandigheden, een verzoek indienen om afstand te 

doen van de Marokkaanse nationaliteit. Dit verzoek heeft pas gevolg indien het bij koninklijk besluit wordt 

ingewilligd. Dit blijkt in de praktijk slechts in zeer uitzonderlijke gevallen te worden toegestaan, vrijwel 

alleen bij vrouwen die getrouwd zijn met een moslim uit een ander islamitisch land, in dat land wonen en 

daar moeilijkheden ondervinden vanwege hun Marokkaanse nationaliteit.39   

 

2.3.1 Het Marokkaanse familierecht 

 

Na de onafhankelijkheid van Marokko van de Frans-Spaanse bezetting in 1956 ontstond het eerste 

Marokkaanse wetboek inzake personen-, familie- en erfrecht, de Mudawwana al ahwal al-shakhsiyya. Na 

de codificatie van deze Mudawwana hebben delen van de bevolking iedere poging tot modernisering van 

de familiewet tegengehouden. Een gedeeltelijke wijziging van het familierecht vond pas in het jaar 1993 

plaats. In 2004 vond een volledige hervorming van dat recht plaats.  

 

Op basis van artikel 2 van de Mudawwana en artikel 3 van de Marokkaanse Nationaliteitswet zijn op de 

formele werking van de Mudawwana op de hele Marokkaanse bevolking beperkingen neergelegd.40 In deze 

bepaling wordt een onderscheid tussen drie Marokkaanse bevolkingsgroepen gemaakt, namelijk de moslims, 

joodse Marokkanen en de Marokkanen ‘die geen moslim noch joods zijn’. De Mudawwana is op grond van 

deze bepaling volledig van toepassing op moslim-Marokkanen terwijl Marokkaanse joden hiervan 

uitgesloten zijn. Joden zijn onderworpen aan het Hebreeuws-Marokkaans familierecht.41 Op enkele 

uitzonderingen na valt de derde groep onder de volledige werking van de Mudawwana.42 

 

De familiewet van 2004, de Mudawwana, is aanzienlijk uitgebreider dan de voorgaande familiewetten en 

bevat 400 artikelen. Koning Mohammed VI benadrukte dat er geen twijfel over bestond dat de belangrijkste 

islamitische bronnen, de korān en hadieth,43 de primaire bronnen van deze familiewet zijn. Het in Marokko 

geldend familierecht draagt namelijk, zoals eerder besproken, een islamitisch karakter en om de structuur 

van het familierecht te begrijpen moeten wij het Marokkaanse familierecht dus plaatsen binnen de traditie 

van het islamitische recht. Bij lacunes in de wet wordt naar de malikitische leer verwezen als oplossing. 

De preambule van de nieuwe Mudawwana verwijst naast de religieuze basis ook uitdrukkelijk naar 

universeel erkende mensenrechten als bron van het familierecht. De nieuwe Mudawwana is onder meer 

gericht op meer gelijkheid van de man en vrouw in het huwelijk en het gezin. Tegelijk met de invoering 

van de nieuwe Mudawwana is in de Marokkaanse wet op de rechterlijke organisatie bepaald dat er 

familiekamers bij de rechtbanken van eerste aanleg gecreëerd zullen worden. Deze invoering van de 

familiekamers is gepaard gegaan met het onderwerpen van verschillende aspecten van het familierecht 

aan een rechterlijke controle vooraf en aan het verkrijgen van de noodzakelijke toestemming van de 

familierechter. De primaire rol van de rechter is duidelijk aanwezig bij onder andere de 

                                                           
39 Kamerstukken II, 2009/10, 27 859, nr. 29. 
40 Artikel 3 van de Marokkaanse Wet op de Nationaliteit (Le Code de la nationalité Marocaine). 
41 Artikel 3, tweede alinea, Marokkaanse Wet op de Nationaliteit (Le Code de la nationalité Marocaine) 
42 De uitzonderingen hebben betrekking op de bevoegdheid tot het aangaan van een polygaam huwelijk, de voorschriften met 
betrekking tot het zogen, en de huwelijksontbinding die alleen door een rechterlijke beslissing kan plaatsvinden nadat een 
verzoeningspoging door de rechter vruchteloos is gebleken en een onderzoek is gedaan naar de motieven van de 
huwelijksontbinding.   
43 De hadieth zijn de in grote verzamelingen vastgelegde islamitische overleveringen over het doen en laten en de uitspraken 
van de profeet Mohammed. De hadieth vormt voor moslims een aanvulling op en interpretatie van de korān.  

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27859-29.html
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huwelijksontbinding en 'bijzondere' huwelijken (te denken aan polygamie, kindhuwelijken en traditionele 

huwelijken). In hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4 zal hier verder op ingegaan worden. 

 

2.3.1.1 Belangrijkste wijzigingen Mudawwana 2004 

 

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

familierecht. Allereerst is er met een nieuwe definitie van het huwelijk een einde gemaakt aan het 

patriarchale model dat vóór de hervorming bestond: daar waar in de definitie van het huwelijk in de oude 

Mudawwana 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. Tot slot zijn er belangrijke vernieuwingen in het echtscheidingsrecht doorgevoerd, 

die in hoofdstuk 4 verder uiteengezet zullen worden.  

 

De voornaamste motor van de hervormingen is de strijd die door de Marokkaanse vrouwenbeweging en 

mensenrechtenorganisaties decennialang is gevoerd. De regering en koning laten er desondanks geen 

twijfels over bestaan dat de sharī’a44 de eerste bron van de familiewet is. Het gaat daarbij echter specifiek 

om de tolerante uitingen ervan, om de principes van rechtvaardigheid, gelijkheid en solidariteit. Gesteld 

kan worden dat de vernieuwingen in de nieuwe Mudawwana veelal een compromis zijn tussen enerzijds de 

vernieuwingen, zoals ook geëist door de vrouwenorganisaties en mensenrechtenorganisaties en anderzijds 

de wil om de regels en beginselen uit het islamitische recht te behouden. 

 

2.3.1.2 Vrouwenorganisaties in Marokko 

 

De 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. Zoals besproken 

hebben vrouwenorganisaties hierbij een belangrijke rol gespeeld; zij pleiten namelijk sinds de jaren ‘70 

voor een verbetering van de positie van vrouwen in Marokko.  

 

De seculiere feministische beweging in Marokko kwam op in 1946 en is nog steeds springlevend. De 

islamitisch feministische beweging kwam in de aanloop van de jaren negentig van de vorige eeuw ten 

tonele en is ook nog altijd actief. Hoewel de seculiere beweging en de islamitische feministische beweging 

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 

sharī’a 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 sharī’a 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 

                                                           
44 Sharī’a is de islamitische wetgeving. 
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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. Sinds het begin van de 21e 

eeuw, in het bijzonder in de nasleep van de zogenoemde Arabische Lente, is het paradigma ‘seculier-

islamitisch’ te beperkt geworden om het Marokkaans feministisch activisme te kunnen begrijpen; een 

toenemend aantal nieuwe feministische stemmen kunnen er niet in worden ondergebracht. Diversiteit, 

online synergie, ‘Berber-identiteit’ en de niet-stedelijke gebieden worden steeds belangrijker en 

doorkruisen scheidslijnen van ruimte, gender en klasse.   

 

In dit onderzoek is expliciet aandacht besteed aan de invloed die vrouwenorganisaties in Marokko kunnen 

hebben bij zaken waarbij huwelijksdwang of achterlating speelt. Uit de interviews blijkt dat 

vrouwenorganisaties een belangrijke rol spelen in deze zaken. De vrouwenorganisaties die geïnterviewd 

zijn geven aan dat er vaak jonge vrouwen bij hen komen die slachtoffer zijn van huwelijksdwang en dat 

het een enkele keer is voorgekomen dat zij vrouwen uit Europa hebben geholpen die slachtoffer waren van 

achterlating.45 De vrouwenorganisaties geven aan dat deze zaken heel complex kunnen zijn46 en dat er vaak 

ook sprake is van huiselijk geweld. Zij proberen slachtoffers te helpen met alle middelen en connecties47 

die zij hebben. Zo zijn er sociale hulpverleners beschikbaar die opgeleid zijn om, naast een luisterend oor 

bieden, te helpen met het vinden van tijdelijk onderdak voor deze vrouwen (en meestal ook hun kinderen). 

Ook zijn er advocaten werkzaam bij de vrouwenorganisaties die de vrouwen helpen met het doen van 

aangiftes en het contacteren van de ambassade voor het verkrijgen van de benodigde documenten om 

terug te kunnen reizen naar het land van herkomst. De vrouwenorganisaties geven aan dat het contact met 

de ambassade en vrouwenorganisaties in Nederland en Europa een sleutelrol speelt in het bieden van de 

juiste hulp voor deze vrouwen en zij zien graag in de toekomst een samenwerkingsverband ontstaan met 

de hulporganisaties in Nederland om slachtoffers beter en sneller de hulp te kunnen bieden die nodig is. 

Daarnaast hopen zij met een eventueel samenwerkingsverband hun zichtbaarheid te vergroten onder de 

Marokkaanse vrouwen in Nederland zodat deze vrouwen weten van deze vrouwenorganisaties en op het 

moment dat zij hulp nodig hebben in Marokko, zij deze vrouwenorganisaties makkelijk kunnen vinden.   

 

2.3.2 Het Marokkaanse IPR 

 

Zoals eerder besproken bepaalt artikel 2 van de Mudawwana dat de bepalingen van de Mudawwana van 

toepassing zijn op alle Marokkanen, ook als zij een buitenlandse nationaliteit bezitten, voorts op relaties 

waarin een van de partijen de Marokkaanse nationaliteit bezit (bijvoorbeeld bij een huwelijk tussen een 

Marokkaan en een Nederlander), op relaties tussen twee Marokkanen van wie er één moslim is (dus 

ongeacht het geloof van de ander) en op vluchtelingen zonder nationaliteit. Op Marokkaanse joden is, zoals 

eerder besproken, de Hebreeuws-Marokkaanse wet van toepassing.   

 

Artikel 2 geeft dus voorrang aan de Marokkaanse nationaliteit. Uit Marokkaanse rechtspraak volgt dat 

daarnaast voorrang wordt gegeven aan de islamitische religie. Uit deze beide privileges volgt dat voor alle 

                                                           
45 De geïnterviewden gaven aan dat de achterlatingen plaatsvonden door mannen die woonachtig waren in Frankrijk of Spanje.  
46 Vaak worden de papieren van de meisjes en de vrouwen afgepakt en dienen deze allereerst opnieuw te worden aangevraagd. 
Ook omdat de Nederlandse vrouwenorganisaties moeten werken met wet- en regelgeving (uit het buitenland) waar zij niet 
bekend mee zijn, bemoeilijkt het de zaken. 
47 De geïnterviewden geven aan dat zij goede contacten hebben met de lokale politie, advocaten en rechtbanken die ingezet 
worden voor het belang van de slachtoffers.  
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familierelaties waarbij een van de betrokkene de Marokkaanse nationaliteit bezit of moslim is, het 

Marokkaanse recht, dus de Mudawwana van toepassing is, ook als sprake is van een transnationale 

verhouding.48 

 

Voor oplossingen van transnationale situaties die niet door de wet noch in de rechtspraak worden opgelost, 

vaardigt het Ministerie van Justitie circulaires uit. Een daarvan is een circulaire die een regeling geeft voor 

de toepassing van de Marokkaanse familiewet op Marokkanen in het buitenland.49 

 

Marokko is partij bij het Haags Kinderbeschermingsverdrag 1996, dat voor Marokko op 1 december 2002 in 

werking trad.50 Dit Verdrag bevat regels voor de bevoegde rechter, het toepasselijke recht, de erkenning 

en tenuitvoerlegging alsmede regels over de samenwerking tussen Verdragsautoriteiten. Bij andere Haagse 

Familierechtverdragen, zoals de Alimentatieverdragen, is Marokko geen partij. 

 

2.3.3 Mensenrechtenverdragen 

 

De invulling van de nationale wet- en regelgeving kan worden beïnvloed door verplichtingen op 

internationaal gebied. Marokko is gebonden aan een aantal verdragen die van invloed kunnen zijn op de 

bescherming van vrouwen en minderjarigen die te maken krijgen met situaties van huwelijksdwang of 

achterlating in Marokko. Zodra Marokko gebonden is aan een verdrag neemt het land hiermee de 

verplichting op zich om de (mensen)rechten te respecteren en (wettelijke) maatregelen te nemen indien 

nodig ter bescherming van deze rechten. Binnen het bereik van deze rapportage is ervoor gekozen om 

enkel de verdragen – en relevante artikelen – te bespreken die een direct effect kunnen hebben op 

huwelijksdwang of achterlating in het buitenland.51   

 

Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens  

 

In 1948 is de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens door de Verenigde Naties aangenomen. 

Hoewel deze verklaring juridisch niet bindend is, dient de morele waarde van deze verklaring niet te 

worden onderschat. Deze verklaring ligt ten grondslag aan een aantal bindende verdragen,52 waaronder het 

Internationaal Verdrag inzake de Burgerrechten en Politieke rechten (BUPO)53 en het Internationaal Verdrag 

Inzake de Economische, Sociale en Politieke rechten (ECSOCU).54 Zowel het BUPO verdrag als ook het 

ECSOCU verdrag zijn door Marokko in 1977 ondertekend en drie jaar later zijn deze verdragen ook 

                                                           
48 M. Loukili, ‘La jurisprudence marocaine relative à l’application du Code de la famille’, in: M-C. Foblets e.a. (red.), Le code 
marocain de la famille en Europe. Bilan comparé de dix ans d’application, Brussel: La Charte 2016, p. 69 en 71. 
49 Circulaire no. 13 C2 du 12 Avril 2004 relative à l’application des dispositions du Code de la famille aux Marocains résidant à 
l’étranger. 
50 Voor de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen uit andere landen moet ook dit andere land Verdragspartij zijn. Voor 
Nederland is het Verdrag pas op 1 mei 2011 in werking getreden.  
51 Voor een beschrijving van het verdragskader bij huwelijksdwang en bij achterlatingen, zie ook Esser, Ten Voorde & Van 
Nieuwenhuizen 2020, p. 36-38 respectievelijk p. 76-94. 
52 Informatie over de verdragen is te vinden via amnesty.nl/encyclopedie/vn-verdragen-1966-vn-verdrag-bupo-vn-verdrag-
ecsocu, laatstelijk geraadpleegd op 15 januari 2021. 
53 Het volledige verdrag is te raadplegen via ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx, laatstelijk geraadpleegd op 
17 januari 2021. 
54 Het volledig verdrag is via deze link te raadplegen via ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cescr.aspx, laatstelijk 
geraadpleegd op 17 januari 2021. 

https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cescr.aspx
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geratificeerd.55 De gebonden staten dienen te waarborgen dat burgers de rechten uit deze verdragen in 

vrijheid kunnen uitoefenen.56 Voor deze rapportage zijn de volgende artikelen van belang:   

- Het waarborgen van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen bij het genot van de rechten uit het verdrag 

(artikel 3 BUPO; artikel 3 ECSOCU).  

- Er wordt geen huwelijk gesloten indien de vrije wil en volledige toestemming van de aanstaande 

echtgenoten hier niet aan vooraf is gegaan (artikel 23 BUPO; artikel 10 ECSOCU).  

- Elk kind, zonder uitzonderingen, heeft het recht op beschermende maatregelen door het gezin, de 

gemeenschap en de staat die in verband staat met zijn minderjarigheid (artikel 23 en 24 BUPO; artikel 10 

ECSOCU).   

 

Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind 

 

Specifieke bescherming aan de minderjarige wordt geboden door het Internationale Verdrag inzake de 

Rechten van het Kind.57 Dit verdrag is in 1989 door de Verenigde Naties aanvaard. In 1990 heeft Marokko 

zich bij dit verdrag aangesloten en de ratificatie van het verdrag vond 3 jaar later plaats. In artikel 1 wordt 

als een kind aangemerkt: ‘ieder mens jonger dan 18 jaar tenzij volgens het op het kind van toepassing 

zijnde recht de meerderjarigheid eerder wordt bereikt’. In dit verdrag vindt men geen artikelen die 

specifiek op de situatie van huwelijksdwang of achterlating betrekking hebben. Het verdrag brengt 

daarentegen de (algemene) verplichting met zich mee om passende wettelijke, bestuurlijke of andere 

maatregelen te nemen ter bescherming en verwezenlijking van de rechten uit dit verdrag. Minderjarigen 

die te maken krijgen met een gedwongen huwelijk, of worden achtergelaten in het buitenland vallen 

daarbij ook onder het beschermingsbereik van dit verdrag.    

 

VN Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen (CEDAW) 

 

Tot dusver zijn verdragen aan de orde geweest die voor eenieder gelden, ongeacht het geslacht. In 1980 

werd het ‘Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie voor vrouwen’ door de Verenigde 

Naties aangenomen. 58 In 1993 is Marokko toegetreden tot het verdrag.59 Het verdrag legt verdragsstaten 

de verplichting op om discriminatie van vrouwen uit te bannen. In het verdrag wordt aan verdragsstaten 

de verplichting opgelegd om de nodige maatregelen te nemen om wet- en regelgeving, gewoonten en 

praktijken die discriminerend zijn richting vrouwen aan te passen, dan wel volledig te verwijderen. 

Cultuur, religie of culturele praktijken kunnen geen rechtvaardiging vormen voor het toelaten van 

discriminatie van vrouwen.60 Bij het ondertekenen van het verdrag heeft Marokko kenbaar gemaakt bereid 

te zijn de plichten uit het verdrag te vervullen, tenzij deze strijdig zijn met de bepalingen uit de sharī’a. 

Uit de sharī’a komt voort dat bepaalde rechten enkel aan een man zijn toegekend. Het verdrag kan de 

                                                           
55 Zie voor het overzicht indicators.ohchr.org/, laatstelijk geraadpleegd op 17 januari 2021. 
56 Zie de preambule van het Internationaal Verdrag inzake de Burgerrechten en Politieke Rechten (BUPO) en de preambule van 
het Internationaal Verdrag inzake de Economische, Sociale en Politieke Rechten (ECSOCU).  
57 Het volledige verdrag is te raadplegen via ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx, laatstelijk geraadpleegd op 17 
januari 2021. 
58 Het volledige verdrag is te raadplegen via un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw.htm, laatstelijk geraadpleegd op 17 
januari 2021.  
59 Treaties.un.org, laatstelijk geraadpleegd op 18 januari 2021. 
60 Zie artikel 2 onderdeel f Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen (CEDAW). 

https://indicators.ohchr.org/
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
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rechten die enkel aan een man worden toegekend niet schenden of opheffen.61  De volgende bepaling uit 

het Vrouwenverdrag is voor dit rapport van belang:   

- Artikel 16: Dit artikel geeft de verplichting weer om de noodzakelijke maatregelen te nemen om 

discriminatie tegen te gaan in zaken die verband houden met het huwelijk en familierelaties. In het artikel 

wordt een aantal zaken opgesomd waarbij de staat in elk geval de gelijkheid tussen de man en de vrouw 

dient te beschermen. Zo dient de gelijkheid in acht te worden genomen ten aanzien van de mogelijkheid 

om uit vrije wil een huwelijk aan te gaan met een partner naar keuze. Ook dienen zowel bij het aangaan, 

als bij het ontbinden van het huwelijk voor de vrouw dezelfde rechten en verantwoordelijkheden te gelden 

als voor de man. Een verloving of een huwelijk met een minderjarige kan geen juridische gevolgen 

hebben.62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
61 Declarations, reservations, objections and notifications of withdrawal of reservations relating to the Convention on the 
Elimination of All Forms of Discrimination against Women, UN Doc CEDAW/SP/2008/2, p. 22.  
62 Zie artikel 16 lid 2 Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen (CEDAW). 
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Hoofdstuk 3 Huwelijk 

 

 

 

3.1 Inleiding in het huwelijk 

 

Het huwelijk, en daarmee het gezin, neemt een zeer belangrijke plaats in binnen de Marokkaanse 

gemeenschap en wordt sterk aanbevolen op zowel financieel, sociaal als emotioneel vlak. In dit hoofdstuk 

zal de wet- en regelgeving omtrent het huwelijk worden uiteengezet.  

 

Het huwelijk wordt in artikel 4 van de Mudawwana 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.‘ 

 

De hervormde Mudawwana van 2004 heeft met deze definitie van het huwelijk een einde gemaakt aan het 

patriarchale model dat tot de hervormingen nog bestond: daar waar in de definitie van het huwelijk in de 

oude Mudawwana het gezin onder toezicht van de echtgenoot stond, is het huwelijk nu beschreven als een 

harmonieuze relatie tussen twee gelijkwaardige partners. Het sluiten van een huwelijk is expliciet alleen 

mogelijk tussen een man en een vrouw. Het is niet alleen onmogelijk voor homoseksuele stellen om te 

trouwen volgens het Marokkaanse recht, homoseksualiteit is, in overeenstemming met het islamitische 

recht, ook strafbaar in Marokko.63  

 

Het eerste doel van het huwelijk, namelijk ‘eerbaarheid en kuisheid’, in het Arabisch ihsān, is een 

verwijzing naar het islamitisch recht dat het huwelijk allereerst beschouwt als een legaal kader voor 

geslachtsgemeenschap. In het hedendaagse Marokko is het huwelijk tussen een man en vrouw de enige 

rechtsvorm die het onderhouden van legitieme seksuele betrekkingen mogelijk maakt. Alle vormen van 

seksueel contact buiten een huwelijk zijn strafbaar gesteld.64  

 

Anders dan in het Nederlandse recht is polygamie toegestaan in het Marokkaanse recht. In de Mudawwana 

is het algemene uitgangspunt van de korān terug te vinden 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. Een meer specifieke benaming voor deze vorm van 

polygamie is polygynie, het betreft namelijk een vorm van polygamie waarbij één man met meer dan één 

vrouw getrouwd is. Polyandrie, waarbij één vrouw meerdere mannen heeft, is niet toegestaan.  

 

 

 

                                                           
63 Artikel 489 Marokkaans Wetboek van Strafrecht. 
64 Artikel 490 Marokkaans Wetboek van Strafrecht. 
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3.2 Vorm van het huwelijk 

 

 

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

Marokko een seculiere procedure. Het huwelijk wordt, net als in Nederland, niet voltrokken door een 

religieuze autoriteit, zoals een priester of een imam, maar door een ambtenaar van de staat. Toch komt 

het in Marokko voor dat er informele (religieuze) huwelijken worden afgesloten. Dit zijn huwelijken 

waarvan geen officiële huwelijksakte is opgemaakt door de daartoe bevoegde instantie.  Allereerst zal kort 

stil worden gestaan bij deze informele huwelijken voordat het burgerlijk huwelijk verder besproken wordt. 

 

3.2.1 Informele huwelijken 

 

In dit onderzoek wordt voor het begrip ‘informele huwelijken’ de volgende definitie aangehouden: 

huwelijken die worden gesloten op een wijze die afwijkt van de vorm die is voorgeschreven door het recht 

van het land waar het huwelijk tot stand komt. 65 Gesproken wordt van religieuze huwelijken indien 

huwelijken gesloten worden op de wijze die in een bepaalde religie geldt. Het sluiten van een informeel 

religieus huwelijk wordt door verschillende islamitische geleerden in Marokko afgeraden, ondanks dat het 

aan alle religieuze vereisten voldoet, omdat de rechten die het huwelijk biedt, niet beschermd zijn als het 

huwelijk niet geregistreerd is. 

 

Een informele huwelijkssluiting kan om verschillende redenen tot stand komen. Zo zijn er in Marokko 

plattelandsgebieden waar de overheidsadministratie minder ontwikkeld is dan in de steden. 

Huwelijkssluiting gebeurt daar volgens de religieuze gebruiken en de gebruiken van de gemeenschap en er 

wordt niet altijd een officiële huwelijksakte opgemaakt. Tot de jaren tachtig was het op het Marokkaanse 

platteland vrij gebruikelijk pas een officiële akte op te maken van een huwelijk op het moment dat de 

akte vereist was voor administratieve handelingen (bijvoorbeeld bij een geboorteaangifte). Uit de 

interviews blijkt dat het nog steeds gebruikelijk is op het Marokkaanse platteland een informeel huwelijk 

                                                           
65 In navolging van S. Rutten e.a., Gewoon Getrouwd. Een onderzoek naar kindhuwelijken en religieuze huwelijken in 
Nederland, Maastricht: Universiteit Maastricht 2015.  
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te sluiten om deze redenen. Dit gebeurt niet meer in zulke grote aantallen als in de jaren ’80, maar het 

komt nog vaak voor. In sommige gebieden66 zijn veel mensen nog analfabeet en wonen ver verwijderd van 

de steden waar de overheidsadministratie en rechtbanken aanwezig zijn. Voor hen is het een moeilijke 

opgave om naar de stad te reizen en vaak hebben ze hier ook de financiële middelen niet voor. Er wordt 

dan een informeel huwelijk gesloten totdat het noodzakelijk wordt om een burgerlijk huwelijk te sluiten. 

 

In de stedelijke gebieden worden informele religieuze huwelijken vaak om andere reden gesloten. Een 

informeel huwelijk kan een manier zijn om de minimumhuwelijksleeftijd te omzeilen of om in het geheim 

een polygaam huwelijk te sluiten. Omdat seksueel contact buiten het huwelijk om en ongehuwd 

samenwonen in Marokko niet geaccepteerd worden, is het sluiten van een informeel huwelijk67 een manier 

om de relatie te legitimeren zonder een formeel huwelijk te sluiten, waaraan allerlei consequenties zijn 

verbonden. In paragraaf 3.7 zal nader worden ingegaan op deze consequenties bij het bespreken van de 

gevolgen van de huwelijkssluiting.  

 

In Marokko heerst een enigszins dubbele houding ten opzichte van informele huwelijken. Enerzijds worden 

ze door de overheid niet erkend als rechtsgeldig, maar anderzijds kan het bestaan van een huwelijk door 

de rechter worden bevestigd op basis van ‘alle bewijsmiddelen’. Via die weg kan een informeel 

huwelijksdocument of getuigenis aangaande een informele huwelijkssluiting, in sommige situaties toch 

bijdragen aan het bewijs van het bestaan van een huwelijk. Op grond van artikel 16, eerste alinea, van de 

Mudawwana is de huwelijksakte die aan de voorschriften van de Mudawwana voldoet, het ‘aanvaarde’68 

bewijs van het huwelijk. Artikel 16 maakt echter een uitzondering voor gevallen waarin de huwelijksakte 

ontbreekt wegens ‘omstandigheden die het opmaken ervan hebben belemmerd’. In dit geval wordt het 

bewijs geleverd door een rechterlijke vaststelling die aan de eisen van artikel 16 moet voldoen.69 Het 

bewijsmiddel dat in de praktijk het meest wordt gebruikt is het zogenaamde ‘lafif-bewijs’: een adoelaire 

acte70 opgesteld op basis van verklaringen van twaalf mannelijke getuigen ten overstaan van een ‘adl over 

het bestaan van een huwelijk. Volgens het vierde lid is deze uitzondering slechts geldig in de vijftien jaren 

volgend op de inwerkingtreding van de Mudawwana van 2004, dus februari 2019.71 Vooralsnog is er geen 

beslissing genomen over de voortzetting van de mogelijkheid  om informele huwelijken op deze wijze te 

bevestigen. Geïnterviewden geven aan te verwachten dat de termijn hoogstwaarschijnlijk verlengd zal 

worden maar dat dit op dit moment door de COVID-19 pandemie geen prioriteit heeft gekregen van de 

overheid.   

 

 

                                                           
66 In de interviews worden de Sahara, het Atlasgebergte en de Rif genoemd als gebieden waar dit vaak voorkomt. 
67 Een huwelijk dat om deze reden wordt gesloten wordt ook wel een ‘plezierhuwelijk’ genoemd.  
68 Uit de toelichting op artikel 16 blijkt dat de term ‘aanvaarde’ simpelweg als ‘het enige bewijs’ van het huwelijk uitgelegd 
moet worden. 
69 De rechter kan zich hierbij baseren op alle bewijsmiddelen, inclusief verklaringen van deskundigen. Daarnaast hecht de 
rechter groot belang aan het feit dat er kinderen zijn geboren, dan wel er een zwangerschap bestaat welke is voortgevloeid 
uit de huwelijkse relatie, en of de vordering is ingesteld ten tijde van het leven van beide echtgenoten. Uit rechtspraak blijkt 
dat het Cour Suprême aan de getuigenis eisen van ‘proximité’ stelt, zoals dat de getuigen kennis hebben van de instemming 
van beide echtgenoten en/of aanwezig zijn geweest bij de huwelijkssluiting, dat zij kennis hebben van de omvang van de 
bruidsgave, en dat zij kennis hebben van aanwezigheid van een wali.  
70 Akte opgesteld door een ‘adl. In paragraaf 3.2.2 wordt nader ingegaan op de functie en werkzaamheden van de ‘adl in het 
Marokkaanse familierecht.  
71 Zoals gewijzigd in 2016: dahir n° 1-16-2 du 1er rabii II 1437 (12 januari 2016) portant promulgation de la loi n° 102-15; Bulletin 
Officiel n° 6436 du 24 rabii II 1437 (4 februari 2016), p. 163. 
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3.2.2 Het burgerlijk huwelijk 

 

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

contractspartijen en aanvaarding door de ander. Dit is typerend voor het Marokkaanse recht in het 

bijzonder, en voor het islamitisch recht in het algemeen, omdat het huwelijk gezien wordt als een contract. 

In de praktijk betekent dit dat de huwelijkssluiting uit twee momenten bestaat, namelijk het moment dat 

door een partij een voorstel wordt gedaan voor een aanbod en het moment van volledige aanvaarding door 

de andere partij. Artikel 11 van de Mudawwana bepaalt dat beide mondeling dienen te gebeuren indien 

mogelijk, anders in geschrifte of begrijpelijk gebaar.72 Het is dus niet mogelijk dat de vrouw stilzwijgend 

instemt met het huwelijk, zij dient dit expliciet kenbaar te maken.73 De eis tot instemming van de bruid 

was al in de Mudawwana van 1993 absoluut gemaakt. Dit betekent dat de huwelijksvoogd, of iemand 

anders, in geen geval huwelijksdwang mag uitoefenen. Uit de interviews blijkt dat huwelijkskandidaten 

allebei aanwezig dienen te zijn bij de huwelijkssluiting en expliciet hun toestemming moeten geven.74  

 

Twee ‘oedoel dienen getuige te zijn van het aanbod en de aanvaarding door beide echtgenoten. De ‘adl is 

in het Marokkaanse recht de bevoegde ambtenaar bij de huwelijkssluiting. Er is geen term in de 

Nederlandse rechtstaal die geheel overeenkomt met het begrip ‘adl; dat komt omdat de ‘oedoel deel 

uitmaken van een rechtstraditie die op essentiële punten verschilt van het continentale stelsel zoals dat 

in Nederland geldt. De ‘adl wordt in bestaande literatuur beschreven als een ‘beroepsgetuige’ of een 

‘(soort) notaris’. De ‘oedoel leggen het aanbod en de aanvaarding door beide echtgenoten vast in de 

huwelijksakte. Sinds de inwerkingtreding van de vernieuwde Mudawwana moet de familierechter vooraf 

toestemming verlenen voordat de ‘oedoel de huwelijksakte mogen opmaken. Ter verkrijging van deze 

toestemming wordt voor het huwelijk een huwelijksdossier aangelegd bij de griffie van de afdeling 

familierechtspraak van de rechtbank. De Marokkaanse wetgever heeft met de procedure van toestemming 

door de familierechter de mate van naleving van de vereisten voor huwelijkssluiting willen verbeteren. Het 

was namelijk zo dat vóór 2004 alleen de ‘oedoel toezagen op deze vereisten. Nu ziet naast de ‘adl ook de 

familierechter vooraf toe op de voorwaarden van het huwelijk. Daarnaast is volgens artikel 65 lid 5 specifiek 

de toestemming van de familierechter nodig in de gevallen dat het een huwelijk betreft waarbij iemand 

niet de (huwelijks)bekwame leeftijd heeft bereikt, het een polygaam huwelijk betreft dat voldoet aan de 

voorwaarden van de Mudawwana, het een huwelijk betreft van een persoon met een stoornis van de 

geestvermogens, het huwelijk van iemand die is bekeerd tot de islam en tot slot van buitenlanders. Voor 

buitenlanders wordt in de wet het woord ajanib gebruikt, dat wil zeggen niet-Marokkanen. Dit artikel geldt 

dus niet voor personen die naast de Nederlandse ook de Marokkaanse nationaliteit bezitten. 

 

Indien de familierechter toestemming verleent voor het huwelijk kunnen de aanstaande echtgenoten met 

deze toestemming en kopieën van de documenten trouwen bij de ‘adl. De ‘oedoel nemen in de 

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

geldig huwelijk (zie paragraaf 3.3), 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  

                                                           
72 Denk hierbij aan situaties waarbij iemand (doof)stom is.  
73 Een vrouw die nog niet eerder gehuwd is geweest, kon, vóór de codificatie van het familierecht in de Mudawwana van 1958, 
instemming met het huwelijk laten blijken, door zedig te zwijgen of door het wegpinken van een traan.  
74 Het kan voorkomen dat een huwelijk bij volmacht wordt gesloten. De wet laat dit toe in artikel 25 Mudawwana. 
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het aanbod en de aanvaarding door de echtgenoten is bindend.    

 

3.3 Voorwaarden voor de geldigheid van een huwelijk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Mudawwana somt een aantal voorwaarden op voor de geldigheid van een huwelijk, namelijk:75  

- de huwelijksbevoegdheid van beide echtgenoten: huwelijksleeftijd en wilsbekwaamheid; 

- geen afspraak tot verval van de bruidsgave (sadaq); 

- de aanwezigheid van de huwelijksvoogd indien vereist; 

- de aanwezigheid van twee ‘oedoel die het aanbod en de aanvaarding aanhoren en in een akte vastleggen; 

- het ontbreken van huwelijksbeletselen. 

 

                                                           
75 Artikel 13 Mudawwana. 
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3.3.1 Huwelijksbevoegdheid van beide echtgenoten: huwelijksleeftijd en wilsbekwaamheid 

 

Met de nieuwe Mudawwana is de civiele meerderjarigheid en de huwelijksbevoegdheid, voor zowel man 

als vrouw gesteld op achttien jaar. Daarnaast moeten zij, net als in het Nederlands recht, wilsbekwaam 

zijn om het huwelijk aan te gaan, oftewel de echtgenoten dienen in bezit te zijn van hun 

bevattingsvermogen.  

 

Een rechterlijke ontheffing op de minimumleeftijdseis is sinds de nieuwe Mudawwana mogelijk voor zowel 

een minderjarige man als vrouw om op een jongere leeftijd dan achttien jaar te huwen. De wet stelt geen 

minimumleeftijdseis waar de rechter aan gebonden zou zijn bij de verlening van een ontheffing. Voor de 

ontheffing zijn zowel de toestemming van de familierechter als van de wettelijke vertegenwoordiger van 

de minderjarige vereist.76 De wettelijke vertegenwoordiger betreft in eerste instantie de vader, dan de 

moeder, dan de rechter.77 Hier blijkt dat bij afwezigheid van de vader om welke reden dan ook, de moeder 

haar toestemming voor het huwelijk van haar minderjarige kind kan verlenen. Bij weigering van de 

wettelijke vertegenwoordiger om zijn/haar toestemming aan de minderjarige te verlenen, is uiteindelijk 

een vervangende toestemming door de familierechter mogelijk. Een rechter, bij wie wordt verzocht om 

een ontheffing om beneden de leeftijd van achttien jaar te trouwen, dient, om huwelijksdwang zoveel 

mogelijk te beperken, eerst de ouders van de minderjarige of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger te 

horen, en hij dient voorts gebruik te maken van een medische expertise of een onderzoek te verrichten 

naar de sociale omstandigheden van de minderjarige. De rechter dient tevens te onderzoeken of de 

minderjarige zélf het huwelijk wenst aan te gaan. De rechterlijke ontheffing78 is bedoeld voor 

uitzonderlijke omstandigheden79 en dient in een ‘met redenen omklede beschikking’ verleend te worden 

waarin gewezen moet worden op het belang van de ontheffing voor de minderjarige. Uit cijfers 

gepubliceerd door de vrouwenorganisatie MRA (Mobilising for Rights Associates)80 blijkt dat dit helaas niet 

het geval is. In 2018 zijn er 32,104 verzoeken ingediend voor een rechterlijke ontheffing voor minderjarige 

huwelijken waarvan 85% is toegekend.81 De minderjarige is doorgaans het meisje.82  

 

Uit de interviews blijkt dat de rechter om verschillende redenen een huwelijk van een minderjarige kan 

goedkeuren en dat dit afhankelijk kan zijn van de regio waar de minderjarige vandaan komt. Zo is het op 

het Marokkaanse platteland nog steeds gebruikelijk om jong te trouwen.83 Veel meisjes willen ook graag 

                                                           
76 Artikel 20 in verbinding met artikel 21 Mudawwana. 
77 Artikel 230 Mudawwana. Zie hierover hoofdstuk 6. 
78 In het rapport van Ben Hounet e.a. 2017 wordt op p. 42-44 beschreven hoe de procedure tot het verkrijgen van rechterlijke 
toestemming voor een huwelijk met een minderjarige verloopt bij de rechtbank in Rabat. Deze is in overeenstemming met de 
wet. In het algemeen zijn er twee zittingen. Tijdens de eerste zitting worden de wettelijke vertegenwoordiger, de moeder en 
de huwelijkskandidaten gehoord. De minderjarige wordt niet alleen naar diens toestemming gevraagd (door meerdere vragen 
te stellen, in bijzijn van de ouders en toekomstige echtgenoot, en vervolgens alleen ten overstaan van de rechter en griffier), 
maar ook naar diens bezigheden. De rechter onderzoekt alternatieven; kan de minderjarige haar school afmaken? En daarna 
nog een echtgenoot vinden? Hij informeert betrokkenen over de risico’s bij de situatie dat het meisje het ouderlijk gezin 
verlaat en gaat intrekken bij haar nieuwe echtgenoot. Nadat een dossier is samengesteld, geeft de rechter tijdens een tweede 
zitting zijn beslissing, meestal positief, mits de fysieke volwassenheid van de minderjarige is vastgesteld door middel van een 
medisch onderzoek. Rechters bevestigden aan onderzoekers dat zij altijd beoogden het welzijn van de minderjarigen te 
waarborgen. Zij wijzen op het belang om te onderzoeken hoe dit gaat in de plattelandsgebieden. 
79 Te denken valt aan een zwangerschap. 
80 Mrawomen.ma/our-resources/shadow-reports-to-the-united-nations/, laatstelijk geraadpleegd op 18 januari 2021. 
81 Mrawomen.ma/our-resources/shadow-reports-to-the-united-nations/, laatstelijk geraadpleegd op 18 januari 2021. 
82 Bij de rechtbank Rabat betrof het uitsluitend meisjes. Zie Ben Hounet e.a. 2017, p. 43. 
83 Een geïnterviewde wetenschapper gaf aan dat uit onderzoek is gebleken dat zodra het economisch gezien beter gaat met 
een familie, zij ook stoppen met het uithuwelijken van hun dochters op jonge leeftijd en hen vaak juist stimuleren een opleiding 
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zelf jong trouwen omdat dit voor hen een kans is om te ontsnappen aan de armoede die vaak op het 

Marokkaanse platteland heerst. Deze meisjes gaan vaak niet naar school en hebben geen werk. Trouwen is 

voor hen een middel om hun situatie te verbeteren, te verhuizen naar de stad en hun leven daar te 

beginnen. In grote steden vinden huwelijken van minderjarigen om andere redenen plaats. Naast dat sprake 

kan zijn van huwelijksdwang of druk vanuit de ouders om als minderjarige te trouwen, komt het in steden 

ook vaak voor dat meisjes hier zelf op aandringen. Zij geven aan bij hun ouders, en de rechter die hiervoor 

toestemming dient te geven, graag te willen trouwen met haar vriend, en dreigen hierbij vaak anders met 

hem weg te lopen indien zij geen toestemming krijgen voor het huwelijk. Vaak zijn de ouders bang voor 

een zwangerschap buiten het huwelijk en stemmen met tegenzin in. Zolang de mogelijkheid in de wet 

bestaat waarop de minderjarige zich kan beroepen, en de ouders toestemming geven, kan de rechter in 

deze situaties vaak niets anders doen dan toestemming te verlenen voor dit huwelijk. De rechter verleent 

deze toestemming ook vaak uit moraliteitsoverwegingen omdat de minderjarige anders overgaat op het 

sluiten van een informeel huwelijk waarbij haar rechten, en die van toekomstige kinderen, niet zijn 

gewaarborgd.  

 

3.3.2 Geen afspraak tot verval van de bruidsgave (sadaq) 

 

De echtgenoten mogen geen uitdrukkelijk beding in de huwelijksakte opnemen waarin zij afstand van de 

bruidsgave overeenkomen.84 Als er geen bruidsgave is afgesproken, geldt er niettemin een verplichting tot 

bruidsgave. De rechter stelt dan een bruidsgave vast in overeenstemming met de maatschappelijke positie 

van de echtgenoten. De bruidsgave is volgens de Mudawwana een geschenk door de man aan zijn bruid om 

zijn wens tot het aangaan van een huwelijk en het stichten van een gezin op vaste fundamenten te kennen 

te geven.85 De bruidsgave is eigendom van de vrouw die er naar believen over mag beschikken. De 

Mudawwana bevat verder een verwijzing naar de morele en symbolische betekenis van de bruidsgave om 

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

leggen. De echtgenoten zijn vrij om overeen te komen dat de bruidsgave volledig verschuldigd is bij de 

huwelijkssluiting dan wel daarna, geheel of gedeeltelijk.86  

 

In de praktijk komt het vaak voor dat de echtgenoot een deel van de bruidsgave betaalt en dat een deel 

uitgesteld wordt. De uitgestelde bruidsgave dient uiterlijk bij het moment van scheiding, ontbinding van 

het huwelijk of overlijden van de man betaald te worden. De uitgestelde bruidsgave is een schuld van de 

man en heeft een vergelijkbare positie als de andere schulden die de man eventueel heeft. 

 

In de praktijk blijkt dat de uitgestelde bruidsgave in sommige zaken een struikelblok kan vormen bij het 

aanvragen van de echtscheiding door de vrouw. In het verleden gebeurde het namelijk vaak dat de vrouw, 

om tot de echtscheiding te komen, bereid was daarvoor zeer zware offers te brengen: ze zag af van haar 

rechten en van het krijgen van haar resterende bruidsgave of was soms zelfs bereid tot teruggave van haar 

                                                           
te volgen en af te maken. Vaak dragen deze dochters, na het voltooien van hun opleiding en na het vinden van een baan, ook 
financieel bij aan het huishouden waardoor ook op deze manier de economische situatie van de familie verbetert.  
84 Artikel 13 lid 2 in verbinding met artikel 14 Mudawwana. 
85 Artikel 26 Mudawwana. 
86 Artikel 30 Mudawwana. 
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bruidsgave.87 Nieuw in de Mudawwana is dat de vrouw niet meer verplicht is om bij een khoel’-

echtscheiding de eisen van de man met betrekking tot de bruidsgave te aanvaarden. Zij kan nu op basis 

van artikel 120 van de Mudawwana het geschil aan de rechter voorleggen. In paragraaf 4.2.3.b zal nader 

hierop worden ingegaan bij de bespreking van de khoel’-echtscheidingsvorm.  

 

3.3.3 De aanwezigheid van de huwelijksvoogd indien vereist 

 

De huwelijksvoogd is de wettelijke vertegenwoordiger van de vrouw, bijvoorbeeld de vader of een ander 

mannelijk familielid, die bevoegd is om namens haar op te treden bij haar huwelijkssluiting. De Mudawwana 

benadrukt dat de huwelijksvoogdij een recht is van de meerderjarige vrouw dat zij naar eigen inzicht en 

in haar belang kan aanwenden. Zij kan dus zonder instemming of controle van haar vader of een ander 

familielid zelfstandig een huwelijk sluiten. Zij kan er echter ook voor kiezen om door haar vader of een 

ander familielid hierbij vertegenwoordigd te worden. De aanwezigheid van de huwelijksvoogd kan echter 

wel vereist worden bij de aanvraag voor een rechterlijke ontheffing op de minimumleeftijdeis. De 

aanwezigheid van de huwelijksvoogd veronderstelt instemming van de huwelijksvoogd met haar huwelijk.  

 

3.3.4 De aanwezigheid van twee ‘oedoel 

 

Zoals eerder besproken dienen twee ‘oedoel getuige te zijn van het aanbod en de aanvaarding door beide 

aanstaande echtgenoten. Zij leggen dit vast in de huwelijksakte.  

 

3.3.5 Het ontbreken van huwelijksbeletselen 

 

Het Marokkaanse recht kent absolute en relatieve huwelijksbeletselen. Deze staan opgesomd in artikelen 

36 tot en met 39 van de Mudawwana. Absoluut zijn de beletselen die het huwelijk tussen een bepaalde 

man en een bepaalde vrouw voor altijd belemmeren. De relatieve beletselen hebben betrekking op 

omstandigheden die ongedaan gemaakt kunnen worden waardoor het huwelijk tussen beide mogelijk 

wordt.  

 

In de artikelen 36 tot en met 38 van de Mudawwana worden de absolute huwelijksbeletselen genoemd die 

een huwelijk van de man met bepaalde vrouwen belemmeren, namelijk de bloedverwantschap, de 

aanverwantschap en de zoogverwantschap. Opmerkelijk hierbij is dat er gesproken wordt over voor de man 

verboden vrouwen. Bloedverwantschap als huwelijksbeletsel voor de vrouw moet kennelijk afgeleid worden 

uit de beletselen die als huwelijksbeletselen voor de man zijn geformuleerd. 

 

Het verbod van bloedverwantschap houdt in dat een huwelijk verboden is tussen broer en zus, vader en 

(klein)dochter, oom en nicht of achternicht ongeacht of de verwantschap in vaderlijke of moederlijke lijn 

bestaat. Bij de vierde graad eindigt het verbod: volle neef en nicht kunnen wel met elkaar trouwen.  

 

                                                           
87 M-C. Foblets, ‘Het nieuwe Marokkaanse echtscheidingsrecht (2004) en Belgisch internationaal privaatrecht: nieuwe regels en 
hun weerslag voor Marokkanen in België’, Recht van de Islam 23, Den Haag: BJu 2009, p. 99. 
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Met de aanverwantschap wordt bedoeld de familierelatie die ontstaat tussen de man en de familie van zijn 

echtgenote. De ascendenten met wie een huwelijk verboden is op grond van bloedverwantschap, zijn voor 

de man ook verboden op grond van aanverwantschap, zodra de huwelijksovereenkomst met een vrouw is 

gesloten. Dit geldt onder andere voor de moeder, de dochters en zoogdochters van de vrouw.  

 

Tot slot de zoogverwantschap, die gebaseerd is op de gedachte dat de moedermelk die door het kind 

gedronken is, bijdraagt aan zijn groei en deel uitmaakt van zijn lichaam. Het zogen moet in de eerste twee 

levensjaren van het kind hebben plaatsgevonden, zolang het kind nog gezoogd wordt. Het kind wordt 

daardoor een deel van de vrouw die hem zoogt en neemt, biologisch gezien, een positie in die vergeleken 

kan worden met haar eigen kind. Tussen het zoogkind en de kinderen van deze vrouw ontstaat een 

familiebetrekking die vergelijkbaar is met de relatie tussen broers en zussen waardoor het huwelijk met 

een van hen absoluut verboden wordt.  

 

Artikel 39 Mudawwana bevat een opsomming van de vijf relatieve huwelijksbeletselen. Het eerste relatieve 

huwelijksbeletsel verbiedt het tegelijkertijd huwen met vrouwen tussen wie bloed- of zoogverwantschap 

bestaat. Het is een man dus bijvoorbeeld verboden om tegelijkertijd met twee zusters te huwen. 

 

Het tweede relatieve huwelijksbeletsel verbiedt een overschrijding van het aantal wettig toegestane 

echtgenotes. In de praktijk betekent dit dat de man die reeds met vier vrouwen is gehuwd, het huwelijk 

met een van deze vrouwen moet ontbinden om met een vijfde vrouw te mogen huwen, zodat het aantal 

echtgenotes tot vier beperkt blijft. 

 

Het derde relatieve huwelijksbeletsel verbiedt een man om met een vrouw te hertrouwen, indien hij haar 

reeds drie keer heeft verstoten. Indien de man met de vrouw wil huwen dient zij eerst met een andere 

man te huwen, dit huwelijk te laten ontbinden en na de vereiste wachttijd mag zij met haar eerdere 

echtgenoot hertrouwen.  

 

Het vierde relatieve huwelijksbeletsel verbiedt een huwelijk tussen een moslimvrouw en een niet-

moslimman. Dit beletsel is relatief van aard aangezien de man zich tot de islam kan bekeren waardoor het 

huwelijk mogelijk wordt.88 In het Marokkaanse familierecht is de verklaring van de bekering tot de islam 

niet voldoende; vereist is de toestemming van de procureur-generaal bij alle hoven van beroep voor het 

aangaan van het huwelijk.89 Dit huwelijksbeletsel geldt niet voor een man, aangezien het in beginsel 

toegestaan is voor de moslimman om een christelijke of joodse vrouw te huwen.  

 

Het laatste huwelijksbeletsel verbiedt het huwelijk met een getrouwde vrouw. Polyandrie, het 

tegelijkertijd gehuwd zijn door de vrouw met meerdere mannen, is verboden.  

 

                                                           
88 Artikel 65 lid 5 Mudawwana. 
89 Jordens-Cotran 2007, p. 110. 
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3.4 Nietigheid/vernietigbaarheid van het huwelijk  

De aanwezigheid van een huwelijksbeletsel, zoals hierboven beschreven, kan leiden tot nietigheid van het 

huwelijk. Gebreken in de bruidsgave en in de huwelijksovereenkomst kunnen leiden tot vernietigbaarheid 

van het huwelijk.90 De bruidsgave is gebrekkig wanneer partijen een verboden goed zoals alcohol of drugs 

overeenkomen of wanneer de bruidsgave niet te bepalen is. De huwelijksovereenkomst kan gebrekkig zijn 

indien het huwelijk is gesloten tijdens een terminale ziekte, het een schijnhuwelijk betreft  of het huwelijk 

is gesloten zonder huwelijksvoogd terwijl de huwelijksvoogdij in het concrete geval wettelijk vereist is.91 

De rechtbank dient het huwelijk ambtshalve nietig te verklaren zodra zij op de hoogte is van de 

aanwezigheid van het huwelijksbeletsel, en het huwelijk vernietigbaar te verklaren indien zij op hoogte 

raakt van de gebreken of na een vordering tot vernietiging van het huwelijk op verzoek van een 

belanghebbende.  

                                                           
90 Artikel 59 Mudawwana. 
91 Artikel 61 Mudawwana. 
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In de Mudawwana is een nieuwe poging gedaan om gedwongen huwelijken uit te bannen. De afwezigheid 

van de instemming van beide echtgenoten met het huwelijk kan namelijk ook leiden tot nietigheid van het 

huwelijk.92 Daarnaast is ook de gedwongen instemming met de voorwaarden opgenomen in de 

huwelijksovereenkomst, een grond die kan leiden tot vernietigbaarheid van het huwelijk.93 De persoon die 

onder dwang is aangezet tot het aanvaarden van het huwelijk dan wel de voorwaarden die opgenomen zijn 

in de huwelijksovereenkomst, dient de (ver)nietig(baar)heid van het huwelijk wel binnen een periode van 

twee maanden94 te verzoeken bij de rechtbank om ontvankelijk te kunnen zijn. Hij of zij kan hierbij een 

vergoeding voor de materiële en immateriële schade vorderen. 

 

3.5 Maken van afspraken bij het huwelijk 

 

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

voorwaarden zijn hierbij contractuele bedingen 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 hij een tweede vrouw huwt. Partijen kunnen afspraken maken over verdeling van vermogen dat 

tijdens het huwelijk wordt verworven. 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, of die strijdig zijn met de 

dwingendrechtelijke bepalingen van de wet. 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.95 Wel kunnen afspraken worden gemaakt over 

de beëindiging van een informeel huwelijk als het officiële huwelijk wordt beëindigd, aangezien dat niet 

strijdig is met doel van het huwelijk of dwingend recht.  

 

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

op zelfverstoting van de vrouw. Partijen kunnen door middel van het opnemen van een tamliek-clausule 

de vrouw als het ware een verstotingsrecht geven. Hiermee kent de man zijn vrouw, al dan niet onder 

voorwaarden, het recht toe haarzelf namens hem te verstoten en het huwelijk te ontbinden. In hoofdstuk 

4, bij de bespreking van de echtscheiding, zal hierop nader worden ingaan. 

 

Het niet nakomen van bij het huwelijk gemaakte afspraken, is een echtscheidingsgrond.96 

 

3.6 Registratie van het huwelijk 

 

Het aan de rechtbank overgelegde verzoek voor het aangaan van het huwelijk, de overgelegde bescheiden 

en de verkregen toestemming voor het opmaken van de huwelijksakte door de ‘adl worden in het 

                                                           
92 Artikel 56 Mudawwana. 
93 Artikel 63 Mudawwana. 
94 De vernietiging van het huwelijk dient binnen maximaal twee maanden nadat de dwang is opgeheven te geschieden. 
95 In hoofdstuk 6 zal hierop, bij het bespreken van het ouderlijk gezag, nader worden ingegaan. 
96 Artikel 98 Mudawwana. 
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huwelijksdossier van de huwelijkskandidaten bewaard.97 Dit dossier wordt bewaard bij de griffie van de 

rechtbank, sector familiezaken. Ook een kopie van de huwelijksakte wordt later in het huwelijksdossier 

opgenomen. Het huwelijk wordt in het register bij de rechtbank geregistreerd. Om de gegevens over een 

persoon omtrent geboorte en burgerlijke staat volledig en overzichtelijk te bewaren, dient een uittreksel 

van de huwelijksakte binnen 15 dagen naar de ambtenaar van de burgerlijke stand gezonden te worden. 

Van de gegevens over het huwelijk maakt de ambtenaar van de burgerlijke stand een kantmelding in de 

geboorteakte van betrokkene.98  

 

3.7 Gevolgen van de huwelijkssluiting 

 

Na de huwelijkssluiting treden verschillende rechtsgevolgen in op het gebied van voor echtgenoten 

geldende rechten en plichten99 (artikel 51 en artikel 52 van de Mudawwana), het huwelijksvermogensrecht, 

het echtscheidingsrecht, afstamming, levensonderhoud, het gezag over kinderen en tot slot ook op het 

gebied van gelijkheid tussen man en vrouw in de praktijk. In het kader van de onderzoeksvraag wordt in 

hoofdstuk 4 verder ingegaan op het echtscheidingsrecht, in hoofdstuk 5 op de afstamming en in hoofdstuk 

6 wordt het ouderlijk gezag verder uiteengezet.  

 

Met de invoering van de nieuwe Mudawwana is getracht meer gelijkheid te creëren tussen de man en 

vrouw. Van volledige gelijkheid tussen de rechtspositie van de man en die van de vrouw is echter nog steeds 

geen sprake. Zoals besproken is polygamie, ondanks de beperking hiervan, nog steeds mogelijk voor de 

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

en die voor de vrouw.  

 

Bepalen echtelijke verblijfplaats en samenwoningsplicht 

 

Het is vaste rechtspraak van de Marokkaanse Hoge Raad (Cour Suprême) dat de man de echtelijke 

verblijfplaats bepaalt van de vrouw en van de kinderen en dat de vrouw met haar man in de door de man 

bepaalde verblijfplaats moet wonen, zelfs als zij in het buitenland woont,100 tenzij dit schadelijk is voor 

de vrouw (préjudice).101 De Hoge Raad overweegt dat dit een principe is in het islamitisch recht102 en ook 

wordt een verband gelegd met de onderhoudsverplichting die op de man rust (die inhoudt dat hij voor 

huisvesting moet zorgen). Enkele Marokkaanse lagere rechters gaan niet in deze rechtspraak mee, stellende 

dat de uitleg van de Hoge Raad niet overeenstemt met het Marokkaanse IPR en met internationale 

verdragen.103 Echtgenoten zijn verplicht samen te wonen.  

 

 

 

                                                           
97 Artikel 67, laatste alinea, Mudawwana. 
98 Artikel 68, tweede alinea, Mudawwana. 
99 Zoals de verplichting tot samenwonen en het recht van de man om de verblijfplaats van de vrouw te bepalen. 
100 Onder andere Cour Suprême 20 september 2011, nr. 281/2/1/2010, samenvatting in Foblets e.a. 2016, p. 520-523; Loukili 
2016, p 75. 
101 Cour Suprême 18 februari 2009, nr. 159/2/1/2007, samenvatting in Foblets e.a. 2016, p. 520-521. 
102 Dat bij de toepassing van artikel 51 in acht moet worden genomen. In artikel 50 is hiervoor een verwijzing naar de sharī’a 
opgenomen. 
103 Loukili 2016, p. 75-76. 
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Levensonderhoud 

 

Vanaf de consummatie van het huwelijk is de man onderhoudsplichtig jegens zijn vrouw.104 De vrouw kan 

echter dit recht op onderhoud in bepaalde omstandigheden verliezen. De rechtspraak respecteert de regel 

uit het islamitisch recht dat de vrouw die zonder reden de echtelijke woning verlaat of die zich vrijwillig 

in een ‘rebelse’ situatie begeeft, of die weigert haar echtelijke plichten na te komen, haar aanspraak op 

levensonderhoud verliest. Zij verliest haar recht op onderhoud ook wanneer zij weigert gevolg te geven 

aan een vonnis dat haar opdraagt terug te keren naar de echtelijke woning.105 Volgens rechtspraak van het 

Cour Suprême geldt dat ook voor vrouwen in het buitenland.106  

 

Praktische obstakels 

 

Verder blijkt uit onderzoek dat er nog steeds een aantal obstakels is waardoor vrouwen in Marokko niet 

optimaal hun rechten kunnen benutten. Zo wordt gesproken over structurele problemen bij de 

rechtbanken107, zoals te lange hoorzittingen en onvoldoende (financiële en persoonlijke) rechtsmiddelen 

van partijen, inefficiënte rechtspraak en een vaak patriarchale toepassing108 van het recht door de 

rechterlijke macht. Dit zorgt ervoor dat de nagestreefde gelijkheid tussen de man en vrouw achterblijft. 

Bij het niet naleven van echtelijke plichten, kan de andere echtgenoot nakoming vorderen en tevens vormt 

het een grond voor echtscheiding.109 

 

3.8 Marokkaans IPR en het huwelijk 

 

Zoals eerder besproken geldt artikel 2 van de Mudawwana en wordt de huwelijkssluiting in Marokko 

beheerst door Marokkaans recht zodra een van de huwelijkskandidaten de Marokkaanse nationaliteit bezit 

of moslim is. 

 

Voor de erkenning van huwelijken uit het buitenland110 gelden artikel 14 en artikel 15 van de Mudawwana. 

Erkenning is mogelijk indien voldaan wordt aan de huwelijkseisen uit het Marokkaanse recht111 en een 

afschrift van de huwelijksakte binnen drie maanden is overgelegd aan het Marokkaanse consulaat.112 Het 

consulaat toetst of de voorwaarden zijn vervuld, met name of er twee moslim getuigen bij waren. Zo nodig 

wordt de huwelijksakte aangevuld met andere documenten. Zodra de consulair ambtenaar akkoord is, 

verwittigt hij de autoriteiten in Marokko over het huwelijk. In de praktijk blijken Marokkaanse autoriteiten 

een soepel beleid te hanteren bij de erkenning van buitenlandse burgerlijke huwelijken. Wordt een 

                                                           
104 Artikel 194 Mudawwana. 
105 Artikel 195 Mudawwana. 
106 Loukili 2016, p. 84. 
107 A. Booley, ‘The Right and Freedoms of Moroccan Women: has the 2004 reforms benefited Moroccan Women?’, Potchefstroom 
Electronic Law Journal (4) 2016, p. 3. 
108 S. Ali, ‘Moroccans asses Moudawana progress’, Maghrebia, 19 oktober 2009 geciteerd in E. Kronemeijer, ‘De nieuwe 
Mudawwana, zeven jaar later’, in: Al Nisa: Islamitisch maandblad voor vrouwen en kinderen 2011/6, Helmond: Vane Druk 2011, 
p. 27 
109 Artikel 52 in verbinding met artikel 98 Mudawwana. 
110 Van belang voor burgerlijke huwelijken die in Nederland zijn gesloten; de consulaire huwelijken voldoen aan de Marokkaanse 
wet. 
111 Artikel 14 Mudawwana. 
112 Artikel 15 Mudawwana. 
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buitenlands huwelijk niet erkend of bestaat hierover twijfel, dan kan het buitenlandse huwelijk worden 

bevestigd door de rechter.113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
113 Via artikel 16 Mudawwana. 
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Hoofdstuk 4 Echtscheiding 

 

 

 

4.1 Inleiding in de huwelijksontbinding 

 

Nu de relevante wet- en regelgeving in de praktijk omtrent het huwelijk besproken zijn, zal in dit hoofdstuk 

de echtscheiding besproken worden.  

 

De echtscheiding is geregeld in boek twee van de Mudawwana. Hierin is de moralistische aanwijzing 

opgenomen, die terug is te leiden naar het islamitische recht over de echtscheiding, waarin staat dat 

slechts bij uitzondering tot ontbinding van het huwelijk wordt overgegaan. Dit staat beschreven in artikel 

70 Mudawwana en luidt als volgt: 

‘‘Tot het ontbinden van het huwelijksverbond middels verstoting of echtscheiding zal slechts bij 

uitzondering worden overgegaan, waarbij rekening wordt gehouden met het uitgangspunt dat het, met 

het oog op het uiteenvallen van het gezin en de schade die de kinderen wordt aangedaan, het minste van 

twee kwaden is.’’ 

 

4.2 Huwelijksontbinding 
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Artikel 71 Mudawwana omschrijft de volgende gronden waarop  het huwelijk ontbonden kan worden: 

overlijden,114 vernietiging (faskh),115 verstoting door de man (talāq),116 gerechtelijke echtscheiding 

(tatlieq)117 en als laatst de verstoting met overeenstemming tegen compensatie (khoel’).118   

 

Ontbinding door overlijden van de echtgenoten en de ontbinding door middel van vernietiging kunnen niet 

worden gekwalificeerd als echtscheidingsgronden, maar als ontbindingsgronden en worden verder om die 

reden achterwege gelaten in dit hoofdstuk. In dit onderzoek wordt aandacht besteed aan de drie 

echtscheidingsvormen namelijk de talāq, de tatlieq en de khoel’. Daarnaast wordt specifiek aandacht 

besteed aan de tamliek, de moebāra’a en, de nieuw in de Mudawwana opgenomen echtscheidingsgrond, 

de shiqāq. De tamliek houdt de zelfverstoting in van de vrouw en is een afgeleid recht van de talāq indien 

overeengekomen in het huwelijkscontract. De moebāra’a is verstoting met overeenstemming zonder 

compensatie. De shiqāq is de zevende grond van de tatlieq en houdt in een gerechtelijke echtscheiding op 

grond van duurzame ontwrichting. Volgens een geïnterviewde119 wetenschapper is de shiqāq de meest 

gebruikte echtscheidingsgrond in Marokko. 

 

4.2.1.a Verstoting door de man (talāq) 

 

               

 

 

 

 

 

 

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

reden te verstoten. De rechter aan wie toestemming voor de verstoting wordt verzocht mag het verzoek 

van de man niet weigeren. Wel dient de rechter de voorgeschreven procedure te volgen en een aantal 

voorzieningen te treffen. 

 

Volgens artikel 79 Mudawwana vangt de procedure tot talāq aan op het moment dat de man een verzoek 

bij de rechtbank indient om toestemming te verkrijgen voor de ‘adl om van de talāq te getuigen en de 

akte hiervan op te maken. Hierbij dient hij documenten over te leggen overeenkomstig artikel 80 

Mudawwana waaronder zijn persoonsgegevens en die van zijn vrouw en kinderen. 

 

De rechter is in de talāq-procedure belast met een verzoeningspoging tussen de echtgenoten, die hiervoor 

worden opgeroepen, volgens artikel 81 Mudawwana. Dit is een essentiële eis in alle 

                                                           
114 Artikel 74 tot en met 76 Mudawwana. 
115 Artikel 77 Mudawwana. 
116 Artikel 78 tot en met 93 Mudawwana. 
117 Artikel 94 tot en met 97 Mudawwana. 
118 Artikelen 114 tot en met 120 Mudawwana. 
119 De geïnterviewde gaf aan dat 90% van de gerechtelijke echtscheidingen plaatsvindt door middel van de shiqāq.  
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echtscheidingsprocedures. De rechter heeft volgens artikel 82 Mudawwana de bevoegdheid om alle 

maatregelen te treffen die hij noodzakelijk acht om een verzoening tussen de echtgenoten te bereiken, 

zoals het aantrekken van arbiters van de familieraad120 of van iemand die hij in staat acht echtgenoten te 

verzoenen.  

 

Indien de verzoeningspoging mislukt dient de rechter een bedrag vast te stellen dat de man aan de vrouw 

dient te betalen, alvorens toestemming verleend wordt voor het opmaken van de verstotingsakte. Uit 

artikel 84 Mudawwana blijkt dat de vrouw gerechtigd is tot het volgende: 

- het onderhoud gedurende haar wachttijd (‘idda) met alle soorten verstrekkingen die in artikel 198 

Mudawwana zijn genoemd. Het betreft, naast huisvesting, voeding, kleding en medische zorg;121 

- het uitgestelde deel van de bruidsgave; 

- de schadeloosstelling (moet’a) naar aanleiding van de verstoting122 

- de kosten van huisvesting; 

- het onderhoud van de kinderen (artikel 198 Mudawwana);123 

- als zij de verzorging van de kinderen op zich neemt een hadāna-vergoeding (artikel 167 in verbinding met 

artikel 88 lid 6 Mudawwana).124 

 

Nadat de rechter toestemming heeft verleend, wordt er een verstotingsakte opgemaakt door de ‘adl. Het 

opmaken van de talāq-akte is geregeld in artikel 87 en 138 Mudawwana. Hierin wordt bepaald dat zodra 

de man het bedrag dat door de rechter is vastgesteld in het fonds van de rechtbank heeft gedeponeerd,125 

de rechtbank toestemming aan de man verleent om de verstotingsakte door twee ‘oedoel, die aan dezelfde 

rechtbank verbonden zijn, te laten opmaken. De talāq-akte dient de gegevens te bevatten die opgesomd 

zijn in artikel 139 Mudawwana. De vrouw heeft recht om de verstotingsakte te krijgen; de man heeft recht 

op een afschrift ervan. De rechtbank geeft daarna een met redenen omklede beschikking (qarar) af waarin 

de ‘geschiedenis’ van de totstandkoming van de talāq wordt weergegeven.126 De akte van verstoting wordt 

door de rechtbank verstuurd naar de ambtenaar van de burgerlijke stand in de geboorteplaats van beide 

echtgenoten.127 De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt kantmelding van de gegevens van het 

uittreksel in de geboorteakten van beide echtgenoten.128 

 

De Mudawwana erkent zowel een herroepelijke als een onherroepelijke verstoting. De herroepelijke 

verstoting wordt gedefinieerd in artikel 123 Mudawwana en luidt als volgt: 

                                                           
120 Zie: Décret nr. 2-94-31 du 23 rejeb 1415 (26 décembre 1994) relatif à la constitution du Conseil de la famille et à la 
détermination de ses attributions, Bulletin Officiel nr. 4292 du 1/2/1995, p. 93. 
121 Ben Hounet e.a. 2017, bij rechtbank Rabat, p. 53: het bedrag varieerde van 1.000 tot 6.000 dirham. 
122 Ben Hounet e.a. 2017, bij rechtbank Rabat, p. 53: het bedrag varieerde van 10.000 tot 80.000 dirham. Hoogte werd 
afhankelijk gesteld van de leefomstandigheden van het echtpaar en de duur van het huwelijk. Volgens de wet dienen ook de 
financiële mogelijkheden (draagkracht) en de schuld aan en reden voor de echtscheiding in aanmerking te worden genomen. 
Zie verderop in de tekst. 
123 Ben Hounet e.a. 2017, bij rechtbank Rabat, p. 53: het bedrag varieert van 600 tot 1.000 dirham per kind per maand. 
124 Ben Hounet e.a. 2017, bij rechtbank Rabat, p. 53: het bedrag varieert van 100 tot 800 dirham per maand. Bedrag is niet 
afhankelijk van het aantal kinderen, maar van de stand waarin het gezin voor de echtscheiding leefde.  
125 Uit sommige akten die aan Nederlandse gemeenten zijn overlegd blijkt dat aan de eis van betaling door de man ook voldaan 
is wanneer betaling aan de vrouw plaatsvindt in plaats van storting in het fonds van de rechtbank. 
126 Artikel 99 Mudawwana 
127 Artikel 141 lid 1 Mudawwana. 
128 Artikel 141 lid 2 Mudawwana. 
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‘Elke verstoting die de echtgenoot doet plaatsvinden is herroepelijk, met uitzondering van de derde 

successievelijke [verstoting], de verstoting vóór de consummatie, de verstoting met onderlinge 

overeenstemming en de verstoting bij volmacht.’ 

 

De voorwaarden worden verder uitgewerkt in artikel 124 Mudawwana. De echtgenoot die zijn herroepelijk 

verstoten echtgenote wenst terug te nemen, dient hiervan getuigenis te laten opnemen door twee ‘oedoel 

die de rechter daarvan onmiddellijk in kennis stellen. De rechter dient eerst de echtgenote op te roepen 

en haar over de herroeping te informeren voordat hij de akte van herroeping bekrachtigt. Indien de 

echtgenote deze herroeping afwijst kan zij een beroep doen op de procedure van de duurzame ontwrichting 

van artikel 94 Mudawwana (zie paragraaf 4.2.2.b). 

 

De wachttijd (‘idda) duidt op het tellen van de reinheidsperioden of -maanden, die op een 

huwelijksontbinding volgt. De regeling van de ‘idda is gebaseerd op meerdere verzen van de korān129 en 

hadieth. De duur van de ‘idda is voor vrouwen die menstrueren drie menstruatieperioden (qoeroe’). 

Menstrueert de vrouw om welke reden dan ook niet, dan wordt de ‘idda-periode berekend in drie maanden. 

De ‘idda van zwangere vrouwen eindigt door de bevalling of door een miskraam. Gedurende de ‘idda van 

een herroepelijke huwelijksontbinding heeft de man de gelegenheid om na te denken over zijn handelen 

en kan hij terugkomen op zijn beslissing om het huwelijk te ontbinden. Ook na een onherroepelijke 

huwelijksontbinding is de vrouw aan de ‘idda gebonden. De reden van de ‘idda is in dit geval zekerheid te 

verschaffen over de afstamming van het kind, indien de vrouw in verwachting blijkt te zijn. Indien het 

huwelijk ontbonden is vanwege het overlijden van de man, heeft de ‘idda een dubbel oogmerk. Behalve 

voor de vaststelling van de afstamming na een geconsumeerd huwelijk, is de ‘idda bedoeld als eerbewijs 

aan de nagedachtenis van de man en als blijk van medeleven met zijn familie.  

 

De man dient na de verstoting een bepaald geldbedrag, een schadeloosstelling, te betalen aan de vrouw, 

de zogeheten moet’a. Deze plicht is gebaseerd op de korān en hadieth en was aanvankelijk bedoeld als 

smartengeld voor de vrouw om haar leed na de verstoting te verzachten. In de nieuwe Mudawwana heeft 

de moet’a een ruimere betekenis gekregen dan in het oude recht. De term wordt nu als algemene term 

gebruikt voor het voorzien door de man in de financiële behoeften van de vrouw na iedere vorm van 

echtscheiding.130 Volgens artikel 84 en 113 Mudawwana wordt de moet’a in alle gevallen door de rechter 

vastgesteld. Volgens artikel 84 Mudawwana wordt de moet’a 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. De ontwikkeling van 

de Mudawwana op dit gebied van het recht houdt in dat de schuldvraag medebepalend is voor de 

vaststelling van de hoogte van de moet’a.  

 

Naast de moet’a is de vrouw gerechtigd tot de kosten van de huisvesting. De wetgever heeft gehoor gegeven 

aan de eis van vrouwenorganisaties om de huisvesting van vrouw en kinderen te waarborgen gedurende de 

‘idda-periode. De Mudawwana bepaalt in artikel 84 tweede alinea dat de vrouw in de echtelijke woning 

dient te blijven gedurende deze periode, zelfs wanneer het een huurwoning betreft. Als dat niet mogelijk 

                                                           
129 Soerat Al-Baqara, vers 228 en soerat A-Talaq, verzen 1 en 4. 
130 Jordens-Cotran 2007, p. 320. 
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is, om welke reden dan ook, dan wordt een andere geschikte woning voor haar gezocht waarbij rekening 

wordt gehouden met de financiële positie van de man. Is een woning op korte termijn niet beschikbaar, 

dan stelt de rechtbank de kosten voor de huisvesting vast en wordt het bedrag toegevoegd aan het door de 

man verschuldigde bedrag. Verlaat de vrouw tijdens de wachtperiode de echtelijke woning zonder 

toestemming van haar echtgenoot of zonder gegronde reden, dan vervalt haar recht op huisvesting.131 

 

Tot slot is de vrouw gerechtigd tot een financiële compensatie van de kosten voor het onderhouden van de 

kinderen. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de leefomstandigheden en onderwijskosten van 

de kinderen voor de verstoting.132 De huisvesting van de kinderen maakt deel uit van de verplichtingen van 

de man jegens zijn kinderen.  

 

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

partijen, het door hen geleverde bewijs over hun inkomsten en hun financiële positie. Deskundigen kunnen 

zo nodig hierbij worden betrokken. Op grond van artikel 190 Mudawwana is de rechter gehouden de door 

de man verschuldigde onderhoudsbedragen binnen een maand vast te stellen.133  

 

4.2.1.b Zelfverstoting van de vrouw (tamliek) 

                          

Uit artikel 89 Mudawwana blijkt dat de verstoting door de vrouw slechts kan plaatsvinden als haar 

echtgenoot haar daartoe heeft gemachtigd. De man doet dit in het huwelijkscontract, of later, en kent 

haar dit recht (tamliek) toe om, al dan niet onder bepaalde voorwaarden, zichzelf namens hem te 

verstoten. De man kan de delegatie van deze bevoegdheid tot zelfverstoting later niet meer intrekken.134 

De Mudawwana bevat geen verplichting van de ‘adl om de echtgenoten in te lichten over de mogelijkheid 

van opneming van een zelfverstotingsbeding in de huwelijksakte. Het aanwenden van de zelfverstoting 

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

Marokkaanse vrouwen.135  

                                                           
131 Artikel 196 Mudawwana. 
132 Artikel 85 Mudawwana. 
133 De daadwerkelijke uitbetaling kan problemen opleveren. Hiervoor kan de hulp van een sociaal werker worden ingeroepen, 
met name bij de betaling van kinderalimentatie. Zijn taak is echter informeel en de het instituut van de sociaal werker is niet 
heel bekend. Zie hierover Ben Hounet e.a. 2017, p. 54. 
134 Artikel 89, laatste alinea, Mudawwana. 
135 Jordens-Cotran 2007, p. 330. 



 

52 
 

 

De uitoefening van de zelfverstoting van de vrouw is aan dezelfde procedure onderworpen als de talāq-

procedure136 zoals hierboven beschreven. De vrouw dient de rechter te verzoeken om toestemming aan de 

‘adl te verlenen de talāq-akte op te maken, conform de eisen van artikel 79 Mudawwana. De verplichte 

aanwezigheid van beide partijen en de verzoeningspoging van artikel 81 Mudawwana zijn hierbij ook van 

toepassing. Bij het mislukken van de verzoeningspoging worden de financiële verplichtingen van de man 

ten aanzien van de vrouw en de kinderen conform artikel 84 en 85 Mudawwana door de rechter bepaald.137 

 

4.2.2.a Gerechtelijke echtscheiding (tatlieq) 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De tatlieq 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.  

 

Niet nakomen voorwaarden in huwelijkscontract 

 

Ten eerste kan de vrouw zich tot de rechter wenden indien haar echtgenoot de voorwaarden opgenomen 

in de huwelijksovereenkomst niet nakomt.138 De ernst van het opnemen van voorwaarden in het 

huwelijkscontract blijkt reeds uit artikelen 47 en 48 van de Mudawwana die bepalen dat de voorwaarden 

verplichtend zijn en dat partijen slecht met toestemming van de rechter en in bijzondere omstandigheden 

geheel of gedeeltelijk van het nakomen van hun verplichtingen ontslagen kunnen worden.  

 

 

 

                                                           
136 Artikel 89 Mudawwana. 
137 Artikel 89, derde alinea, Mudawwana. 
138 Artikel 47 in verbinding met artikel 48 Mudawwana. 
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Schade 

 

Ten tweede kan de vrouw zich tot de rechter wenden voor een echtscheiding indien zij schade (darar) 

heeft geleden.139 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.140 Als een vrouw om een echtscheiding vraagt 

omdat haar man jegens haar geweld gebruikt, zal zij, omdat zij het initiatief tot echtscheiding neemt, 

aanspraak op de moet’a kunnen verliezen. De Mudawwana biedt geen of weinig bescherming tegen huiselijk 

geweld.141 Als gevolg daarvan zien vrouwen er ook wel vanaf om echtscheiding te vragen, zelfs als dit 

betekent dat zij onderworpen blijven aan huiselijk geweld.142 

 

Niet nakomen onderhoudsplicht 

 

Ten derde kan de vrouw zich tot de rechter wenden voor een echtscheiding indien haar man zijn 

onderhoudsplicht niet nakomt.143 Het onderhoud van de vrouw tijdens het huwelijk is namelijk een van de 

belangrijkste plichten van de man in het huwelijk.144   

 

Langdurige afwezigheid 

 

Ten vierde kan de vrouw zich tot de rechter wenden voor een echtscheiding bij afwezigheid van haar man 

langer dan een jaar. Indien 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.145 De grond van deze regeling is dat de vrouw recht heeft op intiem contact met haar man 

volgens rechtsgeleerden.146 De vrouw hoeft hierbij niet het nadeel te bewijzen dat zij hierdoor ondervindt, 

maar slechts zijn afwezigheid.147 Ook is in de nieuwe Mudawwana bepaald dat indien de echtgenoot is 

veroordeeld tot meer dan drie jaar gevangenisstraf, de echtgenote een verzoek tot echtscheiding kan 

indienen.  

 

Gebrek 

 

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 

                                                           
139 Artikel 99 tot en met 101 Mudawwana. 
140 Artikel 100 lid 1 Mudawwana. 
141 Het Marokkaanse strafrecht biedt wel bescherming tegen huiselijk geweld. In 2018 is een nieuwe wet aangenomen om 
huiselijk geweld tegen te gaan.  
142 Aldus Ben Hounet e.a. 2017, p. 68. 
143 Artikel 94 Mudawwana. 
144 Artikel 94 Mudawwana. 
145 Artikel 479 Marokkaans Wetboek van Strafrecht. 
146 Khamlichi 1994, p. 422-423 en Majouz 1994, p. 224-226 geciteerd in Jordens-Cotran 2007, p. 364. 
147 Jordens-Cotran 2007, p. 364. 
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echtgenote, maar zijn onder de huidige Mudawwana ook van toepassing op de vordering van de man.148 

Hiermee is bij het voeren van de procedure gelijkheid tussen beiden ontstaan.  

 

Gelofte tot onthouding 

 

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 Mudawwana 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 korān,149 wordt beschouwd als een 

bewijs van de erkenning van de seksualiteit van de vrouw in de islam.  

 

Bij de gerechtelijke echtscheiding verzoekt een van de echtgenoten de rechter om echtscheiding uit te 

spreken. De rechter dient binnen zes maanden een beslissing te nemen. Ook bij de gerechtelijke 

echtscheiding moet de rechter eerst een verzoeningspoging ondernemen en bepaalt de rechter de 

financiële verplichtingen van de man ten aanzien van de vrouw en kinderen. Anders dan bij de talāq-

procedure spelen de ‘oedoel geen rol bij de talāq-procedure. Deze wordt volledig bij de rechtbank gevoerd 

en de toewijzing of afwijzing van het echtscheidingsverzoek blijkt uit een rechterlijke beschikking. 

 

4.2.2.b Duurzame ontwrichting (shiqāq) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De man of vrouw kan zich tot de rechter wenden indien er sprake is van duurzame ontwrichting (shiqāq). 

Dit is een volledig nieuwe grond opgenomen in de Mudawwana. 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.150 De shiqāq-procedure is voor de vrouw interessant, omdat 

zij noch een specifieke grond noch bewijzen nodig heeft om de echtscheiding te verzoeken. Hoewel de 

                                                           
148 Jordens-Cotran 2007, p. 367. 
149 Surah Al-Nisa, vers 34. 
150 Zie het commentaar bij artikel 94 Mudawwana. 
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rechters in de praktijk in het begin onwennig stonden ten aanzien van deze procedure, was dit toch een 

belangrijke stap richting gelijkheid tussen man en vrouw in het Marokkaanse echtscheidingsrecht.151  

 

Naar aanleiding van een aanwijzing van het Marokkaanse ministerie van Justitie worden 

echtscheidingsverzoeken in principe altijd gehonoreerd en bestaat de rol van de rechter vooral nog uit het 

bepalen van financiële aanspraken voor de vrouw en de kinderen. Een geïnterviewde wetenschapper gaf 

aan dat het cruciaal is om een goede advocaat in de armen te nemen die de belangen van de vrouw en de 

kinderen goed kan behartigen. Het komt namelijk nog vaak voor dat de uitkomsten van de financiële 

aanspraken voor de vrouw en de kinderen tegenvallen indien er geen capabel advocaat betrokken is bij de 

zaak. Onder omstandigheden kan voor partneralimentatie en kinderalimentatie een beroep worden gedaan 

op een hulpfonds.152 

 

Artikel 94 Mudawwana bepaalt dat indien een of beide echtgenoten aan de rechtbank verzoeken een geschil 

te beslechten welke aanleiding geeft tot duurzame ontwrichting, de rechter altijd alles in het werk dient 

te stellen om een verzoening te bewerkstelligen. Deze verzoeningspoging is hetzelfde als bij de talāq-

procedure. In artikel 95 Mudawwana wordt uitvoerig ingegaan op de rol en werkwijze van de arbiters, 

omdat de shiqāq-procedure erop gericht is om de echtgenoten te verzoenen.153 De rechter dient, 

behoudens uitzonderlijke omstandigheden, binnen een termijn van zes maanden een uitspraak te doen in 

de procedure.154 Indien de verzoening niet bewerkstelligd kan worden en de duurzame ontwrichting 

voortduurt, spreekt de rechter de echtscheiding uit.155 Hierbij dient de rechter ook de financiële 

verplichtingen vast te stellen zoals bij de talāq-procedure van toepassing is (artikel 84 Mudawwana) en de 

schadevergoeding (artikel 97 Mudawwana). Vaste rechtspraak is dat als de vrouw bij haar shiqāq-verzoek 

geen geldige reden voor de echtscheiding heeft, of als de oorspronkelijke schuld voor de scheiding bij haar 

ligt, zij tot het betalen van een schadevergoeding wordt veroordeeld.156 Deze kan bestaan uit een 

vergoeding van alle uitgaven die de man voor het huwelijk heeft gemaakt en van de morele schade die de 

man als gevolg van de echtscheiding lijdt. In deze gevallen heeft de vrouw, volgens rechtspraak van de 

Marokkaanse Hoge Raad, ook geen aanspraak op de moet’a. Heeft de man schuld aan de echtscheiding, 

dan zal hij een moet’a moeten betalen.157 De hoogte hiervan wordt gebaseerd op 1) de duur van het 

huwelijk, 2) de financiële situatie van de man, en 3) het motief voor de echtscheiding. Uit onderzoek naar 

tien jaar toepassing van de nieuwe Familiewet blijkt dat de omvang van de moet’a varieert van 5.000 tot 

300.000 dirham. 

 

 

 

 

                                                           
151 P. Kruiniger, Marokkaanse verstotingsvormen in de Nederlandse rechtspraktijk. Een juridische beschouwing over de 
Marokkaanse kuhl en talaq in het kader van de erkenning in Nederland, Tilburg: Celsus 2008, p. 84-90. 
152 Wet no. 41-10 tot vaststelling van de voorwaarden en procedures voor het ontvangen van uitkeringen van het bijstandsfonds 
voor familiezaken (La loi no. 41-10 fixant les conditions et procédures pour bénéficier des prestations du Fonds d’entraide 
familiale) van 22 februari 2018, Bulletin Officiel no. 6656 van 15 maart 2018, p. 587. 
Adala.justice.gov.ma/fr/Legislation/textesjuridiques_famille.aspx, laatstelijk geraadpleegd op 19 februari 2021. 
153 Jordens-Cotran 2007, p. 354. 
154 Artikel 113 lid 1 Mudawwana. 
155 Artikel 97 Mudawwana. 
156 Artikel 97 Mudawwana. Opmerkelijk is dat deze vergoeding niet wordt genoemd in het onderzoek van Ben Hounet e.a. 2017. 
157 Artikel 84 Mudawwana.  

https://adala.justice.gov.ma/fr/Legislation/textesjuridiques_famille.aspx
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4.2.3 Verstoting met overeenstemming (khoel’ en moebāra’a) 

 

Het aantal echtscheidingen dat in Marokko tot stand komt op basis van wederzijdse overeenstemming 

tussen de echtgenoten, heeft een grote vlucht genomen. De Mudawwana en het islamitische recht zien het 

recht van de man om het huwelijk door een talāq te beëindigen als een subjectief recht, waarmee hij naar 

eigen inzicht kan handelen. Hij kan zich, bijvoorbeeld, jegens zijn vrouw verplichten de talāq uit te 

spreken, hetzij omdat beiden de zinloosheid van de voorzetting van het huwelijk inzien; deze 

overeengekomen huwelijksontbinding wordt moebāra’a genoemd.158 Hij kan zich ook bij overeenkomst tot 

de talāq verplichten omdat zíj daarom vraagt en daarvoor een tegenprestatie aanbiedt; deze overeenkomst 

heet khoel’. In de praktijk blijken de khoel’- scheiding en de moebāra’a-scheiding wezenlijk van elkaar te 

verschillen. De khoel’-scheiding is gebaseerd op ongelijkheid van de echtgenoten en verlangt van de vrouw 

dat zij afstand van haar rechten doet. De moebāra’a is gebaseerd op gelijkheid tussen de echtgenoten en 

op afspraken die het gevolg zijn van onderhandelingen. 

 

4.2.3.a Verstoting met overeenstemming (moebāra’a) 

 

  

In de moebāra’a, ook wel ‘talāq bij overeenkomst’ genoemd, komen partijen onderling overeen hun 

huwelijk te beëindigen en financieel af te wikkelen. Artikel 114 Mudawwana vereist een rechterlijke 

                                                           
158 Artikel 114 Mudawwana. 
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toestemming voor het opmaken van deze overeenkomst. Op grond van deze overeenkomst spreekt de man 

vervolgens de talāq uit. De rechter zal allereerst trachten beiden te verzoenen, en indien de verzoening 

niet slaagt verleent de rechtbank toestemming voor de getuigenis tot de verstoting alsmede de vastlegging 

daarvan.159 Anders dan bij de gewone talāq of de khoel’ hebben partijen moebāra’a over en weer geen 

financiële verplichtingen meer en is de verstoting onherroepelijk.160  

 

4.2.3.b Verstoting met overeenstemming tegen betaling (khoel’)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoewel de khoel’ een van de mogelijkheden tot echtscheiding met wederzijdse instemming is zoals 

geregeld in artikel 114 Mudawwana, heeft de Marokkaanse wetgever ervoor gekozen om een bijzondere 

regeling van deze traditionele vorm van scheiding in artikel 115 Mudawwana op te nemen.  

 

Zoals besproken is de khoel’ een echtscheidingsvorm waarbij de echtscheiding tot stand komt met 

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

het literatuuronderzoek en de interviews blijkt dat er geen gebruikelijke compensatie bestaat voor de 

khoel’. Geïnterviewden geven aan dat de compensatie voor de khoel’ afhankelijk is van de financiële 

omstandigheden van de man en vrouw, de reden waarom zij uit elkaar gaan en de rechter die uitspraak 

doet in hun zaak.  De khoel’ wordt als een wederkerige overeenkomst gezien. De man en de vrouw leggen 

in een overeenkomst vast wat hun wederzijdse verplichtingen zijn.161 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 was daarvoor zeer zware offers te brengen: ze zag af van 

                                                           
159 Artikel 114 lid 3 Mudawwana. 
160 Artikel 124 Mudawwana. 
161 Kruiniger 2008, p. 106. 
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haar rechten en/of van het krijgen van een compensatie en/of was bereid tot teruggave van bruidsgave.162 

Nu kan de vrouw op basis van artikel 120 Mudawwana het geschil aan de rechter voorleggen, waardoor de 

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

omstandigheden. Lid 2 van het artikel bepaalt verder dat indien de echtgenoot niet tegemoetkomt aan het 

verzoek tot verstoting en de echtgenote volhardt, zij een beroep kan doen op de shiqāq-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 Mudawwana aangespoord om 

‘slechts bij uitzondering’ over te gaan tot een huwelijksontbinding van welke vorm dan ook. Hier valt de 

khoel’ ook onder.  

 

De procedure voor beëindiging van het huwelijk met wederzijdse instemming, is geregeld in artikel 114  

Mudawwana.163 De toestemming van de rechter voor het opmaken van de akte is hiervoor vereist evenals 

een verzoeningspoging en het opmaken door de twee ‘oedoel van de akte.164 De datum van totstandkoming 

van de khoel’ is de datum van de verklaring (ishhaad) van de man ten overstaan van de ‘adl dat hij met de 

khoel’ instemt. In de Mudawwana zijn eisen gesteld aan de wijze waarop die khoel’-overeenkomst tot 

stand komt. Om geldig te zijn, dient de khoel’ uit vrije wil te geschieden, zonder psychische of fysieke 

dwang en zonder ‘schade’ aan de vrouw te berokkenen.165 De khoel’ die met een dergelijk wilsgebrek tot 

stand komt is relatief nietig. Dat houdt in, dat de huwelijksontbinding overeind blijft, terwijl de man geen 

recht kan doen gelden op de overeengekomen compensatie. Uit de wet en de toelichting erop zou 

geconcludeerd kunnen worden dat de dwang en de benadeling door de man uitgeoefend moet worden.166 

Het is onduidelijk of dwang door derden dezelfde gevolgen heeft.  

 

De Mudawwana zwijgt over de omvang van de compensatie, hoewel de rechtsgeleerden van de 

verschillende islamitische wetscholen zich daarover uitvoerig hebben uitgelaten. Omdat de Mudawwana 

erover zwijgt, geldt in het Marokkaanse recht de malekitische leer die partijen vrijlaat in de bepaling van 

de omvang van de compensatie. Artikel 118 van de Mudawwana stelt wel een morele plicht van matiging 

en redelijkheid in het vaststellen van de omvang van de compensatie. 

 

In de praktijk eist de man meestal ‘de teruggave van de bruidsgave’.167 Hiermee wordt bedoeld dat de man 

het equivalent van de bruidsgave als voorwaarde mag stellen voor het instemmen met de khoel’. Artikel 

120 Mudawwana bepaalt dat wanneer de echtgenoten het eens zijn over de huwelijksontbinding maar geen 

akkoord over de compensatie kunnen bereiken, zij een beroep op de rechter kunnen doen om een poging 

tot verzoening te ondernemen. Slaagt hij daar niet in dan bepaalt de rechter de omvang van de 

compensatie van de vrouw aan de man. Hierbij dient hij rekening te houden met de omvang van de 

bruidsgave die de vrouw heeft ontvangen, de duur van het huwelijk, de motieven van de vrouw om een 

khoel’ te initiëren en de financiële positie van de echtgenoten.168 Uit de summiere toelichting op artikel 

                                                           
162 Foblets 2009, p. 99. 
163 Artikel 115 in verbinding met artikel 114 Mudawwana. 
164 Artikel 72 Mudawwana. 
165 Artikel 117 Mudawwana. 
166 ‘Dalil amali limoedawanat aloesra' (Gids over de familiewet voor de rechtspraktijk), Silsilat ashoeroeh wa dalael, nr. 1, 
2004, p. 83.  
167 Jordens-Cotran 2007, p. 344. 
168 Artikel 120, eerste alinea, Mudawwana. 
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120 Mudawwana blijkt dat bij weigering door de man een shiqāq-procedure op eenvoudige wijze gevoerd 

kan worden, zonder het aanleggen van een nieuw dossier door de vrouw.169 Anders dan met de khoel’, kan 

de man in de shiqāq-procedure niet altijd recht op een compensatie doen gelden. Dat zou voor hem een 

reden kunnen zijn om de scheiding door khoel’ te aanvaarden, ondanks zijn onenigheid met de door de 

rechter vastgestelde compensatie.  

 

4.3 De procedure; praktische aspecten 

 

In het onderzoek van Hounet170 wordt een aantal complicaties besproken die partijen kunnen ondervinden 

bij het verkrijgen van toegang tot de rechter. Partijen dienen onder meer griffiegeld te betalen171 en te 

betalen voor de betekening.172 De termijn tussen de betekening (de oproep om te verschijnen) en de datum 

waarop partijen moeten verschijnen, is vijf tot vijftien dagen voor partijen die woonplaats of verblijfplaats 

in Marokko hebben, en twee maanden voor partijen die woon- of verblijfplaats in Europa hebben.173 

Partijen kunnen met of zonder advocaat op zitting verschijnen. Aangeraden wordt door geïnterviewden om 

altijd op zitting te verschijnen met een goede advocaat. In het onderzoek naar familiezaken bij de 

Rechtbank Rabat wordt een voortduring van sociaaleconomische ongelijkheden bij de toegang tot de 

echtscheiding gesignaleerd. Hierdoor worden echtscheidingsprocedures vertraagd of besluit de vrouw haar 

echtscheidingsverzoek in te trekken.174 

 

4.4 Voorlopige voorzieningen 

 

Indien sprake is van een herroepelijke huwelijksontbinding loopt gedurende de wachttijd, dus zolang het 

huwelijk nog voortduurt en niet definitief is ontbonden, de verplichting van de man om in het 

levensonderhoud en de huisvesting van vrouw en kinderen te voorzien, door. De rechter kan bepalen welk 

bedrag de man in deze periode aan de vrouw moet betalen. 

 

Indien een echtscheidingsverzoek aan de rechter is voorgelegd of een verzoek aan de rechter om 

toestemming voor het tot stand brengen van een verstoting, en de echtgenoten niet meer samenwonen,175 

kan de rechter in afwachting van zijn beslissing/vonnis, voorlopige voorzieningen treffen die hij passend 

acht voor de vrouw en de kinderen. Dat kan hij uit zichzelf doen (ambtshalve) of als de vrouw hierom 

verzoekt. Deze voorzieningen kunnen bijvoorbeeld betreffen de keuze om in te wonen bij de familie van 

de vrouw dan wel die van de man, en het treffen van een omgangsregeling voor de man. 

 

De voorlopige voorzieningen worden onmiddellijk door het Openbaar Ministerie ten uitvoer gelegd, aldus 

artikel 121 van de Mudawwana. 

 

 

                                                           
169 Gids (2004), p. 84. 
170 Ben Hounet e.a. 2017, p. 46-52. 
171 Ben Hounet e.a. 2017, bij rechtbank Rabat, p. 53: 160 dirham voor een echtscheidingsverzoek. 
172 Welke afhankelijk is van de afstand tussen de gewone verblijfplaats van partijen en het gerecht.  
173 Ben Hounet e.a. 2017, p. 49. 
174 Ben Hounet e.a. 2017, p. 67. 
175 Artikel 121 Mudawwana spreekt hier van ‘dat de samenwoning tussen de echtgenoten onmogelijk is’. 
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4.5 Gevolgen van huwelijksontbinding 

 

Na de huwelijksontbinding treden er belangrijke rechtsgevolgen in zoals het verval van de erfrechtelijke 

aanspraken tussen de echtgenoten,176 de opeisbaarheid van financiële aanspraken, verdeling van de 

goederen, de verdeling van het gezag over de kinderen en zoals eerder besproken de plicht van de vrouw 

om zich aan een wachttijd te houden (‘idda). Op het gezag van de kinderen wordt in hoofdstuk 6 nader 

ingaan. 

 

4.6 Beëindigen informele huwelijken 

 

Een informeel huwelijk dat gebaseerd is op de islam kan beëindigd worden door de islamitische 

echtscheidingsvormen, de talāq, de khoel’ en de moebāra’a, zonder tussenkomt van de burgerlijke rechter. 

Dat houdt in dat de man de scheiding eenzijdig uitspreekt en daarmee het informele huwelijk beëindigt, 

of dat de vrouw om een scheiding vraagt aan de man tegen eventuele teruggave van de bruidsgave. De 

Marokkaanse wet biedt geen mogelijkheid om een informeel huwelijk door of met toestemming van de 

rechter te laten beëindigen. Als de echtgenoten dit wel willen, zullen zij hun informele huwelijk eerst via 

de rechter moeten laten bevestigen.177 

 

4.7 Marokkaans IPR en de huwelijksontbinding 

 

Zoals eerder besproken geldt artikel 2 van de Mudawwana waardoor een echtscheiding in Marokko wordt 

beheerst door het Marokkaanse recht zodra een van de echtgenoten de Marokkaanse nationaliteit bezit of 

moslim is.  

 

4.8 Marokkaans IPR en alimentatie 

 

Omdat artikel 2 Mudawwana geldt worden ook alimentatieverzoeken in Marokko beheerst door het 

Marokkaanse recht zodra een van de partijen de Marokkaanse nationaliteit bezit of moslim is. Dat geldt 

zowel voor partneralimentatie als kinderalimentatie, ofwel: het levensonderhoud van de vrouw als dat van 

de kinderen. De verplichting tot het voorzien in het levensonderhoud van de kinderen loopt na een 

echtscheiding door. Is de man in een buitenlands (lees: Nederlands) rechterlijk vonnis veroordeeld tot het 

betalen van levensonderhoud aan de vrouw ten behoeve van de vrouw en de kinderen, dan kan de vrouw 

in Marokko dit levensonderhoud niet nog eens bij de Marokkaanse rechter vorderen. Het Cour de Cassation 

heeft in meerdere zaken beslist dat buitenlandse rechterlijke alimentatie-uitspraken in Marokko gelden 

zonder dat hiervoor een procedure bij de rechter nodig is en dat deze de man ontslaan van zijn 

onderhoudsverplichtingen uit het Marokkaanse recht.178 Er is geen verdrag tussen Nederland en Marokko 

dat Marokko hiertoe verplicht. 

 

 

                                                           
176 Artikel 332 Mudawwana. 
177 Artikel 16 Mudawwana. 
178 Loukili 2016, p. 84. 
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4.9 Erkenning Nederlandse huwelijksontbinding 

 

De erkenning van een in Nederland uitgesproken echtscheiding geschiedt in Marokko niet van rechtswege. 

De echtscheidingsbeslissing dient door de Marokkaanse rechter eerder erkend te worden en van een bevel 

tot tenuitvoerlegging, een exequatur, voorzien te worden om rechtsgevolg te hebben in de Marokkaanse 

rechtsorde. Deze procedure is sinds de Mudawwana van 2004 vereenvoudigd.179 

 

Op grond van artikel 128 lid 2 van de Mudawwana en met inachtneming van de bepalingen in het 

Marokkaanse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering gelden de volgende zes voorwaarden. De 

Nederlandse (of andere buitenlandse) rechterlijke echtscheidingsbeslissing: 

- moet onherroepelijk zijn;180 

- moet genomen zijn door een buitenlandse rechter die bevoegd is naar internationale en interne 

maatstaven;181 

- moet genomen zijn na een behoorlijke procedure waarin onder meer het recht op verdediging is 

gerespecteerd;182 

- mag niet in strijd zijn met de Marokkaanse openbare orde;183  

- moet gebaseerd zijn op gronden tot beëindiging van het huwelijk die niet in strijd zijn met de bepalingen 

van de Mudawwana 2004; en  

- moet voorzien zijn van een verlof tot tenuitvoerlegging door de Marokkaanse rechter.184 

 

Partijen die erkenning verzoeken dienen de volgende vereiste documenten te overleggen: (1) het 

gewaarmerkte afschrift van de Nederlandse echtscheidingsbeslissing; (2) het originele bewijs van 

inschrijving van de echtscheiding; en (3) een bewijs dat de beslissing in kracht van gewijsde is gegaan in 

Nederland. Alle documenten dienen door een beëdigd vertaler in het Arabisch vertaald en gelegaliseerd te 

zijn. Het Marokkaanse Openbaar Ministerie dat als partij optreedt, kan binnen vier weken beroep 

aantekenen tegen de erkenning.185 Indien er geen beroep wordt ingesteld, wordt de erkenning definitief 

en moet de erkende echtscheiding gemeld worden bij het Marokkaanse Register van de Burgerlijke Stand.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
179 P. Kruiniger, Niet langer geketend aan het huwelijk. Juridische instrumenten die huwelijkse gevangenschap kunnen 
voorkomen of oplossen, Maastricht: Maastricht University 2018, p. 132-143.  
180 Artikel 431 Marokkaanse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. 
181 Artikel 128, tweede alinea, Mudawwana in verbinding met artikel 430 en 431 Marokkaanse Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering. 
182 Zie toelichting op artikel 128 tweede alinea Mudawwana. 
183 Artikel 128, tweede alinea, Mudawwana in verbinding met artikel 430 Marokkaans Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. 
184 Artikel 128 Mudawwana en artikel 430 in verbinding met artikel 431 Marokkaans Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. 
185 Artikel 3 Mudawwana. 
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Hoofdstuk 5 Afstamming en registratie 

 

 

 

5.1 Inleiding in afstamming en geboorteregistratie 

 

In dit hoofdstuk zal de wet- en regelgeving omtrent de afstamming en de registratie van geboortes in 

Marokko uiteen worden gezet. Het Marokkaanse afstammingsrecht wordt in dit hoofdstuk niet uitputtend 

beschreven, maar enkel de elementen die logischerwijs een rol kunnen spelen bij situaties van 

huwelijksdwang en achterlating worden belicht.  

 

In hoofdstuk 3 van de Mudawwana worden de regels met betrekking tot de geboorte en haar gevolgen 

beschreven. Dit hoofdstuk in de Mudawwana is onderverdeeld in drie delen: verwantschap en afstamming, 

verzorging en het laatste deel over het levensonderhoud. In dit hoofdstuk wordt enkel de wet- en 

regelgeving uit het eerste deel, verwantschap en afstamming, besproken. Volgens artikel 54 aanhef en sub 

3 van de Mudawwana heeft een kind jegens zijn ouders recht op afstamming. 

 

5.2 Verwantschap en afstamming 

 

De term verwantschap ziet op de biologische relatie tussen personen. Het enkele bestaan van verwantschap 

brengt binnen het Marokkaanse recht nog geen juridische gevolgen met zich mee. Uit artikel 142 van de 

Mudawwana kan worden afgeleid  dat verwantschap tot stand komt tussen een kind en zijn ouders door 

geboorte uit de ouders. Verwantschap kan zowel wettig als ook onwettig zijn.  
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Een wettige verwantschapsrelatie heeft onder andere de volgende juridische gevolgen: 

- Het kind krijgt de Marokkaanse nationaliteit indien de moeder en/of vader de Marokkaanse nationaliteit 

heeft.186                 

- Het kind wordt de wettige erfgenaam van de ouders.   

- Het is niet toegestaan voor het kind om met een bloed-, aan- of zoog verwant te huwen.  

- De vader is automatisch de wettelijke vertegenwoordiger van het kind. Zonder bijzondere 

omstandigheden is het niet mogelijk om hiervan afstand te doen.  

- De rechten die voortvloeien uit artikel 54 Mudawwana.  

 

Verwantschap tussen de moeder en het kind heeft altijd juridische gevolgen, ongeacht of deze 

verwantschap wettig of onwettig is. Er kan dus worden gesteld dat de biologische moeder van het kind ook 

de juridisch moeder is.187   

 

In het Marokkaanse recht is het strafbaar om buiten het huwelijk geslachtsgemeenschap te hebben. Indien 

een kind wordt geboren als gevolg van dit strafbare contact, brengt de geboorte van het kind onwettige 

                                                           
186 Marokkaanse Wet op de Nationaliteit (Le Code de la Nationalité Marocaine). Zie in aanvulling op deze wet: Dahir n° 1-07-
80.  
187 De verwantschap van de moeder kan worden bewezen door het feit van de geboorte, door erkenning en in een daartoe 
strekkend rechterlijk vonnis. Een uitputtende beschrijving valt buiten het bereik van deze rapportage. 
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verwantschap tussen de biologische vader en het kind met zich mee. Als gevolg hiervan ontstaan tussen de 

biologische vader en het kind nooit wederzijdse rechtsbetrekkingen. In andere woorden, de biologische 

vader van het kind kan niet de juridisch vader zijn/worden. Het verschil tussen het wettige en onwettige 

verwantschap speelt een rol bij de biologisch vader van het kind.  

 

In onderstaand overzicht komt naar voren op welke drie wijzen de biologische vader ook een wettige 

verwantschap heeft met het kind.  

 

5.2.1 Afstamming vanwege het bed  

 

Indien een kind wordt geboren gedurende een huwelijk tussen de man en de vrouw, vanaf zes maanden na 

de huwelijkssluiting188 terwijl gemeenschap mogelijk was,189 wordt vermoed dat de man de wettige vader 

is van dit kind. De wettige afstamming tussen een kind en de man staat ook vast indien de minderjarige 

wordt geboren binnen één jaar na de huwelijksontbinding.  

 

Indien het kind is verwekt ten tijde van een vernietigbaar huwelijk, staat dit het ontstaan van een wettige 

afstammingsrelatie niet in de weg.190 Zoals uit artikel 58 Mudawwana blijkt, kan een wettige 

verwantschapsrelatie ook ontstaan uit een nietig huwelijk. Hierbij is het wel belangrijk dat de man geen 

weet had van het bestaan van het huwelijksbeletsel.  

 

5.2.2 Afstamming vanwege dwaling   

 

In artikel 155 Mudawwana staat dat indien de man in dwaling geslachtsgemeenschap heeft gehad met de 

moeder van het kind, het kind in een wettige afstammingsrelatie tot de man komt te staan. Het 

oorspronkelijke doel van de wetgever was ‘om de situatie van buitenechtelijke kinderen te regulariseren 

door een verloving te beschouwen als een gebrekkig huwelijk, dat de rechter verplicht om bepaalde 

gevolgen te erkennen, zoals de afstamming van kinderen die uit dergelijke relaties worden geboren’.191 

In het artikel wordt de eis gesteld dat het kind na zes maanden of maximaal 1 jaar na de 

geslachtsgemeenschap geboren dient te worden. De zwangerschap dient tijdens de verloving (of buiten 

een huwelijk192) te zijn ontstaan en kan onder de in artikel 156 opgenomen voorwaarden een wettige 

afstammingsrelatie tot gevolg hebben.193 Het Marokkaanse Cour de Cassation heeft deze voorwaarden 

teruggebracht tot één voorwaarde, namelijk dat de man het kind moet erkennen. Hierdoor is artikel 156 

feitelijk zonder betekenis geworden omdat de erkenning al door artikel 160 (zie volgende paragraaf) wordt 

geregeld.194 

 

                                                           
188 Artikel 154 lid 2 Mudawwana. 
189 Indien bij de huwelijkssluiting de partijen niet aanwezig waren en zij elkaar pas veel later hebben kunnen ontmoeten, kan 
geen wettige afstamming tot stand komen tussen de man en het kind. 
190 Voor een uitgebreide beschrijving van het vernietigbare huwelijk wordt verwezen naar hoofdstuk 3 van dit rapport. Zie ook 
artikel 60 in verbinding met artikel 61 Mudawwana.  
191 Loukili 2016, p. 81 : ‘(…) de régulariser la situation des enfants nés hors mariage en considérant les fiançailles comme un 
mariage vicié qui oblige le juge à lui reconnaître certains effets comme la légitimité des enfants nés de tels rapports’. 
192 Loukili 2016, p. 80. 
193 Zie artikel 155 in verbinding met artikel 156 Mudawwana. 
194 Loukili 2016, p. 80-81. 
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Indien de moeder na een verkrachting zwanger blijkt te zijn, staat dit kind niet in een wettige relatie tot 

de verwekker. Een verkrachting wordt niet gezien als ‘gemeenschap in dwaling’ en heeft dus als gevolg dat 

een kind enkel in een afstammingsrelatie tot de moeder staat.  

 

5.2.3 Afstamming vanwege erkenning   

 

De erkenning heeft een andere betekenis dan in het Nederlandse recht. Het houdt de erkenning in van het 

bestaan van wettige verwantschap. In de rechterlijke praktijk in Marokko wordt dit regelmatig toegestaan. 

Een biologische vader kan een kind als zijn kind erkennen, ook als er geen huwelijk met de moeder is, mits 

hij zwijgt over het onwettige karakter van de relatie. Uit zijn erkenning kan het (fictief) bestaan van een 

huwelijksband worden afgeleid.  

 

5.3 Bewijs verwantschap en afstamming 

 

Het kan voorkomen dat een wettige afstammingsrelatie is ontstaan tussen een man en een kind, maar dit 

bewezen dient te worden. Hierbij kan gedacht worden aan de situatie waarbij een kind is geboren binnen 

een huwelijk, maar er nagelaten is aangifte te doen van de geboorte. Of een situatie waarbij binnen een 

huwelijk een kind worden geboren, maar de vader het gezin voor de geboorte heeft verlaten en na een 

tijd pas bekend is geworden met het bestaan van het kind. Deze situaties kunnen een rol spelen bij 

achterlating, vandaar dat hier een overzicht wordt gegeven van de bewijsmiddelen die kunnen worden 

aangedragen om de wettige afstammingsrelatie tussen een vader en het kind te bewijzen. Bewijs van 

afstamming kan op de volgende manieren worden geleverd: 

- een bewijs leveren dat het kind is geboren ten tijde van een huwelijk (bijvoorbeeld door middel van een 

huwelijksakte), of;   

- Iqrār: de erkenning van de vader van de wettigheid van het kind, bekrachtigd in een door de rechter195 

opgestelde akte196 of; 

- bewijs door een verklaring van twee of meerdere getuigen (testimonium de auditu) 

- bewijs door elk toegestaan bewijs, waaronder DNA-onderzoek.197  

 

5.4 Geboorteaangifte 

 

Om de toepasselijke regels te vinden over de geboorteaangifte dient gekeken te worden in de Wet op de 

Burgerlijke Stand. Deze wet is van toepassing op eenieder met de Marokkaanse nationaliteit en op anderen 

met betrekking tot geboorte en sterfte op Marokkaans grondgebied. Het registreren van personen brengt 

bepaalde verplichtingen, maar ook rechten met zich mee. De registratie van personen brengt In dit deel 

wordt nader ingegaan op de wet- en regelgeving met betrekking tot de geboorteaangifte.   

 

                                                           
195 Zaken betreffende het familierecht worden door de rechtbank in eerste aanleg worden behandeld. Zie artikel 18 
Marokkaanse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. 
196 Een kind geboren door buitenhuwelijkse geslachtsgemeenschap kan niet door erkenning in een wettige afstammingsrelatie 
tot de biologische vader komen te staan. Erkenning vestigt namelijk geen wettige afstammingsrelatie, maar bevestigt en 
bewijst enkel het bestaan.  
197 Gids 2004, p. 11. Het gebruik van DNA-onderzoek om het vaderschap vast te stellen, is in Marokko en onder Marokkaanse 
rechters niet onomstreden. Er zijn namelijk geleerden en rechters die stellen dat omdat biologisch ouderschap volgens 
islamitisch recht niet voldoende is om afstamming te creëren, DNA-bewijs niet volstaat. Zie Foblets e.a. 2016.  
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In het geval in Marokko een kind wordt geboren dient men hiervan binnen dertig dagen na de geboorte 

melding te maken bij een ambtenaar van de Burgerlijke Stand in de geboorteplaats. In eerste instantie 

heeft de vader de verplichting om melding te maken van de geboorte. Indien de vader afwezig of onbekend 

is, kan de moeder, een testamentaire voogd, broer of neef ook aangifte doen van de geboorte.198 De 

ambtenaar van de Burgerlijke Stand maakt na aangifte een geboorteakte op. De geboorteakte dient 

ondersteund te worden met een officiële verklaring van de verloskundige/dokter en een Marokkaanse 

huwelijksakte. Zowel de medische verklaring, alsook de huwelijksakte worden bij de geboorteakte 

gevoegd.199 

 

Ook indien in Nederland een kind wordt geboren bij ouder(s) met de Marokkaanse nationaliteit, dient van 

deze geboorteaangifte te worden gedaan bij de Marokkaanse autoriteiten. Dit is mogelijk bij één van de 

diverse locaties van het Marokkaanse consulaten in Nederland.200 Deze aangifte dient te gebeuren binnen 

1 jaar na de geboorte van het kind.201 Het is – voor de Marokkaanse rechtsorde - niet voldoende indien 

enkel bij de Nederlandse autoriteiten aangifte wordt gedaan van de geboorte. Zoals in de vorige paragraaf 

naar voren is gekomen, bestaat geen wettige afstammingsrelatie tussen de biologische vader en een kind 

geboren buiten het huwelijk. Binnen de Nederlandse rechtsorde kan een kind geboren buiten het huwelijk 

door de biologische vader worden erkend en ingeschreven in het geboorteregister. Deze Nederlandse 

erkenning kan niet in het Marokkaanse geboorteregister worden ingeschreven. Het is enkel mogelijk om 

een aantekening te maken in het geboorteregister indien partijen een (Marokkaanse) huwelijksakte kunnen 

overleggen, of een Marokkaanse akte waarin het vaderschap wordt erkend. 

 

Indien wordt nagelaten om binnen de gestelde termijn aangifte te doen van de geboorte in Marokko of 

buiten Marokko dan kan de ambtenaar van de burgerlijke stand niet direct alsnog een geboorteakte 

opmaken. De officier van justitie of eenieder die daar belang bij heeft, dient eerst de rechtbank te 

verzoeken de geboorte te bevestigen. Met deze uitspraak kan de geboorteakte vervolgens bij de Burgerlijke 

Stand worden geregistreerd. Het nalaten van de aangifte kan strafrechtelijke gevolgen hebben. Degene die 

heeft nagelaten om aangifte te doen kan worden gestraft. De straf varieert van een gevangenisstraf van 

maximaal 1 tot 2 maanden, tot een geldboete.202 

 

In de praktijk kan de registratie van kinderen soms uitblijven, bijvoorbeeld vanwege ondoorzichtigheid van 

de procedure of omdat financiële middelen hiervoor ontbreken.203 

 

5.5 Marokkaans IPR en afstamming 

 

Het is denkbaar dat zich een situatie voordoet waarbij een kind buiten het huwelijk wordt geboren in 

Nederland bij biologische ouders die een link hebben met de Marokkaanse rechtsorde (en waarop volgens 

                                                           
198 Zie artikel 16 Wet op de Burgerlijke Stand (Dahir n° 1-02-239). 
199 Zie artikel 17 Uitvoeringswet Wet op de Burgerlijke Stand (Décret n° 2-99-665).  
200 Zie de volgende website voor een overzicht van de gegevens die noodzakelijk zijn voor een geboorteaangifte buiten Marokko: 
consulat.ma/nl/geboorte-inschrijving-het-register-van-de-burgerlijke-stand-en-het-trouwboekje, laatstelijk geraadpleegd op 
18 januari 2021.  
201 F. Kulk, Parents and children between Dutch, Egyptian, and Moroccan family law, 2013, p. 77. Voor zover bekend, geldt 
ook hier dat het strafbaar is indien wordt nagelaten aangifte te doen van de geboorte.  
202 Zie artikel 468 van het Marokkaanse Wetboek van Strafrecht.   
203 Een voorbeeld van een alleenstaande moeder is te vinden in Ben Hounet e.a. 2017, p. 48. 

https://www.consulat.ma/nl/geboorte-inschrijving-het-register-van-de-burgerlijke-stand-en-het-trouwboekje
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Marokkaans recht de bepalingen van de Mudawwana van toepassing zijn).204 Het Nederlandse recht biedt 

de mogelijkheid voor de biologische vader om tot erkenning van dit kind over te gaan. De biologische vader 

wordt dan – naar het Nederlandse recht – ook de juridisch vader. Zoals in de voorgaande paragraaf 

beschreven, kan een biologische vader in Marokko geen juridische vader worden indien een huwelijk 

ontbreekt. De vraag doet zich dan voor of deze (Nederlandse) buitenhuwelijkse afstamming door Marokko 

wordt erkend.  

 

Indien de Marokkaanse autoriteiten niet op de hoogte zijn van het ontbreken van het huwelijk, kan het zijn 

dat de afstamming toch wordt aangenomen. Mocht kenbaar zijn dat het kind buiten een huwelijk is geboren 

in het buitenland, dan wordt de wettige afstammingsrelatie niet direct overgenomen in Marokko. Om in 

deze situatie ook een wettige afstammingsrelatie in Marokko te vestigen, is het in de praktijk gebleken dat 

het onvoldoende is om enkel een Nederlandse akte van de burgerlijke stand te overleggen, omdat deze 

niet als bewijs van afstamming wordt aangenomen. De afstamming die tot stand is gekomen in Nederland 

kan wel worden erkend indien deze in overeenstemming is met de regels van het islamitische recht, of 

indien het bestaan van de afstamming door een Nederlandse rechter in een officiële uitspraak is bevestigd 

door een toetsing aan de algemene bepalingen van het burgerlijk procesrecht.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
204 Artikel 2 van de Mudawwana.  
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Hoofdstuk 6 Ouderlijk gezag 

 

 

 

6.1 Inleiding in het gezag 

 

Nu de relevante wet- en regelgeving omtrent de afstamming en registratie besproken zijn, zal in dit 

hoofdstuk het ouderlijk gezag besproken worden.  

 

In de preambule bij de nieuwe Mudawwana wordt de bescherming van het belang van het kind benadrukt. 

Deze bescherming wordt wel als een van de hoekstenen van de nieuwe Marokkaanse wet gezien.205  Dit 

belang van het kind wordt onder andere gewaarborgd in artikel 54 van de Mudawwana, waarin de rechten 

van kinderen jegens hun ouders worden gewaarborgd, maar ook in de bepalingen over ouderlijk gezag, 

afstamming, en de regels over huwelijk en echtscheiding. Het Openbaar Ministerie dient zorg te dragen 

voor controle op de uitvoering van deze bepalingen.206 De bescherming van het belang van het kind wordt 

ook gewaarborgd door het opnemen van de relevante bepalingen uit internationale verdragen waarbij 

Marokko partij is.207 

 

Bij de wijziging van de Mudawwana in 2004 is de bepaling geschrapt waarin stond dat de man het hoofd 

van het gezin was. Desondanks zijn de bepalingen die het gezag over kinderen ongelijk verdelen tussen de 

vader en de moeder grotendeels behouden. Hounet e.a. signaleren echter wel dat rechters te maken 

krijgen met nieuwe sociale werkelijkheden en ontwikkelingen, en dat zij deze proberen te reguleren en te 

begeleiden. Ontwikkelingen waarop zij wijzen zijn: de toename van betaald werk voor vrouwen, de 

toestroom van het Marokkaanse platteland naar de stad, en de ‘overgang’ van de uitgebreide familie naar 

het kerngezin. De gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders die hieruit voortvloeit, is terug te vinden 

in artikel 51 leden 3 en 4 van de Mudawwana, waarin aan de echtgenoten een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid voor de kinderen wordt gegeven en echtgenoten worden verplicht om overleg te 

plegen over kwesties inzake het gezin en de kinderen. 

 

6.2 Verzorgingsrecht versus wettelijke vertegenwoordiging 

 

Het ouderlijk gezag in het Marokkaanse recht kent twee op het islamitische recht gebaseerde elementen, 

namelijk enerzijds het verzorgingsrecht (hadāana) en anderzijds de zeggenschap en wettelijke 

vertegenwoordiging (wilāya).  

 

 

 

 

 

                                                           
205 Ben Hounet 2017, p. 24. 
206 Ben Hounet 2017, p. 26. 
207 Ben Hounet 2017, p. 24 en 59. 
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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.208 Deze verzorging eindigt bij de wettelijke meerderjarigheid (achttien 

jaar) bij zowel jongens als meisjes.209 Als de ouders met elkaar getrouwd zijn, zijn zij gedurende dat 

huwelijk gezamenlijk belast met de verzorging (hadāna) van hun minderjarige kind.210  

 

Na een scheiding, komt dit verzorgingsrecht toe aan de moeder, omdat de moeder in de ogen van 

islamitische rechtsgeleerden het meest geschikt is om deze taken uit te oefenen. Hierbij is niet vereist dat 

de moeder moslim is. Artikel 171 Mudawwana bepaalt dat indien de moeder, om welke reden dan ook, niet 

in staat blijkt te zijn om de hadāna uit te voeren dat de vader hiervoor aangewezen is. Indien ook de vader 

niet in staat blijkt te zijn de hadāna uit te voeren, wordt de grootmoeder van moederszijde hiervoor 

aangewezen. Wanneer geen van drieën in staat is de hadāna uit te voeren, wijst de rechter het meest 

geschikte familielid aan.211 Zodra het kind 15 jaar is, kan het zelf kiezen te worden verzorgd door moeder 

of vader.212 

 

Het tweede aspect van het ouderlijk gezag in het Marokkaanse recht, de wilāya, is gericht op de toekomst 

van het kind en het vormen van zijn persoonlijkheid. Dit omvat de beslissing over de schoolopleiding, de 

morele en religieuze opvoeding en het verlenen van toestemming213 aan de minderjarige. Volgens 

islamitische rechtsgeleerden is de vader de meest geschikte persoon om deze taken te vervullen.214 Een 

                                                           
208 Jordens-Cotran 2007, p. 586. 
209 Artikel 166, eerste volzin, Mudawwana. 
210 Artikel 164 Mudawwana. 
211 De rechter moet erop toezien dat de onderhoudsplichtige geschikte huisvesting voor het kind beschikbaar stelt (artikel 171, 
laatste zin, Mudawwana). Voor de beoordeling ervan kan de rechter beroep doen op de deskundigheid van maatschappelijk 
werkers (artikel 172 Mudawwana). 
212 Artikel 166, tweede volzin, Mudawwana. 
213 Hiermee wordt onder andere de wettelijke vertegenwoordiging bedoeld. 
214 Jordens-Cotran 2007, p. 587. 
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geïnterviewde wetenschapper omschrijft de wilāya als een traditionele gehoorzaamheid aan de vader.  De 

wilāya loopt door totdat de wettelijke meerderjarigheid is bereikt.215  

 

Als de ouders nooit getrouwd zijn geweest rusten zowel de verzorging als de wettelijke vertegenwoordiging 

op de moeder. Tussen vader en zijn buitenechtelijk kind bestaat immers geen familierechtelijke 

betrekking, waardoor geen van de wettelijke gevolgen van afstamming (waaronder wilāya) optreedt.216 

Ten opzichte van de moeder zijn de gevolgen van wettelijke bepalingen voor onwettige kinderen gelijk aan 

die voor wettige kinderen.217  

 

Als de ouders besluiten te scheiden blijft de wettelijke vertegenwoordiging (wilāya) in beginsel eenhoofdig 

uitgeoefend worden door de vader.218 Dit is slechts anders als de vader afwezig is of onbekwaam. In dat 

geval is de moeder de tweede aangewezen persoon die belast is met de wettelijke vertegenwoordiging.219 

De moeder behoudt haar verzorgingsrecht (hadāna) na de echtscheiding, maar kan dit recht verliezen als 

zij besluit te hertrouwen. De Mudawwana formuleert hiervoor een aantal uitzonderingsgronden die in de 

volgende paragraaf uiteen gezet zullen worden.  

 

6.3 Verlies verzorgingsrecht  

 

De vrouw kan haar verzorgingsrecht verliezen indien zij hertrouwt. Hier geldt echter een aantal 

uitzonderingsgronden. De vrouw die hertrouwt behoudt haar recht op hadāna zolang het kind jonger is dan 

7 jaar.220 Daarnaast behoudt de vrouw haar recht op hadāna als de ontzetting van de moeder van haar 

zorgtaken schadelijk is voor het kind, ook als het kind ouder is dan 7 jaar.221 Voorts verliest de 

hertrouwende vrouw de hadāna niet als het kind gehandicapt is en zijn verzorging door een andere persoon 

dan de moeder derhalve ‘onmogelijk’ wordt geacht.222 Ook verliest de hertrouwde vrouw de hadāna niet 

indien tussen haar nieuwe echtgenoot en het kind sprake is van bloedverwantschap.223 Daarnaast verliest 

de hertrouwende vrouw de hadāna niet indien zij zelf de wettelijke vertegenwoordiger van het te 

verzorgen kind is.224 Tot slot behoudt de vrouw die hertrouwt haar recht op de hadāna indien de volgende 

gerechtigde op de hadāna, 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.225 Er wordt er dan namelijk 

vanuit gegaan dat de vader de hadāna niet ambieert. De geïnterviewden geven aan dat het niet vaak 

voorkomt dat vrouwen uit hun hadāna worden ontzet indien zij besluiten te hertrouwen. De rechter is 

namelijk verplicht om een beslissing te nemen in het belang van het kind en in dat belang besluit de rechter 

vaak dat de moeder de hadāna dient te behouden. Geïnterviewden geven aan wel bekend te zijn met 

enkele gevallen waarin mannen geprobeerd hebben de vrouwen uit hun hadāna te ontzetten door de 

                                                           
215 Artikel 233 Mudawwana. 
216 Artikel 148 Mudawwana. 
217 Artikel 146 Mudawwana. 
218 Artikel 231 in verbinding met artikel 236 Mudawwana. 
219 Artikel 231 in verbinding met artikel 238 lid 1 Mudawwana. 
220 Artikel 175 lid 1 Mudawwana. 
221 Artikel 175 lid 1 Mudawwana. 
222 Artikel 175 lid 2 Mudawwana. 
223 Artikel 175 lid 3 Mudawwana. 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. 
224 Artikel 175 lid 4  Mudawwana. 
225 Artikel 176 Mudawwana. 
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vrouwen te beschuldigen van overspel en onzedelijk gedrag, en daarmee de vrouwen ongeschikt willen 

laten verklaren om zorg te dragen over de kinderen. Een geïnterviewde wetenschapper geeft aan dat de 

rechter vaak niet meegaat226 in de beschuldigingen van onzedelijk gedrag tenzij er sterk bewijs227 ligt. Het 

blijft daarom de norm in het Marokkaanse familierecht dat de vrouw de hadāna van de kinderen heeft en 

deze ook behoudt. Geïnterviewden geven daarnaast ook aan dat, ondanks dat vrouwen vaak de hadāna 

blijven behouden, de angst om eventueel toch het verzorgingsrecht te verliezen bij hertrouwen ervoor 

zorgt dat veel vrouwen niet hertrouwen en op die manier verder gaan met hun leven. Vele 

vrouwenorganisaties in Marokko verzetten zich dan ook tegen de beperkingen op hun recht om te 

hertrouwen na huwelijksontbinding. Deze beperkingen zouden ten eerste in strijd zijn met het recht van 

de vrouw om te huwen en ten tweede discriminerend naar geslacht aangezien het hertrouwen van de vader 

na huwelijksontbinding aan geen enkele beperking is onderworpen. De situatie is namelijk niet denkbeeldig 

dat de vader de moeder ontzet uit de verzorging omdat zij hertrouwd is terwijl hij met een voor de kinderen 

volstrekt vreemde vrouw gehuwd is. Dit strookt met de in het oude recht nog geldende gedachte dat de 

vader als hoofd van het gezin zijn echtgenote zal kunnen dwingen om zijn kinderen goed te behandelen, 

terwijl de moeder, met haar ondergeschikte rol in haar nieuwe gezin, dat niet zal kunnen afdwingen van 

haar nieuwe echtgenoot.  

 

Leidt het hertrouwen van de moeder niet tot haar ontzetting uit de hadāna, dan volgt een vermindering 

van de onderhoudsverstrekkingen van de vader van het kind.228 Zijn plicht om de kosten van de woning van 

het kind te betalen vervalt aangezien het kind opgenomen wordt in het nieuwe gezin van de moeder waarin 

de echtgenoot de kosten van de echtelijke woning draagt. Om dezelfde reden is de vader geen vergoeding 

meer aan de moeder schuldig wegens haar verzorging van het kind (hadāna-vergoeding). De vader blijft 

echter onderhoudsplichtig ten opzichte van het kind.229 

 

6.4 Verblijfplaats van het kind na echtscheiding 

 

Uit het gezag dat de vader heeft en zijn verplichting om in het onderhoud van de kinderen te voorzien, 

vloeit ook voort dat hij de verblijfplaats van de kinderen bepaalt. Ondanks de opvoedingstaken van de 

vader en het toezicht dat hij op de ontwikkeling van het kind moet uitoefenen, bepaalt artikel 169 

Mudawwana echter dwingend dat het kind bij zijn moeder, de verzorgster, moet verblijven. Dat is ook de 

plaats waar het dient te overnachten. Het kind van vijftien jaar of ouder heeft het recht om na een 

echtscheiding te kiezen of het bij de vader of de moeder wil wonen.230 Oefent de moeder de hadāna uit, 

dan onderhoudt de vader nauw contact met het kind. In vroegere tijden speelde de grote afstand tussen 

de woonplaats van de vader en de nieuwe verblijfplaats van de moeder na echtscheiding een essentiële rol 

in het verlies van de hadāna. Sinds de invoering van de oude Mudawwana in 1957 is de afstand op zich 

                                                           
226 De geïnterviewde wetenschapper noemt hierbij een zaak waarin een Marokkaanse man een zaak aanspant tegen zijn 
Belgische ex-vrouw om haar te ontzetten uit haar hadāna. De man diende aan te tonen dat zij niet geschikt was om het kind 
op te voeden. De man bracht in dat zijn ex-vrouw niet geschikt zou zijn om het kind op te voeden omdat zij geen moslima was. 
De rechter ging hier niet in mee omdat de man vóór het huwelijk reeds wist dat deze vrouw geen moslima was en dit geen 
reden was om ongeschikt te zijn om een kind op te voeden. Het verzoek van de man werd geweigerd.  
227 Onder sterk bewijs valt ook de situatie dat de moeder zelf aangeeft de kinderen niet te willen of kunnen verzorgen. 
228 Artikel 175, laatste alinea, Mudawwana. 
229 Artikel 175, laatste alinea, Mudawwana in verbinding met artikel 198 Mudawwana. 
230 Artikel 166 lid 2 Mudawwana. 
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echter niet bepalend voor de Marokkaanse rechter.231 De Marokkaanse Hoge Raad benadrukt in elk van zijn 

uitspraken, dat het belang van het kind centraal staat en niet het belang van de voogd bij de uitoefening 

van zijn toezichthoudende taak. Dit leidt tot toewijzing van het verblijf van het kind bij zijn moeder.  

 

6.5.a Gevolgen ouderlijk gezag bij verhuizing binnen Marokko 

 

Uitgangspunt is dat verhuizing van zowel de vader als de moeder naar een andere verblijfplaats binnen 

Marokko geen gevolgen heeft voor de uitoefening van de verzorgingstaken noch voor de wettelijke 

vertegenwoordiging van het kind.232 Uit jurisprudentie van de Marokkaanse Hoge Raad blijkt echter dat de 

mogelijkheden voor de wettelijke vertegenwoordiger om contact met het kind te onderhouden zwaarder 

wegen dan de belangen van de verzorger.233 Hij moet immers in staat zijn om de belangen van het kind van 

nabij te volgen. Aangezien de vader van rechtswege als eerste wettelijke vertegenwoordiger aangewezen 

is en de moeder als eerste verzorger, betekent dit in de praktijk dat de moeder bij verhuizing sneller 

benadeeld kan worden dan de vader. Zo kan de moeder haar verzorgingsrecht verliezen. 

Vervallenverklaring van de verzorging wegens verhuizing van een van de ouders vereist in alle gevallen een 

procedure waarin aangetoond moet worden dat de gezagstaak van de vader door de verhuizing niet naar 

behoren uitgeoefend kan worden. Dit volgt uit artikel 178 van de Mudawwana. 

 

6.5.b Gevolgen ouderlijk gezag bij verhuizing buiten Marokko 

 

Uitgangspunt is dat de ouders vrij zijn in het treffen van een regeling over het meenemen van het kind 

buiten Marokko. Het reizen van het kind met de moeder buiten Marokko vereist met andere woorden geen 

rechterlijke toestemming; de vader moet het hier echter mee eens zijn als hij wilāya heeft.234 Uit de wet 

noch uit de toelichting erop blijkt dat de toestemming van de vader schriftelijk moet zijn. De vader kan 

echter op grond van artikel 179 Mudawwana van de rechtbank verzoeken om in de beschikking waarin de 

hadāna toebedeeld wordt of daarna, de eis te stellen dat het kind eerst na toestemming van de wettelijke 

vertegenwoordiger buiten Marokko meegenomen mag worden. De regeling van artikel 179 Mudawwana is 

ruim opgesteld; het heeft betrekking op een ‘reis van het kind buiten Marokko’ en niet alleen op de wens 

van de moeder om zich buiten Marokko te vestigen. De rechter kan, maar is niet verplicht, om dit verzoek 

toe te wijzen. Indien de rechter dit verbod toewijst, dient het Openbaar Ministerie de bevoegde instanties 

hiervan op de hoogte te stellen teneinde maatregelen te nemen om de uitreis van het kind te belemmeren. 

 

6.6 Kafāla 

 

In Marokko wordt geen adoptie uitgesproken, maar kan rechter beoogde verzorgers van een kind de 

zogeheten kafāla toewijzen. De kafāla is niet in de Mudawwana maar in een aparte wet geregeld (verder 

te noemen: kafāla-wet).235 Bij kafāla verbindt iemand zich om zich te belasten met de bescherming, 

opvoeding en het onderhoud van een verlaten kind (enfant abandonné) op dezelfde manier als de vader 

                                                           
231 Jordens-Cotran 2007, p. 608. 
232 Artikel 178 Mudawwana. 
233 Jordens-Cotran 2007, p. 608. 
234 Gids 2014, p. 112. 
235 Wet no. 15-01 relative à la prise en charge (la kafāla) des enfants abandonnés, promulguée par le dahir no. 1-02-172 du 13 
juin 2002, Bulletin Officiel no. 5035 du 15 septembre 2002, p. 914 
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van het kind dit zou doen.236 Als verlaten kinderen worden aangemerkt kinderen die de leeftijd van 18 jaar 

nog niet hebben bereikt en die zich in een van de volgende twee omstandigheden bevinden: 1. Ouders zijn 

niet bekend, of vader is niet bekend en moeder heeft het kind verlaten; 2. Ouders met slecht gedrag die 

hun verantwoordelijkheid voor de bescherming en begeleiding van het kind niet op zich nemen.237 De 

procureur des Konings bij de rechtbank in het arrondissement van de woonplaats van het kind of de plaats 

waar het kind werd aangetroffen, moet een voorlopige maatregel nemen waarin het kind tijdelijk wordt 

ondergebracht bij een van de  door de wet bepaalde instellingen of centra.238 De procureur zorgt ook voor 

de inschrijving van het kind bij de burgerlijke stand.239 Na onderzoek wijst de rechtbank de kafāla toe aan 

de beoogde kafāla-verzorgers. Deze moeten moslim zijn.240 Kinderen boven de twaalf jaar moeten hiervoor 

hun toestemming geven.241 Aan de uitspraak dient binnen 15 dagen uitvoering te worden gegeven.242 Een 

circulaire uit 2012 heeft de bedoeling om kafāla van Marokkaanse kinderen door moslims die niet in Marokko 

wonen, zo goed als onmogelijk te maken.243 

 

6.7 Marokkaans IPR en het ouderlijk gezag 

 

Marokko is partij bij het Haags Kinderbeschermingsverdrag van 1996. Dit Verdrag geeft, voor transnationale 

gevallen, regels voor de bevoegdheid van de rechter, het toepasselijk recht, de erkenning van in het 

buitenland ontstane gezagsverhoudingen, en voor de samenwerking tussen Marokkaanse autoriteiten en 

autoriteiten van andere verdragslanden. Ook Nederland is partij bij het Haags Kinderbeschermingsverdrag. 

Marokko dient mitsdien in de verhouding tot Nederland het Verdrag te respecteren en toe te passen. Het 

lijkt erop dat in de Marokkaanse rechtspraak verdeeldheid bestaat over het verlenen van voorrang aan het 

Verdrag boven de Mudawwana, met name als het gaat om het respecteren van in het buitenland ontstane 

gezagsverhoudingen als de kinderen in Marokko verblijven. In situaties waarin de vrouw na een 

echtscheiding met de kinderen in Nederland wil blijven, terwijl de man bepaalt dat de verblijfplaats van 

de kinderen in Marokko is, heeft het Marokkaanse Cour Suprême in meerdere zaken bepaald dat de vrouw 

dan haar gezagsrecht kwijt kan raken omdat de man het absolute recht heeft de verblijfplaats te 

bepalen.244 Onder lagere rechters bestaat verdeeldheid. Zij volgen niet steeds de koers van het Cour 

Suprême. Er zijn ook rechters die, als de kinderen in dergelijke gevallen buiten Marokko wonen, voorrang 

geven aan het belang van het kind en aan internationale Verdragen.245 

 

Bevoegdheid Marokkaanse rechter 

 

Op grond van artikel 5 van het Haags Kinderbeschermingsverdrag zijn Marokkaanse rechters bevoegd een 

gezagsbeslissing te treffen als het kind zijn gewone verblijfplaats heeft of (na verhuizing) heeft verkregen 

in Marokko. Zolang de gewone verblijfplaats van een kind in Nederland is, zou de Marokkaanse rechter zich 

                                                           
236 Artikel 2 kafāla-wet. 
237 Artikel 1 kafāla-wet. 
238 Artikel 4 in verbinding met artikel 8 kafāla-wet. 
239 Artikel 5 kafāla-wet. 
240 Artikel 9 kafāla-wet. 
241 Artikel 12 kafāla-wet. 
242 Artikel 18 kafāla-wet. 
243 Circulaire 40 S/2 du 19 septembre 2012. 
244 Loukili 2016, p. 83. 
245 Loukili 2016, p. 83. Dit volgt ook uit interviews met Marokkaanse rechters: Foblets e.a. 2016, p. 433 e.v. 
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niet bevoegd moeten verklaren. Als een gezagsverzoek samenhangt met een echtscheidingsverzoek, kan 

de Marokkaanse rechter het gezagsverzoek wel behandelen, mits beide ouders dit willen en ten minste een 

van de ouders op het moment van het verzoek de gewone verblijfplaats in Marokko heeft.246 Voor 

spoedmaatregelen, zoals een voorlopige voogdijvoorziening, die moeten worden genomen, is de 

Marokkaanse rechter bevoegd als het kind zich in Marokko bevindt, ook als het om een tijdelijk verblijf 

gaat.247 Voor de ontvoering van kinderen zijn in het Verdrag aparte regels opgenomen.248 

 

Toepasselijk recht  

 

Gezag ontstaat doorgaans van rechtswege bij de geboorte van het kind. Het recht van het land waar het 

kind bij zijn geboorte gewone verblijfplaats heeft, bepaalt dan het gezag.249 Dit gezag blijft ook bij 

verhuizing naar een ander land bestaan.250 Ook als een kind van Nederland naar Marokko verhuist, dient 

Marokko het in Nederland ontstane gezag dus te respecteren, te erkennen.251 In geval van een huwelijk en 

na een echtscheiding betekent dit dat Marokko moet accepteren dat beide ouders het gezamenlijk gezag 

hebben. Volgens een geïnterviewde wetenschappers erkennen Marokkaanse rechters dit ontstane gezag 

ook. Wil een van de ouders hierin verandering brengen, dan is hiervoor een gang naar de rechter nodig. 

Uitgangspunt is dat het gezag wordt bepaald door het recht van de staat waar het kind zijn gewone 

verblijfplaats heeft. Wanneer de gewone verblijfplaats van het kind verandert, kan een rechter dus het 

recht van de nieuwe gewone verblijfplaats toepassen. 

 

Mocht het Marokkaanse recht, na een verhuizing naar Marokko, aan een van de ouders meer gezag 

toekennen dan dat het Nederlandse recht toekent, dan geldt voor het gezag van die ouder het Marokkaanse 

recht.252 Heeft bijvoorbeeld naar Nederlands recht de moeder het eenhoofdig gezag terwijl naar 

Marokkaans recht de vader de wilāya zou hebben, dan houdt de moeder het naar Nederlands recht geldend 

gezag, maar krijgt de vader ook de wilāya. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een kind dat is geboren 

uit een in Nederland niet erkend polygaam huwelijk.  

 

Bij een verzoek aan de rechter om een gezagsvoorziening te treffen, past de rechter het eigen recht toe.253 

De Marokkaanse rechter past dan dus het Marokkaanse gezagsrecht toe.254 

 

Erkenning van een Nederlandse gezagsbeslissing 

 

Een in Nederland door de rechter getroffen gezagsvoorziening dient in Marokko te worden erkend en ten 

uitvoer gelegd.255 Dat geldt ook voor voorlopige en spoedvoorzieningen, zoals een tijdelijke voorlopige 

                                                           
246 Artikel 10 van het Haags Kinderbeschermingsverdrag 1996. 
247 Artikel 11 van het Haags Kinderbeschermingsverdrag 1996. 
248 Artikel 8 in verbinding met artikel 9 van het Haags Kinderbeschermingsverdrag 1996. 
249 Artikel 16 lid 1 van het Haags Kinderbeschermingsverdrag 1996 
250 Artikel 16 lid 3 van het Haags Kinderbeschermingsverdrag 1996 
251 Dat geldt ook voor kinderen die al voor de inwerkingtreding van het Haags Kinderbeschermingsverdrag waren geboren, 
artikel 30 Uitvoeringswet. 
252 Artikel 16 lid 4 van het Haags Kinderbeschermingsverdrag 1996. 
253 Artikel 15 lid 1 van het Haags Kinderbeschermingsverdrag 1996. 
254 Uitzondering in artikel 15 lid 2 van het Haags Kinderbeschermingsverdrag 1996: ter bescherming van het kind kan het recht 
van een ander nauw verbonden land worden toegepast. Een eenmaal ontstane gezagsverhouding kan wel, op verzoek, nadien 
worden gewijzigd of beëindigd.  
255 Artikel 23 van het Haags Kinderbeschermingsverdrag 1996. 
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voogdij beslissing. De erkenning geschiedt van rechtswege, hetgeen betekent dat het gezag moet worden 

geaccepteerd zonder dat hiervoor een beslissing van een rechter nodig is. Iemand die daarbij belang heeft, 

kan echter wel naar de rechter gaan en vragen of de buitenlandse beslissing wordt erkend.256 Erkenning 

blijft echter achterwege als sprake is van een weigeringsgrond.257 Een van de weigeringsgronden, die in 

artikel 23 van de Mudawwana worden opgesomd, is dat erkenning kan worden geweigerd als deze erkenning 

kennelijk in strijd is met de Marokkaanse openbare orde. Ook is een grond om de beslissing te kunnen 

weigeren als de Nederlandse rechter bevoegdheid heeft aangenomen op een andere grond dan die uit het 

Verdrag. Heeft de Nederlandse rechter een gezagsbeslissing getroffen, en verhuizen de kinderen vervolgens 

naar Marokko (waar zij hun nieuwe gewone verblijfplaats vestigen), dan is het Marokkaanse recht van 

toepassing op de uitvoering van het gezag.258 In de praktijk blijkt de erkenning van rechtswege niet altijd 

te werken. Medewerkers van de Nederlandse ambassade wezen er in een interview op dat dit een praktisch 

probleem oplevert als een moeder met de kinderen terug wil reizen naar Nederland zonder dat de vader 

hiervoor zijn toestemming heeft gegeven.259 Als de Nederlandse rechter eenhoofdig gezag aan de moeder 

heeft toegewezen, zal zij bij douane-ambtenaren een probleem ondervinden omdat de toestemming van 

de vader ontbreekt, een toestemming die bij kinderen met Marokkaanse nationaliteit altijd vereist blijft.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
256 Artikel 24 van het Haags Kinderbeschermingsverdrag 1996.  
257 Artikel 23 van het Haags Kinderbeschermingsverdrag 1996 somt in het tweede lid zes weigeringsgronden limitatief op: a. de 
bevoegdheid van de buitenlandse rechter was niet gebaseerd op een van de in het Verdrag genoemde bevoegdheidsgronden; 
b. het kind moet zijn gehoord; c. personen met ouderlijke verantwoordelijkheid moeten zijn gehoord; d. erkenning is kennelijk 
in strijd met de openbare orde van de aangezochte staat (Marokko); e. de maatregel is onverenigbaar met een andere te 
erkennen maatregel; f. i.g.v kafāla (of andere pleegzorg maatregel) moet een bepaalde procedure zijn gevolgd (artikel 33 van 
het Haags Kinderbeschermingsverdrag 1996). De onder b en c genoemde weigeringsgronden zijn niet van toepassing in 
spoedeisende gevallen. 
258 Artikel 15 lid 3 in verbinding met artikel 17 van het Haags Kinderbeschermingsverdrag 1996. 
259 Dit interview werd op 15 januari afgenomen met twee consulaire medewerkers van de Nederlandse ambassade in Rabat, in 
aanwezigheid van een derde medewerker. 
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Hoofdstuk 7 Reizen 

 

 

 

7.1 Inleiding in het uitreizen 

 

In dit laatste hoofdstuk wordt de wet- en regelgeving betreffende het reizen van vrouwen en van 

minderjarigen vanuit Marokko naar gebieden buiten Marokko besproken.260 Ook wordt in dit hoofdstuk 

aandacht besteed aan de rechts- en dwangmiddelen die kunnen worden ingezet wanneer het reizen hen 

onmogelijk wordt gemaakt. Tenslotte wordt aandacht besteed aan de rol die de Nederlandse ambassade 

speelt om terugreizen naar Nederland mogelijk te maken. 

 

7.2 Reizen voor vrouwen  

 

In deze paragraaf wordt de Marokkaanse wet- en regelgeving beschreven die relevant is voor vrouwen die 

besluiten om Marokko te verlaten. Het onderwerp reizen is geregeld in het familierecht voor zover het gaat 

om de gevolgen van het huwelijk voor het reizen van de gehuwde vrouw, en het ouderlijk gezag als het 

gaat om reizen met of door minderjarigen. In het vervolg van dit hoofdstuk wordt ook een verwijzing 

gemaakt naar publiekrechtelijke regelingen die ook in acht dienen te worden genomen bij het reizen van 

onder meer vrouwen. In artikel 2 van de Mudawwana staat dat deze familierechtelijke regels onder meer 

van toepassing zijn op Marokkaanse vrouwen, ook indien zij een dubbele nationaliteit hebben. De regels 

zijn ook van toepassing op huwelijken waarbij één partij de Marokkaanse nationaliteit heeft. Dit betekent 

dat deze regels ook van toepassing zijn op een Nederlandse vrouw die gehuwd is met een man met de 

Marokkaanse nationaliteit.  

 

Artikel 51 van de Mudawwana omschrijft de wederzijdse rechten en plichten van de man en vrouw in een 

huwelijk. Deze zijn in hoofdstuk twee van dit rapport beschreven. De plicht van de vrouw tot gehoorzamen 

van de man, zoals nog gold in de oude Mudawwana, geldt in de nieuwe wet van 2004 niet meer.261 Het 

huidige Marokkaanse recht schrijft niet voor dat een vrouw vergezeld dient te zijn door een man bij het 

reizen naar het buitenland. Een vrouw kan daarom in principe alleen en zonder toestemming van haar 

echtgenoot naar het buitenland reizen.262 Geïnterviewden bevestigen dit.  

 

7.2.1 Benodigde reisdocumenten  

 

Om het Marokkaans grondgebied te verlaten dient men over de juiste reisdocumenten te beschikken. Om 

het Marokkaans grondgebied te verlaten dient elke Marokkaanse burger de beschikking te hebben over een 

                                                           
260 Over het in het EVRM gewaarborgde recht om een land te verlaten, zie onder meer Esser, Ten Voorde & Van Nieuwenhuizen 
2020, p. 143-144.  
261 Om het oude met het nieuwe recht te vergelijken, zie artikel 34, 35 en 36 van de oude Mudawwana. Te raadplegen via 
adala.justice.gov.ma/production/html/Fr/44794.htm, laatstelijk geraadpleegd op 18 januari 2021. 
262 De islamitische rechtsgeleerden kunnen dit op een andere wijze interpreteren. In dit gedeelte van het hoofdstuk is deze 
zienswijze niet meegenomen. In een aantal andere islamitische landen is het gebruikelijk dat een vrouw vergezeld dient te 
zijn van een mahram (mannelijk gezelschap) bij het verlaten van het grondgebied. In Marokko komt dit niet terug in de 
regelgeving. 

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Fr/44794.htm
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biometrisch paspoort.263 Om een dergelijk paspoort aan te vragen dient een Marokkaanse burger een aantal 

gegevens aan te dragen bij de administratieve dienst van de woonplaats. Daaronder behoort het overleggen 

van een kopie van de CNIE, de identiteitskaart. Elke persoon met de Marokkaanse nationaliteit dient te 

beschikken over een identiteitskaart.264   

 

De consulair medewerkers gaven tijdens het interview aan dat indien een vrouw in de situatie terechtkomt 

waarin haar reisdocumenten zijn afgenomen door haar echtgenoot, het van belang is om aangifte te doen 

bij de (lokale) politie. Als het woonadres van de echtgenoot bekend is, wordt door de politie vaak een 

poging ondernomen om de reisdocumenten terug te krijgen. Hoewel het belang van aangifte wordt 

benadrukt, komt het voor dat vrouwen besluiten om toch geen aangifte doen. De Nederlandse ambassade 

is voor het verlenen van hulp- en reisdocumenten aan vrouwen niet afhankelijk van de lokale aangifte.  

 

Bij de hulp die de Nederlandse ambassade kan geven aan vrouwen van wie de reisdocumenten zijn 

afgenomen, werd in het interview een onderscheid gemaakt tussen de volgende twee situaties:  

- Bij een volwassen vrouw zonder de Nederlandse nationaliteit kan de ambassade (of consulaat-generaal) 

een terugkeervisum naar Nederland verstrekken, indien bewezen is dat de vrouw ook daadwerkelijk een 

geldige verblijfstitel265 in Nederland heeft. De vrouw dient de benodigde Marokkaanse reisdocumenten bij 

de lokale autoriteiten aan te vragen. Als voorbeeld kan gedacht worden aan een Marokkaanse vrouw met 

een Nederlandse verblijfsvergunning. Deze vrouw dient allereerst bij de Marokkaanse autoriteiten een 

paspoort aan te vragen. De Nederlandse ambassade kan vervolgens enkel een terugkeervisum verlenen.266 

- Een volwassen vrouw met de Nederlandse nationaliteit kan zich direct bij de Nederlandse ambassade 

melden om een tijdelijk reisdocument (laissez-passer) aan te vragen waarmee zij kan terugkeren naar 

Nederland. Dit geldt ook voor vrouwen met een dubbele nationaliteit (bijvoorbeeld de Nederlandse 

nationaliteit en ook de Marokkaanse nationaliteit).                        

 

7.3 Reizen voor minderjarigen  

 

In deze paragraaf wordt nader ingegaan op de wet- en regelgeving die van toepassing is op het reizen van 

minderjarigen. Op de eerste plek wordt ingegaan op de situatie waarin de moeder met haar minderjarige 

kind(eren) is achtergelaten in Marokko en naar Nederland gerepatrieerd wenst te worden. Vervolgens wordt 

besproken de situatie waarin minderjarigen zonder ouder(s) worden achtergelaten in Marokko en naar 

Nederland wensen te reizen.    

 

In de situatie waarin een moeder met haar minderjarige kinderen wordt achtergelaten in Marokko dient 

men een onderscheid te maken tussen de situatie waarin deze vrouw is getrouwd met de vader van het 

kind en die waarin het huwelijk tussen de vrouw en de vader van het kind is beëindigd. 

                                                           
263 In de praktijk is gebleken dat burgers met een dubbele nationaliteit niet altijd hoeven te beschikken over een Marokkaans 
paspoort (Décret n° 2-08-310). 
264 Wet tot vaststelling nationale identiteitskaart 2007 (Dahir n° 1-07-149). 
265 Hierbij kan gedacht worden aan een Nederlands vluchtelingen- of vreemdelingenpaspoort of een geldige Nederlandse 
verblijfsvergunning, 
266 Volgens het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken is het verstrekken van een laissez-passer aan een vreemdeling 
niet onmogelijk, maar niet eenvoudig. Deze kan alleen worden verstrekt als er een zwaarwegend humanitair of Nederlands 
belang is (interview met het hoofd van de afdeling consulaire maatschappelijke uitvoering, Directie Consulaire Zaken en 
Visumbeleid). Aldus ook artikel 16 lid 1 van de Nederlandse Paspoortwet. 
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Indien de vrouw is getrouwd met de man is het volgens vaste rechtspraak van de Marokkaanse Hoge Raad 

(Cour Suprême) gebruikelijk dat de man de echtelijke verblijfplaats van de vrouw (en kinderen) bepaalt 

en dat de vrouw met haar man in deze verblijfplaats dient te wonen, zelfs als zij hierdoor in het buitenland 

woont. Een uitzondering hierop is als het wonen op deze specifieke verblijfplaats schadelijk zou zijn voor 

de vrouw. De Hoge Raad overweegt dat dit een principe van islamitisch recht is.267 In de lagere rechtspraak 

wordt de redenering van de Hoge Raad niet altijd gevolgd.268 Indien een vrouw in deze situatie Marokko wil 

verlaten dient niet alleen zij, maar ook de minderjarige kinderen te beschikken over de juiste 

reisdocumenten. 

 

7.3.1 Benodigde reisdocumenten  

 

Om het Marokkaans grondgebied te verlaten dienen minderjarigen met de Marokkaanse nationaliteit over 

een biometrisch paspoort te beschikken. De wettelijke vertegenwoordiger van het minderjarige kind dient 

dit paspoort aan te vragen bij de plaatselijke autoriteiten.269 Gedurende een huwelijk is de vader de 

wettelijke vertegenwoordiger (wilāya) van de minderjarige(n). Bij de aanvraag van het paspoort van de 

minderjarige(n) dient de wettelijke vertegenwoordiger te bewijzen dat hij de wettelijke 

vertegenwoordiger van de minderjarige is. Uit de wetgeving komt niet naar voren op welke wijze de vader 

dit dient te bewijzen en wat de achterliggende reden van deze voorwaarde is. De wettelijke 

vertegenwoordiger van het kind heeft hiermee invloed op de reisbewegingen van de minderjarigen. Hij 

dient voor het uitreizen van zijn kinderen toestemming te geven. In de Marokkaanse wet wordt geen rol 

toebedeeld aan de moeder van het kind bij het aanvragen van een paspoort voor de minderjarige(n).270 

In de situatie waarbij tussen de moeder en de vader van de minderjarige(n) geen huwelijk meer bestaat 

is, de hiervoor genoemde wetgeving ook van toepassing, maar speelt nog een aantal andere bijzonderheden 

een rol. De vader behoudt – na een huwelijk – zowel het gezag (wilāya), als ook de plicht om te voorzien 

in het levensonderhoud van de minderjarige(n). In de rechtspraak ziet men dat aan deze onderhoudsplicht 

ook vaak de inspraak van de vader over de verblijfplaats van de kinderen wordt gekoppeld. Na het 

verbreken van de huwelijksrelatie blijven de minderjarigen vaak bij de persoon met het verzorgingsrecht, 

doorgaans de moeder.  

 

Indien zich de situatie voordoet waarbij de achtergelaten moeder met een minderjarig kind Marokko wenst 

de verlaten is - ongeacht of sprake is van een huwelijk, of niet - de toestemming van de vader (met gezag) 

vereist. Indien de toestemming tot het aanvragen van een Nederlands reisdocument wordt geweigerd door 

                                                           
267 Dat bij de toepassing van artikel 51 van de Mudawwana in acht moet worden genomen. In artikel 50 is hiervoor een verwijzing 
naar de sharī’a opgenomen. 
268 Loukili 2016, p. 75-76.  
269 Gezamenlijk besluit van de minister van Binnenlandse Zaken en de minister van Buitenlandse Zaken en Samenwerking tot 
vaststelling van de formulieren en modaliteiten voor de afgifte van het biometrisch paspoort en het voorlopig paspoort. Te 
raadplegen via adala.justice.gov.ma/production/html/fr/159517.htm, laatstelijk geraadpleegd op 18 januari 2021. 
270 Marokkaanse Paspoortwet (Décret n° 2-08-310). Wellicht ten overvloede: indien de bovenstaande regels niet in acht worden 
genomen en de minderjarige toch wordt verplaatst of iemand geeft de opdracht om de minderjarige te verplaatsen, dan is dit 
volgens het Marokkaanse recht strafbaar. Zie onder andere artikel 289 van het Marokkaanse Wetboek van Strafrecht. 

http://adala.justice.gov.ma/production/html/fr/159517.htm
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de vader, kan een procedure worden gestart bij de Nederlandse271 rechter om vervangende toestemming 

te krijgen.272  

 

Als de vader geen toestemming geeft bij de aanvraag van een Marokkaans reisdocument, kan de vrouw met 

de minderjarige zich melden bij de Marokkaanse rechter om vervangende toestemming. De medewerkers 

van de ambassade in Rabat gaven aan dat in een dergelijke Marokkaanse procedure het jaren kan duren 

alvorens (vervangende) toestemming wordt gegeven.  

 

7.3.2 Reisverbod 

 

In artikel 179 van de Mudawwana wordt een specifieke regel gegeven voor het reizen van minderjarige(n) 

buiten Marokko. In deze regel staat dat het Openbaar Ministerie of de wettelijk vertegenwoordiger de 

rechtbank kan verzoeken om een reisverbod in te stellen. Indien de rechter een dergelijk reisverbod 

uitspreekt, betekent dit in de praktijk dat de minderjarige(n) niet zonder toestemming van de wettelijke 

vertegenwoordiger het land kan/kunnen verlaten. De wettelijke vertegenwoordiger is in de meeste 

gevallen de vader van het kind. Zelfs indien de minderjarige(n) over de juiste reisdocumenten beschikken, 

dienen ze aanvullende toestemming te krijgen van de wettelijke vertegenwoordiger. Het Openbaar 

Ministerie heeft vervolgens de taak om maatregelen te nemen waardoor dit reisverbod ook effectief kan 

worden gehandhaafd. Het opgelegde uitreisverbod geldt, tenzij de wettelijke vertegenwoordiger alsnog de 

toestemming geeft om het land te verlaten. Ook kan een kort geding wordt gestart bij de rechter om alsnog 

(vervangende) toestemming te krijgen.273 De rechter neemt dit verzoek enkel in behandeling als duidelijk 

is dat de reis een tijdelijk karakter heeft en dat het zeker is dat de minderjarige(n) terugkeert naar 

Marokko. Hier zou men kunnen denken aan een vakantie in het buitenland. In het interview met de 

medewerkers van de Nederlandse ambassade is aangegeven dat men het reisverbod kan tegenkomen bij 

een beschikking die wordt opgesteld bij een echtscheiding. Het volgende voorbeeld kan daartoe ter 

illustratie dienen: Gedurende het huwelijk hebben de ouders met de minderjarige in Marokko gewoond. 

Na de echtscheiding gaat de minderjarige bij de moeder wonen en bij de rechter wordt afgesproken dat 

de vader een bezoekregeling krijgt om in contact te blijven met de minderjarige. In de situatie waarin de 

moeder een band heeft met bijvoorbeeld Nederland en het risico bestaat dat de vrouw naar Nederland zou 

afreizen met de minderjarige, kan een reisverbod een extra beschermingsmaatregel zijn om het contact 

tussen vader en de minderjarige te beschermen.  

 

7.3.3 Minderjarigen die zonder ouders worden achtergelaten 

 

Naast de hierboven beschreven situaties komt het ook voor dat een minderjarige(n) alleen wordt 

achtergelaten in Marokko door ouder(s) of familieleden. Het is voor de minderjarige in deze gevallen lastig 

                                                           
271 Op grond van artikel 34 lid 1 Nederlandse Paspoortwet dient iedere persoon met het gezag over een minderjarige zijn 
toestemming te geven bij het aanvragen van een reisdocument. Indien deze toestemming wordt geweigerd, kan ingevolge lid 
2 de Nederlandse rechter de toestemming van de ouder worden vervangen door een verklaring van de rechter. De Nederlandse 
rechter geeft een dergelijke verklaring indien dit in het belang van het kind is. Zie hierover ook artikel 34 lid 5 Paspoortwet.  
272 Een minderjarige van twaalf jaar of ouder kan ook zelf verzoeken om vervangende toestemming van de rechter, artikel 34 
lid 3 van de Nederlandse Paspoortwet. Het paspoort zelf kan echter niet door de minderjarige worden aangevraagd noch aan 
hem worden uitgereikt. Toestemming van de ouders is overigens niet nodig bij het aanvragen van een (vervangende) 
Nederlandse identiteitskaart als de minderjarige de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt, artikel 34 lid 6 Paspoortwet. 
273 Zie artikel 179 Mudawwana. 
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om terug te keren naar Nederland. Indien de minderjarige enkel de Marokkaanse nationaliteit bezit, is het 

zaak om op grond van het Marokkaanse recht de benodigde reispapieren te verkrijgen. De wet geeft de 

minderjarige(n) geen zelfstandig recht om een paspoort aan te vragen. Hiervoor is toestemming van de 

wettelijke vertegenwoordiger, meestal de vader, nodig. Respondenten van de Nederlandse ambassade 

geven aan dat, als de ouders hun medewerking weigeren, er op grond van de Marokkaanse wetgeving geen 

mogelijkheden bestaan om de minderjarige te voorzien van de benodigde reisdocumenten. Het 

Marokkaanse recht biedt voor dit geval geen mogelijkheid om een tijdelijke voogd aan te wijzen. De 

minderjarige dient dan te wachten tot hij 18 jaar is. Als de Nederlandse rechter zich hiertoe bevoegd 

acht,274 kan hij onderzoeken of een tijdelijk voogd (voorlopige voogdij) aangewezen kan worden. De 

erkenning hiervan in Marokko kan problematisch zijn (zie paragraaf 6.7), en kan een erkenningsprocedure 

bij de Marokkaanse rechter vergen.  

 

Het regelen van een Nederlands reisdocument, is geregeld in de Nederlandse Paspoortwet.275 Om de 

Nederlandse reisdocumenten voor de minderjarige te verkrijgen, is naar Nederlands recht de toestemming 

van beide ouders, althans de ouders met gezag nodig. Ontbreekt de toestemming van een of beide ouders, 

dan kan via de rechter in Nederland een tijdelijke voogd worden benoemd, mits is voldaan aan de 

voorwaarden voor het tijdelijk beëindigen van het ouderlijk gezag. De tijdelijke voogd kan dan met hulp 

van de Nederlandse ambassade in Marokko regelen dat de minderjarige een Nederlands reisdocument 

verkrijgt. Op grond van de Nederlandse Paspoortwet kan ook vervangende toestemming van de rechter 

worden gevraagd.276  

 

7.4 Rechts- en dwangmiddelen 

 

In de praktijk ziet men vaak dat de man (of de ouders) de benodigde reispapieren van de vrouw 

respectievelijk de minderjarige afneemt. In de vorige paragraaf is uiteengezet welke mogelijkheden het 

recht biedt om nieuwe reispapieren te verkrijgen. 

 

De Marokkaanse wet biedt geen specifieke mogelijkheid om de man, dan wel iemand anders te dwingen 

om de afgenomen papieren terug te geven. In de wet wordt aan meerderjarigen wel de mogelijkheid 

geboden om bij verlies van het paspoort en/of identiteitskaart aangifte te doen. Het doen van aangifte 

wordt als voorwaarde in de wet aangemerkt om een nieuw paspoort aan te vragen.  Deze procedure ziet 

niet specifiek op de situatie waarin de reisdocumenten zijn afgepakt, maar deze procedure kan wel een 

rol spelen bij het aanvragen van nieuwe (Marokkaanse) reisdocumenten.277 

 

 

                                                           
274 Zolang het kind wordt geacht zijn gewone verblijfplaats in Nederland te houden, en bij een tijdelijke verplaatsing tegen de 
wil zal dat veelal het geval zijn, blijft de Nederlandse rechter hiertoe bevoegd (Haags Kinderbeschermingsverdrag 1996, zie 
Hoofdstuk 6 paragraaf 6.7). Wordt aangenomen dat de gewone verblijfplaats, na geruime tijd in Marokko te zijn, naar Marokko 
is verplaatst, dan kan soms ‘wegens de verbondenheid van de zaak met de rechtssfeer van Nederland’ en gelet op het belang 
van het kind, de Nederlandse rechter ook nog bevoegdheid aannemen (artikel 5 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering).  
275 Voor de mogelijkheden die een kind heeft als de ouders reisdocumenten achterhouden, voor het verstrekken van 
reisdocumenten aan minderjarigen, en over het verstrekken van een noodpaspoort, zie Esser, Ten Voorde & Van Nieuwenhuizen 
2020, p. 145-148, 153-155 en 155-159. 
276 Zie voetnoot 275; artikel 34 leden 2 en 3 Nederlandse Paspoortwet. 
277 De rol van de aangifte wordt verder uitgewerkt in paragraaf 7.2.  
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7.5 Rol van de Nederlandse ambassade 

 

De informatie uit deze paragraaf is ontleend aan 2 interviews: een interview met twee respondenten van 

de Nederlandse ambassade in Rabat278 en een interview met een respondent van het Nederlandse Ministerie 

van Buitenlandse Zaken in Den Haag.279 

 

Voordat de rol van de Nederlandse ambassade bij situaties van achterlating en huwelijksdwang wordt 

besproken, zal eerst worden uiteengezet wat de plaats van de ambassade is binnen de structuur van 

instanties die bij het terughalen van vrouwen en kinderen uit Marokko zijn of kunnen zijn betrokken. Voorts 

wordt beschreven wie zich tot de Nederlandse ambassade kunnen wenden. 

 

7.5.1 Plaats van de ambassade binnen structuur van instanties 

 

De Nederlandse ambassades in het buitenland zijn onderdeel van het Nederlandse ministerie van 

Buitenlandse Zaken (min BZ). Bij het terughalen van vrouwen, kinderen en jongeren uit Marokko naar 

Nederland, liggen de coördinatie, regie, beslissingsbevoegdheid en eindverantwoordelijkheid in Den Haag 

bij het Min BZ, meer in het bijzonder bij de Directie Consulaire Zaken en Visumbeleid (DCV). In alle casussen 

van achterlating werkt het min BZ nauw samen met het LKHA. Naast DCV kunnen in de samenwerking ook 

andere afdelingen van het min BZ zijn betrokken, te weten het 24/7 Contact Center van het min BZ, de 

Nederlandse ambassade in Rabat, en Nederlandse consulaten in de regio’s (in Marokko zijn 2 Nederlandse 

consulaten: in Casablanca en in Nador). Hoe de samenwerking met deze laatste drie vorm wordt gegeven, 

is afhankelijk van de vraag die in het geding is, waar deze zich afspeelt en welke feiten en omstandigheden 

aan de orde zijn. Ook familieleden en (andere) hulp- en dienstverlenende instanties (NGO’s en lokale 

autoriteiten) kunnen in de hulpvraag worden betrokken. Als het gaat om de afgifte van reisdocumenten, 

dat kan door de ambassade (of eventueel door consulaten, als een nooddocument, een laissez-passer nodig 

is), maar is altijd afhankelijk van de formele toestemming van het min BZ (DCV) in Den Haag. De 

ambassade, die zicht heeft op de lokale omstandigheden kan het min BZ adviseren. Daarvoor kunnen ook 

de lokale consulaten worden ingeschakeld. Gaat het om andere dienstverlening, dan geldt dat er, zeker 

bij intensieve dienstverlening en begeleiding altijd afstemming is met het min BZ (DCV) en het LKHA. Het 

min BZ neemt de beslissingen en bepaalt de acties die door de Nederlandse ambassade uitgevoerd gaan 

worden. Ambassades nemen kennis van de feiten en omstandigheden van betrokkene, bieden hulp en 

begeleiding, en leggen contacten met plaatselijke autoriteiten en dienstverlening (zie paragraaf 7.5.3), 

alles na overleg met DCV van het min BZ. De ambassade kan contact opnemen met de consulaten die hun 

netwerken kunnen inzetten om in contact te komen met lokale autoriteiten, politie enz. Als het LKHA de 

ambassade rechtstreeks benadert, gebeurt ook dat in goed overleg met DCV van het min BZ. 

 

 

 

                                                           
278 Dit interview werd op 15 januari 2021 afgenomen met twee consulaire medewerkers bij de Nederlandse ambassade in Rabat, 
in aanwezigheid van een derde medewerker. 
279 Dit interview werd op 15 januari 2021 afgenomen met het hoofd van de Directie Consulaire Zaken en Visumbeleid, afdeling 
consulaire maatschappelijke uitvoering. 
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7.5.2 Wie zich tot de Nederlandse ambassade kunnen wenden en hoe meldingen bij de Nederlandse 

ambassade binnenkomen 

 

De ambassade biedt hulp aan Nederlanders (ongeacht of zij daarnaast nog een andere nationaliteit 

bezitten), maar ook aan niet-Nederlanders die rechtmatig verblijf in Nederland hebben, zoals personen 

met een verblijfsvergunning of een asiel- of nareis-status. Aan Nederlanders wordt uitgebreide consulaire 

bijstand en informatie verleend: hulp bij reisdocumenten maar mogelijk ook hulp bij andere 

(maatschappelijke) problemen. Aan niet-Nederlanders wordt beperkte consulaire bijstand verleend, met 

name die welke nodig is om terug naar Nederland te reizen. 

 

Mensen kunnen zich rechtstreeks tot de ambassade (of consulaat) wenden. De ambassade meldt het geval 

dan bij het min BZ (DCV) in Den Haag. Ook is er een 24/7 Contact Center: een algemeen noodnummer van 

het ministerie van Buitenlandse Zaken waar iedereen zich kan melden, en via die weg komt de zaak dan 

bij de ambassade. Ook kan de eerste melding bij het LKHA worden gedaan. Het LKHA neemt dan contact 

op met het min BZ (DCV) die de zaak vervolgens bij de ambassade meldt. Zodra een casus bij de ambassade 

is gemeld, wordt er direct een afspraak met betrokkene gemaakt. Achterlating of huwelijksdwang wordt 

door betrokkene niet altijd direct gemeld. Angst en schaamte kunnen hiervoor de reden zijn. 

 

Respondenten van de ambassade geven aan dat het aantal gevallen van achterlating en huwelijksdwang 

dat bij de ambassade binnenkomt circa 2 per maand is en dat er sprake is van een toename in de 

vakantieperiode. 

  

7.5.3 Rol die de Nederlandse ambassade vervult 

 

De rol die de ambassade vervult om terugkeer naar Nederland te realiseren in situaties van achterlating 

(respondenten van de ambassade gaven aan geen ervaring te hebben met huwelijksdwang), focust zich 

volgens de respondenten van de ambassade op het verstrekken van reisdocumenten. Daarnaast speelt de 

ambassade een rol bij het doorverwijzen van mensen naar lokale autoriteiten, voor advies of andere 

ondersteuning. De ambassade beschikt over een lijst met gespecialiseerde advocaten. 

 

Reisdocumenten 

 

De ambassade verstrekt reisdocumenten om terug te gaan naar Nederland,280 zowel reguliere (zoals een 

terugkeervisum) als nooddocumenten (laissez-passer). 

Rollen die de ambassade niet vervult zijn o.m.: 

- juridische advisering; 

- zich mengen in de rechtsgang van Marokko; 

- zich mengen in Marokkaanse strafzaken; 

- opsporing; 

- bijstandverlening in juridische familierechtelijke procedures; 

                                                           
280 Op basis van een beslissing van DCV van het min BZ in Den Haag. 
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- instellen van nader onderzoek; 

- actie ondernemen tegen (dreigende) huwelijksdwang; 

- sociale voorzieningen verstrekken. 

 

7.5.4 Knelpunten 

 

Respondenten van de Nederlandse ambassade wijzen onder meer op de volgende knelpunten die 

achtergelaten vrouwen en jongeren die terug willen naar Nederland, kunnen ondervinden. 

 

Minderjarigheid  

 

Zolang iemand minderjarig is, ontbreekt de bevoegdheid om een aantal vereiste zaken te regelen. Een 

minderjarige kan niet zelfstandig een reis- of verblijfsdocument aanvragen of andere documenten regelen. 

Voor al deze zaken is de toestemming van de ouders vereist. Verblijven de kinderen in Marokko bij de 

moeder, dan is de toestemming van de vader vereist.  Weigert de vader zijn toestemming, dan kan door 

de moeder aan de rechter vervangende toestemming worden gevraagd voor een reisdocument. Dat kan zij 

doen bij de Nederlandse rechter281 of bij de Marokkaanse rechter.282 De ervaring is dat de Marokkaanse 

rechter deze toestemming – uiteindelijk – altijd wel verleent. Zou de ambassade meewerken aan terugkeer 

zonder dat hiervoor toestemming van de vader of vervangende rechterlijke toestemming is verkregen, dan 

zou zij zich schuldig maken aan het meewerken aan kinderontvoering. 

 

Voor minderjarigen die zonder ouders in Marokko zijn achtergelaten, benadrukken respondenten van de 

ambassade dat de instemming van de ouders nodig is om terug naar Nederland te reizen, en dat er niet 

een voorlopige voogd aangesteld kan worden die deze toestemming kan geven. 

 

Duur van rechterlijke procedures  

 

Het voeren van een procedure tot vervangende toestemming, duurt in Marokko lang, en kan wel 3 jaar in 

beslag nemen. Volgens respondenten van de ambassade wordt vader tot drie keer toe opgeroepen. Blijft 

hij volhardend in zijn weigering, dan zal de Marokkaanse rechter uiteindelijk altijd wel zijn vervangende 

toestemming geven, zo is de ervaring bij de ambassade. Procederen bij de Nederlandse rechter ligt daarom 

meer voor de hand. 

 

Angst voor het opnemen van contact met politie  

 

Vanwege machtsverhoudingen en andere maatschappelijke factoren, hebben vrouwen vaak angst om naar 

de politie te gaan en daar aangifte te doen. Een respondent van de ambassade verwoordde dit als volgt: 

‘Mensen durven niet snel naar de autoriteiten te gaan. In hun beleving raakt alles dan opgeblazen en is 

niets meer recht te trekken’. De ambassade adviseert vrouwen niettemin om toch aangifte te doen, zowel 

                                                           
281 Artikel 34 lid 2 Nederlandse Paspoortwet. 
282 Volgens de Nederlandse Paspoortwet kan ook de minderjarige van twaalf jaar of ouder dit verzoek indienen. Zie paragraaf 
7.3. 
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van het feit dat paspoort en/of andere reisdocumenten zijn afgepakt, alsook van zaken zoals 

geweldpleging. 

 

Gebrek aan financiën  

 

Gebrek aan financiën283 alsook het niet beheersen van de Marokkaanse taal kan vrouwen verhinderen om 

een rechterlijke procedure te voeren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
283 Het LKHA beschikt over een ‘onkostenbudget buitenland en repatriëring’ waaruit voor cliënten van het LKHA bijvoorbeeld 
kosten van tickets of paspoorten voor terugkeer van slachtoffers van huwelijksdwang en achterlating naar Nederland, een 
veilige opvang, uitreisdocumenten of eerste levensbehoeften gefinancierd worden. Het onkostenbudget is één van de middelen 
om slachtoffers te ondersteunen bij hun terugkeer naar Nederland. Deze en eventuele andere opties worden met het 
slachtoffer besproken. 
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Hoofdstuk 8 Algemene bevindingen en aanbevelingen 

 

 

 

8.1 Algemene bevindingen 

 

De vraagstelling in dit onderzoek was: Hoe luidt de Marokkaanse wet- en regelgeving die van belang kan 

zijn bij de voorbereiding van terugkeer naar Nederland van slachtoffers van huwelijksdwang en 

achterlating?  

 

Het belang van deze wet- en regelgeving voor situaties van achterlating en huwelijksdwang is erin gelegen 

dat het recht belemmeringen kan vormen bij de terugkeer van slachtoffers naar Nederland, maar ook biedt 

het recht mogelijkheden die juist kunnen bijdragen aan terugkeer. Voorts laat de wet- en regelgeving zien 

hoe en welke actie ondernomen kan worden tegen belemmeringen of bij het benutten van mogelijkheden. 

In deze paragraaf zullen de belangrijkste bevindingen hieromtrent kort worden samengevat. 

 

Met de wijzigingen in de Mudawwana van 2004, is de positie van de vrouw in een aantal opzichten 

verbeterd.  De wet is gericht op meer gelijkheid van de echtgenoten, en er gelden meer procedurele 

waarborgen die de vrouw beogen te beschermen. Wat de kinderen betreft worden enerzijds allerlei rechten 

gewaarborgd, anderzijds is de ongelijkheid ten aanzien van het gezag tussen moeder en vader blijven 

bestaan, evenals de ongelijkheid tussen kinderen die uit een wettig huwelijk zijn geboren en kinderen die 

buiten huwelijk zijn geboren. Op verschillende gebieden is de onevenwichtige machtsverhouding tussen 

man en vrouw gehandhaafd en wordt in de regelgeving nog steeds van een bepaalde rolverdeling tussen 

man en vrouw uitgegaan. 

 

In de praktijk blijken vrouwen ook obstakels te ondervinden om hun rechten te verwezenlijken. 

Rechterlijke procedures kunnen lang duren, een gebrek aan financiële middelen en de afstand tot een 

gerecht kunnen een rechtsgang belemmeren, en vrouwen worden geconfronteerd met een toepassing van 

de wet door rechters en andere autoriteiten, waarin wordt uitgegaan van patriarchale verhoudingen binnen 

het huwelijk en gezin. 

 

Toegang tot het recht is ook om andere reden nogal eens problematisch. Rechten die vrouwen in theorie 

hebben, worden in de praktijk vaak niet gebruikt. Gelet op hun kwetsbare en afhankelijke positie, maakt 

het inroepen van een recht (bijvoorbeeld op huwelijksontbinding) hun status en positie immers vaak niet 

beter. 

 

Uit de gehouden interviews blijken er verschillende regio’s in Marokko te zijn waar vrouwen kwetsbaarder 

zijn en sneller slachtoffer kunnen worden van huwelijksdwang en of achterlating. In de interviews wordt 

een aantal keer gerefereerd aan de Sahara, het Atlasgebergte en de Rif. Dit zijn gebieden waar vaak sprake 

is van armoede en analfabetisme. Daaraan werd nog toegevoegd dat de problematiek complexer is in de 

Rif door een aantal factoren. Zo heerst er geregeld politieke onrust in het gebied en vertrouwen veel 

vrouwen de overheid niet waardoor zij niet de stap nemen om naar de politie te gaan als er sprake is van 
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huwelijksdwang of achterlating. Veel vrouwen spreken de Arabische taal niet, maar alleen het Tamazight, 

en kunnen daardoor niet communiceren met Arabisch-sprekende ambtenaren.  

 

Publieke aandacht voor achterlating en huwelijksdwang 

 

Publieke aandacht voor de thema’s achterlating en huwelijksdwang, kan, zo blijkt uit de onderzoeken die 

in Marokko en Turkije werden gedaan, verschillende neveneffecten hebben. Enerzijds kan de aandacht 

voor deze thema’s leiden tot meer kennis en daarmee empowerment bij of van alle betrokkenen (vrouwen 

en alle professionals),284 en tot een grotere hulpvraag,285 dus tot een toenemend aantal personen dat zich 

met een hulpvraag wendt en kan wenden tot professionals, case managers en autoriteiten die zich met 

achterlating en huwelijksdwang bezighouden. Anderzijds kan publieke aandacht voor achterlating en 

huwelijksdwang als negatieve fenomenen, juist ook personen ervan weerhouden zich tot dergelijke 

instanties te wenden, omdat zij niet met dit negatieve predicaat willen worden geassocieerd.286 Negatieve 

framing en stigmatisering dienen te worden voorkomen; het gaat om de inhoud van de boodschap.  

 

Over de thema’s die speciaal voor achterlating en huwelijksdwang relevant kunnen zijn, kunnen de 

volgende algemene conclusies worden getrokken: 

 

8.1.1 Huwelijk 

 

Huwelijken met minderjarigen 

 

De minimum huwelijksleeftijd is voor beide echtgenoten op 18 jaar gesteld. Doordat de rechter 

toestemming kan geven voor een huwelijk waarbij een van de echtgenoten, doorgaans het meisje, nog 

geen 18 jaar is, als daarvoor een belang en rechtvaardigingsgrond bestaan, blijven huwelijken met 

minderjarigen gesloten worden. Ook worden er nog veel informele huwelijken gesloten, waarbij de leeftijd 

geen belemmering hoeft te zijn, en die dus kindhuwelijken faciliteren. Uit cijfers blijkt dat kindhuwelijken 

in Marokko nog regelmatig plaatsvinden. In interviews wordt aangegeven dat kindhuwelijken in rurale 

gebieden niet ongebruikelijk zijn en dat in grote steden meisjes zelf graag willen trouwen om een legitieme 

relatie met hun vriend te kunnen hebben. De rechterlijke procedure waarin dispensatie voor de leeftijd 

wordt verleend, is bedoeld voor uitzonderlijke gevallen en stelt bepaalde eisen aan de toestemming van 

de rechter. Hoewel in een onderzoek bij de Rechtbank in Rabat werd geconstateerd dat de rechter deze 

eisen serieus onderzoekt, laten respondenten in interviews weten dat rechters de toestemming vaak uit 

morele reden geven omdat de huwelijkskandidaten anders een informeel huwelijk aangaan en zij zelf en 

hun toekomstige kinderen, dan minder zijn beschermd. 

 

 

 

 

                                                           
284 Verschillende vrouwenorganisaties wezen op dit belang. 
285 Respondenten bij de Nederlandse ambassade in Rabat (Marokko) hadden die ervaring. 
286 Aldus respondenten uit de wetenschap en advocatuur. 



 

87 
 

Gedwongen huwelijken 

 

De Marokkaanse wet vereist de toestemming van beide huwelijkskandidaten. Deze toestemming dient 

expliciet te worden gegeven en kan niet worden vervangen door de toestemming van de huwelijksvoogd, 

de wali. Dwang is in het Marokkaanse recht niet toegestaan. Omdat de scheidslijn tussen wel en geen 

dwang erg dun is, en families nog regelmatig betrokken zijn bij de keuze van een huwelijkspartner, is van 

een volledig vrije wil niet altijd sprake; de sociale druk van de omgeving kan wel of niet uitgesproken 

dwingend zijn. Echte dwang in juridische zin, komt niet gauw boven water. Dat neemt niet weg dat een 

huwelijk dat onder dwang is gesloten, door de rechter kan worden vernietigd. De verzoeker kan daarbij 

ook schadevergoeding vorderen. 

 

Polygame huwelijken 

 

Polygamie is nog steeds toegestaan in het Marokkaanse recht, zij het onder voorwaarden en met vereiste 

rechterlijke tussenkomst. Een vrouw die niet instemt met een tweede huwelijk van haar man, heeft het 

recht haar huwelijk te laten ontbinden. Gezien de kwetsbare en afhankelijk positie van vrouwen geeft dit 

recht geen werkelijke keuze; haar status en levensomstandigheden worden er niet beter op.287 Daarnaast 

kan een vrouw, vóór of bij het sluiten van een huwelijk, in een huwelijksovereenkomst overeenkomen dat 

de man geen tweede vrouw kan huwen. Polygame huwelijken kunnen via een wettig huwelijk maar ook via 

een informeel huwelijk tot stand komen. 

 

Informele huwelijken 

 

Informele huwelijken worden nog steeds gesloten, vooral op rurale en afgelegen gebieden, bijvoorbeeld 

omdat er niet overal een deugdelijke overheidsadministratie is. In steden worden informele huwelijken 

gesloten om wettelijke eisen ten aanzien van het huwelijk te omzeilen. Bij een informeel huwelijk kan een 

vrouw geen rechten als echtgenote te gelden maken en wordt geen afstamming van de kinderen ten 

opzichte van hun vader geaccepteerd. Als deze kinderen niet worden geregistreerd, kan ook het verkrijgen 

van reisdocumenten voor de kinderen problematisch zijn. Informele huwelijken leiden daarmee dus tot 

een onbeschermde positie van vrouwen en kinderen. Informele huwelijken kunnen op een later moment 

via een rechterlijke huwelijksbevestiging alsnog rechtsgeldig gemaakt worden (artikel 16 Mudawwana).  

Hoewel de wetgever in 2004 tot doel had om het aangaan van informele huwelijken te doen verminderen, 

en aanvankelijk slechts vijf jaar de mogelijkheid bood om via de rechterlijke procedure van artikel 16 een 

huwelijk te bevestigen, is deze termijn verschillende keren verlengd, en blijft deze procedure gevolgd 

worden. 

 

Afspraken bij huwelijkssluiting 

 

Bij de huwelijkssluiting kunnen partijen afspraken maken. Een vrouw kan bijvoorbeeld in het 

huwelijkscontract opnemen dat zij buitenshuis mag werken, dat zij kan scheiden van haar man als die een 

                                                           
287 Zie ook paragraaf 8.1.2. 
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tweede vrouw huwt, dat aan haar het recht op zelfverstoting wordt overgedragen, of dat partijen 

meewerken aan de scheiding van het informele huwelijk als een van de partijen dit wenst. Het niet 

nakomen van een bij het huwelijk gemaakte afspraak, vormt een grond waarop de vrouw echtscheiding 

kan verkrijgen. 

 

8.1.2 Echtscheiding 

 

Echtscheidingsvormen en echtscheidingsgronden 

 

Sinds de Mudawwana van 2004 werden de mogelijkheden om een echtscheiding te realiseren aanzienlijk 

uitgebreid en vergemakkelijkt. Ook is voor elke echtscheidingsvorm een rechterlijke tussenkomst vereist, 

en werden alle echtscheidingsvormen met meer procedurele waarborgen omgeven. Aangezien de man 

altijd al zijn eenzijdig verstotingsrecht had, zijn het vooral vrouwen die van deze wijzigingen kunnen 

profiteren. Naast de algemene nieuwe echtscheidingsgrond van duurzame ontwrichting, kan een vrouw ook 

een echtscheidingsverzoek indienen onder meer als de man langer dan een jaar afwezig is of als de man 

zijn onderhoudsplicht niet nakomt. De meeste echtscheidingen die door de rechter worden uitgesproken, 

zijn gebaseerd op de nieuwe echtscheidingsgrond van de duurzame ontwrichting. Ook het aantal 

echtscheidingen dat tot stand komt door onderlinge overeenstemming van de echtgenoten (met 

toestemming van de rechter), is enorm toegenomen.  

 

Geconstateerd kan worden dat niet alle vrouwen die in theorie het recht hebben op een echtscheiding, 

deze in de praktijk ook altijd realiseren. Vaak nemen ze deze stap niet omdat het recht voor hen geen 

werkelijke keuze biedt; zij kunnen zich financieel alleen niet redden en kunnen vaak ook niet terug naar 

hun ouders. 

 

Financiële voorzieningen na echtscheiding 

 

Als het huwelijk definitief is ontbonden, heeft de vrouw geen recht meer op levensonderhoud van haar 

man (partneralimentatie). Voor de kinderen dient het levensonderhoud wel te worden doorbetaald. In de 

meeste situaties heeft de vrouw daarnaast aanspraak op een aantal financiële voorzieningen: een 

schadeloosstelling, betaling van de uitgestelde bruidsgave, als er kinderen zijn kinderalimentatie, en als 

de vrouw de kinderen verzorgt: een vergoeding voor de verzorging van de kinderen. Een schadeloosstelling 

kan afhankelijk zijn van de vraag wie schuld aan de echtscheiding heeft en wie het initiatief hiertoe neemt. 

De bruidsgave kan als onderhandelingsmiddel worden ingezet om een echtscheiding te verkrijgen. De 

vergoeding voor de verzorging van de kinderen kan verloren gaan als de vrouw met een ander hertrouwt. 

 

Gedurende het huwelijk, tijdens een echtscheidingsprocedure en, bij een herroepelijke 

huwelijksontbinding, gedurende de wachtperiode, heeft de vrouw recht op doorbetaling van 

levensonderhoud voor haar en de kinderen alsook (vergoeding voor de) kosten van huisvesting. Zij kan haar 

aanspraak op levensonderhoud verliezen als ze zonder goede grond de echtelijke woning verlaat of haar 

echtelijke plichten niet nakomt. 
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8.1.3 Gezag 

 

Ondanks het belang van het kind en de gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders, die de Marokkaanse 

wetgever in 2004 beide heeft benadrukt, is in de Marokkaanse wetgeving het onderscheid uit het islamitisch 

recht tussen de posities van vader en moeder ten opzichte van de kinderen gehandhaafd. Zolang het 

huwelijk duurt, hebben beide ouders het verzorgingsrecht en komt de man het gezag/de wettelijke 

vertegenwoordiging toe. Na een echtscheiding behoudt de vrouw het verzorgingsrecht. Uit het gezag van 

de man en zijn onderhoudsverplichting (waaronder ook het zorgen voor huisvesting valt), vloeit voort dat 

de man de verblijfplaats van de kinderen bepaalt. Het kind woont bij de moeder, de verzorger. Een kind 

van vijftien jaar of ouder heeft het recht om na een echtscheiding te kiezen of het bij de vader of de 

moeder wil wonen. Onder omstandigheden kan de vrouw het verzorgingsrecht verliezen als zij hertrouwt. 

Uit interviews blijkt dat rechters er, in het belang van het kind, niet vaak toe overgaan om dit 

verzorgingsrecht van de moeder af te nemen. De man behoudt na echtscheiding het gezag en heeft een 

omgangsrecht/bezoekrecht. Een omgangsrecht kan door de rechter ook als voorlopige voorziening tijdens 

een echtscheidingsprocedure worden vastgesteld. Uit zijn gezag en omgangsrecht vloeien voort dat zonder 

zijn toestemming, ten behoeve van de kinderen geen reisdocumenten kunnen worden verstrekt,288 en kan 

de vader via een gerechtelijke procedure de moeder belemmeren met de kinderen buiten Marokko, dus 

terug naar Nederland te reizen. 

 

Gezag over Marokkaanse kinderen, dat in Nederland is tot stand gekomen – hetzij van rechtswege, hetzij 

via een rechterlijke uitspraak – zou op grond van het Haags Kinderbeschermingsverdrag in Marokko in 

beginsel van rechtswege moeten worden erkend, tenzij sprake is van een weigeringsgrond. In de praktijk 

lijkt deze ‘van rechtswege erkenning van het gezag’ door ambtenaren (waaronder douaneambtenaren) niet 

zomaar te worden gevolgd en ook onder Marokkaanse rechters lijkt hierover verdeeldheid te bestaan. 

 

8.1.4 Afstamming 

 

De Marokkaanse wet verlangt voor wettige afstamming dat een kind uit een formeel huwelijk is geboren. 

Het is in Marokko nog steeds strafbaar om buiten een huwelijk geslachtsgemeenschap te hebben. Zolang 

er volgens Marokkaans recht geen juridische vader is, kan de vader niet in het geboorteregister worden 

opgenomen, ook niet als de vader het kind in Nederland heeft erkend. 

 

Is -geen sprake van een huwelijk dat in Marokko rechtsgeldig is (een Nederlands burgerlijk huwelijk wordt 

in Marokko doorgaans erkend; een informeel religieus huwelijk is geen rechtsgeldig huwelijk), dan zijn er 

verschillende manieren om het vaderschap alsnog vast te stellen: door een gerechtelijke 

huwelijksbevestiging (artikel 16 Mudawwana), door een gerechtelijke vaststelling van het vaderschap op 

grond van dwaling, mits sprake is van een verloving en een zwangerschap die tijdens de verloving is 

ontstaan (artikel 156 Mudawwana), of door erkenning door de man van de afstamming (artikel 160 

Mudawwana). 

 

                                                           
288 Of vervangende toestemming van de rechter. Zie paragraaf 7.3. 
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8.1.5 Reizen 

 

Naar Marokkaans recht kan de gehuwde vrouw zonder haar echtgenoot naar Nederland reizen. Ook heeft 

zij hiervoor zijn toestemming niet nodig. Indien een gehuwde of gehuwd geweest zijnde vrouw met haar 

kinderen naar Nederland wil reizen, is voor dit uitreizen met de kinderen de toestemming van de vader 

vereist. Weigert hij deze te geven, dan kan de moeder bij de rechter om vervangende toestemming vragen. 

Is er toestemming van de vader of vervangende toestemming van de rechter, dan kan er voor de kinderen 

een reisdocument worden afgegeven. De vader kan echter, op grond van zijn gezagsrecht, bij de rechter 

een verbod vragen op het uitreizen van de vrouw met kinderen uit Marokko. Uit interviews volgt dat dit 

reisverbod in de praktijk in ieder geval toegewezen wordt als de vader een omgangsrecht met de kinderen 

heeft. In situaties waarin een moeder van de Nederlandse rechter het eenhoofdig gezag heeft gekregen, 

en hierdoor de toestemming van de vader niet meer nodig is, dan zou die beslissing in theorie in Marokko 

voor erkenning van rechtswege in aanmerking komen (behoudens aanwezigheid van een weigeringsgrond). 

Uitreizen vanuit Marokko stuit in dat geval echter op problemen omdat de douanebeambten het ontbreken 

van toestemming van de vader niet zullen accepteren. Ook dan zal een beslissing van de Marokkaanse 

rechter nodig zijn. Minderjarigen die zonder ouders in Marokko zijn achtergelaten, behoeven de 

toestemming van de ouders voor het verkrijgen van een reisdocument waarmee zij Marokko kunnen 

uitreizen. Weigeren de ouders hun toestemming, dan lijkt er voor kinderen met de Marokkaanse 

nationaliteit in de praktijk geen reële mogelijkheid te zijn om tijdens hun minderjarigheid terug naar 

Nederland te reizen. Het ouderlijk gezag van de ouders wordt volledig gerespecteerd. De Islam en regels 

uit het islamitisch recht zijn hiervoor bepalend. In theorie kan bij de Nederlandse rechter een Nederlandse 

voorlopige voogdij beslissing worden gevraagd, welke in Marokko voor erkenning in aanmerking zou moeten 

komen op grond van HKbV 1996, tenzij een weigeringsgrond wordt tegengeworpen (i.h.b. de openbare 

orde). In de praktijk is deze erkenning van rechtswege problematisch. 

 

8.2 Aanbevelingen 

 

Op basis van het onderzoek en de onderzoeksbevindingen, kunnen verschillende aanbevelingen worden 

gedaan. Hieronder worden deze onderscheiden in drie categorieën: I. Aanbevelingen voor het ontwikkelen 

van instrumenten die de toegankelijkheid en bruikbaarheid van de onderzoeksbevindingen in de praktijk 

kunnen vergroten; II. Aanbevelingen voor mogelijke samenwerking tussen betrokken partners; en III. 

Aanbevelingen voor nader onderzoek. 

 

I. Ontwikkelen van instrumenten die de toegankelijkheid en bruikbaarheid van de 

onderzoeksbevindingen in de praktijk kunnen vergroten  

 

 

De bevindingen in het onderhavige onderzoek zijn primair juridisch van aard en geven een beschrijving van 

de Marokkaanse wet- en regelgeving. Om deze bevindingen ook toegankelijk te maken voor niet-juridisch 

geschoolden professionals en voor (potentiële) slachtoffers van achterlating of huwelijksdwang in het 

buitenland zelf, en om te weten hoe de onderzoeksbevindingen in de praktijk kunnen worden gebruikt, is 
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het van belang dat er aanvullende instrumenten worden ontwikkeld. Daarbij kan worden voortgebouwd op 

in het verleden reeds ontwikkeld materiaal en genomen initiatieven.289  

 

Instrumenten voor juristen en direct betrokken casemanagers 

 

Voor juristen (zoals advocaten, rechters, juristen bij bijvoorbeeld het LKHA, de IND, de Raad voor de 

Kinderbescherming, en het openbaar ministerie) en direct betrokken casemanagers (bij LKHA en ministerie 

van Buitenlandse Zaken) kan worden verondersteld dat de onderzoeksbevindingen voldoende toegankelijk 

zijn. Voor deze doelgroep is het van belang dat zij kennis krijgen van de onderzoeksbevindingen en dat zij 

weten hoe deze in de praktijk kunnen worden ingezet. Het is zaak hiervoor instrumenten te ontwikkelen 

waarin het gebruik van het rapport in concrete casuïstiek centraal staat. Daarbij kan bijvoorbeeld worden 

gedacht aan het organiseren van workshops of ontwikkelen van webinars. 

 

Instrumenten voor maatschappelijke professionals en stakeholders 

 

In Nederland kunnen allerlei maatschappelijke organisaties en professionals zijn betrokken bij achterlating 

en huwelijksdwang in het buitenland, en bij de terugkeer van slachtoffers naar Nederland. Deze laatste 

taak is – door ministeries en alle gemeenten – belegd bij het LKHA. Voor de uitvoering zijn afspraken 

gemaakt met het ministerie van Buitenlandse Zaken en andere partners. Bij deze laatste categorie is onder 

meer te denken aan de Raad voor de Kinderbescherming, LEC-EGG en nationale politie, het openbaar 

ministerie, de koninklijke marechaussee, Veilig Thuis, opvanginstanties en andere organisaties die 

(preventief of bij de uitvoering) hulp verlenen aan (potentiële) slachtoffers. Een deel van hen valt onder 

de hiervoor besproken groep juristen en direct betrokken casemanagers. Een ander en groot deel is niet of 

minder direct bezig met het juridisch instrumentarium, maar richt zich op andere aspecten omtrent de 

terugkeer. Voor hen is kennis van de onderzoeksbevindingen van belang voor 1. een goede verwijzing naar 

juristen en advocaten en organisaties voor hulpverlening in Nederland en in het buitenland, 2. om 

slachtoffers te kunnen doorverwijzen naar of informeren over de organisaties waar slachtoffers hulp en 

informatie kunnen krijgen, en 3. preventief, om personen die potentieel met situaties van achterlating of 

huwelijksdwang te makken kunnen krijgen, te informeren over mogelijkheden om de risico’s hiervoor te 

verminderen, en over hun rechten, plichten en rechtspositie onder het buitenlandse recht in het 

buitenland. Voor deze doelgroep zal er een vertaalslag van de onderzoeksbevindingen naar andere 

instrumenten moeten worden gemaakt; instrumenten die voor niet-juridisch geschoolde professionals 

toegankelijk zijn en die handvatten bieden waarmee professionals in concrete casuïstiek uit de voeten 

kunnen. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan brochures, factsheets, een eenvoudige juridische 

wegwijzer, en aan voorlichtingsbijeenkomsten en workshops. In al deze instrumenten zal in voor niet-

juristen begrijpelijke taal, informatie worden gegeven over het buitenlandse familierecht (huwelijk, 

                                                           
289 Voorlichtingsmateriaal, zoals dat in het verleden werd ontwikkeld door onder meer de Werkgroep Mudawwanah en de SSR 
(Stichting Steun Remigranten, o.m. Brochure ‘Transnationale sociaal-juridische hulpverlening. Gedwongen achterlating in het 
land van herkomst’), de informatie op diverse overheidswebsites, informatie op de website van het LKHA, alsook de door de 
gemeente Rotterdam ontwikkelde brochure (H)echt verbonden, kan worden betrokken. De aanbevelingen focussen enkel op 
zaken die rechtstreeks uit het onderhavige onderzoek voortvloeien. Willen professionals effectief kunnen handelen, dan hebben 
zij op bepaalde cruciale momenten niet alleen kennis nodig van het Marokkaanse familierecht en recht omtrent reizen, maar 
ook zijn er instrumenten en kennis nodig van Nederlands recht (inclusief IPR), en kennis van de wisselwerking en impact van 
beide rechtssystemen. Meer dan eens speelt hier ook het vreemdelingenrecht een rol in verband met de verblijfsstatus van 
betrokkenen.  
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echtscheiding, gezag over kinderen, afstamming en uitreizen) en wat in de praktijk de betekenis van dit 

recht kan zijn in situaties van achterlating en huwelijksdwang in het buitenland.  

 

Instrumenten voor personen (m.n. vrouwen en jongeren) die met situaties van achterlating of 

huwelijksdwang in het buitenland te maken hebben of kunnen krijgen 

 

Voor deze doelgroep is vooral van belang dat zij over het in Marokko geldende recht worden geïnformeerd, 

zodat zij weten wat hen te wachten staat, en wat hun rechten, rechtspositie en juridische mogelijkheden 

zijn. Dat betekent dat er voorlichtingsinstrumenten in eenvoudig te begrijpen taal moeten worden 

ontwikkeld en worden doorontwikkeld, in de taal en dialecten die voor betrokkenen bekend zijn, en dat 

hieraan voldoende bekendheid wordt gegeven.  

 

Naast kennis over het Marokkaanse recht, kunnen in de voorlichtingsinstrumenten tips worden opgenomen 

die situaties van achterlating en huwelijksdwang in het buitenland zoveel mogelijk beogen te voorkomen, 

tips over mogelijke oplossingen, en andere praktische tips (zoals waar zij terecht kunnen voor hulp, zowel 

in Marokko als in Nederland, dat wanneer iemand te maken krijgt met een concrete hulpvraag rond 

huwelijksdwang en achterlating, er contact met het LKHA wordt opgenomen, ook bij twijfel, het belang 

om zich in Marokko te laten adviseren door een advocaat en om bij rechterlijke procedures in Marokko een 

advocaat in de arm te nemen, en tips over het belang om altijd kopietjes te maken van de belangrijkste 

verblijfsdocumenten van henzelf en eventuele kinderen, die zij zelf kunnen bewaren of meegeven aan 

familieleden die zij vertrouwen). Zo is het van belang dat Marokkaans-Nederlandse vrouwen meer 

voorlichting krijgen over hun rechten en plichten indien zijn trouwen (al dan niet voor de Marokkaanse 

wet).  

 

In de instrumenten (te denken is aan het ontwikkelen van een huwelijkstoolkit) kunnen zij worden gewezen 

op de mogelijkheid om een huwelijkscontract te sluiten volgens het Marokkaanse recht waarin zij het recht 

op ‘zelfverstoting’ opnemen, de plicht om mee te werken aan een ontbinding van een religieus huwelijk, 

en polygamie voor de man te beperken. Het opnemen van dergelijke bepalingen vergemakkelijkt ook de 

procedure van een echtscheiding in Marokko voor veel vrouwen.  

 

II. Samenwerking 

 

Uit de interviews die in dit onderzoek werden afgenomen, blijkt dat de vrouwenorganisaties in Marokko 

een belangrijke rol spelen in de problematiek. De vrouwenorganisaties hebben de middelen en het netwerk 

om vrouwen in Marokko adequaat te kunnen helpen in geval van huwelijksdwang en achterlating en door 

te verwijzen naar de juiste autoriteiten. Het zou wenselijk zijn om een samenwerkingsverband aan te gaan 

met deze vrouwenorganisaties om de krachten te bundelen en op die manier vrouwen uit Nederland, die 

in Marokko in de problemen raken, beter te kunnen helpen. Ook dienen deze vrouwenorganisaties zichtbaar 

en vindbaar te zijn voor vrouwen in Nederland. Dat zou bijvoorbeeld kunnen worden gerealiseerd door een 

aparte link aan te maken op websites van, in ieder geval, het ministerie van Buitenlandse Zaken en het 

LKHA.  Op de website kunnen ook praktische tips worden geplaatst (zoals waar vrouwen terecht kunnen 

voor hulp in Marokko, vermelding van adressen en contactgegevens van de vrouwenorganisaties per stad 
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en regio in Marokko, belang van het doen van aangifte als er strafbare feiten jegens hen worden gepleegd, 

informatie over het verkrijgen van reisdocumenten, belang van het meenemen en zorgvuldig bewaren van 

verblijfsdocumenten etc.).290 

 

Hoewel het onderzoek hier minder op was gericht, is het aannemelijk dat ook ten behoeve van de terugkeer 

van jongeren die zonder ouders in Marokko worden achtergelaten, samenwerking met organisaties en 

instanties in Marokko van belang is en kan worden verbeterd. 

 

III. Nader onderzoek 

 

Onderzoek naar het recht in andere landen 

 

Het onderhavige onderzoek heeft zich, als pilotonderzoek, beperkt tot Marokko en Turkije. Gevallen van 

achterlating en huwelijksdwang waarmee Nederland te maken heeft, spelen echter ook in andere landen. 

Het is gewenst dat ook voor deze landen het voor achterlating en huwelijksdwang relevante buitenlandse 

recht wordt bestudeerd. Het onderhavige pilotonderzoek dat voor Marokko werd uitgevoerd, biedt zowel 

een basis waarop in onderzoek naar andere landen kan worden voortgebouwd, alsook toont dit onderzoek 

het belang aan om juist specifieke regelgeving te onderzoeken die voor situaties van achterlating en 

huwelijksdwang van belang is, en tenslotte is met dit onderzoek duidelijk geworden welke aandachtspunten 

er zoal zijn voor het doen van onderzoek in landen waar de problematiek speelt.  

 

Zo is het wenselijk dat het onderzoek wordt uitgebreid met onderzoek naar de werking van gedragsregels, 

die voortvloeien uit cultuur, tradities en religie, in de praktijk. In het onderhavige pilotonderzoek kon dit, 

mede vanwege de Covid-19 pandemie, niet worden gerealiseerd, Dergelijk onderzoek is nodig omdat 

gedragsregels die het gedrag van mensen in de praktijk bepalen, invloed kunnen hebben op de 

mogelijkheden voor vrouwen om actie te ondernemen in situaties van achterlating en huwelijksdwang, op 

de positie waarin achtergelaten minderjarigen en jongvolwassenen kunnen komen te verkeren, en op de 

werking in de praktijk van formeel geldend recht.  

 

Voor de meeste landen zal het noodzakelijk zijn om ter plekke in het land zelf onderzoek te doen, ten 

eerste vanwege de toegang tot aanvullende bronnen over de toepassing van het recht in de rechtspraktijk, 

en ten tweede om beter toegang te krijgen tot professionals, stakeholders, ambtenaren en autoriteiten 

voor aanvullende informatie over de toepassing van het recht in de praktijk en over de werking van 

gedragsregels. Voor de toegang tot bronnen en respondenten in het desbetreffende land, zal het ook van 

belang zijn dat door onderzoeker(s) de taal van het land wordt gesproken, gelezen en geschreven. 

Aandachtspunten zijn verder nog dat rekening moet worden gehouden met regionale verschillen, met 

verschillen in culturele opvattingen over, ervaringen met en perspectieven op achterlating en 

huwelijksdwang, met politieke en andere gevoeligheden et cetera. 

 

 

                                                           
290 Zie ook de informatie op de website van het LKHA. Ook hier kan worden voortgebouwd op reeds eerder door onder andere 
de Werkgroep Mudawwanah en de SSR (Stichting Steun Remigranten) gerealiseerde activiteiten en initiatieven. 
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Onderzoek naar strafrecht 

 

Het onderzoek dat is verricht, biedt een indicatie dat strafrechtelijke mogelijkheden in Marokko in situaties 

van achterlating en huwelijksdwang mogelijk beter kunnen worden benut. Bij de voorbereiding van 

terugkeer van slachtoffers van huwelijksdwang en achterlating kan, naast het familierecht en de regels 

omtrent reizen, ook het strafrecht een rol spelen. Het allerbelangrijkst bij de inzet van strafrecht is het 

risico dat hiermee de veiligheid van het slachtoffer in gevaar kan komen; reden waarom slachtoffers vaak 

niet bereid zijn om hieraan mee te werken. Strafrechtelijk onderzoek zal erop zijn gericht zicht te krijgen 

op strafrechtelijke mogelijkheden die in concrete gevallen in het buitenland kunnen worden benut. 

Daarvoor is kennis van en inzicht in verschillende zaken van belang: Welke voor huwelijksdwang en 

achterlating relevante gedragingen zijn strafbaar gesteld? Wat zijn in concrete gevallen de belemmeringen 

voor vrouwen (en jongeren) om aangifte te doen? Welke bescherming biedt het buitenland aan vrouwen 

(en jongeren) die aangifte doen? Hoe kan dit worden verbeterd? Hoe kijken de buitenlandse 

opsporingsautoriteiten aan tegen de fenomenen huwelijksdwang en achterlating? Wanneer gaan 

autoriteiten over tot strafvervolging? Kan dit worden verbeterd? Et cetera.  

 

Naast de strafrechtelijke mogelijkheden die het buitenland zelf biedt of zou kunnen bieden, is het van 

belang te weten wat Nederland vanuit strafrechtelijk perspectief hierin kan bijdragen291 en welke 

samenwerking tussen de buitenlandse en Nederlandse autoriteiten hiervoor nodig is. Omdat Nederland veel 

kan leren van en samenwerkt met andere Europese landen bij de problematiek van achterlating en 

huwelijksdwang, is aan te bevelen dat wordt onderzocht hoe andere Europese landen met deze 

problematiek omgaan, alsook of en hoe een gezamenlijk Europees beleid vorm kan worden gegeven. 

 

Onderzoek naar de toegang tot het recht  

 

Onderzoek naar de toegang tot het recht voor vrouwen en voor jongeren, zou ook van aanvullend belang 

kunnen zijn. Wat zijn belemmerende factoren bij het instellen van rechterlijke familierecht-procedures, 

van administratiefrechtelijke procedures, en bij het doen van strafrechtelijke aangiftes en dergelijke? Hoe 

kan dit worden verbeterd?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
291 In 2020 verscheen op dit punt al het onderzoeksrapport van Esser, Ten Voorde & Van Nieuwenhuizen 2020.  
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Woordenlijst  

 

A    

    
adl (mv 
'oedoel)    beroepsgetuige 

    

ajanib   niet-Marokkaan 

    
Atlas-
Tamazgith   

Het Tamazight dat gesproken wordt in het Atlas-gebied in het midden van 
Marokko 

    

C    

    
Cour 
Suprême   Marokkaanse Hoge Raad 

    

D    

    

darar   fysieke of psychische schade 

    

darija   het Marokkaans-Arabisch 

    

F    

    

faskh   vernieitgbaar 

    

fiqh   rechtswetenschap 

    

H    

    

hadāna   verzorgingsrecht 

    

hadieth   

aan de (levenswijze en handelswijze van de) profeert Mohammed ontleende 
rechtsregel, traditie 

    

I    

    

idda   wachtperiode voor de vrouw na de scheiding 

    

ihsān   eerbaarheid en kuisheid 

    

Imazighen   oorspronkelijke bewoners van Marokko 

    

iqrār   erkenning door de vader van de wettigheid van het kind 

    

ishhaad   de getuigenis van een verklaring 
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K    

    

kafāla   pleegouderschap 

    

khoel'   verstoting tegen betaling 

    

korān   de edele korān 

    

M    

    

mahram   familielid met wie geen huwelijk mogelijk is 

    
Malikitische 
stroming  

een van de vier islamtische wetscholen waarvan Malik ibn-Anas de 
belangrijkste rechtsgeleerde was 

    

moebāra’a   verstoting met overeenstemming zonder compenatie 

    

moet'a   smartengeld, schadeloosstelling na verstoting 

    

N    

    

nafaqa   onderhoudsplicht 

    

P    

    

préjudice   schade 

    

Q    

    

qarar   beslising 

    

qoeroe'   menstruatieperioden 

    

S    

    

sadaq   bruidsgave 

    

sharī’a   islamitisch normenstelsel, islamitisch recht 

    

shiqāq    onenigheid, duurzame ontwrichting 

    

soenna   

gewoonte, geheel van tradities, ontleend aan de wijze waarop de profeet 
Mohammed geleefd heeft 

    

soera (mv. soera's)  vers in de korān 
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T    

    

talāq   verstoting door de man 

    

Tamazight   de taal van de Imazighen, ook wel bekend als de Berberse taal 

    

tamliek   overgedragen en afgeleid zelfversottingsrecht van de vrouw 

    

tarifit   

het Tamazight dat gesproken wordt in het Rif-gebied in het noorden van 
Marokko 

    

tashelhiyt   

het Tamazight dat gesproken wordt in het Atlas-gebied in het midden van 
Marokko 

    

tatlieq   gerechtelijke echtscheiding 

    

W    

    

wali   huwelijksvoogd 

    

wilāya   wettelijke vertegenwoordiging, gezag 
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Overzicht respondenten 

 

Categorie Functie Aantal interviews 

NGO’s in Marokko Directrice vrouwenorganisatie 2 

NGO’s in Marokko Sociaal hulpverlener vrouwenorganisatie 1 

Advocaat in Marokko Advocaat 1 

Nederlandse ambassade 2 medewerkers ambassade 1 

Nederlands ministerie van 

Buitenlandse Zaken Den Haag 

hoofd van de afdeling consulaire maatschappelijke 

uitvoering, DCV 

1 
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Overzicht vrouwenorganisaties in Marokko - benaderd voor het onderzoek 

 

Stad Naam organisatie Adres Telefoonnu

mmer 

E-mailadres 

Agadir Femmes du Sud Hay Lahrach 2, bloc 

4, 32, route Biogra, 

ait Melloul AGADIR 

 +212 548 

24 76 78  

 

Al Hoceima Centre de promotion et 

d'habitation des femmes 

d'Imzouren 

24, rue Mehdi Ben 

Toumart, ALHOCEIMA 

+212 539 

80 57 43 

forofemn@ia

m.net.ma 

Al Hoceima Al Amal 50, avenue des 

nations Unies, AL 

HOCEIMA 

+212 539 

98 12 13 

r.alamal@yah

oo.fr  

Berkane Association El Hadaf, Centre El 

Hadaf pour les Femmes victimes 

de la violence  

arida Tahri 4, Hay 

Boukraae Immeuble 

Mohamadine app n° 

5 Rue Rabat, Berkane 

+212 536-

61-24-80 

asalhadafberk

ane@gmail.co

m 

Casablanca AMVF Association Marocaine de 

lutte contre la Violence á l'égard 

des Femmes 

Avenue de 

l'Hermitage Rue 35, 

no 55, Casablanca  

+212 522 

86 02 89 

soutien@casa

net.ma en 

écoute@casan

et.net.ma 

Casablanca ANNAJDA Centre d'assistance aux 

femmes victimes de violence 

174, rue Saint-

Laurent, residence 

Rizk, Garage Allal, 

CASABLANCA 

+21252281

6134 

uafcasa@iam.

net.ma 

Casablanca Centre d'écoute FAMA 19, rue Zoubeir Bnou 

Aouam Roches 

Noires, CASABLANCA 

+212 522 

40 44 45 

 

Casablanca AMAL Centre d'orientation, de 

soutien juridique et 

psychologique 

19, avenue 9 avril 

Maarif, CASABLANCA 

+212 522 

98 73 21  

amalafam@ya

hoo.com 

Casablanca LDDF Ligue Democratique pour 

les Droits de la Femme 

317, rue Mustapha el 

Maani, 3eme etage, 

local 17, Casablanca 

+212 522 

29 78 69 

iddf@iam.net.

ma en 

www.lamaroc

aine.com 

Casablanca L'Association Tahadi pour 

L'egalite et la Citoyennete 

130, rue Watteau, 

1ere etage, Derb 

Ghallef Maarif 2000, 

Casablanca 

+212 52 29 

95 168 

www.atec.org

.ma 

Errachidia Centre d'ecoute et d'orientation 

juridique pour les femmes et les 

enfants victimes de la violence 

22 bis, rue bny 

Abdellah ben Ali, 

Ouad Lahmar la bita, 

Errachidia 

+212 55 57 

03 00 

 

mailto:r.alamal@yahoo.fr
mailto:r.alamal@yahoo.fr
http://www.atec.org.ma/
http://www.atec.org.ma/
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Fes Dar Lamaalma UAF Avenue Alyarmouk 

Lmm. 7 Ellidou Fes 

+212 55 64 

06 92 

 

Fes Nawal Belahmer AIPDF 82, rue al arrar hay 

yasmina 

+212 55 60 

27 71 

 

Fes IPDF Initiative pour la protection 

des droits des femmes 

x +212 661 

306 644 

+212 535 63 

8970  

Marrakech Hawwaa Ennakhil 24, Lotissement 

Ticka 5, Daoudiate, 

Marrakech 

+212 44 30 

67 09 

 

Oujda Ain el Ghazal I, rue Abd el Aziz 

benchekroune, Oujda 

+212 56 71 

04 20 

ainghaza2000

@hotmail.com 

Oujda Ain el Ghazal BD Allal El Fassi, Dar 

Lamhalla, Lazaret 

Oujda 

+212 036 

744 712 en 

+212 036 

745 712 

ainghazal2000

@hotmai.com 

Oujda Tammalouk  25, bd Mohammed V, 

Oujda 

  

Rabat Centre Annajda SOS / Union de 

l'Action Feminine 

425, Avenue Hassan 

II, 13 Diour Eljjamaa, 

Rabat 

+212 537 

70 09 64 

uaf.rabat@gm

ail.com 

Rabat ADFM Association Démocratique 

des Femmes Marocaines 

Rue Mokla, villa n2, 

Les Orangers, Rabar 

+212 537 

73 71 65 

adfm@mtds.c

om en 

www.adfm.m

a 

Rabat Jossour Forum des femmes 

marocaines Centre de lutte 

contre l 'analphabetisme 

131, Av Hassan II Apt 

n44, á cote de 

Mamounia, Rabat 

+ 212 537 

26 17 04 

jossourffm@y

ahoo.fr 

Rabat Association Tamaynout 12 bis Oued Sous, 

Agdal Rabat,  

+212 537 

73 01 39 

ibdalkassmhas

san2006@yaho

o.fr 

Tanger Amna 39, Rue Sidi Bouabid 

(Ex maison de 

jeunesse) 

+212 539 

33 16 17 

amna@hotmai

l.com 

Tanger  Union Action Geminine UAF    

Tetouan Centre d'aide aux femmes 

victimes de violence 

Avenue Hassan II-

Im.52, 3eme etage, 

no 9, Tetouan 

+212 539 

71 08 97 

arfedec@iam.

net.ma 

Tetouan Amna pour Defendre les Femmes 

Victim de la Violence 

39, rue Bouabid 

l’ancienne maison de 

la jeunesse, Tanger 

+212 539 

33 35 58 

associationam

na@yahoo.fr 
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Overzicht vrouwenorganisaties in Marokko - complete lijst gepubliceerd door vrouwenorganisatie 

MRA Mobilising for Rights Associates 
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Overzicht regio’s  

LKHA-Overzicht van gebieden/plaatsen waar casuïstiek van achterlating en huwelijksdwang speelde (2018 

– jul. 2020)  

 


