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INLEIDING

1. Algemeen

De juridische verhouding tussen kerk en staat in Nederland

verdient aandacht. Bij de vormgeving aan het recht worden wetgever,
bestuur en rechter veelvuldig geconfronteerd met vragen die deze
verhouding in de kern raken. Deze betreffen niet alleen de grenzen
die aan het actief optreden van de overheid ten aanzien van de kerk

worden gesteld, maar juist ook de rechtsplichten van de overheid
tot handelend optreden ten aanzien van kerkgenootschappen.

Tussen kerkelijk en wereldlijk gezag heeft in het Westen vanaf de
vroegste tijd een zekere spanning bestaan en het markeren van de

onderlinge verhouding is in Nederland steeds belangrijk genoeg
geweest om in staatsregelingen en grondwetten vastgelegd te worden.

Zo ook in de Grondwet voor de Vereenigde Nederlanden die in 1814
werd   vastgesteld en waarin   in   de   lij n   van de ideeen   van de Bataafse
omwenteling, beginselen van godsdienstvrijheid, neutraliteit en
scheiding van kerk en staat zich deden gelden.
Dezelfde beginselen worden n6g geacht de verhouding tussen kerk

en staat in Nederland te beheersen. Kerk en staat zelf zijn beide
sinds de tijd dat hun onderlinge verhouding voor het eerst in
geschreven staatsdocumenten uitdrukking vond, in hun ontwikkeling
verder gegaan. Deze ontwikkelingen hebben hun weerslag gehad op de
wijze waarop genoemde beginselen grondwettelijk gestalte hebben
gekregen   en   zijn van invloed   op   de  wij ze waarop   en mate waarin   zij
in wetgeving en rechtspraak implementatie vinden.
Sinds de vestiging van de gedecentraliseerde eenheidsstaat in

1814 zijn in Nederland geleidelijk klassiek rechtsstatelijke
beginselen - gericht op beperking van overheidsmacht - tot gelding

gebracht. Voordat de klassieke rechtsstaat zijn beslag had
gekregen, zette de ontwikkeling tot democratische rechtsstaat in.
De basis hiervoor werd gelegd   in   1848,   toen   de   vrij heid van vereni-
ging en vergadering in de Grondwet werd opgenomen en rechtstreekse
verkiezing van vertegenwoordigende organen op nationaal, provin-
ciaal en plaatselijk niveau werd voorgeschreven. De geleidelijke
uitbreiding van het kiesrecht fungeerde als stimulans voor de
overgang naar een sociale rechtsstaat, een staat waarin de overheid
steeds meer positief handelend is gaan optreden ter behartiging van
het algemeen materie31 en geestelijk welzijn.
Op kerkelijk en godsdienstig terrein vonden ook verschuivingen

plaats. De kerkelijke verscheidenheid die in 1814 van overheidswege
in principe was erkend, zou alleen maar toenemen door de vele
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kerksplitsingen die in de loop van de negentiende eeuw en ook in
deze eeuw hebben plaatsgevonden. Het godsdienstig pluralisme is de
laatste decennia versterkt door de vestiging in Nederland van
aanhangers van andere dan de christelijke en joodse godsdiensten.
De   kerken   zij n  niet de enige   die een levensbeschouwelij ke orien-
tatie bieden. De oprichting van organisaties op grondslag van een

niet-godsdienstige levensovertuiging zoals het Humanistisch
Verbond, maken dit mede duidelijk.

Deze ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat de verhouding tussen

kerk en staat in Nederland een verhouding is geworden tussen een
verscheidenheid van kerken in een geseculariseerde samenleving
enerzij ds   en een sociale rechtsstaat anderzij ds.   Bij   de j uridische
vormgeving van de verhouding tussen kerk en staat in de huidige
tijd kan niet zonder meer worden vastgehouden aan de wijze waarop

zij eertijds plaatsvond. De Grondwetsherziening van 1983, waarbij
ook het recht van godsdienstvrij heid betrokken is, vormt   een
neerslag  van deze verandering  en is tegelij kertijd een aanleiding
te komen tot een hernieuwde bepaling van de mogelijkheden en gren-
zen van de uitoefening van de staatsmacht ten aanzien van de kerk.

2. Vraagstelling en doel van de studie; werkwijze

De vraagstelling van deze studie luidt: hoe verhouden kerk en
staat zich tot elkaar in het licht van de grondrechten?

Aan het begrip "kerk" wordt  hier geen specifiek juridische
betekenis toegekend; er wordt niet uitgegaan van een wettelijk

begrip "kerkgenootschap". Immers,   ook de betekenis   die   het  j uri-
disch begrip kerkgenootschap heeft, is een factor van belang in de
beoordeling van de verhouding tussen kerk en staat in het recht. De

vraag naar de juridische benadering van het begrip "kerk" vormt een
onderdeel van de vraag die aan deze studie ten grondslag ligt.
Evenmin is gekozen voor een theologische benadering: dogmatische

standpunten die de inhoud van het begrip "kerk" kleuren, zouden de
vraagstelling ongewenst kunnen versmallen. Het begrip "kerk" wordt
hier in ruime en algemene zin opgevat. Er wordt onder verstaan elke
als zodanig georganiseerde geloofsgemeenschap, dus ook niet-chris-
telijke.
De toevoeging "in het licht van de grondrechten" geeft perspec-

tief aan de vraag naar de verhouding tussen kerk en staat in
Nederland. Zij maakt de vraag allereerst tot een juridische.

Daarbij brengt zij het belang van de grondrechten voor de verhou-
ding tussen kerk en staat tot uitdrukking. Grondrechten vormen de
juridische basis voor de hedendaagse verhouding tussen kerk en

staat en fungeren daarbij als toetssteen voor overige wetgeving en
- behoudens het constitutioneel toetsingsverbod - voor rechtspraak.

Het doel van deze studie is het bepalen van de implicaties van de
Grondwetsherziening van 1983 voor de verhouding tussen kerk en

staat, zowel waar het de grondwettelijke grondrechten zelf betreft,
als hun uitwerking in wetgeving en rechtspraak.
Om een duidelijk idee te krijgen van de gevolgen van de Grond-

wetsherziening van 1983 voor de verhouding tussen kerk en staat, is
het  gewenst een beeld te schetsen  van  de  wij ze waarop de verhouding
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tussen kerk en staat voordien in de Grondwet tot uitdrukking is
gebracht.
Als chronologisch uitgangspunt voor de beschrijving van de

grondwettelijke grondrechten die rechtstreeks betrekking hebben op
de verhouding tussen kerk en staat, is het jaar 1814 gekozen. De

voornaamste reden is dat de bepalingen omtrent de godsdienst uit de
Grondwet van 1814 - die overigens in 1815 en 1848 gewijzigd zijn -
tot 1983 het stramien hebben gevormd van de juridische verhouding
tussen kerk en staat.
Ook verdere wetgeving en rechtspraak van v66r 1983 komt aan de

orde. De nu geldende wetgeving stamt vaak nog van v66r de
Grondwetsherziening van 1983; dit geldt eveneens voor de daarop
betrekking hebbende rechtspraak. Verder worden directe voorlopers
van huidige regelingen in de beschouwingen betrokken ter bepaling
van de ontwikkeling in de opstelling van de staat tegenover de

kerk. Daarnaast komen ook voorgestelde, maar nog niet verwezen-
lij kte wetswij zigingen  aan   de orde. Centraal staat echter   het
geldende recht.
Naast wetgeving en rechtspraak, wordt ook de juridische

literatuur betreffende de verhouding tussen kerk en staat in de
beschouwingen betrokken.

3. Opzet van de studie

In deze studie wordt de verhouding tussen kerk en staat benaderd

vanuit het perspectief van de grondrechten. Dit perspectief komt op
twee manieren tot uitdrukking. Het eerste deel, dat uit vier
hoofdstukken bestaat, handelt over de ontwikkeling en de huidige
betekenis van de grondwettelijke grondrechten die de juridische
grondslag vormen voor de verhouding tussen kerk en staat; ook de
waarborgen die de van de Nederlandse rechtsorde deel uitmakende
bepalingen van internationale verdragen voor de uitoefening van
godsdienst beogen te bieden, worden hier besproken.

In het tweede deel, dat eveneens uit vier hoofdstukken bestaat,
wordt ingegaan op de nadere vormgeving van de verhouding tussen

kerk en staat in wetgeving en in rechtspraak; die wetgeving en
rechtspraak wordt beoordeeld in het licht van de grondrechten.
Steeds weerkerend, zowel in het eerste als in het tweede deel,

Zijn vier elementen die in de verhouding tussen kerk en staat

worden onderscheiden, namelijk 1) individuele godsdienstvrijheid,
2) gemeenschappelijke godsdienstvrijheid, 3) vrijheid van kerke-
lijke organisatie, en 4) de financiole verhouding tussen kerk en
staat.

Deze vier elementen hangen nauw met elkaar samen. Voor de beoor-
deling van de juridische verhouding tussen kerk en staat zijn de

positie die de kerkelijke organisatie als rechtspersoon in het
recht inneemt, en de financiele betrekkingen tussen kerk en staat

van belang. Maar essentieel voor de kerk is ook de vrijheid om in
gemeenschappelijk verband uiting te kunnen geven aan het belijden

van de kerk; hetgeen evenzeer geldt voor de vrijheid van individu-
ele belijdenis. Zonder deze gemeenschappelijke en individuele
belijdenisvrijheid  zou van de vrijheid  van de kerk slechts in  zeer
beperkte mate sprake kunnen  zij n: de kerkelijke organisatie  kan  het
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niet stellen zonder mogelijkheden tot het gemeenschappelijk en

individueel praktizeren van het geloof.

De hoofdstukken van deel 1 zijn als volgt ingedeeld.
Hoofdstuk I beschrijft de totstandkoming en de inhoud van de

grondwettelijke bepalingen die van 1814 tot de Grondwetsherziening
van 1983 de verhouding tussen kerk en staat hebben beheerst. Ook de

wetgeving en jurisprudentie die een interpretatie van deze
bepalingen vormen, komen in dit hoofdstuk aan de orde.
Hoofdstuk II behandelt de totstandkoming van het huidige artikel

6 Grondwet dat de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging
garandeert, en de betekenis van deze bepaling voor de verhouding
tussen kerk en staat. Om tot een goed begrip te komen van de keuzen
die tijdens de Grondwetsherziening van 1983 zijn gemaakt, wordt
ingegaan op de voorstellen die de aanloop hebben gevormd tot de

Grondwetsherziening van 1983. Ook de waarborgen van in Nederland
geldende verdragsbepalingen betreffende godsdienstvrijheid worden
in dit hoofdstuk besproken. Het hoofdstuk bevat voorts een verge-
lijking  van de godsdienstvrij heid volgens het huidige grondwette-
lijke regime met dat van v66r 1983.
In hoofdstuk III wordt stilgestaan bij de betekenis van een

zelfstandige waarborg voor godsdienstvrijheid temidden van andere

klassieke grondrechtelijke garanties. Vervolgens wordt nagegaan
welke betekenis andere klassieke grondrechten in samenhang met
artikel 6 Grondwet voor de verhouding tussen kerk en staat
inhouden.
Hoofdstuk IV gaat in op grondrechten die de overheid tot

handelend optreden verplichten en hun betekenis voor de verhouding
tussen kerk en staat. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de

achter de huidige grondwettelijke bepalingen over onderwijs en het
recht op bijstand van overheidswege schuilgaande verschuivingen in
de verhouding tussen kerk en staat.

De indeling van de hoofdstukken van deel 2 is de volgende.
In hoofdstuk V wordt de individuele vrijheid van godsdienst

geanalyseerd. Nagegaan wordt op welke wijze de wetgever met vormen
van individuele uitoefening van godsdienst rekening houdt en welke
houding de rechter inneemt tegenover een beroep op godsdienst.

Daarnaast wordt nagegaan hoe de vrijheid van godsdienst voor
personen  die in een bijzondere relatie  tot de overheid staan zoals
ambtenaren en gedetineerden, wordt verwezenlijkt. Ook komt aan de
orde de manier waarop binnen burgerrechtelijke rechtsbetrekkingen
rekening wordt gehouden met godsdienstige overtuigingen.

In hoofdstuk VI wordt de houding van de staat ten opzichte van

gemeenschappelijke vrijheid van godsdienst behandeld. Aangegeven
wordt welke waarborgen tegen overheidsoptreden bestaan, welke

juridische uitzonderingen en faciliteiten van overheidswege in het
leven zijn geroepen, en welke waarborgen van overheidswege tegen
mogelijke inbreuken van derden worden geboden. Ook komt aan de orde
de houding die de rechter inneemt tegenover een beroep op

godsdienstvrijheid in gevallen waarin een overheidsmaatregel die
beperking van godsdienstvrijheid niet beoogt, dit wel als

neveneffect met zich brengt.
In hoofdstuk VII wordt de reikwijdte van de vrijheid van kerke-
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lijke organisatie onderzocht. Daartoe is de juridische status van
"kerkgenootschap" bestudeerd, en de vrijheid van het kerkgenoot-
schap ten opzichte van de bij het genootschap aangeslotenen en ten

opzichte  van de geestelijken  van het genootschap. De vrijheid   van
kerkelijke organisatie wordt ook beinvloed door
overheidsmaatregelen die buiten het terrein van het burgerlijk

recht vallen; dergelijke maatregelen, die zowel beperkingen van de
vrijheid van de kerk, als een verlening van rechten aan de kerk
kunnen inhouden, komen eveneens in dit hoofdstuk aan de orde.

In hoofdstuk VIII worden wetgeving en jurisprudentie behandeld
die betrekking hebben op het financiele element in de verhouding
tussen kerk en staat. Naar object van ondersteuning wordt
onderscheid gemaakt tussen steun ten behoeve van personeel,
materieel en activiteiten.
Tot besluit volgt een evaluatie van de bevindingen.



Deel l

DE VERHOUDING TUSSEN KERK EN STAAT
VOLGENS DE GRONDWET



Hoofdstuk  I

DE GRONDWETTELIJKE VERHOUDING TUSSEN
KERK EN STAAT  VAN  1814  TOT  DE

HERZIENING VAN 1983

Inleiding

De vestiging van de gedecentraliseerde eenheidsstaat in 1814
markeerde het begin van een nieuwe episode in de verhouding tussen

kerk en staat(1). De Grondwet voor de Vereenigde Nederlanden gaf de
grondtrekken voor deze verhouding aan, daarin de voorstellen van de
door de Soevereine Vorst ingestelde Grondwetscommissie volgend.
Binnen de Grondwetscommissie van 1814 bestond verschil van opvat-
ting over de meest wenselijke verhouding tussen kerk en staat

hetgeen zijn neerslag vond in de uiteindelijke redactie van de
voorstellen. Tegenover de moderne ideeen over het minimaliseren van
de betrekkingen tussen kerk en staat stond een meer traditionele
visie die uitging van de situatie ten tijde van de Republiek waarin
de Hervormde (Gereformeerde) Kerk de heersende kerk was.
Een jaar na de totstandkoming van de Grondwet van 1814 vond

herziening plaats, noodzakelijk wegens de vereniging met het over-
wegend rooms-katholieke Belgie. De herziening van het hoofdstuk van
de godsdienst stond in het teken van de verandering in de getals-
matige verhouding tussen de aanhangers van de grote christelijke

gezindten in het Koninkrijk.
De eerstvolgende herziening van de Grondwet waarbij het hoofdstuk

van de godsdienst betrokken was, vond plaats in 1848 en had vooral
gevolgen voor de Rooms-Katholieke Kerk. Na de herziening van 1848
werd het rustig op het gebied van het toenmalige zesde hoofdstuk
"Van den Godsdienst". Met uitzondering van een wijziging  in  1972 is
het hoofdstuk tot 1983 onveranderd gebleven. In de loop van de tijd
zijn meermalen voorstellen tot verandering gedaan, maar geen daar-

van werd gerealiseerd. Afgezien van deze wijzigingsvoorstellen is
er incidenteel een voorstel gedaan om in de Grondwet een preambule
of inleidende bepaling over de grondslag van het Koninkrijk der
Nederlanden op te nemen waarin de band met God zou worden

uitgedrukt.
De ontwikkeling van de grondwettelijke verhouding tussen kerk en

staat in Nederland sinds 1814 wordt hierna besproken aan de hand
van vier thema's: individuele godsdienstvrijheid (A), gemeenschap-

pelijke godsdienstvrijheid (B), vrijheid van kerkelijke organisatie
(C), en de financiele verhouding tussen kerk en staat (D).
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A. Individuele godsdienstvrijheid

Op  de  vrijheid  van het individuele belij den hebben betrekking  de
artikelen 181 en 183 oud Grondwet(2). De redactie van deze
artikelen, die hebben gegolden tot de inwerkingtreding van de

Grondwet 1983, stamt uit 1848. De directe voorlopers dateren van
1815 respectievelijk 1814. Artikel 181 oud Grondwet, dat expliciet
de individuele belijdenisvrijheid garandeert,   is  in  zijn
uiteindelijke vorm in de Grondwet opgenomen na een veelzeggende
parlementaire behandeling, die zich voornamelijk richtte op de aan
dit artikel te verbinden beperkingsclausule. De uiteindelijke keuze

van redactie geeft duidelijk de wenselijk geachte garantie weer. In
de literatuur is naar aanleiding van dit artikel al vrij snel de

vraag gesteld naar de gelding van grondrechten voor personen die in
een bijzondere verhouding tot de overheid staan.

Anders is het gesteld met artikel 183 oud Grondwet. De wenselijk-
heid tot opname in de Grondwet werd in de Grondwetscommissie van

1814 door de voorzitter, Van Hogendorp, gekoppeld aan de eventuele
opneming van een bepaling omtrent de godsdienst van de Soevereine
Vorst. Het zou dan moeten dienen om een door laatstgenoemde
bepaling mogelijk te wekken misverstand direct te kunnen weerleg-

gen. Toen de bepaling over de godsdienst van de Soevereine Vorst in
1815 werd "ingeruild" tegen een voorstel van een artikel ten gunste
van het overwegend rooms-katholieke Belgid, is deze in de Grondwet

blijven staan en met enige wijzigingen als zelfstandig artikel
verder door het leven gegaan.
Ten aanzien van de artikelen 181 en 183 oud Grondwet is in het

verleden de vraag gesteld van toepasselijkheid op niet-christelijke

en niet-godsdienstige opvattingen.

1. Artikel 181 oud Grondwet

Het recht van het individu op vrijheid van godsdienst is als
zodanig pas voor het eerst opgenomen in de Grondwet van 1815. In
1814 kwam een dergelijke bepaling niet voor. Wel werd in 1814
godsdienstvrijheid verondersteld: artikel 134 Grondwet 1814
bepaalde namelijk ten aanzien  van  "alle de bestaande Godsdiensten":

" . . . ;d e belijders derzelve genieten dezelfde burgerlijke
voorregten, en hebben gelijke aanspraak op het bekleeden van
waardigheden, ambten en bedieningen"(3).

Lange tijd daarvoor, in 1579, was in artikel XIII van de Unie van
Utrecht al uitdrukking gegeven aan het beginsel van vrijheid van
godsdienst door te bepalen:

"... dat een yder particulier  in sijn Religie  vrij sal moegen
blijven, ende dat men nyemant ter cause van de Religie sal moegen
achterhaelen ofte ondersoucken, volgende die voorsz. Pacificatie
tot Ghendt gemaeckt"(4).

Hoewel de bepaling in haar tijd vooruitstrevend was, was de strek-
king ervan beperkt tot het huldigen van een overtuiging en het
verbod van inquisitie. Evenmin als de vrijheid een godsdienst te
belijden, is de vrijheid geen godsdienst te belijden een vanzelf-

sprekendheid: artikel 12 van de Staatsregeling des Bataafschen
Volks van 1801(5) bepaalde dat "elk hoofd eens Huisgezins, en op
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zichzelf staande Persoon van beiderley Kunne mits den ouderdom van
veertien Jaren bereikt hebbende" zich bij een of ander kerkgenoot-
schap moest laten inschrijven.
De Grondwet van 1815 introduceerde in artikel 190 de volgende

bepaling:
"
De volkomen vrijheid van godsdienstige begrippen wordt aan elk
gewaarborgd.

"

De uitdrukking "godsdienstige begrippen" in deze bepaling was wat
ongelukkig gekozen. "(A)lsof begrippen, die zich nog niet in de
buitenwereld hebben geopenbaard, waarborging behoefden en voor
waarborging vatbaar waren"(6). Maar wat betekende dan een vrijheid
van "godsdienstige begrippen"? Kranenburg(7) meent: "In zover  men
de gewetensvrijheid en het verbod van inquisitie zou willen
verzekeren, zou art. 190 Grondwet van 1815 nog wel zijn te
verdedigen".  In het voetspoor van Thorbecke merkt Kranenburg(8)
verder op dat de bedoeling van de grondwetgever inderdaad was het
garanderen van de vrijheid van belijdenis(9). Thorbecke was intus-
sen niet erg tevreden over de formulering van de bepaling: "Welligt
maakt men bij eene herziening, geen zwarigheid te zeggen: "Ieder

belij dt zijne godsdienstige meeningen met volkomen vrijheid "91
(10).

Het voorstel van Thorbecke werd in 1848 dankbaar overgenomen door
Grondwetscommissie en regering. De Tweede Kamer wilde echter niets

weten van deze in hun ogen revolutionaire bepaling. De angst
bestond dat daardoor een wijde deur zou "worden opengezet voor het
verspreiden van allerlei voor de rust en orde der maatschappij en
de goede zeden verderfelijke leerstellingen en begrippen"(11) en
oefende druk uit een zodanige formulering te kiezen dat het
belij den van godsdienstige meningen "aan dezelfde verantwoordelijk-
heid onderworpen blijft, als dat van alle andere meeningen"(12).
De regering was niet geneigd toe te geven aan de druk van de

Tweede Kamer.
"Het spreekt toch van zelf dat, met welke volkomene vrijheid ook

een ieder zijne godsdienstige meeningen kan belijden, hierdoor,
evenmin als door elke andere vrijheid, de repressive bepalingen
omtrent hoon, laster en aanranding der openbare orde, rust en
zedelijkheid en wat dies meer zij, niet worden verlamd. De
dekmantel, waaronder de misdaad gepleegd wordt, kan nooit de
misdaad wegnemen of onstrafbaar maken.
Tegen het prediken van voor rust, orde en zedelijkheid verder-
felijke leerstellingen en begrippen, tegen het verkondigen van

eene alles omverwerpende leer, heeft de maatschappij beperkte
wapenen. Er is eene grens voor de wrijving van denkbeelden. Die
grens stelt de strafwet. Die stelt zij, zonder onderscheid of een
maatschappelijk twistpunt, een godsdienstig of een letterkundig,

is opgeworpen, en geen regter zal immer oordelen dat, hoe
onschendbaar ook de godsdienstige belijdenis of de woning der
ingezetenen zij, die onschendbaarheid de overtreding der strafwet
zou kunnen dekken."( 13)

Maar de kamer had nog een argument:
"
En indien het zoo zeer van zelf spreekt, dat de volkomene
vrijheid het regt tot het vaststellen van repressive bepalingen
tegen misbruik niet uitsluit, waarom is dan bijv. in hetzelfde

ontwerp van gewijzigde Grondwet, waar zij van de vrijheid van
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drukpers spreekt, de verantwoordelijkheid volgens de wet uitdruk-
kelijk voorbehouden?"(14)(15).

De regering leek zich gewonnen te geven; en kwam met de toevoeging
"behoudens de bescherming der maatschappij en harer leden tegen
overtreding van de Strafwet".
Wat was nu de zin van een dergelijke clausulering? En waarom koos
de  regering voor "strafwet"  en niet, zoals  bij het drukpersartikel
voor "wet"? Buijs is ervan overtuigd dat de clausulering die op het
eerste gezicht een overbodige gemeenplaats schijnt te zijn, en het

eigenlijk ook is, door de regering zeer zorgvuldig is gekozen, en
dat zij bewust niet de clausulering van het drukpersartikel heeft
willen overnemen. De opstelling van de regering werd in zijn ogen
ingegeven door het streven naar een zo ruim mogelijke vrijheid van
belijdenis; de beperkingsclausule moest zo terughoudend mogelijk
worden geformuleerd. Zo was uiteindelijk de clausule eerder te

begrijpen als een beperking voor de wetgever dan als beperking voor
het individu(16)(17).

Duidelijk is dat met "strafwet" de wet in formele zin bedoeld
werd(18). Beperkingen van de belijdenisvrijheid als zodanig waren
dus slechts mogelijk bij wet in formele zin, met inachtneming van
de doeleinden gegeven in artikel 181 oud Grondwet. Uitgaande van de
toelaatbaarheid van algemene beperkingen(19) kon de belijdenis-

vrijheid verder beperkt worden door bepalingen van het "gemene
recht".

Een vraag die in verband met artikel 181 oud Grondwet opgeworpen
werd, was of het recht van godsdienstvrijheid ook onverkort kon
gelden voor personen die in een bijzondere verhouding tot de

overheid staan. Diepenhorst(20) geeft enkele voorbeelden waarbij
ten opzichte van (dienstplichtige) militairen rekening werd
gehouden met godsdienstige overtuiging. Met de mogelijkheden die
openstonden om wegens godsdienstige overtuiging van de gewone gang
van zaken af te wijken, kon algemeen worden ingestemd. Verschil van

mening bestond er nog voor soortgelijke uitzonderingen in het
"gevangenis-, tuchthuis-, en rijksopvoedingswezen"(21).

2. Artikel 183 oud Grondwet

Artikel 183 oud Grondwet lijkt een overbodige bepaling. Zelfs in
1814 werd het op zichzelf onnodig geacht een bepaling van derge-lijke strekking  op te nemen(22), terwij 1 de bepaling  toen  niet  die
doublure had in de Grondwet zoals in 1815(23) en in latere jaren.
Waarom dan toch die verzekering dat de belijders van alle bestaande
godsdiensten dezelfde burgerlijke "voorregten" genieten en gelijke
aanspraak hebben op het bekleden van waardigheden, ambten en
bedieningen? (24) De oorsprong moet gezocht worden in de Grondwets-
commissie van 1814. In het verslag van de vergadering van maandag
31 januari 1814 lezen wij dat een lid van de commissie, Van Aylva,
"de  zaak  nog  eens rij pelijk (heeft) overwogen"  en  aan de leden  van
de commissie na het uiteenzetten van zijn advies meedeelt:

"Het is dan op deze gronden,  dat  ik van gedagten zoude  zijn,  dat
aan de artikels van dit Hoofdstuk eenige meerdere extensie zoude
kunnen en behoren gegeven te worden, en ik de vrijheid neeme,

dezelve aan het verlicht oordeel der Leden dezer vergadering op



13

te geven en te onderwerpen: 1°. "Tot handhaving van de christe-

lijke gereformeerde godsdienst welke is die van den Souvereinen
Vorst, en van de meerderheid der ingezetenen der Vereenigde
Nederlanden, ..."(25).

Er werd dus een bepaling voorgesteld omtrent de godsdienst van de
Soevereine Vorst: een nieuw element. Van Hogendorp nam hiertegen
een duidelijk standpunt in door het opnemen van deze bepaling te

koppelen aan opname van een bepaling omtrent de gelijke burgerlijke
rechten voor de belijders van de onderscheidene gezindten, teneinde
mogelijke misverstanden te vermijden als de bepaling over de

godsdienst van de Soevereine Vorst in de Grondwet zou komen. Hij
zelf vond geen van beide bepalingen nodig(26).
Hoe liep het af met dit "point, waarover reeds herhaaldelijk

gedelibereerd is, dog waaromtrent de stemmen alstoen gestaakt
hebben, namentlijk de gelijkheid der burgerlijke rechten voor de
godsdienstige gezindheden, en alzo derzelver gelijke aanspraak op
ampten en bedieningen"(27)?

"De  President  zegt,   dat hij, gelijk de leden zig zekerlijk  zou-
den herinneren, aangenomen had, Z.H. bekend te maken met hetgene

omtrent dat point, alsmede nog een ander point, namentlijk de
godsdienst van den Souvereinen Vorst, omtrent welke beide de

stemmen gestaakt hadden, was voorgevallen; en dat Hoogstdezelvena  rij pe overweging  der zaak verklaard had, zijne begeerte  te
zijn, dat die beide pointen in de Grondwet zouden gebragt worden
in dezer voege:
"
De Christelijke Hervormde Godsdienst is die van den Souvereinen

Vorst.
De belij ders der bestaande godsdiensten genieten dezelfde burger-
lijke voorrechten, en hebben gelijke aanspraak op het bekleeden
van waardigheden, ampten en bedieningen.

""
(28)

De eerste bepaling zou als apart artikel aan het begin van het
hoofdstuk geplaatst worden; de tweede bepaling zou de tweede zin-

snede gaan vormen van het volgende artikel waarvan de eerste een
bepaling bevatte over de gelijke bescherming van de bestaande
godsdiensten. In tegenstelling tot artikel 134, tweede zinsnede,

Grondwet 1814 was artikel 133 Grondwet 1814 geen lang leven
beschoren. De vereniging met Belgie was hier debet aan.

Artikel 133 Grondwet 1814 werd een jaar later inzet in de strijd
om de bepaling die het gezag van de Paus over de Rooms-Katholieke
Kerk uitdrukkelijk wilde bevestigen. In het voorstel voor een
nieuwe redactie van het hoofdstuk over de godsdienst opgesteld door
een subcommissie van de Grondwetscommissie kwam zowel de oude
bepaling over de godsdienst van de Soevereine Vorst voor, als ook
een bepaling over het pauselijk gezag(29). De notities van Van
Maanen, zelf lid van die commissie, geven de motieven weer die aan
het voorstel van de subcommissie ten grondslag lagen:

"
De heer van Hogendorp rapporteert namens de commissie tot het
examineren en opnieuw redigeren van het achtste hoofdstuk van de
Grondwet, over den Godsdienst. De commissie is van oordeel om
alles te behouden, waarvan de onderscheiden gezinten in bezit

zijn; -dus ook het beginsel: a. dat de Koning moet zijn gerefor-
meerd, dewijl dit volgens de Grondwet aan de gereformeerden is
toegekend; b. dat de vrijheden, immuniteiten, en betrekkingen der
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Roomsche kerk met den Paus worden onderhouden en bevestigd op
dien voet, waarop dit in Belgie plaats heeft gehad; en dit uit te
strekken tot de Roomschen in Luik en in de Nederlanden."(30)

Uit de discussie die volgt over deze artikelen blijkt dat Van
Maanen een fel tegenstander is van beide artikelen(31), terwijl de
katholieken - in en buiten de subcommissie - slechts tegen het

voorgestelde artikel 139 zijn(32). Uiteindelijk bereikt Van Maanen
datgene waarom het het zeker te doen was: een "ruil".

"Aerschot:  art.   139  kan  niet  blij ven, het zoude  bij   ons  de
constitutie doen verwerpen.
"Gendebien: ita, wij moeten ons best doen om dat artikel te doen
verdwij nen, en daartoe  wil   ik  art.   140 wel sacrifieren."(33)
Van katholieke zijde wordt nog een poging gedaan het artikel over

het gezag van de Paus te verdedigen: het voorgestelde artikel 140
zou niets afdoen aan het gezag van de Koning, maar zou juist in
zijn belang zijn aangezien zijn macht tegenover Rome daardoor

veilig gesteld zou worden(34). Vergeefs. De volgende dag werd over
beide artikelen gestemd. De stemming leverde vijf stemmen op voor
behoud van beide artikelen (waaronder de stemmen van Van Aylva en
Van Hogendorp) en zeventien stemmen tegen(35). Zo werd het toch al
niet zo gewenste artikel 133 Grondwet 1814 weggestreept tegen het

"Belgische voorstel".
Intussen bleef artikel 134, tweede zinsnede, Grondwet 1814 dat

was opgenomen als reactie op het toenmalige artikel 133, buiten
schot. In 1815 werd het artikel 192 en luidde:

"De belijders der onderscheiden godsdiensten genieten allen
dezelfde burgerlijke en politieke voorregten, en hebben gelijke
aanspraak op het bekleeden van waardigheden, ambten en bedie-
ningen."

De Grondwetsherziening van 1848 bracht slechts een redactionele
aanpassing(36). De kritiek van Thorbecke op het woord "voorregten"
werd gehonoreerd(37). De "burgerlijke en politieke voorregten" van
1815 werden in 1848 "burgerlijke en burgerschapsregten". Eigenlijk
was dit een overbodige formulering: met "rechten" alleen had ook
kunnen worden volstaan(38). Veel waardering heeft het resultaat
niet geoogst: het tweede deel van de bepaling was overbodig gezien

het eerste gedeelte van de bepaling; zo het al niet een herhaling
was van het eerste, was het wel in het eerste gedeelte beslo-
ten(39). De hele bepaling kon gemist worden(40). Had het artikel

een duidelijke betekenis in 1814, deze betekenis was in 1815
weggevallen en bestond zeker niet meer nadat duidelijke bepalingen
in de Grondwet opgenomen waren in het eerste hoofdstuk omtrent de
benoembaarheid voor de landsbedieningen(41).
Ongelukkig is nog genoemd de uitdrukking "belijders der onder-

scheiden godsdiensten". Vallen hieronder ook atheisten? Waarom
spreekt artikel 181 van het ruimere begrip "godsdienstige
meeningen"?(42)

Een ander probleem dat met dit artikel in verband staat: mag men,
en zo ja in hoeverre, rekening houden met godsdienstige opvattingen
bij de benoemingen in de openbare dienst?(43) Een evenredige
verdeling van ambten over de godsdienstige gezindheden is steeds
afgewezen(44).
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B. Gemeenschappelijke godsdienstvrijheid

1. Artikel 184, eerste lid, oud Grondwet

Artikel 184, eerste lid, oud Grondwet heeft aanleiding gegeven
tot een aantal met elkaar samenhangende vragen(45): wanneer is er
sprake van openbare godsdienstoefening; bestrijkt het artikel alle
kerkelijke verrichtingen en dus ook het oprichten van een kerkge-
nootschap; moeten deze godsdienstoefeningen noodzakelijkerwijs van
een kerkgenootschap uitgaan of kunnen zij los worden gezien van
kerkelijk verband; is het artikel repressief of preventief van
aard; waaruit kunnen de "maatregelen ter verzekering der openbare
orde  en rust" bestaan;  wie  is de bevoegde instantie  tot het nemen
van dergelijke maatregelen en, tenslotte, wat zijn "gebouwen en
besloten plaatsen"?

Artikel 193 Grondwet 1815 luidde:
"Geene openbare oe fening van godsdienst kan worden belemmerd,   dan
in gevalle dezelve de openbare orde of veiligheid zoude kunnen
storen. "

Thorbecke zag in dit artikel een beschrijving van de publieke voor-
waarden van het bestaan van een kerkgenootschap(46). Hij legde het
begrip "openbare oefening van godsdienst" uit als kerkelijke,
genootschappelijke godsdienstoefening en stelde dit tegenover de

huiselijke godsdienstoefening. Openbaar wilde dus niet zeggen: voor
iedereen toegankelijk(47). Vanuit zijn opvatting over het preven-

tieve karakter van de bepaling van 1815, waarbij hij een argument
vond in de woorden "zoude kunnen storen"(48), kwam hij tot de
volgende conclusie:

"Ons artikel bindt het veel te ver uitgestrekte Hoogheidsregt aan
bepaalde voorwaarden. De overheid heeft te onderzoeken, of de

kerkelijke vereeniging de openbare orde, welke de bescherming
aller wettig gevestigde regten insluit, en de publieke veiligheid
zou kunnen storen. Zij mag slechts, het aldus vindende, op dezen
grond de formatie der vereeniging beletten of beperken"(49).
Thorbecke stelde een kerkgenootschap juridisch op &6n lijn met een

vereniging. Wat de reikwijdte van het toezicht betreft: uit het

citaat blijkt dat Thorbecke niet (alleen) denkt aan "uitwendige
godsdienstplegtigheden der bestaande Gezindheden", zoals wellicht
de Grondwetscommissie van 1815 voor ogen stond, maar het artikel en
dus het preventief toezicht van toepassing acht op alle "genoot-
schappelijke godsdienstoefening".   Niet de bedoeling  van de commis-
sie van 1815 is doorslaggevend, zeker niet wanneer die bedoeling
zich niet of nauwelijks verdraagt met de "woorden en zamenhang" van
de bepaling. Al was er gezag toe te kennen aan de opvattingen van
een commissie, dan niet aan die van 1815, maar aan die van 1814 van
wie de bepaling eigenlijk werd overgenomen. Er moet gekeken worden
naar wat er staat.

"En wat er staat, geeft, volkomen duidelijk, het regt, niet
slechts om enkele handelingen van publieke godsdienstoefening,
maar om de geheele publieke godsdienstoefening te beletten."(50)

In de visie van Thorbecke is stellige toelating, dat wil zeggen

erkenning van overheidswege van het bestaan van een zedelijk
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lichaam, rechtens noodzakelijk. De openbare toelating van een kerk-

genootschap heeft geen ander beginsel, noch andere grenzen dan de
toelating van elk ander zedelijk lichaam. Dit wordt door artikel
193 Grondwet 1815 uitgedrukt.
Deze opvatting was goed te verdedigen onder de bepaling van

artikel 135 Grondwet 1814:
"Alle openbare uitoefening van Godsdienst wordt toegelaten, voor

zoo verre dezelve niet kan gerekend worden eenige stoornis aan de
publieke orde en rust te zullen toe brengen. "

Dit was moeilijker in 1815. En zo probeerden de Negenmannen in 1844
en de Grondwetscommissie van 1848 terug te keren naar de redactie
van 1814. De memorie van toelichting bij het voorstel van de

Negenmannen drukte het zo uit:
"Het artikel van 1814 strekt, duidelijker dan dat van 1815, om de
instelling en de openbare handeling van kerkgenootschappen geheel
onder het gemeene recht te brengen; d.i. ze aan geene andere
publieke voorwaarde, dan die ten opzigte van het openbaar bestaan

van andere zedelijke lichamen of vergaderingen worden gesteld, te
onderwerpen. En dat kan niet duidelijk genoeg worden gezegd."(51)
De regering ging echter voorbij aan de voorstellen. Het nieuwe

artikel werd:
"
Alle openbare godsdienstoefening binnen gebouwen en besloten
plaatsen wordt toegelaten, behoudens de noodige maatregelen ter
verzekering der openbare orde en rust."
Buijs legt concluderend het nieuwe artikel uit als handelend over

het recht van bestaande kerkgenootschappen om godsdienstige ceremo-
nien te vieren(52), hiermee een nieuw twistpunt introducerend. De

historie wees misschien(53) in de richting dat men slechts de
godsdienstoefeningen van bestaande kerken wilde regelen, maar na
1848 viel ook daar wellicht meer van te zeggen. Hoe moet het nu met

oprichtingsbijeenkomsten van kerken, preken georganiseerd door
comit&'s buiten de reguliere preken om en bidstonden die niet van
een bepaalde kerk uitgaan? Is het begrip godsdienstoefening zo zeer
aan kerkgenootschappen verbonden dat deze alleen wordt toegelaten

wannneer deze van een kerk uitgaat? Diepenhorst(54) pleit, om mis-
bruik te voorkomen voor een enge uitleg, zonder deze te leerstellig
uit te willen bouwen. Zo is het genoeg dat de godsdienstige bijeen-

komst van een kerk als zodanig uitgaat en door haar als godsdienst-
oefening wordt beschouwd. Het is ook redelijk vergaderingen van
kerkgenootschappen in oprichting onder dit artikel te begrijpen.

Ook Schokking(55) vroeg zich naar aanleiding van de conclusie van
Buijs af of het artikel van 1848 zich inderdaad wel beperkte tot de

bestaande kerkgenootschappen. Hij vond van niet: er wordt zeer
algemeen gesproken van "alle openbare godsdienstoefeningen" zonder
onderscheid naar gelang zij al of niet vallen binnen het kader van
juridisch gevestigde lichamen. Bovendien, zowel blijkens het
opschrift als naar de inhoud handelt het hoofdstuk over de gods-
dienst en niet over de kerkgenootschappen(56). Tenslotte wordt
gelijke bescherming uitdrukkelijk aan kerkgenootschappen verleend,
en wordt in het artikel over de gelijke benoembaarheid gesproken
over de belijders van de onderscheidene godsdiensten, hetgeen iets
anders  is dan "onderscheidene kerkgenootschappen". Daarom is, aldus
Schokking, dit artikel van toepassing op iedere openbare
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godsdienstoefening binnen gebouwen en besloten plaatsen. De enige
vraag die zich zal voordoen is, of een vergadering werkelijk
samengekomen is tot de godsdienstoefening en dus niet onder het
gemene recht valt.
Eveneens ruimer dan de opvatting van Diepenhorst was die van

minister Donker Curtius. Een (openbare) godsdienstoefening was elke
viering van kerkelijke of genootschappelijke godsdienstige plech-
tigheid al of niet onder leiding van geestelijken of voorgangers.
Optochten met het doel elders aan kerkelijke plechtigheden deel te

nemen vielen er in principe niet onder. In zijn circulaire van 7
juni 1855 schreef hij voorts:

"Ik ben echter van gevoelen, dat dergelijke optogten het karakter
van openbare godsdienstoefening aannemen, zoodra de toegevloeide

menigte buiten gebouwen of beslotene plaatsen godsdienstige
gezangen aanheft, gebeden uitstort of zoodra er te dezer gelegen-

heid predikatien worden gehouden."(57)
Terwijl in 1848 de strijdvraag werd afgesneden of het in dit

artikel om alle kerkelijke verrichtingen ging, of slechts om
kerkelijke bijeenkomsten(58), bleef er nog wel verschil van mening
bestaan over de vraag of het artikel repressief of preventief van
aard was. Buijs stelde zich op het eerste standpunt, betogende:

"De redactie van 1815 machtigde de Regeering uitdrukkelijk om
eene godsdienstoefening niet toe te laten, als naar haar oordeel
het publiek belang zulks vorderde, en de tegenwoordige gebiedt
even nadrukkelijk om die godsdienstoefening in elk geval wel toe
te laten, niet voor zoo ver de openbare orde het gedoogt, gelijk
de Staatscommissie wilde schrij ven, maar "behoudens de noodige
maatregelen". De Regeering kan dus alle maatregelen nemen, welke
noodig mochten zijn om de orde te handhaven, hoe belemmerend

misschien ook, zoo zij zich maar niet oplossen in een voorafgaand
verbod om de godsdienstoefening te houden."(59)

Heemskerk daarentegen zag geen wezenlijk verschil met de vroegere
bepaling(60). Diepenhorst meent dat Buijs de bedoeling goed
verstaan heeft, maar dat naar de letter van de tekst een andere
opvatting niet uitgesloten is(61).
Een ander punt betreft de vraag waarin de maatregelen kunnen

bestaan en wie de bevoegde instantie is tot het nemen van dergelij-

ke maatregelen. In de eerste plaats kan de wetgever wettelijke
maatregelen nemen; de bedoeling is dit waarschijnlijk niet
geweest(62). Buijs en Schokking zijn het eens, dat de vraag welke
maatregelen nodig zijn, afhangt van de bijzondere omstandigheden
die zich in het concrete geval voordoen zodat alleen het gezag dat
zulk een concreet geval voor zich heeft, dat wil zeggen de plaatse-
lijke politiemacht in staat is te beoordelen, aan welke maatregelen

op een gegeven moment werkelijk behoefte bestaat(63). Thorbecke
vraagt zich af waarin de maatregelen kunnen bestaan, een beperking
der viering, of een geheel verbod; of zijn het slechts bewakende en
beschermende politiehandelingen(64)? Opmerkelijk is overigens de
volgende door Thorbecke behandelde vraag: mag de plaatselijke
overheid de toegang tot openbare godsdienstoefening ontzeggen bij

besmettingsgevaar, zonder in strijd met de constitutie te gera-
ken(65)? In afwijking van het standpunt van de regering beant-
woordde Thorbecke deze vraag bevestigend.
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Tenslotte rest de vraag: wat wordt verstaan onder "besloten
plaatsen"? Volgens Buijs is de - niet uitdrukkelijk neergelegde -
bedoeling van de grondwetgever niets anders geweest dan "anders-
denkenden voor ergernis te bewaren"(66) en hij neigt zelf ook meer

naar de interpretatie van het niet door buitenstaanders waargenomen
kunnen worden. Om taalkundige redenen komt Van Lennep tot eenzelfde
conclusie(67) alsmede enkele van de door de Hoge Raad als deskun-
dige ingeroepen taalgeleerden(68). De Hoge Raad kwam echter tot een

ander standpunt(69) en overwoog dat daar de Grondwet onderscheid
maakt tussen gebouwen en besloten plaatsen, zij "met deze laatste

niet anders kan hebben bedoeld dan open en niet overdekte plaatsen,
die door muren, heiningen of heggen zijn omgeven, en daardoor van
den openbaren weg zijn afgescheiden".
Donker Curtius had tevoren in zijn ministeriele circulaire(70)

zich over deze kwestie uitgelaten. Interpreterend vanuit de
bedoeling van de grondwetgever:

"(H)et zijn alleen de zoodanige, waarop men zich onttrekt aan het
oog en den omgang van anderen. De wetgever spreekt niet van afge-
slotene maar van beslotene plaatsen; zijn doel is hier hetzelfde
als in de aanwijzing der gebouwen te zorgen, dat geen anders

denkende, zijns ondanks, getuige behoeft te zijn van godsdienst-
oefeningen, die hij afkeurt".
In het licht van het feit dat artikel 184, tweede lid, oud Grond-

wet  tot   1983  heef t gegolden   is de volgende passage  uit  de Bij drage
van Thorbecke opmerkelijk(71):

"Mij ns inziens mag tusschen kerkelijke en andere vergaderingen  of
optogten in het openbaar regtens geen verschil worden gemaakt."

Overheidsoptreden is volgens Thorbecke gerechtvaardigd, maar ver-
draagzaamheid moet het uitgangspunt vormen van het overheidsbeleid.

2. Artikel 184, tweede lid, oud Grondwet

In 1848 werd voor het eerst in de Grondwet het onderscheid aange-
bracht tussen openbare godsdienstoefening binnen- en buiten gebou-

wen en besloten plaatsen. De zin van een grondwettelijk onderscheid
was gelegen in het toepassen van een verschillend rechtsregime:

strenger voor openbare godsdienstoefening buiten gebouwen en beslo-
ten plaatsen dan voor daarbinnen. Onder de Grondwetten van 1814 en
1815 bestond ook de mogelijkheid de "godsdienstoefening buiten
gebouwen"(72) te beperken(73); de beperkingsmogelijkheden waren
gelegen in de sfeer van de publieke orde en rust (in 1814) en de
openbare orde of veiligheid (in 1815)(74). Deze bepalingen waren
echter mild geredigeerd(75). In de subcommissie van de Grondwets-
commissie van 1815 was wel voorgesteld: "L'exercice public de tous
les cultes sera libre conform&ment aux anciens usages et rjgle-
mens"(76), maar Van Hogendorp wilde hier niets van weten: het
voorstel "supponeert en sanctioneert wetten en gebruiken, die wij
niet kennen"(77).
De Grondwetscommissie van 1848(78) wilde de vrijheid van openbare

godsdienstoefening verruimen; maar vond in dit voorstel de regering
en de Staten-Generaal tegenover zich. Door de regering werd name-

lijk de volgende bepaling voorgesteld:
"Onder dezelfde bepaling(79) blijft de openbare godsdienstoefe-
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ning buiten de gebouwen en besloten plaatsen geoorloofd, waar zij
thans naar de wetten en reglementen is toegelaten."

Deze formulering is ongewijzigd overgenomen.

Alhoewel de letterlijke bewoording van deze bepaling ruimte laat
voor verschillende interpretatie(80), was de bedoeling van de
regering duidelijk. In de memorie van toelichting schreef zij:

In den regel is nu alle openbare godsdienstoefening alleen
toegelaten binnen gebouwen en besloten plaatsen, terwijl alleen
daar, waar zulks thans naar de wetten en reglementen in gebruik

is, de godsdienstoefening ook buiten de gebouwen is geoorloofd,
opdat aan geen verkregen regten, met omzichtigheid en beleid toe-
gestaan, zou worden te kort gedaan."(81)

De Tweede Kamer ging niet zonder slag of stoot akkoord; alvorens te

oordelen over het voorstel wilde zij bekend gemaakt worden met de
genoemde wetten en reglementen, en met de gemeenten waarin dan de
openbare godsdienstoefening buiten gebouwen gebruikelijk was.
Hierop overlegde de regering de nota "aanwijzende de verordeningen
nopens het houden van openbare processien, alsnog in het hertogdom
Limburg en op sommige plaatsen der provincien Noordbrabant, Gelder-
land en Zeeland van toepassing zijnde"(82). Uit deze nota bleek wel

dat ondanks de in dit opzicht ruimhartige opstelling van de Grond-
wetten van  1814 en  1815 het in werkelijkheid veel minder ruimhartig
toeging. De verschillende circulaires en missives uitgevaardigd

onder Willem I zetten flink het mes in de vrijheid.
Hoe moet echter de rechtskracht van de in de regeringsnota

genoemde "wetten en reglementen" beoordeeld worden? Ein geschrift
kon eigenlijk bij voorbaat al buiten beschouwing blijven: het heeft
niet eens betrekking op godsdienstoefening buiten gebouwen. De wet
van 18 Germinal, an X (8 April 1802), relative A l'organisation des
Cultes, ook in de regeringsnota genoemd, bekrachtigde het tussen de

Paus en de Eerste Consul gesloten Concordaat van 1801 en verklaarde
de inhoud ervan tot wet voor het gehele Franse rijk. Deze wet werd
bij onze inlij ving bij Frankrijk  hier te lande executoir verklaard.
De bindende kracht voor de noordelijke provincies was zeer onzeker.
Men heeft steeds geleefd alsof de bepalingen niet van toepassing

waren: de regering heeft zich steeds gedragen alsof zij absoluut
vrij was in het al of niet verbieden van processies, ook al
verklaarde zij het tegendeel in de nota van 1848, en is later, in
1853 de wet uitdrukkelijk afgeschaft(83). Bij de totstandkoming van

het enige koninklijk besluit (van 1822) waarvan de nota melding
maakte, heeft geen raadpleging van de Raad van State plaatsgehad,
en heeft geen afkondiging plaatsgevonden, zodat het gerekend naar
het staatsrecht van die tijd, ongeldig was. De andere documenten
zijn ministeriele circulaires en brieven en dus niet te beschouwen

als "wetten en reglementen"(84). Het resultaat was dus een verbod
van godsdienstoefening buiten gebouwen, zonder dat er rechts-
geldige wetten en reglementen waren aan te wijzen die hierop een
uitzondering konden maken.

In 1853 kwam er enige verandering in de situatie, in die zin dat
artikel 12 van de in dat jaar tot stand gekomen Wet op de kerk-
genootschappen "straf" bedreigde op het uitoefenen van de openbare
godsdienstoefening elders dan artikel 167 van de Grondwet 1848
toeliet(85). Dit betekende dat nu, in tegenstelling tot de tijd
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daarvoor, waarin het bestuur moest optreden, de rechterlijke macht
zich een oordeel moest vormen omtrent de betekenis van artikel 167,
tweede lid, Grondwet 1848. Interessant was het te weten of rechts-
kracht werd toegekend aan de in de door de regering aan de Tweede
Kamer overlegde nota genoemde "wetten en reglementen".  Was  het  doel
van de regering gericht op een stringent beleid ten aanzien van de

godsdienstoefening buiten gebouwen, de Hoge Raad stelde zich zelfs
nog strenger op. De Hoge Raad overwoog in 1875(86):

"dat de geschiedenis van art. 167 ten duidelijkste bewijst, dat
daarbij in het tweede lid eene uitzondering wordt vastgesteld op
den regel  van het eerste  lid,  en dat de woorden "waar zij thans
naar de wetten en reglementen is toegelaten" beteekenen "waar zij

""thans naar de wetten en reglementen is in gebruik

Dit betekende dat openbare godsdienstoefening buiten gebouwen
alleen geoorloofd was wanneer zij in 1848 gebruikelijk was, op
dezelfde datum (en hetzelfde tijdstip) werd gehouden volgens

"
dezelfde route en het gebruik steunde op "wetten en reglementen .
Hierbij werd overigens aan de indertijd door de regering genoemde
wetten en reglementen rechtskracht toegekend. In dezelfde zin liet

de Hoge Raad zich in 1879 uit(87). In dit arrest stelde de Hoge
Raad dat de Koning aan artikel 193 Grondwet van 1815, het recht
ontleende om ex plenitudine potestatis voorschriften te geven

omtrent het al of niet houden van processies, zodat een eenvoudige
schriftelijke verklaring, dat de Koning in het houden van deze of
gene processie buiten het kerkgebouw berustte, genoeg was om het
gebruik te wettigen(88).

Stelde de Hoge Raad zich verre van soepel op, van ministeriele
zijde was ook weinig soeplesse te verwachten. Zo vaardigde Smidt

een circulaire uit waarin de politie werd opgedragen niet met een
proces-verbaal te volstaan, maar preventief op te treden en als
waarschuwing niet hielp, feitelijk de processie te beletten, en wel

in de plaatsen waar de rechter zich over het geoorloofd zijn van de
processie had uitgesproken, of waar het een geheel nieuwe gods-

dienstoefening betrof(89).
Een en ander was voor Struijcken een reden om verontwaardigd te

verklaren:

"Voor ieder doel, voor iedere betooging van welken aard ook, -
naar het schijnt zelfs voor straat- en veldpredicatien en
zendingsfeesten - mag de openbare straat worden gebruikt, - voor
de  processien der Katholieken  blij ft onveranderd het feitelijk
statusquo van het politieregiem van Willem I gehandhaafd."(90)
De Hoge Raad bleef niet bij zijn standpunt; het heeft echter

geruime tijd geduurd voordat hij uiteindelijk "om" ging.  In 1918
werd in het geval van een processie onder leiding van een
Zevenaarse pastoor de eis van het volgen van dezelfde route en de
eis van dezelfde datum losgelaten(91). En op dezelfde dag nam de
Hoge Raad aan(92) dat het "verboden zijn van de processie een
element van het strafbare feit uitmaakt en dus door het O.M. in de
dagvaarding gesteld en zo nodig bewezen moet worden"(93). De
bewijslast werd omgekeerd:   niet  meer de verdachte moest bewij zen
dat de godsdienstoefening geoorloofd was; het O.M. moest bewijzen
dat deze ongeoorloofd was(94).
Niet iedereen was tevreden met deze nieuwe wending. In een vonnis
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van de Rechtbank Breda van 19 Juni 1948(95) werd van de omkering
van de bewijslast gezegd dat het onmogelijk was voor het O.M. om
aan deze eis te voldoen. In het licht van deze uitlating is het

opmerkelijk dat in het voorlopig verslag van de Tweede Kamer naar
aanleiding van het in 1848 voorgestelde artikellid 2 te lezen valt
dat bepaalde leden de aldus te garanderen vrijheid van weinig

betekenis achtten als men zelf op grond van wetten en reglementen
moest aantonen dat de godsdienstoefening geoorloofd was, hetgeen in
veel gevallen onmogelijk zou zijn(96). De regering ging indertijd
aan deze opmerking voorbij.

De genoemde rechterlijke uitspraken hadden steeds betrekking op
de rooms-katholieke processie. Dat artikel 184, tweede lid, oud
Grondwet vooral de processie betrof was - mede - het gevolg van de
interpretatie van de Hoge Raad van het begrip "besloten plaatsen".
Hieronder werden namelijk ook verstaan "open en niet-overdekte
plaatsen, die door muren, heiningen (...) of wel heggen zijn
omgeven en daardoor van den openbaren weg ervan zijn afgescheiden".
Niet relevant is of "hetgeen daarop voorvalt van de openbare straat
of andere plaatsen kan worden waargenomen"(97).
Van de openbare godsdienstoefening buiten gebouwen en besloten

plaatsen - anders dan de processie - hebben in het verleden vooral
de zogenaamde straatpredikaties en zendingsfeesten in de belang-
stelling gestaan(98). Voor het zendingsfeest werden niet veel
problemen gezien, aangezien het niet om godsdienstoefeningen
ging(99). De straatpredikaties leverden meer problemen op. De Hoge
Raad bepaalde echter dat het verbod van de politieverordening te
Hasselt een toespraak op of aan de openbare weg te houden niet op

het houden van godsdienstoefeningen sloeg. Voor het antwoord op de
vraag of het houden van een bijbellezing door een Jehova's Getuige
(voor niet-geloofsgenoten) als godsdienstoefening beschouwd moest
worden werd de zaak terugverwezen naar de kantonrechter, die even-

als de rechtbank in hoger beroep oordeelde dat er van een gods-
dienstoefening geen sprake was(100).
Artikel 184, tweede lid, oud Grondwet heeft in de loop van de

tijd veel kritiek ontmoet(101); er zijn vele voorstellen tot verbe-
tering gedaan, zowel door schrijvers als door grondwets- en staats-
commissies, maar het heeft tot 1983 geduurd voordat er daadwerke-

lijk iets veranderde aan deze uit 1848 daterende bepaling(102).

C. Vrijheid van kerkelijke organisatie

1. De artikelen 182, 186 en 187 oud Grondwet

Op de houding van de staat ten opzichte van de kerkelijke orga-

nisatie hebben betrekking de artikelen 182, 186 en 187 oud Grond-
wet. De redactie van deze artikelen stamt uit 1848. De artikelen
182 en 186 waren in een andere redactie terug te vinden in de

Grondwetten van 1814 en 1815. Het bepaalde in artikel 187 werd in
1848 voor het eerst opgenomen.
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Artikel 182 oud Grondwet
Artikel 182 oud Grondwet luidde:
"Aan alle kerkgenootschappen   in   het   Rij k wordt gelij ke bescherm-
ing verleend.

Dit artikel verschilt op een aantal punten met de overeenkomstige
artikelen van de Grondwetten van 1814 en 1815(103):
a.  In dit artikel wordt  voor het eerst gesproken van "kerkgenoot-
schappen"; in 1815 sprak de Grondwet van "godsdienstige gezind-
heden" en in 1814 van "Godsdiensten".
b. Dit artikel spreekt van "in het Rijk"; in 1815 was dit "in het
koningrijk"  en  in 1814 ontbrak een dergelij ke aanduiding geheel.
c.   In  1848  is  in dit artikel de clausulering "bestaande" geschrapt;
de Grondwet van 1815 sprak van "alle godsdienstige gezindheden, in
het koningrijk bestaande", de Grondwet van 1814 van "alle de
bestaande Godsdiensten".

Ad a. De uitdrukking "godsdienstige gezindheden" was voor verbete-
ring vatbaar. Terug naar de redactie van 1814 leek geen oplossing,
want bescherming van de godsdienst was nu juist niet een taak van

de staat(104). De Negenmannen stelden in plaats van "godsdienstige
gezindheden" het begrip "kerkgenootschappen"  voor. De Afdelingen
van de Tweede Kamer, zich bewust van het inhoudelijke verschil
tussen de begrippen, gingen met het voorstel akkoord. Zoals

Thorbecke(105) van mening was dat in de Grondwet van 1814 eigenlijk
bedoeld was "godsdienstige gezindheden",  maar  dat dit ongelukkig
was uitgedrukt, zo vond Buijs het op zijn beurt niet zo zeer van
belang of de begrippen "godsdienstige gezindheden" en "kerkgenoot-
schappen" dezelfde betekenis hadden, maar:

"of de grondwetgever van 1815, hier het woord "gezindheid"
schrijvende, niet werkelijk "kerkgenootschap" bedoeld had? Immers
bescherming komt slechts te pas tegenover rechtsbevoegde wezens

en deze zijn 6f physieke 6f rechtspersonen. Voor bescherming van
eene louter denkbeeldige eenheid wordt niet licht de aanleiding
gevonden"(106).

Zo deed hier het begrip "kerkgenootschap" zijn intrede in dit
artikel(107).

Ad b en c. De nogal onbepaalde uitdrukking "alle de bestaande
Godsdiensten" werd in 1815 veranderd in "in het koningrijk
bestaande" godsdienstige gezindheden. De maatregelen tegen de
Afgescheidenen getroffen, werden van regeringswege gerechtvaardigd
met een beroep op dit artikel; alleen de gezindheden tijdens de

afkondiging van de Grondwet van 1815 in het Koninkrijk bestaande,
zouden recht hebben op de in dat artikel genoemde "gelijke bescher-
ming".   Verschil van mening tussen Groen en Thorbecke  over  deze
kwestie spitste zich toe op het "bestaande" en de "godsdienstige
gezindheden" van artikel 191 Grondwet 1815. Groen stelde zich op
het standpunt dat de Afgescheidenen al in 1815 bestonden als ver-
tegenwoordigers van de ware hervormde godsdienst. Volgens Thorbecke

waren zij geen gezindheid in de zin der Grondwet, namelijk een
kerkgenootschap. Het woord "bestaande" was niet van belang omdat de
Afgescheidenen elk ogenblik als zodanig konden worden aangemerkt
door aan de voorwaarden van de regering te voldoen(108). De uitleg
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die uitgaat van de op het ogenblik der invoering bestaande gezind-
ten legt, aldus Thorbecke, een louter willekeurige maatstaf aan. De
Grondwet kan er toch niet van uitgaan dat er later geen andere
kerkgenootschappen zullen ontstaan en bestaan, of dat zij geen

aanspraak hebben op gelijke bescherming. Wat betekent "bestaan"?
Enkel feitelijk bestaan of wettig bestaan?

"Niets belet te gelooven, dat in art. 189(109) de erkenning van

het wettig bestaan der bij de invoering der Grondwet aanwezige
kerkgenootschappen ligt; mits men deze erkenning niet voor de
eenige of voorname betekenis van het artikel houde, noch er het
gevolg uit trekke, dat men(lees: met) toen nog ongeboren, maar

later gestichte vereenigingen eigendunkelijk mag worden
gehandeld."(110)
In 1848 werd niet expliciet het recht van kerkformatie opgenomen,

maar het woord dat als beletsel had gegolden, werd geschrapt(111).
Meer nog dan voorheen kwam de nadruk te liggen op het algemene

karakter van de bepaling: voor alle kerkgenootschappen gelijke
bescherming(112). Een heersende kerk wordt door de bepaling uitge-
sloten. Om de bescherming van dit artikel te kunnen genieten is
volgens Buijs "slechts noodig  dat de kerkgenootschappen  zich als
zodanig doen kennen, d.w.z. overeenkomstig artikel 1 van de Wet op
de Kerkgenootschappen, aan de Koning "de bepalingen" mededelen
omtrent "inrigting en bestuur"" (113). Als men deze registratie-
plicht ziet als voorwaarde om een kerkgenootschap te zijn, kan men

zich inderdaad afvragen "of het euvel, dat men door schrapping van
het woord "bestaande" dacht weg te nemen, niet in een anderen vorm
door deze laatste wijziging weer te voorschijn werd gebracht"(114).

Overgebleven  is  nog de vraag wat "bescherming" inhoudt. Duidelijk
was wel dat het woord een zekere welwillendheid uitdrukte; maar een
welwillend beschermen kan heel ver gaan:

"Waar eenerzijds beweerd  werd  dat het iederen preventieven
maatregel van regeeringswege ten aanzien van de uitoefening van
de godsdienst, in den ruimsten zin opgevat, uitsloot, werd
andererzijds op grond daarvan de verst strekkende bemoeiing der
Overheid verdedigd."(115)

Artikel 186 oud Grondwet
Het tweede artikel dat betrekking heeft op de houding van de

staat ten opzichte van de kerkelijke organisatie is artikel 186 oud
Grondwet. Het luidde:

"De Koning waakt,   dat alle kerkgenootschappen zich houden binnen
de palen van gehoorzaamheid aan de wetten van den Staat.

"

Veel enthousiasme heeft het artikel niet ontmoet. Van verschillende

zijde werd gepleit voor afschaffing van het artikel(116) en wanneer
toch voor handhaving werd gepleit, was dit vaak onder de toevoeging

dat het artikel eigenlijk overbodig was(117).
Het artikel is niet als zelfstandige bepaling in de Grondwet

opgenomen, maar vormde na schrapping van het eerste lid het over-
blijfsel van artikel 196 Grondwet 1815, dat luidde:

1,

De koning zorgt dat geen godsdienst gestoord worde in de
vrijheid van uitoefening, die de grondwet waarborgt.
Hij zorgt tevens, dat alle godsdienstige gezindheden zich houden

binnen de palen van gehoorzaamheid aan de wetten van den staat.
"
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Dit artikel drukte een tweeledige gedachte uit: bescherming van de
"kerk" en bescherming tegen  de  "kerk". De bepaling  van 1815 ademde
afstandelijkheid uit in vergelijking tot artikel 139 Grondwet 1814
dat bepaalde:

"Onverminderd het regt en de gehoudenis van den Souvereinen
Vorst, om zoodanig toezigt over alle de godsdienstige gezindheden

uitteoefenen, als voor de belangen van den Staat dienstig zal
bevonden worden, heeft dezelve bovendien in het bijzonder het
regt van inzage en beschikking omtrent de inrigtingen van die
gezindheden , welke, volgens een der voorgaande artikelen, eenige
betaling of toelage uit 's Lands kas genieten."

In 1814 lag grondwettelijk meer nadruk op toezicht dan op onafhan-

kelijkheid. De Soevereine Vorst bepaalde overigens al snel dat dit
recht van inzage en beschikking zich beperkte tot "beschikkingen
van een finantiele aard"(118) en in 1815 werd de Grondwet in die
zin gewijzigd. Artikel 195 Grondwet 1815 bepaalde dat het toezicht
door de Koning op de uit 's lands kas betaalde gelden ten behoeve

van de openbare godsdienst betrekking had op de besteding van deze
middelen voor de doeleinden waartoe zij bestemd waren(119).

De afschaffing van artikel 196, eerste lid, Grondwet 1815
geschiedde op voorstel van de Grondwetscommissie (overgenomen door
de regering) die hierover het volgende dacht:

"De hoede der grondwettige vrijheid van godsdienstoefening
bijzonder, gelijk het 1ste lid van art. 194 doet, op den Koning
te laten aankomen, terwijl die bescherming evenzeer, ja in

grooter omvang, een der hoogste pligten is van den wetgever en
van andere magten in den Staat, is een eenzijdig en aan misver-
stand zeer onderhevig voorschrift."(120)
Uit besef van de beperktheid van bescherming enkel door de Koning

werd het artikel dus afgewezen. Tegenstanders van de opneming van
artikel 170 Grondwet 1848 dat het recht van placet afschafte
(artikel 187 oud Grondwet) legden later echter de nadruk op het
overgebleven tweede gedeelte van de bepaling die de Koning een
zorgplicht ten opzichte van de kerkgenootschappen oplegde en vonden
het nieuwe artikel 196 "eene onwaarheid"(121), nu door afschaffing
van het recht van placet de Koning (de) middelen om te waken werden
ontnomen.

Thorbecke(122) brengt artikel 196 Grondwet 1815 in verband met
het toenmalige artikel 143 Grondwet 1840 dat provinciale staten

belastte met de uitvoering van de wetten aangaande de bescherming
van de gezindten  en hun "uitwendigen eeredienst"(123). Een argument
voor handhaving van de bepaling omtrent het waken van de Koning zou
dan zijn het weren van het misverstand, "alsof de grondwettige
opdragt aan de Staten het algemeene gouvernement van alle zorg
ontsloeg"(124). Deze zorg houdt natuurlijk op waar de tussenkomst

van de burgerlijke rechter of de strafrechter vereist is.
Als een ander argument(125) voor handhaving is aangevoerd de her-

innering aan het feit dat de kerk net als alle andere corporaties
ook onderdaan is van de staat en onderworpen aan zijn wetten:

"Souvereiniteit van de Kerk, zelfs souvereiniteit in eigen kring,
is met de souvereiniteit van den Staat onvereenigbaar, om de
eenvoudige reden dat op 66n zelfde territoir niet twee machten

tegelijk de hoogste kunnen zijn."(126)



25

Dit neemt niet weg dat de zelfstandigheid van de Kerk wel zoveel
mogelijk gerespecteerd moet worden. Artikel 186 oud Grondwet is
voorts wel gebruikt om het organieke karakter van de Wet op de
kerkgenootschappen aan te tonen(127).
Uitdrukkelijk bezwaar tegen het artikel kwam van Schokking(128):

het is de veronderstelling van de wet zelf dat aan de wet gehoor-
zaamheid verschuldigd is. In de toelichting van de regering(129) op

dit artikel (tevens op artikel 187 oud Grondwet) wordt niet of
nauwelijks iets anders gezegd dan dat de regering de wetten van de
staat moet handhaven, en daarvoor is (hier) geen specifieke
bepaling nodig; zeker niet nu in het artikel niet wordt aangegeven
h6e de Koning moet waken. Ook wanneer men, zoals Thorbecke(130), van
mening is, dat het artikel in de eerste plaats de reglementen en
wetgevende voorschriften treft welke het kerkgenootschap krachtens

zijn autonomie vaststelt en die aan het oordeel van de Kroon moeten
worden voorgelegd, dan leidt dit, aldus Schokking(131), nog niet
tot een andere conclusie, aangezien  het  is  de  "taak  der  wet  te
bepalen, wat al, eer't in werking kome, aan dat oordeel moet worden
onderworpen"(132). Het gaat dan eenvoudig om uitvoering van de
bestaande wet en niet om het waken dat de kerkgenootschappen zich
houden binnen de palen van gehoorzaamheid aan de wetten van de
staat(133).
Het artikel is door de regering repressief bedoeld(134), al is

het zoals het is geformuleerd, niet uitgesloten dat het uit vrees
voor te grote vrijheid, preventief optreden kan inhouden(135).

Artikel 187 oud Grondwet
Artikel 187 oud Grondwet luidde:
"De tussenkomst der Regering wordt niet vereist bij de brief-

wisseling met de hoofden der onderscheidene kerkgenootschappen,
noch, behoudens verantwoordelijkheid volgens de wet, bij de
afkondiging van kerkelijke voorschriften.

"

Ook dit artikel heeft betrekking op de houding van de staat ten
opzichte van de kerkelijke organisatie. In dit artikel vindt het
beginsel van zelfstandigheid van de kerk op haar eigen terrein

uitdrukking, zij het alleen voor de daar met name genoemde geval-
len. Van het artikel is gezegd dat het niet in een grondwet thuis

hoorde en dat men, wanneer men werkelijk wilde breken met het
preventief toezicht, een redactie had moeten kiezen die niet
beperkt bleef tot de in het artikel met name genoemde gevallen,
maar een redactie waardoor preventief toezicht als grondslag van

wetgeving voor de kerk werd uitgesloten(136).
Een voorstel voor een ruimere bepaling is er ook gedaan: de

Grondwetscommissie van 1848 had de volgende redactie in gedachten:
"
De kerkgemeenten hebben de vrije keus harer leeraren, en het
regt van briefwisseling met hare hoofden, gelijk dat om hunne
kerkelijke voorschriften af te kondigen, behoudens de verant-

woordelijkheid volgens de strafwet."(137)
De regering nam echter het eerste deel van het voorschrift niet

over; de reden: het paste niet in de Grondwet te bepalen "hoe de
kerkelijke gemeenten hare leeraren zullen benoemen en nog minder
om, in strijd met kerkelijke reglementen te bevelen, dat die keuze
bij de gemeenten zelve zal berusten"(138). Een slimme manier om
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toch de zogenaamde collatierechten veilig te stellen!(139).
In plaats van het totaal afwijzen van de inhoud van de bepaling

wegens een gebrekkige redactie, stelde Thorbecke een betere formu-
lering voor met dezelfde strekking als het voorstel van de
commissie:

"De keuze der leeraren in de kerkgenootschappen is vrij, en
slechts aan kerkelijke voorschriften onderworpen."(140)
Uiteindelijk kwam er in 1848 een voorschrift in de Grondwet dat,

hoewel het in algemene bewoordingen was geformuleerd, toch met het

oog op &en kerk, de Rooms-Katholieke Kerk, was geschreven.
Geheel onbegrij pelijk  was  het  niet  dat een bepaling  als  deze  in

de Grondwet werd opgenomen - althans werd voorgesteld. Een jaar
eerder namelijk, in 1847, had dezelfde kamer het herziene voorstel
van Wetboek van Strafrecht verworpen, vanwege het feit dat de
regering weigerde een poenale sanctie in de wet op te nemen met
betrekking tot het recht van placet; een sanctie die voorheen zelfs
niet bestond(141).

In de kamer waren nu drie groepen te onderscheiden: de voorstan-
ders van afschaffing van het recht van placet, de tegenstanders, en

degenen die regeling van het onderwerp door de wetgever voorston-
den(142). Een voorstander van een wettelijke regeling wilde zo nog
een waarborg inbouwen zodat de vrijheid van godsdienst "niet tot
uitspattingen" zou kunnen leiden(143). Een tegenstander vreesde
onder meer dat de bepaling zou leiden tot verdeeldheid in de

protestantse kerk, dat met het niet meer toekennen van vrijheid aan
de volgelingen van &in kerk, er verschillende kerken zouden kunnen
ontstaan(144).
Een meer juridisch argument tegen opname van de beperking was dat

de bepaling onnodig was aangezien het in 1848 opgenomen artikel 8
Grondwet garantie van de vrijheid van drukpers bood(145). Dit

argument gaat echter volgens Diepenhorst niet op(146):
"(het is) iets anders (...) bindende kracht aan vrij openbaar
gemaakte kerkelijke voorschriften te gunnen zonder voorafgaande
toestemming, dan de publicatie zonder meer te gedoogen."

Op dezelfde gronden is Diepenhorst het dan ook niet eens met De
Louter, die het overbodig vindt afzonderlijk het recht van placet
in de Grondwet af te schaffen, gezien de bescherming van de

vrijheid van drukpers en het briefgeheim in de artikelen 7 en 159
van de Grondwet van 1887. Tot aan de herziening van 1983 heeft het
artikel in de Grondwet gestaan.

2. De staatsrechtelijke praktijk

Spreekt uit de artikelen 182, 186, en 187 oud Grondwet al met al
een zekere zelfstandigheid   voor   de   kerk   en een zekere a fstandelij k-
heid van de zijde van de staat, blijkens het optreden van de
regering werden er in de praktijk van staatswege bijzondere opvat-
tingen over deze artikelen gehuldigd, die maar langzaam verander-
den. Er zijn in dit opzicht verschillende raakvlakken tussen staat
en kerkelijke organisatie te onderkennen waaraan achtereenvolgens
aandacht zal worden besteed, namelijk
- de houding van de staat ten opzichte van de kerkelijke
organisatie als zodanig,
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- een bijzonder aspect hiervan: de benoeming van ambtsdragers,
- de opleidingen tot ambtsdrager en
- het begrip "kerkgenootschap"  en de juridische positie  van  een
kerkgenootschap.

De staat ten opzichte van de kerkelijke organisatie als zodanig
Voor de protestantse kerken en de Israelitische Kerk bleek de

intensieve betrokkenheid van de Koning met hun organisatie vooral
uit de vaststelling en goedkeuring van bestuursreglementen; voor de
Rooms-Katholieke Kerk uit het met de Paus gesloten Concordaat van
1827 en de ontwikkelingen die uiteindelijk leidden tot het herstel
van de bisschoppelijke hierarchie in 1853.
In 1816 stelde de Koning bij koninklijk besluit de organisatie

van de Hervormde Kerk vast(147). Van verschillende zijden is
gesteld dat het reglement ongrondwettig tot stand gekomen was en de
Koning ruimschoots zijn bevoegdheid te buiten was gegaan(148). De

rechter die verschillende malen impliciet of expliciet ook de vraag
naar de grondwettigheid van het reglement kreeg voorgelegd, had het
er iets moeilijker mee: enkele malen werd het reglement beschouwd
als grondwettig tot stand gekomen(149), enkele malen werd de vraag

naar de grondwettigheid in het midden gelaten en slechts op de
historie gewezen: aanvaarding van het reglement "rebus ipsis et
factis"(150), en tenslotte  werd  ook de onbevoegdheid  van de Koning
erkend - zij het dat men in die gevallen alsnog van aanvaarding
"rebus ipsis et factis" uitging(151)(152).
In 1842 bleek uit een ministeriele circulaire dat de opvattingen

van de regering zich begonnen te wijzigen. De circulaire bepaalde:
"dat  het,   noch  met de bepalingen der Nederlandsche grondwet,   noch
met de bedoelingen der Regering zou overeenkomen, dat dezelve
zich een Jus in sacra zoude aanmatigen, noch zelfs eenig Jus
circa sacra uitoefenen, buiten de bestaande reglementaire
verordeningen, en de algemeene bevoegdheid en verpligting der
Regering om te waken voor de goede orde en de veiligheid van den

Staat; en dat mitsdien alle veranderingen in de bestaande kerk-
orde, voortaan alleen van de Kerk kunnen uitgaan (...) buiten
eenigen invloed der Hooge Regering, die, wanneer Hare bekrach-
tiging daarop vervolgens gevorderd werd, alleen zou hebben toe te
zien, dat daarbij niets toegelaten werd, strijdig met de grond-

wet, of met de rust en veiligheid van den Staat."(153)
De praktijk van vaststelling van reglementen, die, was zij niet

strijdig met de Grondwet, daarmee dan toch op gespannen voet stond,
bleef echter nog enige tijd bestaan: in 1850 werd goedkeuring

gehecht aan enkele veranderingen in het reglement(154); in 1852
werd een nieuw reglement goedgekeurd(155), onder enkele voorbehou-
den, die tenslotte in 1870 vervielen. De Hervormde Kerk kreeg nu
wat dit punt betreft meer vrijheid ten opzichte van de overheid.

Niet alleen voor de Hervormde Kerk, maar ook voor de Israeli-
tische Kerk werd van overheidswege een reglement vast gesteld(156).
De Evangelisch-Lutherse Kerk en later het Hersteld Evangelisch-
Luthers Kerkgenootschap ontsnapten evenmin aan de overheids-
bemoeiingen(157).

In het licht van de intensieve betrokkenheid met de hierboven
genoemde kerkgenootschappen is de houding van de overheid ten op-
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zichte van de Afgescheidenen enigszins begrijpelijk. Er werd streng
opgetreden krachtens de Grondwet: artikel 191 Grondwet 1815 voorzag
immers slechts in de bescherming van "bestaande" gezindheden. De
artikelen 290 en 291 Code P6nal boden mogelijkheden tot optreden:
vergaderingen van meer dan 20 personen werden niet gedoogd zonder
toestemming  van de overheid. Bij koninklijk besluit werden  aan  de
Afgescheidenen voorwaarden voor toelating gesteld(158).

Voor de Rooms-Katholieke Kerk lag de situatie enigszins anders.
Na een tijd van moeizaam onderhandelen kwam in 1827 een Concordaat
met de Paus tot stand, dat op 2 oktober van dat jaar in het Staats-
blad geplaatst werd, samen met de bul waarin de bekrachtiging van
de Paus voorkwam(159). Het Concordaat, dat slechts drie artikelen
bevatte, verschafte de Koning onder andere invloed op de benoeming
van bisschoppen(160). Tot uitvoering van het Concordaat is het
nooit gekomen.
Al snel na zijn inhuldiging wilde Willem II een poging onder-

nemen om tot wijziging van het Concordaat te komen. Direct na het

bekend worden van dit voornemen barstte echter van protestantse
zijde een storm van protest los(161); ook de katholieken stonden
niet eensgezind positief tegenover de gang van zaken(162). In deze

netelige situatie drong de Paus niet aan. Toch bleef het hier niet
bij :   hoewel  nog geen sprake  was  van een mogelij k herstel  van  de
bisschoppelijke hierarchie, werd er wel een schikking getroffen die

feitelijk een duidelijke  stap  in de richting betekende(163).  De
behandeling van de begrotingen van 1850 en 1851 waarbij met name de
vraag naar de eventuele opheffing van de departementen van
eredienst speelde(164), bracht de zaak in een stroomversnelling.
Bij   koninklij k besluit  van 30 oktober   1849  was het bestuur  van  de
hervormde e.a. erediensten toebedeeld aan de minister van Justitie
en dat van de rooms-katholieke eredienst aan de minister van
Buitenlandse Zaken: naar "de overtuiging van het Gouvernement
(behoorden) in den zin der Grondwet, de godsdienstige gezindheden
langzamerhand van den ban des Staatsbestuurs (...) te worden los-

gemaakt"( 165).  Toen  in de begroting  voor   1851  nog pro memorie  de
jaarwedde voor de ministers van de verschillende erediensten waren
uitgetrokken en geen voorstel tot opheffing was gedaan, verklaarde
de regering dat zij lijdelijk wilde wachten tot er "uit den boezem
der  kerkgenootschappen een regeling  zou zijn uitgegaan"(166).  Ook
de organisatievrijheid van de Rooms-Katholieke Kerk verklaarde de
regering niet te willen belemmeren. Het zou nog tot 1853 duren
voordat het herstel van de bisschoppelijke hierarchie een feit was.

Benoemingen van ambtsdragers
Ook  op het gebied van benoemingen van kerkelij ke ambtsdragers

heeft de Koning zich niet afzijdig gehouden. Door de Staatsregeling
van 1798 afgeschafte collatierechten werden bij Soeverein Besluit
van 26 maart 1814(167) in ere hersteld. Zoals eerder vermeld, zijn
de ideeen van de regering over de houding ten opzichte van de
kerkelij ke organisatie maar langzaam veranderd. Als aanwij sbaar
moment van kentering van opvattingen werd het ministerieel rescript
van 1842 genoemd(168). De praktijk liep echter achter bij de
beginselverklaringen: bij koninklijk besluit van 29 juli 1843(169)
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hield de regering zich nog het recht voor een door haar gefinan-
cierde predikantsplaats niet te vervullen wanneer daar volgens haar

geen behoefte aan bestond; en op hetzelfde standpunt stelde zij
zich bij de koninklijke besluiten van december 1861 en juni
1862(170); pas in 1876(171) gaf zij deze visie op: zij verdroeg
zich slecht met artikel 1 van de Wet op de kerkgenootschappen van
1853(172).
In 1861 werden uiteindelijk de collatierechten van de staat

wettelijk afgeschaft: dertien jaar na de invoering van de in 1848
herziene Grondwet, waarbij het door de Staatscommissie gedane
voorstel werd afgewezen(173).
Voor de overheidsinvloed op benoemingen van ambtsdragers van de

Rooms-Katholieke Kerk, moeten wij terug naar het Concordaat van

1827. Zoals gezegd bevatte dit drie artikelen. Het eerste verklaar-
de het Concordaat van 1801 dat in de zuidelijke provincies van
kracht was, ook van kracht in de noordelijke provincies. Artikel 2
verklaarde dat elk bisdom zijn kapittel en zijn seminarie zou
hebben. Artikel 3 betrof de wijze van de benoeming van (aarts)bis-
schoppen(174). De Koning had volgens het Concordaat een "negatieve
invloed" op de benoeming van (aarts)bisschoppen door de bevoegdheid
tot schrappen van namen op de lijst met potentiele kandidaten.

Keerzijde van de overheidsinvloed op benoemingen van ambtsdra-
gers, vormt de invloed die kerkelijke ambtsdragers kunnen uitoefe-
nen op de politiek. Voor kerkelijke ambtsdragers hebben beperkingen
gegolden. Van 1848 tot 1887 was het volgens artikel 91, eerste lid,

Grondwet onmogelijk voor geestelijken en bedienaren van de gods-
dienst om lid te zijn van de Staten-Generaal. Voor het lidmaatschap
van de gemeenteraad bestond een dergelijke incompatibiliteit: deze
is in 1931 uit de gemeentewet geschrapt.

De opleiding tot ambtsdrager
Ook de opleiding van toekomstige ambtsdragers is niet aan de

aandacht van de regering ontsnapt. In 1825 verscheen een koninklijk
besluit in het Staatsblad(175) dat het verbod inhield om zonder
toestemming van de minister van Binnenlandse Zaken scholen op te

richten voor leerlingen die werden voorbereid voor de hogescholen
en bisschoppelijke seminaries. Bij koninklijk besluit werd eveneens
in 1825(176) het "Collegium Philosophicum" opgericht. Degenen die
zich voorbereidden op het bekleden van een rooms-katholiek geeste-
lijk ambt waren verplicht deze school te bezoeken. Bij benoeming

van hoogleraren en bestuurders van het Collegium was een beperkte
kerkelij ke invloed verzekerd; de inhoudelij ke   kant   van het onder-
Wijs lag grotendeels in handen van de regering, ook het onderwijs
in   vakken als kerkgeschiedenis, "bovennatuurkunde" en kanoniek
recht(177). Om ontduiking tegen te gaan was bepaald dat degenen die
in het buitenland hun opleiding hadden genoten noch tot openbare
ambten noch tot geestelijke ambten in het Rijk benoemd konden

worden. Bij de bekrachtiging van het Concordaat van 1827 was een
voorbehoud gemaakt: "zonder goed te keuren de clausen, formulieren
of uitdrukkingen in die bullen voorkomende en die strijdig zijn of
zouden kunnen wezen met 's lands wetten". Over de vraag of, en zo

ja, welke consequenties deze zinsnede had voor het verplicht bezoek
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van het Collegium bestond niet bij alle partijen evenveel duide-
lij kheid en overeenstemming( 178). Bij koninklij k besluit   van   20
juni 1829 werd bezoek van het Collegium facultatief(179). Het
Collegium werd in 1830 opgeheven.

De situatie voor de opleiding tot ambtsdrager lag voor de

hervormden iets anders. De aan de openbare universiteiten bestaande
theologische faculteiten hadden tot enige functie het opleiden van
de studenten tot predikanten in de Hervormde Kerk(180). "Het

behalen van een wetenschappelijke graad in de theologische facul-
teit gaf onmiddelijk toegang tot de uitoefening van ambten en
bedieningen voor de kerken: aan wetenschappelijke graden was der-
halve de effectus ecclesiasticus verbonden."(181) Het hervormde
onderwijs aan de theologische faculteiten van de openbare univer-
siteiten werd problematisch   toen   in   1857   in de Lager-Onderwij swet
werd gekozen voor een stelsel van neutraal openbaar lager onder-

wijs. Deze keuze had ook consequenties voor andere vormen van
openbaar onderwij s. De totstandkoming   van een hoger onderwij swet
had toch nog veel voeten in de aarde(182). Na de totstandkoming van
de Hoger-Onderwijswet van 1876(183) moesten de theologische facul-

teiten vanuit kerkelijk neutraal gezichtspunt de wetenschap van de
theologie gaan bedrijven. "Daarnaast behielden de theologische
faculteiten, aangevuld  met de kerkelijke hoogleraren  de  taak  om  een
kerkelijke opleiding te verzorgen. Deze tweeledigheid van kerke-

lijke en universitaire opleidingen wordt aangeduid als de duplex
ordo; de duplex ordo komt onder meer tot uitdrukking in het naast
elkaar bestaan van staats- en kerkelij ke hoogleraren."( 184)

Het begrip kerkgenootschap
Er zijn vele pogingen ondernomen om een definitie of omschrijving

te  geven  van het "kerkgenootschap"(185),  maar een bevredigend
resultaat heeft dit niet opgeleverd. Steeds stuitten de omschrij-
vingen op het probleem dat zij te theologisch-dogmatisch van aard
waren, en daardoor bepaalde al of niet christelijke gezindheden te

kort deden, of juist te algemeen-juridisch van aard, waardoor
tevens organisaties onder de definitie te rangschikken waren, die
"eigenlijk" geen kerkgenootschap waren zoals verenigingen met een
godsdienstig karakter. Zelfs de Staatscommissie voor regeling van
de rechtspositie van de kerkgenootschappen zag ervan af een
voorstel   voor een algemeen wettelij ke omschrij ving te geven   en   kwam
in haar rapport(186) tot de slotsom dat in het concrete geval door

administratie en rechter moest worden uitgemaakt of er van een
"kerkgenootschap" in de zin der Grondwet en wet van 1853 sprake
was.

Het begrip kerkgenootschap kwam voor in de Staatsregeling voor
het Bataafsche Volk van 1798(187). Sindsdien is het te vinden
geweest in de verschillende staatsregelingen en grondwetten(188).
Daarnaast,   of in plaats daarvan  werd   soms ook gesproken   van   "gods-
dienstige gezindheden"(189). In de Grondwet 1848 werd het spraak-
gebruik geuniformeerd: in de nieuwe artikelen werd "kerkgenoot-
schap" opgenomen,  in de andere artikelen werd "godsdienstige
gezindheden" vervangen door "kerkgenootschap", behalve in artikel

185 oud Grondwet betreffende de financiele verplichtingen van de
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staat(190). Sindsdien  komt het woord "kerkgenootschap"  ook  voor  in
andere wetten, zonder nadere omschrijving; ook de Wet op de kerk-
genootschappen, die tot 1988 heeft gegolden(191), kende geen

verdere begripsbepaling.
De Wet op de kerkgenootschappen bepaalde in artikel 1:

"1. Aan alle kerkgenootschappen is en blijft de volkomen vrijheid
verzekerd alles wat hunnen godsdienst en de uitoefening daarvan
in hunnen eigen boezem betreft, te regelen.

2. De bepalingen betreffende de inrigting en het bestuur worden,
voor zooveel zij niet reeds aan Ons bekend zijn gemaakt, binnen
eene maand na de afkondiging dezer wet, door de bestuurders of
hoofden der kerkgenootschappen aan Ons medegedeeld. Nieuw te
maken bepalingen worden mede voor of bij het in werking brengen
daarvan, op gelij ke   wij ze ter Onzer kennis gebracht.
3. Voor zooveel er zich onder de bepalingen, bij dit artikel
bedoeld, eenige bevindt, welke de medewerking van het staats-
gezag vereischt, wordt die medewerking niet verleend, tenzij de

bepaling door Ons is goedgekeurd."
Het mededelen van de bepalingen in artikel 1, tweede lid, van de

wet bedoeld, behelsde geen voorwaarde voor het zijn van kerkgenoot-
schap(192)(193). De wet ging uit van kerkgenootschappen, die niet
erkend hoefden te worden; de mededelingsplicht heeft niets met

toezicht vooraf te maken(194).
Hoewel blijkens de bedoeling van de wet, en blijkens de tekst van

artikel 1, de zelfstandigheid van de kerkgenootschappen voorop werd
gesteld, trad de overheid niet geheel terug; afgezien van een bepa-

ling over klokgelui (artikel 8), over het dragen van gewaden voor
kerkelijke plechtigheden of bij de uitoefening van de openbare
godsdienst in het desbetreffende kerkgenootschap gebruikelijk door
de bedienaren (artikel 6), over de titulaturen in de kerkgenoot-
schappen aan de bedienaren der kerkgenootschappen toegekend
(artikel 3), en de aanwijzing tot kerkelijk gebied (artikel 4),

bevatte de wet enkele bepalingen met preventief karakter. Zo
bepaalde artikel 5, eerste lid van de wet:

"Synodale vergaderingen en hoofden, die kerkgenootschappen
vertegenwoordigen of besturen, behoeven Onze goedkeuring op de
plaats van vestiging."

Volgens het derde lid kon de Kroon een aangewezen vestigingsplaats
als zodanig alleen ongeschikt verklaren in het belang der openbare
orde en rust.
Artikel 7 bepaalde dat de "oprigting of inrigting van een gebouw

tot uitoefening van de openbare godsdienst, binnen den afstand van
twee honderd ellen van eene bestaande kerk" voorafgaande goed-

keuring behoeft in het belang van de openbare orde. Het in 1971
afgeschafte artikel 2 had ook een preventief karakter(195). De
sancties op niet nakoming van de wet gesteld, werden geregeld in de
artikelen 9-13(196).

De Wet op de kerkgenootschappen van 1853 gaf dus ook geen uit-
sluitsel omtrent de inhoud  van het begrip "kerkgenootschap". Daarom
heeft de wet van 1855 tot regeling en beperking der uitoefening van

het regt van vereeniging en vergadering(197) voor veel onrust
gezorgd. De vraag rees namelijk of ook de kerkgenootschappen onder

de bepalingen van die wet vielen. Dit was belangrijk voor de vraag
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of een kerkgenootschap rechtspersoonlijkheid toekwam. Zou een kerk-

genootschap onder de bepalingen van de wet vallen, dan zouden de na
1855 opgerichte kerkgenootschappen voor het verkrijgen van rechts-
persoonlijkheid aan de voorwaarden van de wet moeten voldoen,
hetgeen preventief toezicht meebracht(198).

In de literatuur noch in de rechtspraak(199) bestond twijfel over
de niet-toepasselijkheid van de wet van 1855. Een minder duidelijke
koers werd gevaren door het ministerie van Justitie: tot 1862 heeft
geen erkenning volgens de wet plaatsgehad; van 1863-1868 wel; tot
1872 niet; tot 1892 weer wel. In 1899 stelde het ministerie van
Justitie zich wel weer op het standpunt dat "nieuwe" kerkgenoot-
schappen om rechtspersoon te zijn "eene uitdrukkelijke erkenning
van het Staatsgezag behoeven door goedkeuring hunner statuten",
volgens de bepalingen van de wet van 1855(200). Vanaf 1913 werd dit
standpunt weer losgelaten.
De aparte status van een kerkgenootschap kan naast de kwestie van

rechtspersoonlijkheid onder meer consequenties hebben voor de
mogelijkheid van vernietiging van besluiten van het kerkgenootschap
door de rechter.

D. De financiele verhouding tussen kerk en staat

In deze paragraaf komt aan de orde de grondwettelijke zijde van
de financiele verhouding tussen kerk en staat (1.) en de financiele
verhouding voor zover deze niet direct wordt beheerst door de

Grondwet (2.). Wat de grondwettelijke zijde betreft, wordt aandacht
besteed aan de ontwikkeling die geleid heeft tot de regeling zoals

die was neergelegd in de Grondwet van 1815 en aan de uitleg en
betekenis van de regeling van de Grondwet van 1815. Wat de buiten-
grondwettelijke  zij de  van  de f inanciele verhouding tussen  kerk  en
staat betreft, wordt aandacht besteed  aan bij zondere bij dragen  van
overheidswege ter voorziening in de kosten van het levensonderhoud

van geestelijken en bedienaren van de godsdienst en de subsidiering
van kerkenbouw.

1. De financiele verhouding volgens de Grondwet

Historische ontwikkeling
De financidle verhouding tussen kerk en staat is altijd een moei-

lijk punt geweest. Ook Lodewijk Napoleon besefte dit en dat was
maar goed ook, want de grondwettelijke financiele verhouding tussen
kerk en staat was tot aan de datum van inwerkingtreding van de Wet
tot beeindiging van de financiele verhouding tussen Staat en

Kerk(201) gegrond op de regeling die Lodewijk Napoleon getroffen
had. In 1972 werd het grondwettelijk artikel betreffende de finan-
ciele verhouding, artikel 185 oud Grondwet, overgebracht naar de
additionele artikelen(202), waar het als zodanig is blijven gelden
tot de datum van inwerkingtreding van de zojuist genoemde wet.

Inhoudelijk was het artikel gelijk aan artikel 194 Grondwet 1815.
Dit artikel(203) kwam voort uit de artikelen 136-138 Grondwet 1814.
Deze artikelen van 1814 gingen terug op het stelsel van het Soeve-

rein Besluit van 1814(204), dat op zijn beurt het stelsel van het
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Decreet van 1808(205) van Lodewijk Napoleon grotendeels handhaafde.
Het Decreet van 2 augustus 1808 bevatte een regeling over de

betaling van traktementen en een regeling over de betaling van

pensioenen van weduwen en emeriti. De "Kerkelijke Bedienden, als
Kosters, Voorlezers, Voorzangers, Organisten, Katechiseermeesters
en dergelijke" moesten met ingang van 1 januari 1810 voor beta-
lingen terecht bij het "Kerkelijk Genootschap, hetwelk zij dienen".

Het Decreet haalde de band met de kerk stevig aan, vooral de band
van de centrale overheid met de kerk(206). Helemaal doorgesneden
werd de band met de plaatselijke gemeenten in de praktijk niet;
integendeel, verschillende gemeenten bleven een nauwe financiele
band met de plaatselijke kerk behouden: de regeling werd niet goed
uitgevoerd(207).
Aan de regeling van het Decreet lag de gedachte ten grondslag dat

het aan de regering is te bepalen hoe het met de financiele relatie

gesteld zou zijn; van een recht van kerken op betaling is in deze
gedachte geen sprake(208). Dit blijkt verder ook uit het tijdelijk

karakter van de regeling. Maar als Lodewijk Napoleon besluit
geldelijke bijdragen te leveren, dan met het volgende in gedachten:

"Allen hebben gelijke aanspraak op dezelfde aanmoediging, op
denzelfden onderstand.... Ik gevoel en erken, dat de konstitutie,
mijne gevoelens en mijne grondbeginselen mij verbinden, om alle

geestelijken en alle leden van iederen godsdienst of gemeenschap,
zonder onderscheid, tot dezelfde voorregten en voordeelen toe te
laten."(209)

Uit de regeling bleek overigens wel dat de regering zich gerechtigd
achtte  in  te  grij pen  in de interne zaken  van de kerkelijke organi-
satie(210).
Het Soeverein Besluit van 19 januari 1814, blijkens de overwegin-

gen "eene provisioneele en onverwijlde voorziening", had dezelfde
strekking als het Decreet. Artikel 1 luidde:

"De traktementen, welke,  tot  op  den 31 December 1810(211),  uit  's
lands kas aan de Predikanten zijn betaald geworden, de kinder-,
school- en akademie-gelden daaronder begrepen, alsmede de
toelagen, welke tot op dat tijdstip aan eenige leeraren van

andere kerkgenootschappen zijn geaccordeerd geweest, zullen
voortaan, te rekenen van 1 December 1813, weder uit 's lands kas
op den zelfden voet, worden voldaan, en zulks, tot daaromtrent
nadere en finale bepalingen zullen zijn gemaakt".
Evenzeer als in het Decreet van 1808 was de overheid betrokken

bij de interne aangelegenheden van de (hervormde) kerk: de
Commissaris-Generaal voor Binnenlandsche Zaken moest er voor zorg
dragen "dat door combinatien en afschaffing van predikants-plaat-
sen, overal, waar zulks, zonder nadeel voor de belangen van de
godsdienst, kan geschieden, 's lands uitgaven verminderd
worden"(212)(213). Verder  werd de commissaris-generaal  voor
Binnenlandse Zaken gelast zo snel mogelijk een voordracht te doen
over de wijze waarop "voor zoo veel de staat van 's lands finantien
zulks gedoogt, zoude kunnen worden te gemoet gekomen in de behoef-

ten van andere kerkgenootschappen, bijzonder ook van de Roomsch-
Katholijke geestelijken, welke tot nog toe geene, of zeer geringe,

toelagen van den lande genieten, en dezelven echter noodig
hebben"(214). Voor eventuele achterstallige betalingen  van  de
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hervormde gemeenten die niet meer door hen konden worden voldaan,
werd een mogelijkheid tot vergoeding geopend door artikel 5 van het
besluit.

Twee maanden later, op 29 maart 1814, volgde de afkondiging van
de Grondwet 1814. De artikelen 136-138(215) Grondwet 1814, naar hun
aard als grondwettelijke regeling van een meer definitief karakter
dan beide voorgaande regelingen, volgden het stelsel van die voor-
gaande regelingen(216). Duidelijk blijkt  uit deze bepalingen  de
speciale positie van de Hervormde Kerk. Zij wordt met name genoemd;
tegenover de Hervormde Kerk staan de "andere gezindheden".
Bovendien ontvangt de Hervormde Kerk hetgeen "voormaals" genoten
werd; de andere gezindheden ontvangen hetgeen "laatstelijk"  toe-
gekend was. Ook al betreft het hier geen vastomlijnde maatstaven,
"voormaals" is ruimer dan "laatstelijk".  Na de vereniging  met
Belgie konden deze bepalingen niet blijven bestaan. Deze artikelen
werden in 1815 herzien.

Artikel 194 Grondwet 1815
Evenals de artikelen 136-138 Grondwet 1814 deden, maakte artikel

194 Grondwet 1815 onderscheid tussen de verzekering van genoten

inkomsten (eerste lid) en de toekenning van nieuwe of vermeerdering
van bestaande inkomsten (tweede lid).

Artikel 194, eerste lid, Grondwet 1815. Artikel 194, eerste lid,
Grondwet 1815 luidde:

"De traktementen, pensioenen en andere inkomsten, van welken aard
ook, thans door de onderscheiden godsdienstige gezindheden of

derzelver leeraars genoten wordende, blijven aan dezelve gezind-
heden verzekerd."

Bij de bespreking van dit artikellid verdienen de volgende punten
de aandacht: het woord "thans", het begrip "godsdienstige gezind-
heden", en de bepaling omtrent de "traktementen, pensioenen en
andere inkomsten".
"Thans". De Grondwetscommissie  van  1848 had voorgesteld dit woord
te vervangen door "in 1814". Dit zou wat meer duidelijkheid
scheppen aangezien in het in 1848 voor het eerst opgenomen artikel
168 het woord "thans" gebruikt werd in een andere betekenis,
namelijk in 1848. Volgens Heemskerk was het voorstel van de Grond-
wetscommissie niet correct "daar het de werkelijke staatsuitgaven,
niet over 1814, maar over 1815, zoowel in de Vereenigde Nederlanden
als in de Zuidelijke provincien, zijn geweest, die als maatstaf
hebben gediend bij de eerste regeling dezer taak in het Koninkrijk
der Nederlanden bij de Staatsbegrooting voor 1816 en bij de
verschillende Kon. Besluiten  in  dat jaar genomen"(217). Het artikel
bleef  in 1848 ongewij zigd. Erg duidelijk  is een dergelijke tijds-
aanduiding intussen niet.
"Godsdienstige gezindheden". Thorbecke  had  in  zijn
Aanteekening(218) al kritiek geuit op het woord gezindheden:

"Ter  kwader ure ontleende  men  ook  van  art.   137 der vorige
Grondwet(219) Gezindheden, d.i. kerkgenootschappen. De Besluiten
v. 1808 en 1814 spraken uitsluitend van de leeraren of geeste-
lijken. Gezindheid is, streng opgevat, de eenheid aller gemeenten
van een kerkgenootschap. Verstaat men echter onder Gezindheid de
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gemeenten van &6n kerkgenootschap te zamen, dan ligt nog in de

verzekering aan dezelve Gezindheden, dat, al neemt het aantal
harer gemeenten  af, de overblij vende jure accrescendi regt hebben
op dezelfde som. Men zeide, schijnt 't, iets anders, dan men
bedoelde. Men bedoelde waarschijnlijk niet meer, dan 't geen de
Besluiten v. 1808 en 1814 zeiden. Men wilde verzekeren aan de
leeraren individueel; zoodat de verpligte betaling ophield, waar
leeraren ophielden te bestaan. Dan zelfs zoo begrepen, is de
uitdrukking te onbepaald. Wie toch beoordeelt, of er leeraren

kunnen worden gemist? De regering ingevolge van het Besluit van
den Souvereinen Vorst v. 8 April 1814? Wat beteekent dan de
waarborg? Of moet zij zich, ook wanneer de ware reden, behoefte
om leeraren te onderhouden, ontbreekt, de uitgaaf getroosten, tot

dat men aan de andere zijde afzie van ontvangst? Dat is even
onredelijk, als het zeker schijnt, dat art. 192 eigenmagtige
afschaffing der eens verzekerde betalingen, zoo als bij
koninklijk Besluit v. 29 Julij 1843, geenszins gedoogt."

De kritiek van Thorbecke ging niet ongemerkt voorbij aan de
Negenmannen, Grondwetscommissie en regering. Het resultaat: overal
in het hoofdstuk van de Godsdienst werd het woord "gezindheden"
vervangen door "kerkgenootschappen", ... behalve in dit artikel. De
vraag deed zich nu voor of het woord "gezindheden" iets anders
betekende dan "kerkgenootschappen".   Bij deze vraag is uitvoerig
stilgestaan door Smidt. Hij wees erop dat de regering in dit
artikel het woord gezindheden wenste te handhaven en zich uitdruk-
kelijk op het standpunt stelde dat van een betekenisverschil tussen
de begrippen geen sprake was, maar in de andere artikelen dit
laatste woord om meer duidelijkheid te scheppen juist verving door

"kerkgenootschappen". Smidt concludeerde zo dat het financiele
artikel slechts de bestaande situatie bestendigde.

"Geschiedde de betaling aan de leeraars, dit zou zoo blijven.
Eveneens wanneer zij gedaan werd aan de gemeenten. Ook aan de
kerkgenootschappen. De verzekering daarvan werd gegeven aan de
gemeenten, gezindten of kerkgenootschappen. Niet aan de leeraars,
omdat wat deze als zoodanig ontvangen, in der daad toch strekt
ten bate van dat ligchaam, hetwelk anders in de bezoldiging heeft
te voorzien. Om dit uit te drukken, daarvoor was een algemeen,

onbepaald woord noodig: in dat van gezindheden werd het
gevonden."(220)(221)
De discussie over de betekenis van "godsdienstige gezindheden" in

artikel 194 Grondwet 1815 was niet geheel theoretisch van aard. De

praktische consequenties bleken duidelijk uit de uitspraak van de
Hoge Raad van 5 mei 1848 in een geschil tussen de kerkleraars van
de Waalsch hervormde gemeente te Amsterdam en de Staat der Neder-
landen. De Hoge Raad bepaalde dat geschillen over de inhoud van het
recht op uitkering van traktementen, pensioenen en andere inkomsten
door de Grondwet verzekerd, bij uitsluiting behoren tot de kennis-

neming van de rechterlijke macht en dat elke kerkelijke gemeente
een actie kon instellen(222). Het geschil was gerezen toen de

regering in 1847 het koninklijk besluit van 29 juli 1843(223), op
de Waalsch hervormde gemeente van Amsterdam wilde toepassen. Bij
dit besluit had de Koning zich het recht toegekend om, ingeval van

een vacature van een van rijkswege bezoldigde predikantsplaats deze
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vacature onvervuld te laten wanneer het overblijvende aantal
predikanten in verhouding tot het zielental van de kerkelijke

gemeente naar zijn oordeel voldoende was.
Het arrest van de Hoge Raad werd gewezen op een interessant

moment: tijdens de herzieningsprocedure van de Grondwet. De

regering die had verklaard het woord "godsdienstige gezindheid" als
synoniem van "kerkgenootschap" te beschouwen stelde zich wat dit
betreft consequent op: een enkele uitspraak van de Hoge Raad wilde
zij niet als bindend voor de toekomst beschouwen, en artikel 168
Grondwet 1848 zou zij toepassen zoals tot nu toe gedaan(224). Bij

koninklijk besluit van 19 juni 1862(225) werd een nieuwe regeling
getroffen voor het aantal predikantsplaatsen van de Waalse gemeen-
te; net als bij het besluit van 1843 was het aantal afhankelijk van
het zielental van de kerkelijke gemeente op het moment van ontstaan
van de vacature, en niet van het grondwettelijk criterium van het
bestaan van de plaats in 1815(226). Erg goed leek dit zich eveneens
niet te verdragen met artikel 1 van de Wet op de kerkgenootschappen

van 1853. Uiteindelijk werden de besluiten - het laatste in 1876 -
ingetrokken( 227).
Traktementen, pensioenen en andere inkomsten. Een enkele opmerking
over de traktementen: Smidt(228) wijst erop dat naast de vaste

inkomsten, ook sommige "veranderlijke inkomsten" onder de trakte-
menten zijn begrepen, zoals het "augmentum", een uit de tijden der

Republiek afkomstige bijdrage voor gehuwde predikanten en weduw-
naars in Zeeland. In 1869 zijn deze afzonderlijke toelagen
vervangen door een algemene traktementsverhoging. Ook de ongehuwden
deelden zo mee in het bedrag.
Wat de pensioenen betreft, het gaat hier niet om het verzekeren

van de pensioenen aan de personen die de pensioenen in 1815
feitelijk genoten, maar om het verzekeren van de pensioenen
behorende bij de toentertijd bestaande functies(229). De maatstaven
waarnaar de pensioenen tussen de verschillende kerkgenootschappen
verdeeld werden, waren nogal onduidelijk. De toekenning van

pensioenen voor de rooms-katholieke geestelijken was geregeld bij
koninklijk besluit van 5 mei 1838(230). Voor de toekenning van

pensioenen aan leraren van het Israelitisch kerkgenootschap bestond
geen speciale regeling: bij uitzondering werd hen van overheidswege
een pensioen toegekend(231). De Afgescheidenen kwamen niet voor
pensioenen in aanmerking. Tot drie maal toe zijn aan het eind van

de vorige eeuw door de regering voorstellen van wet ingediend voor
een vaste pensioenregeling, maar deze zijn nooit wet geworden. De
onbestemde normen waren kennelijk verkieslijker boven een
wettelijke regeling, waaraan natuurlijk ook bezwaren kleefden(232).

Bij de "andere inkomsten" genoemd in artikel 194 Grondwet 1815
kan gedacht worden aan de "weduwen-, kinder-, school-, en academie-
gelden", expliciet genoemd in artikel 136 Grondwet  1814,  en  ver-
der(233) aan de toelagen van het Rijk voor kosten van kerkbestuur.

Artikel 194, tweede lid, Grondwet 1815. Artikel 194, tweede lid,
Grondwet 1815 luidde:

"Aan de leeraars, welke   tot   nog   toe   uit   ' s lands   kas   geen,   of   een
niet toereikend traktement genieten, kan een traktement toe-

gelegd, of het bestaande vermeerderd worden."
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De discussie gevoerd naar aanleiding van dit artikellid draaide om
de   vraag  of er, wanneer er volgens uitdrukkelijke verklaring  van  de
kerkelijke autoriteiten behoefte bestond aan nieuwe of verhoogde
toelagen, voor de overheid een zedelijke verplichting bestond om de
aanvraag in te willigen(234). Degenen die inderdaad een zedelijke
verplichting aannamen redeneerden als volgt: indien de verplichting
niet bestond, waarom dan uitdrukkelijke vermelding in de Grondwet?
Ook   zonder een dergelij ke vermelding bestaat immers de mogelij kheid
tot het verlenen van subsidies? Daartegenover werd verdedigd dat de
staat geheel vrij was om al of niet dergelijke subsidies te ver-
strekken. De staat zou zelfs kunnen besluiten er geheel mee te
stoppen. Ook bestond er een tussenliggende opvatting: er bestaat

voor de staat een vrije keuze, maar de rekening mag niet voorgoed
worden gesloten. Steeds weer opnieuw moet besloten worden of er al
of niet subsidie verleend wordt(235). Heemskerk wijst erop dat in
de   praktij k   van de mogelij kheid om nieuwe traktementen   toe   te
kennen voor in 1815 in het Rijk niet bestaande kerkgenootschappen
niet veel is terecht gekomen(236).

In de loop van de tijd zijn vele malen voorstellen tot wijziging
van de grondwettelijk regeling betreffende de financiele verhouding
tussen kerk en staat gedaan( 237).

2. De buitengrondwettelijke zijde van de verhouding tussen kerk en
staat

Bijzondere bijdragen in de voorziening van de kosten van levens-
onderhoud van geestelijken
Niet alleen de rijksoverheid, ook de gemeentelijke overheid heeft

bijdragen geleverd in de voorziening van de kosten van levensonder-

houd van geestelijken(238). Verschil van mening deed zich hierbij
voor over de vraag of deze betalingen vielen onder de verzekering
van artikel 185, eerste lid, oud Grondwet of niet.
Heemskerk(239) heeft betoogd van niet; zijn argumenten: de grond-

wetgever van 1815 had de gemeentelijke financien uitputtend
geregeld in de artikelen 155-159; het Decreet van 1808 dat onder
andere bepaalde dat betalingen uit de plaatselijke kassen moesten

I ophouden was de grondwetgever bekend (hoewel dit, met goedvinden
I van de toenmalige regering, lang niet overal is uitgevoerd); het

ging er om datgene wat bij Soeverein Besluit van 1814 en later bij
de artikelen 136-138 Grondwet 1814 geregeld was, te herzien; de

woorden "uit 's lands" van artikel 194, tweede lid, en artikel 195
Grondwet 1815, moesten worden opgevat als een verduidelijking van
artikel 194, eerste lid, Grondwet, en niet als tegenstelling. Een

argument ontleende hij ook aan de parlementaire behandeling van het
voorstel van wet(240) tot afschaffing van het Decreet van 1809 dat
betrekking had op financiele verplichtingen van gemeenten en

provincies ten opzichte van kerkgenootschappen(241).
Ook Buijs stelt zich op het standpunt dat de plaatselijke

betalingen niet onder artikel 185, eerste lid, oud Grondwet vielen:
de Grondwet spreekt zo algemeen mogelijk van inkomsten:
""van welken aard ook", die verzekerd blijven, maar in redelijken
zin kan men, indien niet uitdrukkelijk anders wordt gezegd, toch
aan geen andere denken dan aan die, welke de verzekeraar zelf
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gewoon was uit te keeren. Daarenboven, wanneer de Grondwet van
1814 de plaatselij ke inkomsten uitdrukkelij k   in hare toezegging
opnam, dan geschiedde dit enkel in art. 136, dat uitsluitend aan
de hervormde kerk bijzondere voordeelen toekende. Dat art. nu

werd in 1815 geschrapt en wat een jaar vroeger, in art. 137, als
algemeen recht aan de andere gezindheden was gewaarborgd, nu ook
aan de Hervormden toegezegd. Welnu dat voorschrift, in ons arti-
kel 168 overgegaan, gewaagde enkel van toelagen uit 's Lands kas.

Volgt men eene andere verklaring dan moet worden aangenomen, dat
de Grondwet van 1815 alle kerkgenootschappen, behalve het
Hervormde, in een beteren toestand heeft willen brengen dan

waarin de Grondwet van 1814 hen had gebracht, en van zulk eene
bedoeling is nergens eenig spoor te vinden."(242)

De Hoge Raad(243) die over deze vraag te oordelen kreeg, stelde
zich op het tegenovergestelde standpunt: de Grondwet wilde de

bestaande situatie handhaven, een situatie waarin ook enkele
gemeenten betalingsverplichtingen hadden. Deze laatste vielen dus
ook onder het financiele artikel(244); de betaling hiervan kon dus
niet worden gestaakt(245).
Een andere zaak is de uit de vorige eeuw daterende gewoonte van

verschillende gemeentebesturen om op vrijwillige basis geld ter
beschikking te stellen voor het levensonderhoud van bedienaren der
godsdienst(246). De bevoegdheid tot het doen van dergelijke

uitgaven door gemeenten is bestreden(247); de regering is echter
uitgegaan van de bevoegdheid van de gemeenten in dezen en voelde
niets voor een uitdrukkelijk verbod(248).

In 1875 vernietigde de Kroon(249) in beroep het besluit van
gedeputeerde staten van Overijssel tot onthouding van goedkeuring

aan de gemeentelijke begroting van Kampen vanwege het feit dat
daarop een bedrag was uitgetrokken voor verhoging van de toch al
verplichte bijdragen aan de traktementen van de hervormde predikan-
ten aldaar. In haar overwegingen wees Kroon op het ontbreken van
een expliciet verbod voor de gemeenten tot het doen van dergelijke

uitgaven, het feit dat de gemeente het uitgetrokken bedrag kon
dragen en op het feit dat de belangen die de gemeente in eerste
instantie heeft te behartigen door de betaling niet in het gedrang
zouden komen.
Het beroep van de gemeente Appeltern op de Kroon tegen het

besluit van gedeputeerde staten van Gelderland tot onthouding van
goedkeuring aan het raadsbesluit tot het leveren van een bijdrage
aan de Rooms-Katholieke Kerk ter voorziening in de kosten van

bezoldiging van een koster, werd echter ongegrond verklaard. De
Kroon overwoog dat het doel van de betaling niet geacht kan worden
een gemeentebelang te dienen(250).

In de begin jaren vijftig van deze eeuw kwam het hier en daar bij
gemeenten in zwang algemene verordeningen vast te stellen voor het
verlenen van financiele steun voor het onderhoud van bedienaren der
godsdienst. De vraag deed zich voor of de Grondwet hiervoor wel de
ruimte liet en of niet het verlenen van dergelijke steun uitslui-
tend  een   zaak  was   die   bij   de rij ksoverheid thuishoorde. Minister
Beel stelde zich op het standpunt dat het aan de gemeenten was in
concrete gevallen na te gaan of door een dergelijke tegemoetkoming
het gemeentelijk belang werd gediend en dat "letter en geest der
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Grondwet" een dergelij ke tegemoetkoming  niet  in  de weg staan.   Erg
vlot was de minister overigens niet voor den dag gekomen met deze
opvatting, geuit tijdens de mondelinge behandeling in de Eerste

Kamer van Hoofdstuk V van de Rijksbegroting van 1954. Het binnen
korte tijd na elkaar verschijnen van enkele van dergelijke verorde-
ningen had een jaar eerder tijdens de schriftelijke behandeling van

hoofdstuk V van de Rijksbegroting voor 1953 in de Eerste Kamer de
vraag ontlokt of de financiele verhouding tussen overheid en kerken

niet een rijkszaak was. De minister hield de boot af; een jaar
later herhaalden vraag en antwoord zich en tenslotte kon de

minister niet onder een standpuntbepaling uit(251).
Een enkele keer kreeg de Kroon in die tijd te oordelen over het

op basis van subsidieverordeningen uittrekken van gelden op de
gemeentelijke begroting voor het onderhoud van bedienaren der gods-
dienst.

Op 29 november 1955(252) honoreerde de Kroon het beroep van de
gemeente Zoeterwoude tegen de beslissing van gedeputeerde staten
van Zuid Holland goedkeuring te onthouden aan de gemeentelijke

begrotingswijziging waarop op basis van de plaatselijke veror-
dening een post was uitgetrokken voor het verlenen van subsidies
aan de bedienaren der godsdienst. De Kroon overwoog dat het
verstrekken van de subsidies door de gemeente aan bedienaren van
kerkgenootschappen niet strijdig is met de wet of het algemeen
belang, dat aangenomen kon worden dat een gemeentelijk belang werd
gediend en dat uit financieel oogpunt de uitgave voor de gemeente
niet bezwaarlijk was.
Ook de gemeente Noordwijkerhout kreeg bij de Kroon haar zin in

beroep tegen het besluit van gedeputeerde staten van Zuid Holland
goedkeuring te onthouden aan de gemeentelijke begrotingswijziging
tot het uittrekken van een post voor het verlenen van subsidies aan

kerkbesturen. Bij besluit van 19 december 1955 overwoog de Kroon:
"dat, hoewel aan het met betrekking tot een verordening niet

aanwenden van het vernietigingsrecht niet de betekenis mag warden
gehecht, dat aan die verordening geen bezwaren zouden kunnen
kleven, de onderhavige verordening haar geldigheid heeft behouden
en de raad derhalve bevoegd was maatregelen tot haar uitvoering
te nemen;
dat er onder deze omstandigheden, terwijl noch de financiele
toestand der gemeente noch andere dringende redenen aan de

uitvoering van deze verordening onoverkomelijke bezwaren in de
weg leggen, onvoldoende grond aanwezig is, welke er toe zou
moeten leiden aan de voormelde begrotingswijziging goedkeuring te
onthouden"(253).

Veel principiele bezwaren tegen deze vorm van subsidieverlening

bestonden er dus niet bij de Kroon.

Subsidiering van kerkenbouw(254)

Sinds 1814 is er op verschillende overheidsniveaus bijgedragen in
de kosten van kerkenbouw. Wat de centrale overheid betreft, heeft
subsidiering van kerkenbouw plaatsgevonden krachtens artikel 185,
tweede lid, oud Grondwet, op basis van een post op de begroting
voor het Staatsmijnbedrijf, op basis van een post op de begroting
van het Zuiderzeefonds, krachtens de Wet op de materiele oorlogs-
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schaden(255), en de Wet op de Watersnoodschade 1953(256).
Rijkssubsidie voor kerkenbouw is ook verleend op basis van de in
1962 tot stand gekomen Wet Premie Kerkenbouw( 257). Subsidiering
door de provincie heeft wel bestaan(258), maar heeft zich niet
doorgezet. Gemeentelijke steun heeft vanouds plaatsgevonden en
heeft zich lange tijd kunnen handhaven.

Rijksbijdragen krachtens artikel 185, tweede lid, oud Grondwet.
Ondanks het feit dat dit artikellid niet over kerkenbouw rept,
heeft het toch gefungeerd als grond voor bijdragen van de centrale
overheid in de kosten van kerkenbouw. Niet alleen bleek dit uit
expliciete uitlatingen hieromtrent(259), maar ook bleek dit op
andere wijze. Nadat een amendement werd aangenomen, dat strekte tot
het pro memorie uittrekken op de begroting van de post voor nieuwe
traktementen en verhoging van bestaande traktementen, verscheen OR
de begroting van financien voor 1884 automatisch de post "subsidien
voor  bouw en herstel van kerken, kerkelijke gebouwen en pastorien"
pro memorie(260).

Bijdragen van het Staatsmijnbedrijf(261). Minister Treub heeft de
discussie over de bijdragen verleend door de centrale overheid op
basis van een begrotingspost op de begroting voor het Staats-
mijnbedrij f in gang gezet.  Het was hem opgevallen dat sinds  1909
door het Staatsmijnbedrijf subsidies werden verstrekt aan met name
rooms-katholieke kerkbesturen   in  de mij nstreek van Limburg  "ter
tegemoetkoming in de kosten, verbonden aan de behartiging der
geestelijke belangen van arbeiders bij de Staatsmijnen"(262). Om de
aandacht van de Staten-Generaal op deze zaak te richten, stelde hij
voor op de begroting voor 1914 de desbetreffende post met f 1,- te
verhogen. Dit werd het begin van een bijna jaarlijks terugkerende
discussie in de Staten-Generaal: de kwestie kwam aan de orde naar
aanleiding van de begrotingen voor 1914, 1915, 1920, 1927, 1928,
1929, 1930 en 1932.
Door een "ongeluk" werd het voorstel voor 1914 verworpen, maar

toen de Tweede Kamer in het voorlopig verslag over hoofdstuk X van
de Rijksbegroting voor 1915 duidelijk maakte dat zij wel voelde
voor de post voor subsidien aan kerkbesturen in de mijn-
streek(263), verhoogde zijn opvolger  de post "algemene onkosten
voor het Staatsmijnbedrij f "  met  f   1,-   ;   de  post werd aangenomen.
De argumenten die van de zijde der regering in de loop der jaren

werden gehoord voor handhaving van de post waren(264): het gaat
hier om het optreden van de staat als werkgever, en niet als
overheid; net als particuliere ondernemingen hier doen, moet de
staat een steentj e bijdragen  in de kosten  van de geestelijke
verzorging van de arbeiders; in de omringende landen gebeurt dit
ook; de snelle industriele groei in dit gebied geeft de kerken veel
extra hoge kosten en daarin moet worden bijgedragen: een gedeelte
daarvan moet (voorlopig) als blijvende bijdrage worden gezien, en
een gedeelte is (wellicht) van voorbijgaande aard. Naar aanleiding
van de begroting voor 1928 zei minister Van der Vegte:

"Ik hoop, dat het geestelijk leven in de mijnstreek z66 sterk kan
en zal worden,   dat die kerkelij ke gemeenten zeggen: wij bedanken
voor dien steun."(265)
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Steun voor de IJsselmeerpolders. Vanaf 1928 bevatte de begroting
voor het Zuiderzeefonds een post voor steun aan kerkenbouw en bouw
van   "ontspanningslokalen" ( 266).   Deze   post was opgenomen   naar   aan-
leiding van een verzoek tot subsidie van kerkelijke zijde. Deze
post heeft vanaf 1928 tot 1932 vragen opgeroepen in de Staten-

Generaal, maar bleef gehandhaafd(267). In de memorie van antwoord
bij de begroting voor 1932 ging minister Reymer op de vraag van
grondwettigheid van de subsidie in, en gaf ook een overzicht van de
verstrekte subsidies, aan wie ze verstrekt waren, waarvoor, en
volgens welke criteria(268).
Voor de Noordoostpolder is op 31 maart 1955 tot stand gekomen de

regeling financiering kerkenbouw. Voor de overige IJsselmeerpolders
stelde de minister van Verkeer en Waterstaat op 28 juni 1962 de
Regeling financiering kerkenbouw in de IJsselmeerpolders vast(269).

Gemeentelijke subsidies voor kerkenbouw. Gemeentelijke subsidiering
ten behoeve van de kerk heeft een lange geschiedenis achter zich:

in 1876(270) werden de keizerlijke Decreten van 1806 en 1809(271)
ingetrokken, waardoor de begrotingen van de gemeenten waar de
betreffende bepalingen gegolden hadden, ontlast werden van de uit-
gaven van de eredienst. Dit betekende niet dat de gemeenten ophiel-
den geld ter beschikking te stellen(272): in 1882 en 1902 strandden

verzoeken om spontane vernietiging door de Kroon van gemeentelijke
begrotingsposten voor steun aan kerkenbouw(273); er werd door de
Kroon geen strijd met de wet of het algemeen belang gevonden.

In beroep tegen onthouding van goedkeuring aan de gemeentelijke

begroting door gedeputeerde staten hebben gemeenten wel eens
ongelijk gekregen van de Kroon: "niet aannemelijk is gemaakt, dat
het gemeentebelang in die mate daarbij betrokken is, dat het ver-
leenen van subsidie ten behoeve daarvan gerechtvaardigd zou
zijn"(274) en toen het ging om "niet een voor de uitoefening van

den eeredienst benoodigd gebouw, doch eene op zichzelf staande
bijzondere uiting van devotie van een deel (...) der ingezete-
nen"(275).
Enige bekendheid heeft gekregen het koninklijk besluit van 9

augustus 1954(276). De Kroon vernietigde het besluit van gedepu-
teerde staten tot onthouding van goedkeuring aan een besluit van de
gemeenteraad tot het verlenen van een bijdrage in de kosten van

stichting en inrichting van een Rooms-Katholieke Kerk. De Kroon
overwoog:

"dat het verlenen van subsidie door een gemeente voor de bouw van
een kerk niet in strijd is met enige wettelijke bepaling ...;

dat, daargelaten of ook om andere redenen kan worden aangenomen,
dat het gemeentelijk belang door het verlenen van het even-
bedoelde subsidie gediend wordt, niet kan worden ontkend, dat het
belang der gemeente Nijmegen betrokken is bij de bouw van een in
de stadsuitbreiding in het Willemskwartier passend kerkgebouw,
waaraan, zoals uit de stukken blijkt, dringend behoefte bestaat".

Ook uit financieel oogpunt bestond volgens de Kroon tegen het

besluit geen bezwaar; er werd geen strijd met wet of algemeen
belang geconstateerd.
Hoewel er door de beslissing niets aan de bestaande praktijk

veranderde, heeft deze veel discussie uitgelokt in de Staten-
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Generaal, zowel  bij de schri f telij ke  als de mondelinge behandeling
van hoofdstuk V van de Rijksbegroting voor 1955(277). Een jaar
later kwam de kwestie weer ter tafel; de minister kwam toen met het
besluit tot het instellen van een commissie.

Verschillende malen  hee f t de regering  tij dens de behandeling  van
hoofdstuk V van de rijksbegroting overzichten overgelegd over de
stand van zaken betreffende gemeentelijke subsidiering van kerken-
bouw(278). Meestal werd subsidie op incidentele basis verleend,
verordeningen ter zake kwamen minder voor.

Wet Premie Kerkenbouw. De discussie naar aanleiding van de gemeen-
telijke subsidiepraktijk bij stichting van kerkgebouwen, vormde de
aanleiding tot de instelling van de Commissie-Sassen met als taak

het uitbrengen van advies over de vraag "of het aanbeveling
verdient richtlijnen te stellen voor de subsidiering door de
overheid van kerkgenootschappen ter zake van de bouw van kerken
en/of de verwerving van grond voor die bouw en, zo deze vraag

bevestigend zou worden beantwoord, daartoe de nodige voorstellen te
doen"(279). De Staatscommissie beantwoordde deze vraag bevestigend;
het rapport werd vergezeld van een concept-voorstel van Wet
Bij dragen Kerkenbouw.
Enkele jaren later werd van regeringszijde een voorstel van wet

ingediend geinspireerd door het concept van de Staatscommissie,
uiteindelijk leidend tot de Wet Premie Kerkenbouw. Hierna wordt

stilgestaan  bij de reikwijdte  van  de  wet, de positie  van de lagere
overheden, en de grondslag van de wet.
Anders dan citeertitel en intitul& doen vermoeden, heeft de wet

niet alleen betrekking gehad op subsidiering van stichting van
kerkgebouwen. De wet had ook betrekking op subsidieverlening aan
"
rechtspersoonlijkheid bezittende genootschappen op geestelijke
grondslag, andere dan kerkgenootschappen, ter zake van de stichting
van gebouwen bestemd tot het houden van openbare bijeenkomsten om
zich te bezinnen op de aan die genootschappen ten grondslag

liggende levensovertuiging", zoals de considerans vermeldde.
Zich beroepend op de taakstelling die zij had gekregen, had de

Commissie-Sassen zich beperkt tot de vraag naar subsidiering van

kerkgenootschappen. In het voorstel van wet betrok de regering
echter ook andere genootschappen op geestelijke grondslag. Hiervoor
was de volgende constructie gekozen: regeling van de hoofdzaken van
subsidiering voor kerkenbouw in hoofdstuk 1 van de wet, en

vervolgens bepaling dat bij algemene maatregel van bestuur regeling
van subsidiering voor gebouwen van andere genootschappen op
geestelijke grondslag zou plaatsvinden. De bij of krachtens de wet
gestelde regels ten aanzien van subsidiering van kerkgebouwen

zouden voor de andere gebouwen "zoveel mogelijk van overeenkomstige
toepassing" zijn.
Deze constructie was ingegeven door de overweging dat "de Kerken

naar aard en wezen zo verschillend (zijn) van niet-kerkelijke
genootschappen op geestelijke grondslag, dat ook een in de wet op
te nemen gelijkstelling niet aanvaardbaar zou zijn"(280). Onder
verwijzing naar de juridische vormgeving van de door de overheid
bekostigde categoriale geestelijke verzorging, wilde zij wel de
mogelijkheid openen voor subsidiering van bezinningscentra, evenals
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voor kerkgebouwen. Tijdens de parlementaire behandeling bleef de
regering vanuit dit standpunt de structuur van het voorstel van wet
verdedigen, waaraan zij toevoegde het beginsel van gelijke behan-

deling dat in haar ogen door het voorstel werd gerespecteerd(281).
Bij amendement werd het voorggstelde artikel 13, eerste lid,
gewijzigd door het te subsidieren percentage van de

stichtingskosten voor andere dan kerkgebouwen wettelijk vast te
leggen; ook werd de considerans aangepast. Het tweede lid van

artikel 13 bleef ongewijzigd:
"Op het verstrekken van een premie, als bedoeld in het vorige
lid, zijn de bij en krachtens deze wet gestelde regelen voor het
verstrekken van een premie ter zake van de stichting van kerk-

gebouwen zo veel mogelijk van overeenkomstige toepassing."
Gezien de aanleiding tot de instelling was begrijpelijk dat de

minister bij de installatie van de Commissie-Sassen aandacht vroeg
voor de positie die gemeentebesturen ten opzichte van subsidiering
van kerkenbouw zouden moeten innemen(282). De Commissie-Sassen koos
bewust voor subsidiering door de rijksoverheid uit het oogpunt van

"bevordering van de grootst mogelijke gelijkheid van behandeling en
ter waarborging van de grootst mogelijke billijkheid en doel-

treffendheid in de besteding der overheidsgelden"(283);
subsidiering door lagere overheden wees zij van de hand. De rol die
deze laatsten blijkens het concept-voorstel toekwam zou feitelijk
van geen betekenis zijn(284).
Ook het voorstel van wet van de regering ging uit van uitsluiten-

de subsidiering door de rijksoverheid uit een oogpunt van gelijke
behandeling van de genootschappen(285). Daartoe bepaalde artikel
12, eerste lid, van het voorstel:

"Ter   zake   van de stichting van kerkgebouwen, waarop   deze  wet   van
toepassing is, wordt van overheidswege middellijk of onmiddellijk
geen andere bijdrage, in welke vorm en onder welke benaming ook,
verstrekt dan de krachtens deze wet verstrekte premie.

1,

Om ook de kerkelijke gebouwen die niet onder de toepassingssfeer
van de wet zouden vallen uit te sluiten van subsidiering door de
lagere overheden, werd bij nota van wijzigingen een tweede volzin
aan het artikellid toegevoegd. Het betrof hier de in artikel 2

onder  b,  c,  en d genoemde "noodkerken", "tijdelijk  tot  kerk
ingerichte gebouwen, die niet tot openbare godsdienstoefening zijn
bestemd" en "kerkgebouwen, gesticht ter vervanging of uitbreiding
van een bestaand kerkgebouw"(286).
Andere vormen van plaatselijke subsidiering zoals verstrekt als

bijdrage in de bezoldiging van bedienaren der eredienst, werden
niet door de wet uitgesloten.

De discussie die was ontstaan naar aanleiding van het koninklijk
besluit tot vernietiging van de onthouding van goedkeuring door

gedeputeerde staten van gemeentelijke subsidiering van kerkenbouw
betrof niet alleen de vraag naar het overheidsniveau waarop
subsidiering plaats moest vinden, maar had ook een principieel
aspect: de subsidiering als zodanig werd ter discussie gesteld.
De Commissie-Sassen besteedde aan deze laatste kwestie aandacht

door in haar rapport een opsomming te geven van argumenten v66r en

tegen vaststelling van een wet zoals zij in concept had voor-
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gesteld(287). Voorafgaand aan de argumenten v66r subsidiering die de
feitelijke wenselijkheid en noodzakelijkheid beoogden aan te tonen
voerde zij aan:

"De in brede lagen van het Nederlandse volk bestaande over-
tuiging, dat een krachtig kerkelijk leven van een zodanig open-
baar belang is, dat het reeds daarom de overheid niet onverschil-
lig kan laten, of de kerkgenootschappen in het huidige bestel ook
materieel in staat  zijn,   hun  taak en zending op adequate  wij ze  te
volvoeren. De aanwezigheid in kwalitatief en kwantitatief
voldoende mate van kerkgebouwen met de daarbij behorende bij-
gebouwen en pastorieen is daartoe noodzakelijk."(288)
De regering voerde aanvankelijk vooral praktische argumenten aan

ter motivering van het voorstel; deze waren geont op die van de
Commissie-Sassen(289). Later gaf zij meer in het bijzonder aan

waarom zij hier een taak voor de overheid zag. Hierbij kwam naar
voren dat de aanwezigheid van een goed functionerend kerkelijk
leven ook van openbaar belang was(290).

Slot

In de Nederlandse grondwetten vanaf 1814 is een groot aantal
bepalingen gewijd aan de godsdienst; vanaf 1815 te vinden in het
hoofdstuk  "Van de(n) Godsdienst". Ook buiten dit hoofdstuk waren
bepalingen te vinden waarbij de godsdienst een rol speelde: op het

gebied van de incompatibiliteit van het lidmaatschap van de
Staten-Generaal met de functie van geestelijke of bedienaar der
godsdienst (1848-1887), en de uitvoering van wetten aangaande de
godsdienst door provinciale staten (1814-1848).
Werd in de Grondwet van 1814 een onderscheid gemaakt tusen de

christelijk hervormde kerk en -godsdienst, en de "andere gezind-
heden", vanaf 1815 werden in de Grondwet meer algemene bewoor-
dingen gebruikt. Dit betekende intussen niet dat er geen onder-
scheid meer werd gemaakt tussen de verschillende godsdienstige

gezindheden: ondanks de bepalingen van gelijke bescherming van de
kerkgenootschappen (en de gelijke benoembaarheid voor de lands-
bedieningen) behield de Hervormde Kerk met name op financieel

gebied een bevoorrechte positie, en hadden op hun beurt de in 1815
bestaande kerkgenootschappen een betere positie dan de later
ontstane. Bovendien bevatte de Grondwet sinds 1848 enkele neutraal
geredigeerde bepalingen die (nagenoeg) uitsluitend betrekking
hadden op de Rooms-Katholieke Kerk, namelijk de bepaling waarbij
het recht van placet werd afgeschaft, en de bepaling betreffende de
openbare godsdienstoefening buiten gebouwen en besloten plaatsen.

In zijn algemeenheid kan niet gezegd worden dat vanaf 1814 door
de grondwetgever wat de godsdienst betreft een steeds ruimhartiger
standpunt werd ingenomen: op sommige punten was juist het tegen-

deel het geval, denk aan het in 1848 opgenomen processieverbod. In
de Grondwetscommissie van 1814 was hierover ook wel gesproken, maar
het idee had geen enthousiasme ontmoet.
Vergelijking van overeenkomstige grondwettelijke bepalingen

omtrent de godsdienst in de achtereenvolgende redacties van 1814,
1815 en 1848 laat verschuivingen zien in de omschrijving van het
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object van de garantie van vrijheid. Ter verruiming, in ieder geval
ter verduidelijking, van de reikwijdte van de bepaling over
individuele godsdienstvrijheid, werd in de betreffende bepaling in
1815 de voordien gebruikte term "godsdienstige begrippen" vervangen
door "godsdienstige meeningen". Daarna werd in de literatuur
kritiek uitgeoefend op de redactie van de bepaling die gelijke
behandeling bood aan "belij ders der onderscheidene godsdiensten"
aangezien deze laatste aanduiding een minder ruime strekking had
dan een waarbij van "godsdienstige meningen" sprake  zou zijn.
De bepaling betreffende gelijke bescherming van de godsdienstige

collectiviteiten sprak in 1814 van "alle de bestaande Gods-
diensten". Wegens de onbepaaldheid ervan werd hiervoor in 1815 de
aanduiding "alle gezindheden" in de plaats gesteld. De bepaling
fungeerde later echter onbedoeld en onvoorzien als rechtvaardiging
voor het overheidsoptreden tegen de Afgescheidenen. Het begrip
"gezindheden" bleek ook niet toereikend en werd in 1848 met een

beroep op bevordering van duidelijkheid vervangen door "kerkgenoot-
schappen". Het begrip "gezindheden" werd in de financidle
bepalingen w61 gehandhaafd. De regering stelde zich daarbij op het
standpunt dat in het kader van het betreffende artikel tussen de

begrippen "gezindheden" en "kerkgenootschap" geen verschil bestond.
Duidelijk was echter dat wijziging van de bepaling consequenties in
de toepassing kon meebrengen. Door handhaving van de oorspronke-
lijke term werd de bestaande situatie bestendigd.
De discussie over de betekenis van de grondwettelijke bepalingen

over openbare godsdienstoefening (artikel 184 oud Grondwet) is
complex en lijkt op het eerste gezicht vooral technisch van aard.

De gevoerde discussie is echter van belang niet alleen voor de
beoordeling van de gemeenschappelijke godsdienstvrijheid maar ook
voor de verhouding van de kerkelijke organisatie en de staat.
Wanneer men uitgaat van het vereiste van een kerkgenootschappelijke
band, en de bepaling van toepassing acht op alle kerkelijke

verrichtingen en combineert met een interpretatie die preventief
overheidsoptreden geoorloofd acht, zijn de bepalingen te zien als
formulering van de bestaansvoorwaarden van kerkgenootschappen. Het
belang van deze bepalingen voor de kerk als organisatie blijkt
anderzijds ook bij een repressieve benadering samen met een uitleg
van het begrip "openbare godsdienstoefening" als uitsluitend
"kerkelijke plechtigheid". Bedacht moet daarbij dan worden dat van
1815 tot 1848 alleen "gelijke bescherming" werd verleend aan

"binnen het Rijk bestaande gezindten" zodat van vrijheid van kerk-
formatie niet gesproken kon worden, zoals verder ook bleek uit het
overheidsoptreden op grond van de Code P&nal. Tussenliggende
interpretaties van genoemde elementen uit de grondwettelijke
bepalingen over openbare godsdienstoefeningen kwamen voor. In de
jurisprudentie is het begrip "(openbare) godsdienstoefening" nogal
restrictief geinterpreteerd. Bij de inhoud van het begrip is in de
jurisprudentie niet veel stilgestaan.

Het hoofdstuk "Van den Godsdienst" zoals het in 1848 zijn uitein-
delijke vorm kreeg, schafte in artikel 170 (artikel 187 oud
Grondwet) preventief overheidsingrijpen af, maar slechts voor wat

betreft het recht van placet; een ruimere redactie waaronder ook de
collatierechten begrepen zouden worden, werd bewust afgewezen.
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Artikel 169 Grondwet 1848 (artikel 186 oud Grondwet) dat bepaalde
dat de Koning waakt dat alle kerkgenootschappen zich houden binnen
de palen van gehoorzaamheid aan de wetten van de staat, was repres-
sief bedoeld, maar kon naar de tekst ook preventief optreden
inhouden. Hetzelfde geldt voor artikel 167, tweede lid, Grondwet
1848 (artikel 184, tweede lid, oud Grondwet) betreffende openbare

godsdienstoefening buiten gebouwen en besloten plaatsen. De opvat-
ting dat artikel 164 Grondwet 1848 (artikel 181 oud Grondwet) dat
ieder de vrijheid garandeerde zijn godsdienstige meningen met
volkomen vrijheid te belijden, preventief optreden kon meebrengen,
vormde een uitzondering.
De grondwettelijke regeling van de financiele relatie tussen kerk

en staat was mede blijkens de (voor)geschiedenis vooral gericht op
bevriezing van de bestaande situatie. Buiten de Grondwet om hebben
echter ook financiele betrekkingen tussen kerk en staat bestaan,

zowel op nationaal als plaatselijk niveau. Rechter en Kroon hebben
zich tegenover deze vormen van steunverlening in het algemeen
soepel opgesteld. Aanvankelijk was de koppeling tussen financiele

steunverlening uit 's lands kas en het recht van inzage en beschik-
king expliciet in de Grondwet neergelegd. In 1815 werd dit terug-
gebracht tot het zorgen dat de toegestane penningen niet voor

andere doeleinden werden besteed, dan waarvoor zij bestemd waren.
De grondwettelijke termen "gelijke bescherming" en "zorgen  voor",

drukten een zekere welwillende houding uit ten opzichte van de

kerken, maar duidden aan de andere kant op de mogelijkheid van te
veel bemoeienis. Het feit dat er speciale departementen hebben
bestaan voor de zaken van de rooms-katholieke eredienst, en de
hervormde e.a. erediensten is op zichzelf al tekenend. Kan men uit
andere grondwetsartikelen een zekere terughoudendheid ten aanzien

van de kerken bespeuren, uit de staatsrechtelijke praktijk bleek
dat de zeggenschap van de overheid in kerkelijke zaken aanzienlijk
was, het meest wellicht nog in de zaken van de hervormden. De Wet
op de kerkgenootschappen, die toch ook enkele bepalingen met een
preventief karakter bevatte, kon door het opnemen van artikel 1
niet direct verandering brengen in de intensieve betrokkenheid van
de overheid met de kerk; deze betrokkenheid is geleidelijk aan
afgenomen, vaak dan wel met verwijzing naar artikel 1 van de Wet op
de kerkgenootschappen. Dat de overheid niet altijd een even consis-
tent en doordacht beleid voerde met betrekking tot de kerken blijkt

wel uit de wijze waarop de Wet vereniging en vergadering werd
toegepast.
Bij de bepalingen in het hoofdstuk "Van den godsdienst", dat al

met al veel gelegenheidsbepalingen bevat, is, begrijpelijkerwijs,
in eerste instantie aan de christelijke (en joodse) gezindten
gedacht. De bepalingen hebben vragen opgeroepen omtrent de toepas-

baarheid op niet-godsdienstige overtuigingen; pas later is men gaan
denken aan belijders van niet-christelijke godsdiensten.
Het recht van godsdienstvrijheid is het oudste in de Grondwet

opgenomen grondrecht. Het recht dat de individuele vrijheid van
belijdenis garandeert is als zodanig pas in 1815 in de Grondwet
opgenomen; in 1814 werd wel de bepaling opgenomen dat de belijders
van de bestaande godsdiensten dezelfde burgerlijke voorrechten
genoten en gelijke aanspraak hadden op het bekleden van waardig-
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heden, ambten en bedieningen, maar dit was vooral bedoeld als
tegenhanger van de bepaling over de godsdienst van de Soevereine

Vorst. In het oorspronkelijke voorstel kwam het niet voor: de
inhoud werd vanzelfsprekend geacht, ook zonder uitdrukkelijke
vermelding.
Opvallend is dat in 1848 de regering zich uitermate heeft inge-

spannen om de individuele belijdenisvrijheid zo ruim mogelijk te
doen zijn; toen vanuit de Tweede Kamer druk werd uitgeoefend om een

clausulering op te nemen in het voorgestelde artikel, koos zij de
minst verstrekkende. Tegelijkertijd werd echter de openbare
godsdienstoefening buiten gebouwen en besloten plaatsen nagenoeg
onmogelijk gemaakt.

Incidenteel is in verband met godsdienstvrijheid gewezen naar
andere grondrechten: door de Tweede Kamer naar het tijdens de her-

ziening van 1848 voorgestelde recht van drukpersvrijheid als
argument voor het opnemen van een beperkingsclausule bij de
bepaling over het recht van individuele godsdienstvrijheid; en naar

de in 1848 voorgestelde bepaling omtrent de verzekering van het
briefgeheim als argument tegen het uitdrukkelijk in de Grondwet
afschaffen van het recht van placet. De vraag naar toepasselijkheid

van de Wet vereniging en vergadering op kerkgenootschappen kan ook
in dit licht gezien worden.
In het verleden zijn in het kader van besprekingen van het recht

van godsdienstvrijheid wel vragen opgeworpen omtrent de beper-
kingsmogelijkheden van het recht, omtrent de mate waarin bij
benoemingen als geschiktheidseis toch rekening gehouden mag warden

met godsdienstige voorkeuren, en omtrent de werking van het grond-
recht ten aanzien van personen die tot de overheid in een bijzon-
dere verhouding staan; onderwerpen die nog steeds van belang zijn.



Hoofdstuk II

KERK EN STAAT: ARTIKEL 6 GRONDWET

Inleiding

Na een herzieningsprocedure die acht jaar in beslag heeft
genomen, is op 17 februari 1983 de herziene Grondwet in werking
getreden. Een van de kenmerken van de huidige Grondwet is dat de
grondrechten in 66n hoofdstuk zijn geplaatst, het eerste, en dat in
dat hoofdstuk behalve klassieke ook sociale grondrechten zijn
opgenomen.
Met het inwerkingtreden van de herziene Grondwet zijn de

artikelen 181-187 oud Grondwet, die betrekking hadden op de
godsdienst, vervallen. In eerste instantie is artikel 6 Grondwet

hiervoor in de plaats gekomen; daarnaast bevatten de additionele
bepalingen twee artikelen die de godsdienstvrijheid betreffen. Ook

andere in de Grondwet opgenomen grondrechten zijn voor de verhou-
ding tussen kerk en staat van betekenis; de centrale plaats wordt
echter ingenomen door artikel 6.

In dit hoofdstuk wordt nagegaan welke betekenis artikel 6
Grondwet heeft voor de verhouding tussen kerk en staat. Daartoe

wordt allereerst stilgestaan bij de inhoud van de samenstellende
elementen van artikel 6 Grondwet (A). Daarna wordt aandacht
geschonken aan het systeem van beperkingen van grondrechten in de
huidige Grondwet en de consequentie daarvan voor de godsdienst-
vrijheid (B). Vervolgens komt de betekenis van de voor Nederland
geldende verdragsbepalingen betreffende de godsdienstvrijheid aan
de orde vanwege mogelijke invloed op de interpretatie van artikel 6
Grondwet (C) en tenslotte wordt het resultaat van de grondwets-
herziening afgezet tegen de grondwettelijke regeling van de
verhouding tussen kerk en staat van v66r de herziening (D).
Gezien de invloed die de voorstellen van de Staatscommissie-Van

Schaik, de Proeve, de Staatscommissie Cals-Donner en wetsontwerp
11 051 gehad hebben op de gedachtenvorming rondom de herziening van
de Grondwet, wordt in de paragrafen A en B de wordingsgeschiedenis
van artikel 6 Grondwet mede in het licht van deze voorstellen
bezien.
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A. Artikel 6 Grondwet; belangrijke elementen

1. Ieder heeft het recht

Artikel 6 Grondwet garandeert een ieder het recht op vrijheid van
godsdienst of levensovertuiging. Dit betekent niet dat andere
grondrechten geen betekenis hebben of kunnen hebben voor de gods-
dienst (of levensovertuiging); artikel 6 Grondwet neemt echter de
centrale plaats in. Artikel 6 Grondwet luidt:

"1. Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging,
individueel  of in gemeenschap met anderen,   vrij te belij den,
behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.
2. De wet kan terzake van de uitoefening van dit recht buiten
gebouwen en besloten plaatsen regels stellen ter bescherming van
de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding

of voorkoming van wanordelijkheden."
Artikel 6 Grondwet is geformuleerd als een recht; (klassieke)

grondrechten kunnen ook op andere manieren geformuleerd worden,
bijvoorbeeld als verbod of als competentieverlening(1). Voor het

karakter van het grondrecht is dit niet wezenlijk(2).
In de garantie van grondrechten worden algemene rechtsbeginselen

gepositiveerd tot rechtsnormen. Als beginselen gaan grondrechten
uit boven hun vormgeving in grondwetten (en verdragen); als rechts-
normen fungeren zij binnen de kaders van het bestaande constitu-
tionele (en internationale) bestel. Klassieke grondrechten
begrenzen de staatsmacht en vestigen een (juridisch afdwingbare)
aanspraak op eerbiediging van die begrenzing. Tegenover de
"grondrechtsdrager" staat de "grondrechtsadressaat"(3).
Grondrechten vormen onvervreemdbare rechten inherent aan de
menselijke persoon. Subjectieve rechten in de zin van "aanspraken
op economisch waardeerbare prestaties"(4) kunnen nauw verbonden
zijn met grondrechten: wetgeving ter uitvoering van sociale

grondrechten kan deze rechten in het leven roepen. Ook uit klas-
sieke grondrechten kunnen subjectieve rechten in bovenstaande
betekenis voortvloeien: zo is het mogelijk dat geldelijke

aanspraken gefundeerd worden in een klassiek grondrecht; men
spreekt dan van een "institutionalisering" van dat grondrecht(5).

Is de formulering van een grondrecht niet wezenlijk voor het
karakter van een grondrecht, de formulering bepaalt wel de
daadwerkelij ke reikwij dte   van de garantie; hierbij   zij n   twee   met
elkaar samenhangende elementen te onderscheiden: wat wordt er
gegarandeerd, en wie zijn als drager van het gegarandeerde recht
aan te merken? Voor het eerste element zijn van belang de betekenis

van samenstellende onderdelen van de grondrechtsbepaling in
combinatie met het systeem van toegelaten beperkingen(6). Aller-

eerst zal worden stilgestaan bij het aspect van het dragerschap van
een grondrecht in het algemeen en van artikel 6 Grondwet in het
bij zonder.

In de huidige Grondwet zijn de grondrechten samengebracht in &6n
hoofdstuk. De vrijheid van godsdienst of levensovertuiging wordt in
65n, uit twee leden bestaand artikel gegarandeerd. In het eerste lid
van artikel 6 wordt het eigenlijke recht geformuleerd, voorzien van
een beperkingsclausule; in het tweede lid wordt een extra beper-
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kingsmogelij kheid geschapen voor bepaalde  wij zen van uitoefening
van het in het eerste lid gegarandeerde recht.
Het door artikel 6 Grondwet gegarandeerde recht was in de

voorstellen van de Staatscommissie-Van Schaik(7), de Proeve(8), de
Staatscommissie Cals-Donner(9), en van wetsontwerp 11 051(10) neer-
gelegd in verschillende bepalingen met een onderling vergelijkbare
structuur. In de voorstellen van de Staatscommissie-Van Schaik:

art.    181 : "Ieder belij d t. . . " ,
art.  183: "De belij ders der onderscheidene godsdiensten genieten

(...) en hebben (...) aanspraak op ...",
art.  182:  "Aan alle kerkgenootschappen wordt ( . . . ) verleend."
art. 184: "Het recht (...) wordt erkend."
In de latere voorstellen kwam het door de Staatscommissie-Van

Schaik voorgestelde artikel 183 als zodanig niet meer voor. In
plaats van "kerkgenootschappen" uit het voorgestelde artikel 182
koos de Proeve voor "godsdienstige gezindten":   over de betekenis
van het woord "kerkgenootschappen"  was  te veel onduidelijkheid;   het
leende zich niet goed voor een ruime interpretatie: "het standpunt
is verdedigd dat niet-christelijke of niet-joodse godsdienstige
corporaties daaronder niet begrepen kunnen zijn"(11). De Staats-
comissie Cals-Donner en wetsontwerp 11 051 spraken van "kerken,
godsdienstige gemeenschappen en genootschappen op grondslag van een
levensovertuiging". Deze aanduidingen proberen zo duidelijk
mogelijk aan te geven wie als drager van het daar geformuleerde
grondrecht te beschouwen zijn. Deze bepalingen zijn geformuleerd
met het oog op groepen en organisaties: deze kunnen ook grond-
rechtsdrager zijn. Het karakter van grondrechten als onvervreemd-
bare rechten inherent aan de menselijke persoon doet hieraan niets
af.

De andere bepalingen betreffende de godsdienstvrijheid in het
voorstel van de Staatscommissie-Van Schaik spreken - zo ook artikel
5, eerste en derde lid, van de Proeve, artikel 6, eerste en derde
lid, van het voorstel van de Staatscommissie Cals-Donner en artikel
9, eerste en derde lid, van wetsontwerp 11 051 - van "ieder" en van
een recht dat wordt "erkend". Op het eerste gezicht is hier minder
duidelijk  wie als drager  is  aan te merken. Na verwij zing  naar
artikel 25 van het Europees Verdrag dat uitdrukkelijk ook klacht-
recht toekent aan groepen en organisaties, vermeldde de Proeve dat
de waarborg van de grondwettelijke grondrechten tegenwoordig ook
geacht wordt collectiviteiten te omvatten "althans voor zover dit
met  de  aard  van een grondrecht in overeenstemming  is".  Een
expliciete bepaling hieromtrent achtte de Proeve niet nodig; de
reikwijdte van het grondrecht is af te leiden door interpretatie
van het artikel(12).
Artikel 6 Grondwet is geformuleerd vanuit het individu: "Ieder

heeft het recht, •individueel of in gemeenschap met anderen ...".
Door de zinsnede "in gemeenschap met anderen" houdt de bepaling ook
een erkenning in van collectief belijden. Tijdens de parlementaire
behandeling is bovendien uitdrukkelijk naar voren gebracht dat
grondrechten ook gelden voor rechtspersonen en groepen en
organisaties zonder rechtspersoonlijkheid voor zover dat met de
aard van het grondrecht in overeenstemming is(13). Hoewel de
toevoeging "voor zover dat met de aard van het grondrecht in
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overeenstemming is" geen eenduidig criterium is, bestaat er  geen
reden deze toevoeging in begrenzende zin op te vatten. Voor de

bescherming van de vrijheid van godsdienst liggen hier geen
beperkingen. Het recht kan juist voor groepen van belang zijn. Het
spreekt vanzelf dat de erkenning van bescherming van collectivi-
teiten en dus ook van kerkgenootschappen door grondrechten van
belang is voor de verhouding tussen kerk en staat, zeker nu de

kerkelijke organisatie niet als zodanig meer in de Grondwet genoemd
wordt(14).
Klassieke grondrechten gelden in de verhouding tussen overheid en

burger. Bij de Grondwetsherziening van 1983 is in principe ook de
horizontale werking van grondrechten aanvaard, de werking van
grondrechten in de verhouding tussen burgers onderling. De wijze

waarop en de mate waarin grondrechten horizontaal werken, verschilt
per grondrecht en kan van geval tot geval uiteenlopen(15).

2. Vrij belijden

De voorstellen van de Staatscommissie-Van Schaik, de Proeve,
Staatscommisie Cals-Donner, wetsontwerp 11 051 en artikel 6, eerste
lid, Grondwet garanderen  alle  een "vrij belij den"  o f een equivalent".."hiervan(16). Men kan zich afvragen wat met het woord  vriJ  bedoeld

"           "wordt, en wat precies onder  beliJden  verstaan moet worden. De
toelichting van de Staatscommissie-Van Schaik richtte zich met name
op het "vrij", evenals de Proeve, terwijl niet speciaal werd stil

gestaan  bij de inhoud  van het begrip "belijden". De Staatscommissie
Cals-Donner besteedde aandacht aan beide begrippen( 17). Tijdens  de
parlementaire behandeling van artikel 6, eerste lid, Grondwet kwam
vooral het begrip "belijden" voor het voetlicht.
Artikel 181 volgens het voorstel van de Staatscommissie-Van

Schaik luidde:
"                                                                         "Ieder belijdt vrijelijk zijn godsdienstige meningen.

Het woord "vrijelijk" beoogt uit te drukken dat de vrijheid niet
volkomen is(18).
Artikel 5, eerste lid, volgens de Proeve luidde:
"
Ieder heeft het recht zijn godsdienstige overtuigingen vrij te

belij den."
Met het woord "vrij" wordt hetzelfde bedoeld als met het woord
"vrijelijk"  van de Staatscommissie-Van Schaik(19).
Artikel 6, eerste lid, volgens het voorstel van de Staats-

commissie Cals-Donner:
" Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging  vrij
te belijden. "

De commissie gaf de volgende toelichting op het begrip "vrij":  een
materieel verschil met artikel 181 oud Grondwet dat sprak van "met
volkomen vrijheid" is niet beoogd. "In het bestaande artikel wordt
een restrictie gemaakt voor zoveel betreft de strafwet. Deze
restrictie is in de nieuwe redactie vervallen. Met het oog hierop

" . . "lijkt het woord    vriJ meer adequaat. De vrijheid kan nooit
volkomen zijn in de letterlijke betekenis van het woord; beperkin-
gen, voortvloeiende uit het gemene recht zijn onvermijdelijk."(20)
De Staatscommissie Cals-Donner gaf ook een toelichting op het

woord "belijden": "Het woord "belijden" dient aldus geinterpreteerd
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te worden, dat hieronder zowel valt het huldigen van de godsdien-
stige of levensovertuiging als het zich daarnaar gedragen. Dit
houdt onder meer in, dat de wetgever geen godsdienst- of over-
tuigingsdelicten in het leven mag roepen. Anderzijds is belijden
wel gebonden aan de algemeen binnen de rechtsorde geldende
rechtsregels. (...) Voor de kerken staat voorts reeds vast, dat zij
in hun interne organisatie vrij zijn; zij zijn met name niet
gebonden aan de voorschriften, welke te dien aanzien in de Wet

vereniging en vergadering van 1855 zijn gegeven."(21)
De regering sloot zich in de memorie van toelichting op artikel

1.6 van wetsontwerp 13 872 uitdrukkelijk bij dit standpunt aan(22).

Duidelijk is dat het begrip "belijden" ruim moet worden opgevat.
De  omschrij ving  van  het "niet alleen huldigen  van de godsdienstige
of levensbeschouwelijke overtuiging, maar ook het zich daarnaar
gedragen"  blij ft echter  nog  vrij   vaag. Het ontbreken  van een nadere
inhoudsbepaling, zoals de voor Nederland van belang zijnde
internationale bepalingen geven(23), kan zeker gezien worden als
een bezwaar; naast de ruime omschrij ving spelen hierbij   nog  twee
andere zaken een rol: de opname van het begrip "levensovertuiging"
naast de godsdienst en het stelsel van grondrechtsbeperkingen.
De regering verklaarde niet te vrezen dat de uitleg van het

begrip "belijden" op den duur zal leiden tot erkenning van algemene
beperkingen(24). Deze vrees was eerder verwoord door Burkens, die
juist door de waarborg mede geboden voor de belijdenis van niet
traditioneel in ons land voorkomende godsdiensten en voor het

belijden van levensovertuiging hiervoor aanleiding zag(25).
Beperkingen van grondrechten zijn op zich zelf niet exceptio-

neel(26). De huidige Grondwet kent een vrij duidelijk stelsel van
grondrechtsbeperkingen(27). Voor artikel 6, eerste lid, Grondwet
betekent dit dat slechts beperkingen door de formele wet mogelijk
zijn; het tweede lid van artikel 6 staat een ruimere beperking toe.
Door de combinatie van de ruime uitleg van het begrip "belijden",
de opname van de levensovertuiging en het feit dat beperkingen
slechts op een formele wet mogen berusten is een vrij ruime
garantie ontstaan(28).  Het is daarom niet onwaarschijnlijk  dat  op
den duur toch 6f naar de in eerste instantie niet toegelaten, maar

als uitzonderingsgeval niet onmogelijke (algemene, niet op een
clausule berustende) beperkingen zal worden gegrepen 6f een minder
ruime uitleg aan het begrip "belijden" zal worden gegeven(29). De
regering had zelf trouwens al aangegeven dat de uitleg van het

begrip "belijden" "niet meebrengt, dat het in artikel 1.6
omschreven recht nu ook in elk ander opzicht op de meest extensieve
wijze moet worden uitgelegd"(30). Veel houvast biedt een dergelijke
uitspraak niet: speelt hier het onderscheid tussen openbare en
niet-openbare godsdienstoefening een rol, en het onderscheid tussen

belijden binnen en buiten gebouwen en besloten plaatsen? Maakt het
verschil of het gaat om het uitvoeren van religieuze handelingen en
rituelen die door de betreffende godsdienst worden geeist van de
gelovige, die direct verband houden met de godsdienst, of die daar
in een iets verder verwijderd verband mee staan? Waarschijnlijk
kunnen deze factoren allemaal meespelen. Hoewel het hanteren van
dergelijke onderscheidingen beperkingen kan opleveren die op
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zichzelf wel aanvaardbaar te achten zijn, is het minder gewenst om

de met stelligheid gepresenteerde ruime omschrijving met een vrij
onduidelijke zinsnede te relativeren.

De ruime omschrijving van het begrip "belijden" is afkomstig uit
het voorstel van de Staatscommissie Cals-Donner. In de voorstellen
van de Staatscommissie Cals-Donner bleef men bij het belijden van
de godsdienstige overtuiging onderworpen aan de bepalingen van het
"gemene recht". In samenhang  met het huidige systeem van beperkin-
gen van grondwettelijke grondrechten betekent de ruime omschrij ving
een werkelijke verruiming van de garantie.

3. De begrippen godsdienst en levensovertuiging

In navolging van de voorstellen van de Staatscommissie
Cals-Donner en wetsontwerp 11 051 garandeert artikel 6 Grondwet
naast de vrijheid van godsdienst ook de vrijheid van levens-
overtuiging. In de voorstellen van de Staatscommissie-Van Schaik en
de Proeve kwam het begrip "levensovertuiging" als zodanig niet
voor. In deze paragraaf wordt ingegaan op de toelichting door de

"Staatscommissies(31) en Proeve gegeven op de begrippen "godsdienst
en "levensovertuiging" en de parlementaire behandeling van artikel
6 Grondwet voor zover betrekking hebbend op deze begrippen.

De Staatscommissie-Van Schaik heeft bij de herformulering van de
bepalingen van het hoofdstuk "Van de Godsdienst" aansluiting
gezocht bij de bestaande bepalingen. De voorgestelde bepalingen
handelen over de godsdienst; een eventueel op te nemen recht van

vrijheid van levensovertuiging komt niet aan de orde. Het begrip
"godsdienst" vormt een vaststaand gegeven: er worden geen beschou-
wingen gewijd aan het karakter van "godsdienst" en "godsdienstige
meningen". De vraag of niet-christelijke, niet-joodse godsdiensten
en geloofsovertuigingen, of niet-godsdienstige (levens)over-
tuigingen door het voorgestelde artikel warden bestreken, wordt
niet besproken. De noodzaak tot een dergelijke bespreking was

wellicht ook minder sterk aanwezig nu men bestaande grondwettelijke
begrippen handhaafde en deze niet hoefde af te zetten tegen nieuw

voorgestelde begrippen.
De Proeve spreekt in het voorgestelde artikel 5, eerste lid, van

"godsdienstige overtuigingen". Deze uitdrukking verdient volgens de
Proeve de voorkeur boven de uitdrukking "godsdienstige meningen"
gebezigd door artikel 181 Grondwet en door de Staatscommissie-Van
Schaik omdat het ten onrechte de indruk wekt van uitsluitend"

rationalistische opvattingen met betrekking tot de godsdienst.
Evenmin als het bestaande heeft het nieuwe artikel de bedoeling een
onderscheid te maken tussen "religious" en "non-religious
beliefs"."(32)
Het tweede lid van artikel 5 van de Proeve luidt:
"Aan alle godsdienstige gezindten wordt gelijke bescherming
verleend."

Dit artikellid vormt het equivalent van artikel 182 oud Grondwet
dat gelijke bescherming verleende aan alle kerkgenootschappen. De
Proeve heeft bewust afgezien van gebruik van het begrip
"kerkgenootschap" gezien de onduidelijkheid ervan.
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"(H)et standpunt is verdedigd dat niet-christelijke of
niet-joodse godsdienstige corporaties daaronder niet begrepen
kunnen zijn. Inderdaad leent het begrip zich niet goed voor een
ruimere interpretatie. In verband daarmee is het woord "kerk-
genootschappen" vervangen door "godsdienstige gezindten",
waarmede in zekere zin wordt teruggegrepen op de terminologie van
de grondwet van 1815, waarin werd gesproken over "godsdienstige
gezindheden."(33)
Artikel 6 Grondwet garandeert de vrijheid van godsdienst of

levensovertuiging, conform het voorstel van de regering gedaan in
wetsontwerp 13 872. Tijdens de parlementaire behandeling hebben in
verband  met de opname  van de vrijheid van levensovertuiging  met
name de volgende drie met elkaar samenhangende vragen gespeeld:
1. Als men uitgaat van de wenselijkheid vrijheid van levens-
overtuiging grondwettelijk te garanderen, welke garantie moet er
dan precies geboden worden?
2. Moet de vrijheid van levensovertuiging een plaats vinden in
hetzelfde artikel als de vrijheid van godsdienst?
3. Hoe verhouden de begrippen "godsdienst" en "levensovertuiging"
zich tot elkaar?
De aanzet tot beantwoording van deze vragen was al geleverd door

de Staatscommissie Cals-Donner die eenstemmig had voorgesteld de
vrijheid van levensovertuiging grondwettelijk te garanderen,
daarbij verwijzend naar "internationale documenten op het terrein
van de grondrechten", de overtuigingen  "in de nationale sfeer"  en
meer in het bijzonder naar het advies van het Humanistisch
Verbond(34).
Wat het eerste punt betreft, de mate van bescherming van de

levensovertuiging, merkte de Staatscommissie Cals-Donner op:
"
Het zou een miskenning zijn van de essentie van godsdienst en
levensovertuiging, indien men de wezensverschillen tussen beide

uit het oog zou verliezen. De erkenning, dat godsdienst en
levensovertuiging zowel naar aard als naar gerichtheid elk een
geheel eigen karakter vertonen, neemt intussen niet weg, dat deze

verschillen voor zoveel betreft de waarborging van vrijheid en
bescherming niet van invloed dienen te zijn. De commissie is
derhalve van oordeel, dat aan godsdienst en levensovertuiging op
gelijke voet vrijheid en bescherming dient te worden gewaarborgd.
Ditzelfde geldt ten aanzien van de onderscheidene organisatie-
vormen op het terrein van het godsdienstige en niet-godsdienstige
geestelijk leven."(35)

Dit standpunt werd door de regering overgenomen in wetsontwerp
13 872(36), zij het dat de regering niet repte over de organisatie-
vormen(37). Uit het eerste deel van het citaat blijkt tevens iets

over de opvatting van de commissie - en van de regering - over de
verhouding tussen "godsdienst" en "levensovertuiging".

In het licht van dit citaat is het zeer opvallend dat, terwijl de
eerste twee leden van artikel 6 van het voorstel van de Staats-
commissie expliciet de vrijheid van levensovertuiging noemen, het
derde lid van het voorgestelde artikel alleen betrekking heeft op
de godsdienstoefening. De materie zou volgens de Staatscommissie
"uitsluitend klemmend"  zijn voor godsdienstoefeningen(38).
Het voorstel het recht van openbare uitoefening zowel binnen als
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buiten gebouwen en besloten plaatsen uitsluitend op de godsdienst
te betrekken, werd niet overgenomen door de regering in wetsontwerp

13 872. Men zou er namelijk uit kunnen afleiden "dat het buiten
gebouwen en besloten plaatsen belijden van een levensovertuiging
nimmer aan beperkingen mag worden onderworpen, tenzij zou moeten
worden aangenomen dat ingevolge dat wetsontwerp het recht om zijn
levensovertuiging vrij te belijden zich niet uitstrekt tot dat
belijden dat in het openbaar of buiten gebouwen en besloten
plaatsen geschiedt."(39)
Ook het tweede punt, de vraag of de vrijheid van godsdienst en

levensovertuiging in 66n artikel een plaats moesten vinden was aan de
orde geweest in de Staatscommissie Cals-Donner. Hierover bestond
binnen de commissie verschil van mening: de meerderheid voelde voor
een garantie in &&n artikel omdat "de grenzen van de levens-
beschouwelijke overtuiging veelal moeilijk vallen te trekken".
Daarbij wees de commissie op de mogelijke verwevenheid van uitingen
van levensovertuiging met maatschappelijke opvattingen welke door
de garantie van vrijheid van meningsuiting worden bestreken. In
welk laatste geval de nieuw te formuleren waarborg over het doel

heen zou schieten. Plaatsing van levensovertuiging in &6n artikel met
godsdienst gaf een richtsnoer voor interpretatie(40). Voor de
minderheid van de commissie was dit moeilijk te aanvaarden: er

wordt geen apart hoofdstuk meer aan de godsdienst gewijd en wanneer
er ook geen apart artikel aan de godsdienst wordt gewijd krijgt de
godsdienst wel erg weinig aandacht.
De regering sloot zich wat betreft de keuze voor opname van

levensovertuiging en godsdienst in 6on artikel of niet, aan bij de
meerderheid van de Staatscommissie Cals-Donner. Het argument van de
commissie werd nog iets verder uitgewerkt: door plaatsing in 66n
artikel kunnen kwalificatievragen die zich door de geleidelijke
overgang tussen de verschillende overtuigingen kunnen voordoen

zoveel mogelijk vermeden worden(41). Hier vinden wij - impliciet -
tevens een aanwijzing voor een antwoord op de vraag naar de
verhouding tussen godsdienst en levensovertuiging in de ogen van de

regering, en een aanwijzing voor de interpretatie van het begrip
"levensovertuiging".
De memorie van antwoord besteedde ook aandacht aan de wenselijk-

heid van nevenschikking van godsdienst en levensovertuiging in &6n
artikel. Daarbij kwam eveneens de vraag naar de verhouding tussen
de begrippen "godsdienst" en "levensovertuiging" aan de orde - punt
drie. De betreffende passages worden hieronder geciteerd. De
analyse van deze passages wordt gegeven aan het eind van deze para-
graaf; daarbij worden ook de opvattingen van de Staatscommissie-Van
Schaik, Proeve en de Staatscommissie Cals-Donner betrokken.

"Begripsmatig kan het woord "levensovertuiging" zo ruim worden
verstaan, dat het ook de godsdienst omvat. Het is evenwel niet
noodzakelijk het woord "levensovertuiging" zo ruim uit te leggen
en de godsdienst als een vorm van levensovertuiging op te vatten.
Laatstgenoemd begrip wordt ook dikwijls in een wat beperkter zin
gebruikt, en wel zodanig dat met de woorden godsdienst en
levensovertuiging geheel eigen leefwerelden met een geheel eigen
gevoelswaarde worden aangeduid. Het naast elkaar noemen van
godsdienst en levensovertuiging verwoordt dit en geeft op passen-
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de wijze uitdrukking aan de thans bestaande situatie waarin gods-

dienstige en ongodsdienstige overtuigingen naast elkaar voorkomen
en aanspraak mogen maken op een gelijkwaardige rechtspositie.
De gedachte van de Raad van State(42) zou er voorts toe leiden

dat de vrijheid van godsdienst niet meer met zoveel woorden onder
de grondrechten zou worden vermeld. Dat lijkt een miskenning van
de grote historische betekenis, welke de godsdienstvrijheid voor
ons land heeft. Wij menen dan ook aan de voorgestelde tekst te

moeten vasthouden. In dit verband zij er nog op gewezen, dat ook
in de verschillende mensenrechtenverdragen de godsdienstige en de
niet-godsdienstige overtuigingen afzonderlijk worden
vermeld."(43)
"(D)e nevenschikking in artikel 1.6 van godsdienst en
levensovertuiging (is) slechts van staatsrechtelijke aard ...
(G)odsdienst en levensovertuiging (in de zin van
niet-godsdienstige levensovertuiging) (kunnen) overigens
wezenlijke verschillen (...) vertonen. (...)
Terwijl een louter begripsmatige benadering te weinig rekening

houdt met de feitelijke en historisch gegroeide situatie, gaat
het  anderzijds  ook  weer  te  ver  om het wezenlijke verschil,   dat
naar de inhoud tussen godsdienst en levensovertuiging kan
bestaan, tot grondslag van het wetsontwerp te nemen. (...) (H)et

onderhavige artikel (...) (beoogt) alleen een waarborg (...) te
bieden   voor   de   vrij heid, de bescherming   en de staatsrechtelij ke
nevenschikking van godsdienst en levensovertuiging. Een over-
wegend staatsrechtelijke motivering voor het staatsrechtelijke
probleem van deze nevenschikking van godsdienst en levensover-
tuiging achten wij niet, (...) erg mager, maar juist adequaat.
(...)
Het is te voorzien, dat een ruim uitvallende uitleg van een

begrip als "zijn levensovertuiging vrij belijden" zo ver kan
gaan, dat verschillende uitingen van gedachten of gevoelens aan
de werking van artikel 1.7 zouden worden onttrokken en onder de
werking van artikel 1.6 zouden worden gebracht. Een dergelijke
"
over het doel heenschietende" uitleg is niet onze bedoeling,

hetgeen tot uitdrukking gebracht is door de nevenschikking van

godsdienst en levensovertuiging in 56n artikel. Overigens dient
deze nevenschikking in &6n artikel er ook toe om geen voet te geven
aan uiteenlopende interpretaties  die  bij twee afzonderlijke
artikelen wellicht eerder mogelijk zouden zijn."(44)

De voorstellen van de Staatscommissie-Van Schaik, Proeve,
Staatscommissie Cals-Donner en het voorstel van de regering in
13 872 geven verschillende stadia in het denken weer op weg naar
een grondwettelijk ruimere garantie. De Staatscommissie-Van Schaik
hield vast aan de toen bestaande grondwettelijke begrippen zonder
stil te staan bij vragen betreffende de interpretatie van die

begrippen, die onder die grondwettelijke bepalingen speelden. De
Proeve bleef bekende grondwettelijke begrippen hanteren, maar
schonk uitdrukkelijk aandacht aan de inhoud van die begrippen. De
Proeve gaf een ruime uitleg aan de bestaande begrippen. Het is
echter niet geheel duidelijk of met de uitdrukking "non-religious
beliefs" alle niet-godsdienstige overtuigingen bedoeld worden die
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deel uitmaken van een levensbeschouwelijke overtuiging, dan wel
opvattingen van niet-godsdienstige aard betreffende de gods-
dienst(45).
De Staatscommissie Cals-Donner ging niet verder met het

"uitrekken" van bestaande begrippen, maar introduceerde voorzichtig
nieuwe begrippen die vervolgens werden toegelicht. Deze voorstellen
werden grotendeels overgenomen en waar nodig verder uitgewerkt door
de regering in wetsontwerp 13 872. Tijdens de parlementaire
behandeling is aandacht besteed aan de redactionele en inhoudelijke
kanten van de voorstellen.
Duidelijk is dat de regering zowel de vrijheid van "godsdienst"

als de vrijheid van "levensovertuiging" wilde garanderen en deze
vrijheden in 6&n artikel wilde onderbrengen. Blijkens de hierboven
aangehaalde toelichtingen van de regering op het voorstel voerde
Zij verschillende soorten argumenten aan: argumenten betreffende de

gevoelswaarde van beide woorden (waaraan zij meer waarde hechtte
dan aan taalkundige en begripsmatige argumenten), historische

argumenten, argumenten betreffende het systeem van bestaande
grondwettelijke garanties (namelijk de afbakening ten opzichte van

de vrijheid van meningsuiting). Zo wees de regering naar de neutra-
liteit van de staat (tot uitdrukking komend in de garantie van
vrijheid van zowel godsdienst als levensovertuiging, en door neven-

schikking in &6n artikel); daarentegen beriep de regering zich echter
vooral op de historie voor het handhaven van het woord "gods-
dienst".

Bij het aanduiden van de verhouding tussen "godsdienst" en
"levensovertuiging" was de regering niet erg duidelijk. De regering
erkende dat naar aard en gerichtheid inderdaad wezenlijke verschil-
len bestaan, maar ook dat m6gelijk verschillen bestaan, dat gods-
dienst en levensovertuiging tal van geleidelijke overgangen ver-

tonen, dat begripsmatig levensovertuiging godsdienst kan inhouden.
Een begripsmatige benadering vond zij echter "niet nodig".
Ondanks onduidelijkheden in de toelichtingen, staat vast dat de

garantie ruimer is geworden. Niet alleen de joodse en christelijke
maar ook alle niet-joodse, niet-christelijke godsdienstige
overtuigingen genieten grondwettelijke bescherming. Dit is niet
alleen van belang voor het individuele belijden, maar ook voor het
gemeenschappelijke belijden en de onderscheiden organisatievormen
op geestelijk gebied. Mocht er onzekerheid kunnen bestaan over het
godsdienstig karakter van de overtuiging, dan is nog een beroep op
de vrijheid van levensovertuiging mogelijk. Het begrip "godsdienst"
kan ruim worden uitgelegd. Met het opnemen van de vrijheid van
levensovertuiging heeft de regering niet iets willen garanderen dat
(mede) in de plaats van de vrijheid van godsdienst zou komen, maar
iets "extra's" naast de vrijheid van godsdienst: godsdienst  en
levensovertuiging zijn van elkaar te onderscheiden. Een hiaat heeft
men echter willen voorkomen, vandaar opname in 66n artikel en het
spreken van de "tal van geleidelijke overgangen". Plaatsing in &6n
artikel geeft ook een handvat voor de interpretatie van het begrip
levensovertuiging: het moet gaan om een overtuiging die met
godsdienst op lin lijn te stellen is, een "geloof", een "diepste

overtuiging"(46)(47).
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4. Individueel of in gemeenschap met anderen

De voorstellen van de Staatscommissie-Van Schaik(48), Proeve,
Staatscommissie Cals-Donner en wetsontwerp 11 051 handhaafden als
zodanig het uit 1848 stammende grondwettelijke onderscheid tussen
openbare godsdienstoefeningen binnen en buiten gebouwen en besloten
plaatsen.
De Staatscommissie-Van Schaik stelde als nieuw artikel 184,

eerste lid, voor:
"Het recht openbare godsdienstoefeningen te houden binnen
gebouwen en besloten plaatsen wordt erkend."

Hiermee sloot zij aan bij artikel 184, eerste lid, oud Grondwet dat
luidde:

"Alle openbare godsdienstoefening binnen gebouwen en besloten
plaatsen wordt toegelaten, behoudens de nodige maatregelen ter

verzekering der openbare orde en rust."
Handhaving van de clausulering leek de commissie overbodig(49). Het
eerste deel van de bepaling is iets stelliger geformuleerd.

De Proeve bepaalde in artikel 5, derde lid, eerste volzin:
"Het recht openbare godsdienstoefeningen te houden wordt erkend."

In de tweede volzin werd vervolgens een beperking aangebracht op

het recht openbare godsdienstoefeningen buiten gebouwen en besloten
plaatsen te houden. Ook de Proeve vond handhaving van de clausu-

lering van artikel 184, eerste lid, oud Grondwet overbodig(50). De
Staatscommissie Cals-Donner en wetsontwerp 11 051 kozen voor
dezelfde redactie als de Proeve.
Ook in het huidige artikel 6 Grondwet speelt het onderscheid

binnen en buiten gebouwen en besloten plaatsen een rol: het tweede

lid bevat een (extra) beperkingsmogelijkheid voor de uitoefening
van het in het eerste lid gegarandeerde recht buiten gebouwen en
besloten plaatsen. Het eerste lid van artikel 6 bepaalt:

"Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging
individueel  of in gemeenschap met anderen  vrij te belij den,
behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens  de  wet."

Het onderscheid tussen openbare en niet-openbare oefening is als

zodanig niet in het artikel gehandhaafd. Wel spreekt het eerste lid
van artikel 6 Grondwet van "individueel of in gemeenschap met
anderen". Door opname van deze zinsnede wordt buiten twijfel

gesteld dat niet alleen individuele belijdenisvrijheid gegarandeerd
wordt, maar ook de vrijheid tot openbare oefening. Strikt genomen
zou men kunnen twijfelen aan de noodzaak van het opnemen hiervan,
gezien het feit dat "ieder" niet alleen betekent ieder individu
afzonderlijk, maar ook rechtspersonen en zelfs groepen van personen
zonder rechtspersoonlijkheid(51). Niet alleen het individu en de
groep, maar ook het individu in de groep kunnen zich zo op het
artikel beroepen. Door de toevoeging "individueel of in gemeenschap
met anderen" kan daarover geen enkele twijfel meer bestaan. Ieder

heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging individueel of
in  gemeenschap met anderen   vrij te belij den, openbaar  en
niet-openbaar, binnen en buiten gebouwen en besloten plaatsen,
behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. Artikel 6,
tweede lid, Grondwet biedt een extra beperkingsmogelijkheid voor
zover het de uitoefening van dit recht buiten gebouwen en besloten
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plaatsen betreft. Dit betreft dus niet alleen de gemeenschappelijke
uitoefening van het recht, maar ook de individuele uitoefening die
niet in groepsverband plaatsvindt(52).
Het voorstel van de Staatscommissie Cals-Donner en het voorstel

van wetsontwerp 11 051 bevatten een waarborg voor de openbare

uitoefening van de godsdienst zowel binnen als buiten gebouwen en
besloten plaatsen (maar niet voor levensovertuiging). De bepaling
betreffende de individuele belijdenisvrijheid bleef vanzelfsprekend
onverminderd gelden.
De formulering "individueel of in gemeenschap met anderen" van

artikel 6 Grondwet sluit goed aan bij de verdagsbepalingen
betreffende de godsdienstvrijheid(53).

5. Uitoefening buiten gebouwen en besloten plaatsen

Artikel 6, tweede lid, Grondwet luidt:
"De wet kan terzake van de uitoefening van dit recht(54) buiten

gebouwen en besloten plaatsen regels stellen ter bescherming van
de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding

of voorkoming van wanordelijkheden."
De redactie van het artikellid komt overeen met het voorstel van de
regering. Het artikellid wijkt sterk af van de voorstellen gedaan
door de Staatscommissie-Van Schaik, de Staatscommissie Cals-Donner,
de Proeve en wetsontwerp 11 051.
De Staatscommissie-Van Schaik die over deze materie intern sterk

verdeeld was(55), had de volgende bepaling voorgesteld:
("Het recht openbare godsdienstoefeningen te houden binnen

gebouwen en besloten plaatsen wordt erkend.")
"
Openbare godsdienstoefeningen buiten gebouwen en besloten plaat-
sen worden toegelaten, behoudens de bevoegdheid een voorgenomen
godsdienstoefening te verbieden, indien de openbare orde en rust

dit vereisen. De wet geeft regels omtrent de uitoefening van deze
bevoegdheid."

De regeling van artikel 184, tweede lid, oud Grondwet vond de

commissie bezwaarlijk. De bezwaren lagen voor de commissie in de
rechtsonzekerheid,   in het verhe f fen  van  een  in 1848 "toevallig"
bestaande feitelijke toestand tot norm voor het heden, en in het
feit dat een algemeen verbod tot het houden van godsdienstoefenin-

gen buiten gebouwen en besloten plaatsen eigenlijk strijdt met de
vrijheid van godsdienst. De rechtsonzekerheid werd - naar het
oordeel van de commissie - veroorzaakt door het verschil van mening
over de vraag naar welke wetten en reglementen artikel 184, tweede

lid, oud Grondwet verwees, en "of slechts rekening gehouden moet
worden met die voorschriften, welke inderdaad rechtskracht
hadden"(56). Uitgangspunt  bij het opstellen  van een bepaling  over
deze materie moest gevormd worden door de godsdienstvrijheid. Deze
moet  volgens de commissie inhouden de vrijheid  om "de godsdienst  te
beoefenen overeenkomstig de eigen overtuiging, dus zonder dat
bepaalde vormen daarvan door een verbod worden onderdrukt"(57). Dit
betekent niet dat aan die bepaalde vormen van godsdienstbeoefening
geen beperkingen zouden mogen worden gesteld, maar een eventueel
overheidsoptreden mag alleen en moet zijn grond vinden in de taak

van het handhaven van de openbare orde en rust. Hieraan zal alleen



60

behoefte bestaan buiten gebouwen en besloten plaatsen. De formule-
ring "het verbieden van een voorgenomen godsdienstoefening" bedoelt
uit te drukken dat preventief opgetreden moet worden. De woorden
"openbare  orde  en  rust" zijn bewust gekozen en hebben een ruime
strekking(58).
De eerste minderheidsnota(59) formuleerde bezwaar tegen het door

de commissie voorgestelde artikel. De ondertekenaars van de nota
achtten "in verwezenlijking dier voorstellen een bron van
wrijvingen tussen de Godsdienstige gezindten hier te lande

gelegen"(60). Het probleem  moet niet benaderd worden "vanuit  de
stelling, dat - nu het de burgers in het algemeen vrijstaat hun
mening overal te verkondigen - voor de uiting van Godsdienstige

meningen geen uitzondering mag worden gemaakt, ook niet als deze
plaatsvindt in de vorm ener Godsdienstoefening. (...) Een
eenvoudige vergelijking met andere rechten en vrijheden (...) doet
aanstonds zien, dat hier met ongewone stelligheid en nauwkeurigheid
de grenzen zijn getrokken. Kennelijk is beseft, dat juist de
Godsdienstvrijheid in onaantastbare vormen moest worden gegoten en
dat het volksleven zelf er bij is gebaat, wanneer de bepalingen zo
weinig speling laten aan de toepassing en uitwerking door wetgevers

en besturen, dat zich daarbij geen gelegenheden kunnen voordoen om
direct of indirect wijziging te brengen in de eenmaal vastgelegde
verhoudingen en toestanden."(61) Beperkingen moeten worden
aanvaard; tegenover de aanspraak van de een om op de openbare weg
godsdienstoefeningen te houden, staat die van de ander om niet door

andermans godsdienstoefeningen in zijn eigen godsdienstige
gevoelens te worden geraakt(62). Kortom, de oplossing van artikel

45 van de organieke artikelen horend bij de Wet van 18 Germinal an
X(63) was zo gek nog niet. Vandaar het voorstel openbare

godsdienstoefeningen buiten gebouwen en besloten plaatsen "voorts"
toe te staan aan het kerkgenootschap dat in de gemeente een aanhang
van minstens tweederde deel van de bevolking heeft(64).
Van geheel andere strekking was het voorstel in de Tweede

Minderheidsnota over dit onderwerp(65). In de ogen van de onder-
tekenaars zou de vrijheid van godsdienstoefening buiten gebouwen en

besloten plaatsen door het voorstel van de meerderheid van de
commissie niet voldoende gewaarborgd zijn: de wet (en zolang die er
nog niet is de burgemeester(66)) kan inbreuken op die vrijheid
maken. De ondertekenaars wilden de grondwettelijke tegenstelling
tussen godsdienstoefeningen binnen en buiten gebouwen en besloten

plaatsen schrappen. Hun voorstel:
"Het recht openbare godsdienstoefeningen te houden wordt erkend."

De Proeve volgt de opvatting van de Eerste Minderheidsnota bij
het rapport van de Staatscommissie Cals-Donner (alleen) daar waar
zij stelt dat bij de bevoegdheid tot optreden niet te veel ruimte
moet worden gelaten aan (plaatselijke) politiek ter zake van

concrete gebeurtenissen. Vandaar dat gekozen wordt voor een
regeling door de gewone wetgever. Uitdrukkelijk wordt gekozen voor
het criterium "openbare  orde" als beperkingsmogelijkheid(67).
Artikel 5, derde lid, volgens de Proeve:

"Het recht openbare godsdienstoe feningen te houden wordt erkend.
De wet regelt de bevoegdheid een voorgenomen godsdienstoefening
buiten gebouwen en besloten plaatsen te verbieden indien dit ter
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handhaving van de openbare orde vereist is.
"

De Staatscommissie Cals-Donner heeft de mogelijkheid overwogen de
godsdienstoefening buiten gebouwen en besloten plaatsen te
deconstitutionaliseren en zo nodig te regelen binnen het kader van

het betogingsrecht. Zij wees deze gedachte echter af met een beroep
op het feit dat voor velen de godsdienstoefening op een geheel
andere wijze leeft dan de betoging. Hieruit moet echter niet de
consequentie worden getrokken "dat van de medeburgers een andere
houding dient te worden gevergd ten aanzien van de godsdienst-
oefening dan ten aanzien van de betoging; de voorgestelde bepaling

heeft niet de strekking niet-deelnemers aan de openbare godsdienst-
oefening tot het betuigen van eerbied te verplichten. Dit neemt
echter niet weg, dat de Grondwet tussen godsdienstoefeningen en
betogingen dient te onderscheiden. Ook de clausulering van het
recht behoeft niet gelijk te zijn."(68)
Het voorstel van de Staatscommissie Cals-Donner luidde:

"Het recht openbare godsdienstoefeningen te houden wordt erkend.

De wet regelt de bevoegdheid een voorgenomen godsdienstoefening
buiten gebouwen en besloten plaatsen te verbieden indien dit ter

handhaving van de openbare orde vereist is."
Redactioneel wordt de Proeve gevolgd(69). De commissie  wil  "dat  de
principiele vrijheid tot het houden van openbare godsdienstoefe-

ningen buiten gebouwen en besloten plaatsen in de Grondwet wordt
vastgelegd, behoudens de mogelijkheid van verbod indien dit ter
handhaving van de openbare orde vereist is."(70) Het verbod tot het

houden van godsdienstoefeningen buiten gebouwen en besloten
plaatsen is slechts bedoeld voor individuele gevallen, en is dus
niet algemeen. Het is wel preventief. De wetgever zal zich moeten
houden  aan de limitatieve grond "openbare orde". Hiermee wordt
hetzelfde bedoeld als in de Proeve.
Wetsontwerp 11 051 volgt op de clausulering na, het voorstel van

de Staatscommissie Cals-Donner. De uitdrukking "ter handhaving  van
de openbare orde" is weliswaar minder ruim dan de in de voorgestel-
de artikelen betreffende het geven van vertoningen en het recht tot
vergadering en betoging gebruikte uitdrukking "in het belang van de
openbare orde"; dit komt echter niet voldoende tot uitdrukking(71).

Zij stelde als clausulering voor "ter bestrijding of voorkoming van
wanordelijkheden". Het voorstel als geheel (artikel 9, derde lid)
luidde:
"Het recht openbare godsdienstoefeningen te houden wordt erkend.

De wet regelt de bevoegdheid een voorgenomen godsdienstoefening
buiten gebouwen en besloten plaatsen te verbieden indien dit ter

bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden vereist is."
Zoals reeds vermeld, wijkt artikel 6, tweede lid, Grondwet sterk

af van de voorstellen gedaan door de staatscommissies, Proeve en
wetsontwerp 11 051. Allereerst valt op dat onder dit artikellid de
levensovertuiging uitdrukkelijk mede begrepen is. Het onderscheid
tussen openbare en niet-openbare godsdienstoefening is niet als
zodanig gemaakt. Het onderscheid tussen uitoefening binnen en
buiten gebouwen en besloten plaatsen komt echter wel terug. De

regering heeft uitdrukkelijk niet gekozen voor een beperkings-
mogelijkheid waar bij wet het verbod van een voorgenomen
godsdienstoefening geregeld kan worden zoals in het voorgestelde
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artikel 9, derde lid, van wetsontwerp 11 051. Dit werd als volgt
toegelicht:

"Voor een soepele   gang van zaken   zij n   in de praktij k dikwij ls
juist de minder ver gaande bevoegdheden van grote betekenis. Het
voorgestelde tweede lid biedt ruimte voor deze minder ver gaande
bevoegdheden al sluit het evenmin uit, dat de wetgever tevens de
mogelijkheid opent om onder zekere omstandigheden een dienst
buiten gebouwen en besloten plaatsen te verbieden. Ter voorkoming

van misverstand zij er op gewezen, dat de beperkingsclausules,
welke in het eerste en tweede lid van artikel 1.6 worden
voorgesteld, zelfstandig zijn en elkaar onverlet laten."(72)

De regering zag met name voor de plaatselijke overheden een taak

weggelegd(73). Bewust werd de clausule "ter bescherming van de
gezondheid, in het belang van het verkeer, of ter bestrijding of

voorkoming van wanordelijkheden" overgenomen uit wetsontwerp
11 051. Het begrip "openbare orde" wilde de regering vermijden
gezien de ruime strekking van het begrip(74).
Wat de verhouding tussen de uitoefening buiten gebouwen en

besloten plaatsen van de godsdienstvrijheid (en de vrijheid van
levensovertuiging) en de betogingsvrijheid betreft, erkende de
regering dat er inderdaad situaties zich kunnen voordoen waarbij er
twij fel bestaat  of er sprake  is  van  een  vorm van belij den  of  van
betoging. De regering meende niet dat dit tot problemen aanleiding
zou geven "omdat juist in verband met die mogelijke twijfelgevallen

de beperkingsbevoegdheden in de artikelen 1.6 en 1.9 gelijk gesteld
zijn. Daardoor zal in concrete gevallen en ten aanzien van concrete
beperkingen de vraag of artikelen 1.6 dan wel 1.9 van toepassing is
in het algemeen een academische zijn."(75)

Wanneer men artikel 6, tweede lid, Grondwet met de voorstellen
van de Staatscommissie-Van Schaik, Proeve, Staatscommissie
Cals-Donner en wetsontwerp 11 051 vergelijkt, dan valt er een
duidelijke tendens te onderkennen naar het bieden van een ruimere

garantie voor het belijden buiten gebouwen en besloten plaatsen.
Niet alleen is er een verruiming door het bieden van de garantie
voor godsdienst Jn levensovertuiging, maar ook door de verdere
redactie. Zo bieden de verschillende clausules meer duidelijkheid,
zij   zij n minder  vaag  en veel strakker geredigeerd. Het standpunt
dat  men  zo min mogelijk  aan de plaatselij ke besturen moet overlaten
is verlaten: juist de plaatselijke besturen wordt in dit verband
een taak toegedacht.
Wordt in de eerdere voorstellen de godsdienstoefening buiten

gebouwen en besloten plaatsen nog geplaatst in het kader van een
diepgaand conflict tussen de verschillende godsdienstige

gezindheden, waarbij dan een regeling gevonden moet worden om de
verschillende partijen tevreden te stellen mede door alles zo

duurzaam mogelijk en zoveel mogelijk centraal regelen,
langzamerhand raakt dit aspect op de achtergrond en wordt de
reikwijdte van het recht jegens de overheid belangrijker:
beperkingen liggen dan in de sfeer van gezondheid, verkeer en
wanordelijkheden.

De regeling heeft  niet  meer het karakter van "alles of niets":
afhankelijk van de concrete situatie kan worden ingegrepen.



63

Aan de vraag wat onder "gebouwen en besloten plaatsen" moet
worden verstaan is in geen van de toelichtingen op de voorstellen
aandacht besteed.

6. Uitoefening buiten gebouwen en besloten plaatsen; additioneel
artikel III

Additioneel artikel VII in het voorstel van de
Staatscommissie-Van Schaik bevatte een bepaling van overgangsrecht
voor de tijd dat de wettelijke regeling als bedoeld in hun voorstel
voor een nieuw artikel 184, tweede lid, Grondwet nog niet tot stand

gekomen zou zijn. De voorgestelde additionele bepaling luidde:
"Zolang de wettelijke regeling, als bedoeld in artikel  184,
tweede lid, niet tot stand is gekomen, geschiedt uitoefening van

de in dat artikel bedoelde bevoegdheid door de burgemeester.
"

De keus viel op de burgemeester gezien zijn taak van het handhaven

van de gemeentelijke openbare orde.
"De commissie  is van oordeel,  dat  bij deze voorlopige regeling
geen recht van beroep tegen de beslissing van de burgemeester

ware te geven. Mocht blijken, dat aan zodanig beroepsrecht in de
praktijk behoefte bestaat, dan kan de wet dit regelen."(76)

De wet kan natuurlijk ook een andere autoriteit dan de burgemeester
aanwijzen(77).

Niet iedereen van de commissie was gelukkig met de voorgestelde
bepaling voor een nieuw artikel 184, tweede lid, Grondwet. Zoals al
bleek werd in de Eerste Minderheidsnota(78) een alternatieve bepa-
ling voorgesteld, waarin de wens tot uitdrukking kwam aan wetgever
en bestuur weinig ruimte over te laten. De daar voorgestelde

bepaling behoefde geen additioneel artikel.
Drie andere leden van de commissie konden zich wel vinden in het

door de meerderheid van de commissie voorgestelde artikel 184,
tweede lid, Grondwet, maar niet in het voorgestelde additionele

artikel. In een Derde Minderheidsnota stelden zij voor:
"Zolang de wettelijke regeling, als bedoeld in artikel 184,
tweede lid, niet tot stand is gekomen, blijft het voorschrift van

artikel 184, tweede lid, der Grondwet, zoals dit luidde v66r de
afkondiging van deze wet, van kracht."(79)

De Proeve stelde als additioneel artikel I voor:
"Totdat de wettelijke regeling, bedoeld in artikel 5, derde lid,
zal zijn getroffen, blijft de volgende bepaling van kracht:
Alle openbare godsdienstoefening binnen gebouwen en besloten
plaatsen wordt toegelaten, behoudens de nodige maatregelen ter

verzekering der openbare orde en rust.
Onder dezelfde bepaling blijft de openbare godsdienstoefening
buiten de gebouwen en besloten plaatsen geoorloofd, waar zij
thans naar de wetten en reglementen is toegelaten."

De toelichting vermeldt slechts dat aansluiting is gezocht bij de

Derde Minderheidsnota bij het rapport van de Staatscommissie-Van
Schaik ter zake(80).
De Staatscommissie Cals-Donner voegde een termijn toe;

additioneel artikel I:
"De wet, bedoeld in het derde lid van artikel 6, wordt binnen 5
jaar voorgedragen. Tot haar inwerkingtreding blijft de volgende
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bepaling van kracht: (volgt artikel 184, tweede lid, Grondwet
oud)."

De termijn van 5 jaar werd ingegeven door de gedachte dat een op te
nemen termijn  niet  te  lang,   maar  ook  niet  te  kort zou moeten  zijn.
De commissie stelde vertrouwen in de wetgever: de termijn heeft
geen fataal karakter. De commissie achtte het risico van de
grondwettelijk garantie zonder dat de wettelijke regeling tot stand
zou zijn gekomen, onverantwoord(81).
Zowel de inhoud van het additionele artikel als de toelichting

erop worden overgenomen c.q. onderschreven door de regering in
wetsontwerp 11 051(82).

De regering zette zich in wetsontwerp 13 872 af tegen het
voorstel van 11 051 (en dus ook tegen dat van de Staatscommissie
Cals-Donner) en kwam met artikel A.1.6.1:

"Artikel 1.6 voorzover dit betrekking heeft op de uitoefening
buiten gebouwen en besloten plaatsen van het in artikel 1.6,
eerste lid, omschreven recht, treedt eerst na vijf jaren of op
een bij of krachtens wet te bepalen eerder tijdstip in werking. "

Voor het direct vervallen van het processieverbod beriep de
regering  zich  op de heersende rechtsovertuiging.   "Ter zake bestaan-
de gemeentelijke regelingen behouden immers - althans in de over-
gangsperiode - hun gelding. De Grondwet verbiedt verder niet het
treffen van nieuwe regelingen. Dat daarbij tussen gemeentelijke

regelingen verschillen kunen optreden, behoeft nog geen rechts-
onzekerheid mee te brengen. Bovendien kan zonodig in gevolge

artikel 185 van de gemeentewet het vernietigingsrecht worden toe-
gepast."(83) Een termijn van 5 jaar is redelijk.

De voorgestelde regeling, nu additioneel artikel III Grondwet,
ontlokte Donner(84) het commentaar: "De wetgever blijft wantrou-
Wig!", doelend op het feit dat artikel 6, tweede lid, Grondwet niet
direct in werking is getreden. Een zeker "wantrouwen"  kan de grond-
wetgever inderdaad niet worden ontzegd; in vergelijking met de
voorgaande voorstellen gaat de regeling echter een stuk verder:
aanvankelijk was geen termijn voorgesteld, naderhand een adhorta-
tieve termijn,  toen een fatale termijn, terwijl in de tussentijd
artikel 184, tweede lid, Grondwet oud, van kracht zou blijven. Nu

is het oude artikel 184, tweede lid, Grondwet vervallen met het
inwerkingtreden van de Grondwet 1983. In de door additioneel
artikel III aangeduide termijn is sprake van een grondwettelijk

verbod noch een grondwettelijk recht. De vraag blijft bestaan waar-
om artikel 6, tweede lid, Grondwet zelf niet direct in werking is
getreden. Zou de additionele bepaling beinvloed zijn door het feit

dat de vrijheid van levensovertuiging er ook door wordt bestreken?

B. Artikel 6 Grondwet; beperkingen

1. Delegatie en clausuleringen

Van belang voor de reikwijdte van een grondrecht is de mate
waarin dat grondrecht kan worden beperkt. Een element hiervan is de
mogelijkheid verleend aan de wetgever het stellen van beperkingen
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geheel of ten dele te delegeren aan andere organen.

De Staatscommissie-Van Schaik heeft in een aparte paragraaf
aandacht besteed aan de delegatieterminologie(85). De voorstellen
van de Proeve(86), de Staatscommissie Cals-Donner(87) en
wetsontwerp 11 051(88) sloten op dit punt bij de Staatscommissie
aan. Het voorstel van de Staatscommissie-Van Schaik hield in:

"Indien gebruikt is
1°.  de  uitdrukking  "bij of krachtens",
2°. het werkwoord "regelen" of het zelfstandig naamwoord
"regels",   is  naar de bedoeling  van de grondwetgever delegatie
niet uitgesloten. (...)
Is geen der genoemde uitdrukkingen - "bij of krachtens",
"regelen"  "regels" - gebruikt, zo is beoogd delegatie uit te
sluiten."(89)
Dit systeem is overgenomen in de huidige Grondwet(90).

Voor de reikwijdte van een grondrecht is meer in het bijzonder
van belang de vraag welke beperking wordt toegelaten. De Proeve
onderscheidde tussen feitelijke en juridische beperkingen van

grondrechten en binnen de juridische bepe:. n tussen algemene en
bijzondere beperkingen, daarbij voortbouwend op een passage uit de
toelichting op artikel 181 uit het voorstel van de Staatscommissie-
Van Schaik(91). De onderscheiding tussen feitelijke en juridische
beperkingen is niet erg vruchtbaar gebleken, in tegenstelling tot
de onderscheiding tussen algemene en bijzondere beperkingen(92).
Algemene beperkingen zijn volgens de Proeve te vinden in "de

rechtsregels die zich niet speciaal richten op de uitoefening van
een grondrecht, maar die door hun algemene werking ook de omvang
van een grondrecht kunnen beinvloeden. (...) Voor dit soort
"beperkingen" behoeft de grondwet geen aanduiding te bevatten, zij
Zijn, naar algemeen wordt aanvaard, geoorloofd en met de geest van
de grondrechten in overeenstemming. Daarnaast staan de beperkingen
die voortvloeien uit rechtsregels die naar aard en strekking in het
bijzonder op de uitoefening van een grondrecht betrekking hebben.

(...) Tot het geven van deze op een bijzonder grondrecht ziende
rechtsregels, is de wetgever alleen dan bevoegd te achten wanneer
de grondwet daarin heeft voorzien."(93) De Staatscommissie Cals-
Donner en wetsontwerp 11 051 sloten zich bij deze visie aan(94).

In geen van de voorstellen van de staatscommissies, Proeve en
wetsontwerp 11 051 omtrent de individuele belijdenisvrijheid(95) is
een clausulering opgenomen. Specifieke beperkingen zijn dan niet
mogelijk. Aan de algemene rechtsregels is men volgens de voorstel-
len wel gebonden.
De voorstellen betreffende het recht openbare godsdienstoefe-

ningen te houden (binnen gebouwen en besloten plaatsen) zijn

ongeclausuleerd(96). Algemene beperkingen zijn dus mogelijk.
Algemene beperkingen voldoen niet bij de openbare godsdienst-
oefening buiten gebouwen en besloten plaatsen. Een specifieke,
"voorgenomen" godsdienstoefening moet als zodanig verboden kunnen
worden. Dit vereist een specifieke clausulering. De wet geeft
regels, dat wil zeggen dat delegatie is toegestaan. In de
toelichting van de Staatscommissie-Van Schaik:

"
Wanneer de openbare orde en rust dit vereisen, moet een zodanige
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godsdienstoefening kunnen worden verboden. Hierbij moet preven-
tief opgetreden worden. Om die reden wordt in de voorgestelde

bepaling gesproken van het verbieden van een voorgenomen
godsdienstoefening."(97)

Wat het vraagstuk van delegatie betreft, heeft de regering in
wetsontwerp 13 872(98) het stelsel van de Staatscommissie-Van
Schaik overgenomen. In het grondwettelijk systeem is delegatie 6f
wel 6f niet toegelaten; de mate van delegatie staat ter beoordeling

van de wetgever(99). Nieuw is dat de vraag aan welke organen wordt
gedelegeerd ook ter beoordeling staat van de wetgever: dit kunnen

rijksorganen zijn of organen van lagere openbare lichamen(100).
Bovendien is er niet alleen sprake van delegatie in de verhouding
hogere-lagere regeling, maar ook in de verhouding regeling-besluit
met concrete werking wanneer het bestuursorgaan een zekere
beslissingsvrijheid gelaten is(101).
Wat het vraagstuk van beperking van grondrechten betreft is de

regering uitdrukkelijk afgeweken van het stelsel dat door de
staatscommissies, Proeve en wetsontwerp 11 051 was gevolgd(102). Na
een bespreking van mogelijke constructies voor beperkingen van
grondrechten, namelijk beperkingen door doelcriteria, door
procedure- en competentievoorschriften, door het werken met het
begrip "kernrecht", en het onderscheid "algemene en bijzondere"
beperkingen, koos de regering uiteindelijk voor een systeem van
beperkingen gebaseerd op een competentieregeling eventueel
gekoppeld aan doelcriteria, onder verwerping van de "leer" der
algemene beperkingen(103).

Onder algemene beperkingen werden verstaan "die beperkingen,
welke niet, zoals de zogenaamde bijzondere beperkingen, met het oog
op een bepaald grondrecht zijn vastgesteld, niet speciaal op een
bepaald grondrecht zijn gericht, maar die veroorzaakt worden
doordat een geheel buiten de sfeer van een grondrecht gelegen
regeling als neveneffect heeft dat de uitoefening van het
grondrecht beperkingen ondergaat"(104). Beperkingen die tot een
grondwettelijke clausulering herleidbaar zijn, zijn grondwettig,
ongeacht  of zij algemeen  o f bij zonder  zijn.

Helemaal gesloten is het systeem echter niet: de heersende
rechtsovertuiging kan zich zo ontwikkelen dat bepaalde beperkingen
aanvaard worden zonder dat zij op een clausule steunen; het beein-
digen van een in de praktijk tot ontwikkeling gekomen algemeen

aanvaarde rechtsinstelling strijdig met de letter van een grond-
recht kan zulke nadelige gevolgen hebben "dat de conclusie van
ongrondwettigheid niet meer op zijn plaats is"; bovendien is het zo

dat "niet alleen een grondrechtartikel op redelijke wijze moet
worden uitgelegd, maar dat ook aan de redelijkheid grenzen kunnen
worden ontleend waarbuiten een grondrecht geen toepassing meer
behoort te vinden"(105). Tijdens de parlementaire behandeling is
kritiek op het systeem geuit. De kritiek spitste zich toe op de

zware taak opgelegd aan de wetgever, op de combinatie van leerstel-
ligheid van het systeem enerzijds en de nuanceringen op het systeem
anderzijds, en op het centralistisch karakter van het systeem(106).
Welke consequenties hebben het systeem van delegatie en

beperkingen voor de bescherming van de vrijheid van godsdienst en
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levensovertuiging? Artikel 6 Grondwet wordt hier nog eens herhaald:
"1. Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging,
individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden,

behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.
2. De wet kan terzake van de uitoefening van dit recht buiten
gebouwen en besloten plaatsen regels stellen ter bescherming van
de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding

of voorkoming van wanordelijkheden."
De clausule "behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet"
in het eerste lid geeft aan dat uitsluitend formeel-wettelijke
beperkingen, bevattende algemene regels toegestaan zijn. Delegatie

is niet toegelaten: voor regelgeving door organen van lagere
openbare lichamen is hier geen plaats, evenmin als voor bestuur-lijke beleidsvrijheid(107). Algemene beperkingen zijn mogelijk,
maar deze moeten wel neergelegd zijn in een wet in formele zin. Een
onverwachte betekenis van de clausule is dat "de wetgever, van deze
beperkingsbevoegdheid gebruik makende, ervoor moet zorg dragen, dat
in het concrete geval, waarin een beperking zich effectueert,
uiteindelijk een rechtsgang naar een rechterlijk orgaan open
staat"(108).
Het tweede lid van artikel 6 Grondwet laat het eerste onverlet.

In de daar aangegeven omstandigheden zijn de beperkingsmogelijk-
heden vergroot: delegatie is toegestaan; de beperkingen zijn dan

echter wel gebonden aan de opgesomde doelcriteria. Zelfstandige
regelgeving door organen van lagere openbare lichamen is
uitgesloten. De term "wanordelijkheden" moet niet ruim worden
uitgelegd(109).
Artikel 6, eerste lid, Grondwet biedt een andere vrijheid dan de

overeenkomstige voorstellen van de staatscommissies, Proeve en
wetsontwerp 11 051. Zowel in de verschillende voorstellen als op
grond van artikel 6, eerste lid, Grondwet zijn algemene beperkingen
mogelijk - volgens artikel 6, eerste lid, Grondwet moeten de
beperkingen echter formeelwettelijk zijn; het bestuur mag in dit
verband geen discretionaire bevoegdheid gelaten worden. Daarnaast
zijn  -  anders  dan  in de genoemde voorstellen - bijzondere,
formeel-wettelijke beperkingen niet uitgesloten.
In tegenstelling tot de verschillende voorstellen is het op grond

van artikel 6, tweede lid, Grondwet, bij gebruikmaking van delega-

tie slechts mogelijk de godsdienstoefening buiten gebouwen en
besloten plaatsen te beperken in het kader van de doelcriteria. De
beperkingen hoeven niet alleen een verbod in te houden, ook minder

vergaande maatregelen zijn mogelijk. Dit kan niet alleen preven-
tief, maar ook repressief optreden inhouden.

2. Uitzonderingstoestanden

Het uitgangspunt van de beschouwingen van de Staatscommissie-Van
Schaik, de Proeve en de Staatscommissie Cals-Donner(110) over het
staatsnoodrecht wordt gevormd door de assumptie dat de Grondwet
alleen voor normale gevallen is geschreven en dat nood wet
breekt(111).

Als men in de Grondwet wil voorzien in een regeling "met betrek-
king tot de invloed van noodomstandigheden op de daarvoor in aan-
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merking komende bepalingen der Grondwet (...) zal men zich bij elk
grondwettelijk voorschrift rekenschap moeten geven van de vraag, in
hoeverre dit (...) onverkort kan blijven gelden en, zo neen, welke
regeling daarvoor  dan  in de plaats zal moeten treden"(112).  Dit  zou
ondoenlijk zijn en bovendien zou nood ook een dergelijke regeling
kunnen breken.

Een andere mogelijkheid zou zijn het "opnemen van een uitdrukke-lijke bepaling, ten einde buiten  twij fel te stellen,   dat  in
omstandigheden (...) de regering bevoegd is met incomplete
Staten-Generaal - c.q. zelfs zonder StatenGeneraal - regelen met
wetskracht tot stand te brengen, waarbij dan bepaald zou kunnen

worden, in hoeverre daarbij ook van de Grondwet kan worden
afgeweken"(113);  maar,  een enge regeling  zou geen uitkomst bieden
en een ruime zou misbruik mee kunnen brengen(114). Daarmee werd een
dergelijke regeling van de hand gewezen.
Toch bevatten de voorstellen van de staatscommissies, Proeve, en

wetsontwerp 11 051 een regeling ter vervanging van de artikelen 202

en 203 oud Grondwet(115)(116). Voor de mogelijkheid van beperking
van grondrechten, en dus ook van de vrijheid van godsdienst en
levensovertuiging, zijn in dit verband twee vragen van belang.

Allereerst: wat wordt over de uitzonderingstoestanden als zodanig
bepaald; wanneer doen zij zich voor; wie bepaalt dat; hoe lang
duren zij; welke verschuivingen in de gezagsverhoudingen betekenen
Zij ? Ten tweede: is tijdens uitzonderingstoestanden afwijking  van
grondrechten toegestaan, en zo ja, van welke?

Wat het eerste punt betreft, valt het op dat de voorstellen van
de staatscommissies en Proeve een ruimere strekking hadden dan de
toen bestaande regeling; en hoewel de latere voorstellen de eerdere

grotendeels volgen is er ook in de latere voorstellen een zekere
tendens tot verruiming te constateren(117).
Het tweede punt betreft de vraag of en zo ja, van welke grond-

rechten kan worden afgeweken tijdens uitzonderingstoestanden. De

Staatscommissie-Van Schaik week - in eigen ogen(118) - niet af van
de bestaande regeling. Bij de opsomming van grondrechten waarvan
afgeweken kon worden was in ieder geval de godsdienstvrijheid niet
vermeld. De Proeve ging veel verder: de wet regelt de gevolgen van
een uitzonderingstoestand; daartoe kan behoren dat de wet vaststelt
dat van de bepalingen van het door de Proeve voorgestelde hoofdstuk
1 (waarin de grondrechten waren opgenomen) mag worden afgewe-
ken(119).
De Staatscommissie Cals-Donner ging terug naar het bestaande

grondwettelijke systeem: een (impliciet) verbod tot afwijking van

grondrechten, met enige uitzonderingen. De opsomming was groter dan
die van de bestaande Grondwet; materieel gezien betekende het
echter geen vergroting van mogelijke inbreuken: de uitbreiding
betrof grondrechten die in de Grondwet nog niet voorkwamen(120).

Artikel 103 Grondwet bevat de volgende bepaling omtrent
uitzonderingstoestanden:

"1. De wet bepaalt in welke gevallen ter handhaving van de uit-
of inwendige veiligheid bij koninklijk besluit een door de wet
als zodanig aan te wijzen uitzonderingstoestand kan worden

afgekondigd; zij regelt de gevolgen.
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2. Daarbij kan worden afgeweken van de grondwetsbepalingen inzake
de bevoegdheden van de besturen van provincies, gemeenten en
waterschappen, van de grondrechten geregeld in de artikelen 6,
voorzover dit de uitoefening buiten gebouwen en besloten plaatsen
van het in dit artikel omschreven recht betreft, 7, 8, 9, 12,
tweede lid, en 13, alsmede van artikel 113, eerste en derde lid.
3. Terstond na de afkondiging van een uitzonderingstoestand en
voorts, zolang deze niet bij koninklijk besluit is opgeheven,
telkens wanneer zij zulks nodig oordelen beslissen de Staten-

Generaal omtrent het voortduren daarvan; zij beraadslagen en
besluiten terzake in verenigde vergadering."

De regeling betreffende de uitzonderingstoestanden als zodanig
verschilt op verschillende punten van de oude regeling(121). Een
overgangsregeling is getroffen in de additionele artikelen XXII en
XXIII. Afwijking is mogelijk van enkele specifiek aangegeven
grondrechten. Hiertoe behoort ook de uitoefening van het recht van
godsdienst en levensovertuiging buiten gebouwen en besloten
plaatsen(122)(123). Materieel is dit geen beperking ten opzichte

van de oude Grondwet: vrijheid van levensovertuiging was als
zodanig niet gegarandeerd en openbare godsdienstoefeningen buiten
gebouwen en besloten plaatsen waren slechts geoorloofd waar zij dit
in 1848 waren. In de voorstellen van de Staatscommissies-Van Schaik
en Cals-Donner, waarin wel een garantie was opgenomen voor gods-
dienstoefeningen buiten gebouwen een besloten plaatsen, was daaren-
tegen afwijking niet mogelijk. Opvallend is verder dat overigens de

vrijheid van godsdienst en levensovertuiging gegarandeerd blijft,
terwijl afwijking van het in artikel 7 Grondwet gegarandeerde recht
van vrijheid van meningsuiting wel mogelijk is.

C. Internationale bepalingen betreffende de godsdienstvrijheid in
het Nederlandse recht

De godsdienstvrijheid geniet niet alleen grondwettelijke

bescherming, ook in de internationale rechtsorde is deze vrijheid
verankerd. Zo bevatten artikel 18 van de Universele Verklaring van
de rechten van de mens(124), artikel 18 van het Internationaal
Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten(125), de
VN-verklaring ter uitbanning van alle vormen van godsdienstige
onverdraagzaamheid(126) en artikel 9 van het Europees Verdrag tot
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden(127) bepalingen betreffende de godsdienstvrijheid.
Hoewel de Universele Verklaring niet het karakter heeft van een

verdrag maar van een proclamatie, kan juridische betekenis er niet
geheel aan worden ontzegd(128). In de Nederlandse rechtspraak wordt
rekening gehouden met de Universele Verklaring(129). De
VN-verklaring ter uitbanning van alle vormen van godsdienstige

onverdraagzaamheid heeft evenmin directe juridische werking; een
verdrag ter zake is in voorbereiding(130).

Voor de doorwerking van verdragsbepalingen in de Nederlandse
rechtsorde zijn de artikelen 93 en 94 van de Grondwet van belang:
Artikel 93 Grondwet: "Bepalingen van verdragen en besluiten van

volkenrechtelijke organisaties, die naar haar inhoud een ieder
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kunnen verbinden, hebben verbindende kracht nadat zij zijn
bekendgemaakt.

"

Artikel 94 Grondwet: "Binnen het Koninkrijk geldende wettelijke
voorschriften vinden geen toepassing, indien deze toepassing niet

verenigbaar is met een ieder verbindende bepalingen van verdragen
en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties.

"

Een ieder verbindende bepalingen (of "self-executing" bepalingen)
worden dank zij artikel 93 Grondwet na parlementaire goedkeuring en
na ratificatie van het verdrag opgenomen in de Nederlandse
rechtsorde zonder dat daarvoor verdere tussenkomst van de nationale
wetgever vereist is. Deze bepalingen staan hierarchisch boven de
andere binnen het Koninkrijk geldende wettelijke voorschriften.
Deze laatste kunnen door de rechter getoetst worden aan de
"self-executing" bepalingen van verdragen. Onder de "binnen het
Koninkrijk geldende wettelijke voorschriften" vallen niet alleen
regelingen van lagere publiekrechtelijke corporaties, maar ook
wetten in formele zin en zelfs grondwettelijke bepalingen.
Voor wetten in formele zin is deze toetsingsbevoegdheid van

speciaal belang: wetten in formele zin kunnen niet getoetst worden
aan grondwettelijke bepalingen. Volgens artikel 120 Grondwet treedt
de rechter immers niet in de grondwettigheid van wetten en
verdragen(131).
Niet alleen vanwege de (aanvullende) toetsingsmogelijkheid, maar

ook vanwege de invloed die de internationale bepalingen kunnen uit-
oefenen op de interpretatie van de Nederlandse grondwettelijke
bepalingen is aandacht daarvoor van belang. Achtereenvolgens zal
worden stilgestaan bij enkele inhoudelijke elementen van de des-
betreffende bepalingen (1.), de beperkingsmogelijkheden (2.) en de
toepassing van deze bepalingen in de Nederlandse rechtspraak (3.).

1. Enkele inhoudelijke aspecten

De artikelen 18 van de Universele Verklaring en artikel 9 van het
Europees Verdrag vertonen zeer nauwe verwantschap met elkaar. De
tekst van artikel 18 van de Universele Verklaring en van artikel 9,

eerste  lid,  van het Europees Verdrag zijn gelijkluidend(132).
Achtereenvolgens wordt nu stilgestaan bij de rangschikking in 66n

artikel van de vrijheid van gedachte(denken), geweten en
godsdienst, de betekenis van "gedachte(denken) en godsdienst"  en  de
nadere uitwerking van het recht zoals dit in de verschillende
artikelen wordt aangegeven. Als uitgangspunt zal de Universele
Verklaring dienen, gezien het feit dat deze het eerst tot stand is
gekomen en gezien de invloed ervan op de andere bepalingen.

De rangschikking in 55n artikel van de vrijheid van gedachte(denken),
geweten en godsdienst. Artikel 18 van de Universele Verklaring
luidt:

"Een ieder heeft het recht op vrijheid van gedachte, geweten en
godsdienst; dit recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst
of overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid hetzij alleen,

hetzij met anderen, zowel in het openbaar als in zijn particulie-
re leven, zijn godsdienst of overtuiging te belijden door het
onderwijzen ervan, door de praktische toepassing, door eredienst
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en het onderhouden van de geboden en voorschriften."(133)
Opvallend is dat in de eerste ontwerpen van artikel 18 van de

Universele Verklaring de vrijheid van godsdienst niet met name werd
genoemd. De vrijheid van gedachte en geweten waren wel opgenomen;
hierbij zou de vrijheid van godsdienst inbegrepen zijn, hetgeen ook
duidelijk bleek uit de nadere uitwerking van het recht in hetzelfde
artikel(134). Daarna(135) deed de vraag zich voor of de vrijheid
van godsdienst van zo'n andere orde was dat de vrijheid van gedach-
te 6f in een ander artikel 6f in het artikel van de vrijheid van

meningsuiting moest worden geplaatst. Het resultaat van de discus-
sie blijkt uit de uiteindelijke vorm van artikel 18 van de Univer-
sele Verklaring: de vrijheid van godsdienst is expliciet opgenomen,
op dezelfde voet als de vrijheid van (de niet noodzakelijk religi-
euze) gedachte. Uit de nevenschikking met de vrijheid van geweten
en gedachte alsmede uit de eerste woorden van het artikel, blijkt
dat het recht is geredigeerd vanuit het individu. Dit betekent niet
dat het artikel voor collectiviteiten geen betekenis zou hebben.

De begrippen godsdienst en overtuiging(136). De begrippen "gods-
dienst en overtuiging" moeten ruim worden opgevat. Onder  de
vrijheid van gedachte(denken) moet met name het denken op het
terrein van godBdienst en levensovertuiging worden begrepen, ter
onderscheiding van "losse" gedachten. Verschil van mening is
mogelijk omtrent toepasselijkheid van de bepaling op het weten-

schappelijke, culturele en politieke denken. In ieder geval vallen
ook niet-godsdienstige opvattingen onder de vrijheid van gedachte-
(denken) en overtuiging. Ook gedachten waarvan niet direct
duidelijk is of zij een uiting van godsdienst of juist levensover-
tuiging zijn worden door de bepaling beschermd. De afbakening ten
opzichte van "andere" uitingen  is niet scherp te trekken: politieke
en maatschappelijke opvattingen die in eerste instantie wellicht
als "meningsuiting" moeten worden opgevat, kunnen voortvloeien uit
opvattingen van godsdienst en levensovertuiging(137)(138).

De verdere uitwerking. In tegenstelling tot artikel 6 Grondwet

geven de Universele Verklaring, het Internationaal Verdrag inzake
burgerrechten en politieke rechten en het Europees Verdrag een
uitwerking van de in de eerste zinsnede genoemde vrijheden. In de
Universele Verklaring en het Europees Verdrag wordt allereerst
genoemd "de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te verande-

ren". Hoewel dit voor Nederland wellicht geen opzienbarende zaak
is, vormde de opname van deze uitwerking voor enkele moslim en
hindoe-landen een bezwaar(139). Dit bezwaar speelde ook bij de tot-

standkoming van artikel 18 van het Internationaal Verdrag inzake
burgerrechten en politieke rechten en heeft daar geleid tot een
(louter) redactioneel verschil met de Universele Verklaring en het
Europees Verdrag. Het Internationaal Verdrag drukt het als volgt
Uit:

"Dit recht omvat mede de vrijheid een zelf gekozen godsdienst of
levensovertuiging te hebben  of te aanvaarden,   .. ."(140).
Verschil van mening heeft zich voorgedaan over de vraag of de

viervoudige uitwerking die de desbetreffende bepalingen geven van
het belijden van de godsdienst of levensovertuiging uitputtend
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bedoeld was of niet(141). Een ruime uitleg van de genoemde sleutel-
begrippen is in ieder geval op zijn plaats. Artikel 6 van de
VN-Verklaring is op dit punt zeer duidelijk. Het artikel luidt:

"In accordance with article 1 of the present Declaration, and
subject to the provisions of article 1, paragraph 3, the right to
freedom of thought, conscience, religion or belief shall include,
inter alia, the following freedoms:

a) To worship or assemble in connection with a religion or
belief, and to establish and maintain places for these purposes;

b) To establish and maintain appropriate charitable or
humanitarian institutions;
c) To make, acquire and use to an adequate extent the necessary
articles and materials related to the rites or customs of a
religion or belief;
d) To write, issue and disseminate relevant publications in these

areas;
e) To teach a religion or belief in places suitable for these

purposes;
f) To solicit and receive voluntary financial and other
contributions from individuals and institutions;
g) To train, appoint, elect or designate by succesion appropriate
leaders called for by the requirements and standards of any

religion or belief;
h) To observe days of rest and to celebrate holidays and
ceremonies in accordance with the precepts of one's religion or

belief;
i) To establish and maintain communications with individuals and
communities in matters of religion or belief at the national and
international levels. "

Het collectieve element van de vrijheid van godsdienst wordt in
artikel 18 van de Universele Verklaring, artikel 18 van het Inter-
nationaal Verdrag en in artikel 9 van het Europees Verdrag gewaar-
borgd door de zinsnede "hetzij alleen, hetzij met anderen, zowel in
het openbaar als in zijn particuliere leven". De vrijheid van
kerkelijke organisatie als zodanig is niet gegarandeerd(142). Hier
kunnen andere grondrechten, zoals het recht van vereniging en
vergadering en het gelijkheidsbeginsel, een aanvullende functie
vervullen. In het kader van de bespreking van artikel 18 van de
Universele Verklaring merkt Van Boven op dat het niet-opnemen van
het organisatie-element toch een zekere beperking van het recht met
zich brengt(143).
Artikel 18, tweede lid, van het Internationaal Verdrag bepaalt:

"Op niemand mag dwang worden uitgeoefend die een belemmering zou
betekenen  van  zij n vrijheid  een door hemzelf gekozen godsdienst
of levensovertuiging te hebben of te aanvaarden."

Het voorstel tot opname van dit artikellid is afkomstig van Egypte
en moet gezien worden tegen de achtergrond van de wens van moslim-
landen te verhinderen dat door ongeoorloofde middelen personen van
overtuiging of godsdienst veranderen. De grenzen tussen ongeoor-

loofde dwang en geoorloofde overreding zijn niet altijd even goed
te   trekken. Zij kunnen onder meer afhankelijk   zij n   van   "het
karakter en de ontwikkeling van de mens of groep, waarop invloed
wordt uitgeoefend"(144).
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Het vierde lid van artikel 18 van het Internationaal Verdrag
richt zich tot de verdragspartijen en luidt:

"De Staten die partij zijn bij dit Verdrag verbinden zich de
vrijheid te eerbiedigen van ouders of wettige voogden, de
godsdienstige en morele opvoeding van hun kinderen overeenkomstig
hun eigen levensovertuiging te verzekeren."

Dit artikellid heeft een ruime strekking en betreft niet alleen het
onderwijs binnen of buiten schoolverband, maar de gehele
opvoeding(145).

2. Beperkingsmogelijkheden

De Universele Verklaring enerzijds en het Internationaal Verdrag
en het Europees Verdrag anderzijds kennen een fundamenteel
verschillend stelsel van beperkingsmogelijkheden van de opgenomen
grondrechten. De Universele Verklaring kent in artikel 29, tweede
lid, een algemene beperkingsgrond die in principe van toepassing is

op alle in de Universele Verklaring opgenomen grondrechten, terwijl
in het Internationaal Verdrag en het Europees Verdrag de
beperkingsmogelijkheden per grondrecht zijn aangegeven.
Artikel 29, tweede lid, van de Universele Verklaring luidt:

"In de uitoefening van zijn rechten en vrijheden zal een ieder
slechts onderworpen zijn aan die beperkingen, welke bij de wet
zijn vastgesteld en wel uitsluitend ter verzekering van de

onmisbare erkenning en eerbiediging van de rechten en vrijheden
van anderen en om te voldoen aan de gerechtvaardigde eisen van de

moraliteit, openbare orde en het algemeen welzijn in een
democratische gemeenschap.

11

Tegenover het voordeel van duidelijkheid van een clausule
toepasselijk op alle opgenomen grondrechten, staat het bezwaar van

algemeenheid en onnauwkeurigheid. Dit bezwaar doet zich ook
gevoelen bij toepassing op artikel 18 van de Universele Verklaring.

Artikel 18 garandeert namelijk de vrijheid van gedachte, geweten en
godsdienst en werkt dit uit naar de uiterlijke verschijningsvormen.
De algemene beperkingsclausule zou dus niet alleen op uiterlijke
verschijningsvormen, maar in principe op alle aspecten van de
vrijheid van godsdienst van toepassing zijn. Dit laatste kan echter
niet bedoeld zijn(146).
Tijdens de totstandkoming van artikel 18 van het Internationaal

Verdrag is expliciet naar voren gekomen dat de beperkingsgronden
alleen van toepassing zijn op de uiterlijke manifestaties. "Dat wil
zeggen, dat de innerlijke vrijheid van denken, geweten en gods-
dienst, waarbij inbegrepen de vrijheid om een godsdienst of
overtuiging van zijn keuze aan te hangen of te aanvaarden, aan geen

enkele beperking onderhevig mag zijn. Paragraaf 2 verbiedt de
uitoefening van dwang op het geloofsleven en de geloofsbeslissingen
van de mens en is in feite een nadere uitwerking van de innerlijke
vrijheid zoals omschreven in paragraaf 1. Derhalve dient paragraaf
2 evenmin vatbaar te worden geacht voor enigerlei beperking."(147)
Naar de tekst van artikel 9 van het Europees Verdrag is beperking

mogelijk ten aanzien van uiterlijke manifestaties van de vrijheid
van godsdienst, maar niet ten aanzien van de innerlijke

vrijheid(148).
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Het begrip "wet". Beperkingen moeten volgens artikel 29, tweede

lid, van de Universele Verklaring "bij de wet zijn vastgesteld".
Het meest waarschijnlijk is  dat hier met "wet" bedoeld wordt wet  in
materiele zin(149).

Artikel 18, derde lid, van het Internationaal Verdrag luidt:
"
De vrijheid van een ieder zijn godsdienst of levensovertuiging
tot uiting te brengen kan slechts in die mate worden beperkt als
wordt voorgeschreven door  de wet en noodzakelijk is ter bescher-
ming van de openbare veiligheid, de orde, de volksgezondheid, de
goede zeden of de fundamentele rechten en vrijheden van anderen."

Beperkingen moeten volgens dit artikellid zijn "voorgeschreven door
de wet" ("prescribed  by  law'') . Zowel  aan de wordingsgeschiedenis
van dit artikellid, als aan de vergelijking met de clausulering van
artikel 20 van het Internationaal Verdrag dat spreekt van
"prohibited by law" kan een argument ontleend worden voor de
opvatting dat beperkingen hier in een formele wet vervat moeten
zijn(150). Op grond van dezelfde argumenten kan gezegd worden dat

"    "in artikel 9, tweede lid, van het Europees Verdrag het begrip  wet
in formele zin verstaan moet worden. Dit artikellid luidt:

"De vrijheid van godsdienst of overtuiging te belijden kan aan

geen andere beperkingen zijn onderworpen dan die welke bij de wet
zijn voorzien, en die in een democratische samenleving nodig zijn
in het belang van de openbare veiligheid, voor de bescherming van
de  openbare orde, gezondheid of zedelijkheid  of de bescherming
van de rechten en vrijheden van anderen."

Een argument daartegen is echter dat in de Franse tekst - in tegen-
stelling tot de Engelse tekst - tussen de formuleringen van de

verschillende beperkingsclausules op dit punt geen verschil bestaat
en dezelfde uitdrukking gebruikt wordt(151). Ook is er gepleit om
het "bij de wet voorzien" te lezen in combinatie met de uitdrukking
"in een democratische samenleving", hetgeen zou moeten meebrengen
dat het parlement bij het vaststellen van de beperkingen betrokken
moet worden(152).

Doelcriteria. Gezien de relatieve onduidelijkheid over het in de
genoemde bepalingen gehanteerde wetsbegrip is het extra belangrijk
de betekenis na te gaan van de in de bepalingen genoemde doel-

criteria die in acht genomen moeten worden bij het stellen van
beperkingen. Over het algemeen kan worden gezegd dat de criteria
niet scherp omlijnd  zijn  en  dat de inhoud gemakkelijk  naar  tijd,
plaats en omstandigheden kan verschillen. Toch moeten de
beperkingen de toets van "internationale maatstaven" kunnen
doorstaan; het begrip "democratische samenleving" beoogt   ook   een
objectiverende werking te geven(153).
Openbare orde. In de Engelse tekst van het Internationaal Verdrag
wordt in de verschillende beperkingclausules het begrip "public
order" gebruikt. Elke keer dat dat begrip gebruikt wordt, is tussen
haakjes daarachter het Franse "ordre public" toegevoegd, behalve in
artikel 18, derde lid. Gezien het feit dat het Franse "ordre
public" een ruimere strekking  hee ft   dan het Engelse equivalent,   zou
volgens Van Boven de voorzichtige(154) conclusie getrokken kunnen
worden dat in artikel 18, derde lid, van het Internationaal Verdrag
het begrip "openbare orde" eng moet worden opgevat in de zin van
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afwezigheid van feitelijke ordeverstoring. Het begrip "openbare
orde" in artikel 9 van het Europees Verdrag dat in het Engels het
begrip "protection of public order" hanteert, zou daarentegen juist
ruimer zijn dan het "prevention of disorder" waarvan de artikelen
8, 10 en 11 spreken(155). De beperkingen moeten bovendien nood-zakelijk zijn in een democratische samenleving ter behartiging van
de opgesomde doelcriteria(156).

Andere beperkingen. Als beperkingsgrond wordt in artikel 18, derde
lid,   van het Internationaal Verdrag genoemd de bescherming  van  "de
fundamentele rechten of vrijheden van anderen" en in artikel 9,
tweede  lid,   van het Europees Verdrag de bescherming  van "de rechten
en  vrijheden van anderen".
Voorts wordt in artikel 29, derde lid, van de Universele Verkla-

ring bepaald dat de rechten en vrijheden in geen geval mogen worden
uitgeoefend in strijd met de doeleinden en beginselen van de V.N.
Artikel 5, eerste lid, van het Internationaal Verdrag luidt:

"Geen bepaling van dit Verdrag mag zodanig worden uitgelegd als
zou zij voor een Staat, een groep of een persoon het recht
inhouden enige activiteit te ontplooien of enige daad te
verrichten, die ten doel heeft de rechten en vrijheden welke in

dit Verdrag zijn erkend, te vernietigen of deze rechten en
vrijheden meer te beperken dan bij dit Verdrag is voorzien."

Artikel 17 van het Europees Verdrag bevat een gelijksoortige
bepaling(157).
Opvallend is dat in geval van uitzonderingstoestanden volgens

artikel 4, tweede lid, van het Internationaal Verdrag niet mag

worden afgeweken van het recht van godsdienstvrijheid, zelfs niet
van de uitwendige uitoefening, terwijl het overeenkomstige artikel
15, tweede lid, van het Europees Verdrag de godsdienstvrijheid niet

noemt als recht waarvan afwijking in uitzonderingstoestanden niet
mogelij k  is.

3. De Nederlandse rechter

De Nederlandse rechter heeft in een aantal zaken een nadere
interpretatie gegeven van verschillende elementen uit artikel 9 van
het Europees Verdrag(158). In een beroep van een predikant met
gewetensbezwaren tegen de hem opgelegde aanslag tot heffing van de

AOW-premie op grond van het feit dat de zorg voor het levensonder-
houd van predikanten en emeriti berust bij zijn Kerk liet de Hoge
Raad zich uit over de reikwijdte van het in artikel 9, eerste lid,
van het Europees Verdrag gegarandeerde recht. De Hoge Raad overwoog
ten aanzien van de uitdrukking "practice" en "les practiques" uit
de Engelse respectievelijk Franse verdragtekst dat:
"daaraan niet de betekenis toekomt van "de opvolging van

kerkelijke voorschriften in de practijk des levens", (...) maar
die blijkens het zinsverband en het in den Fransen tekst
gebezigde meervoud ziet op handelingen die naar haar aard in
enigerlei vorm uitdrukking geven aan godsdienst of
overtuiging"(159).

Volgens de Hoge Raad houdt de door het verdrag gegarandeerde vrij-
heid niet in dat het in het algemeen vrijstaat zich aan een wette-
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lijk voorschrift te onttrekken op grond van een aan de godsdien-

stige overtuiging ontleend bezwaar. Het recht van godsdienst-
vrijheid was hier volgens de Hoge Raad niet in het geding, hetgeen
meebracht dat toetsing aan de beperkingsclausule van artikel 9,

tweede lid, van het Europees Verdrag niet meer aan de orde kwam.
Eenzelfde restrictieve interpretatie werd gehanteerd door het Hof

Leeuwarden in twee arresten betreffende de weigering wegens
gewetensbezwaren van een veehouder te willen voldoen aan de
verplichting bedrijfsinlichtingen te verstrekken aan het Landbouw-
schap(160). Bij het ritueel slachten van een geit zonder te voldoen
aan de verplichting tot kennisgeving van die slachting, werd het in

artikel 9 van het Europees Verdrag gewaarborgde recht volgens de
Hoge Raad evenmin geraakt(161).

In gevallen waarin wel werd aangenomen dat de godsdienstvrijheid
in het geding was, zoals in het geval van het Geertruidenberg
II-arrest, kon de betekenis van de beperkingsclausule aan de orde
komen. Het genoemde arrest betrof een geval van een pastoor die in
strijd met het toen nog geldende artikel 184, tweede lid, oud

Grondwet een processie had gehouden. De pastoor beriep zich op
artikel 9 van het Europees Verdrag. De Hoge Raad overwoog echter:

"dat de rechter die voor de beoordeling wordt gesteld van de
vraag of de toepassing van een bepaalde regeling welke een
beperking inhoudt van de vrijheid tot het houden van openbare

godsdienstoefeningen buiten gebouwen en besloten ruimten met art.
9 van het Verdrag verenigbaar is, die vraag slechts dan ontken-
nend zal kunnen beantwoorden indien het ten enenmale ondenkbaar
zou moeten worden geacht dat een wetgever, gesteld voor de
noodzaak met het oog op de bescherming van de openbare orde te
dien aanzien een regeling te treffen, daartoe een zodanige
regeling in redelijkheid zou kunnen treffen of handhaven"(162).

Deze overweging van de Hoge Raad heeft terecht veel kritiek
ontmoet(163); bij de totstandkoming van artikel 9 van het Europees

Verdrag is immers het woord "reasonable" uit artikel 18 van het
Internationaal Verdrag in wording niet overgenomen als criterium
naast "necessary", en is uitdrukkelijk bepaald dat de beperking
geboden moet zijn "in een democratische samenleving".

Ook de vraag naar de betekenis van het begrip "wet" in het
Europees Verdrag is aan het oordeel van de Hoge Raad onderworpen
geweest. Bij arrest van 25 juni 1963 overwoog de Hoge Raad dat
gezien de redelijke mogelijkheid  van  twij fel  over de interpretatie
van het begrip "wet" er geen aanleiding is om dit begrip restric-
tief uit te leggen in de zin van wet in formele zin(164). De Hoge
Raad heeft daarmee geen reden gezien om een verschil aan te nemen
in betekenis tussen de in de Engelse verdragtekst onderscheiden
begrippen "prescribed  by law" enerzijds, en "pursuant  by  law"  en
"in accordance with the law" anderzijds.

Uit dit alles blijkt dat, hoewel in de wordingsgeschiedenis en
tekst duidelijke aanknopingspunten zijn te vinden voor een ruime
uitleg van het vrijheidsrecht, de Hoge Raad zich terughoudend
opstelt. Deze houding kan te verklaren zijn(165), maar het is de
vraag of zij ook te rechtvaardigen is. Met name problematisch is de

zeer restrictieve interpretatie van de belijdenisvrijheid, waardoor
toetsing aan de beperkingsgronden niet meer relevant is(166). Ook
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de interpretatie van het "nodig zijn" in de zin van "nodig kunnen
zijn" is een hele stap(167).

D. De verhouding tussen kerk en staat: artikel 6 Grondwet in plaats
van de artikelen 181-187 oud Grondwet

1. Individuele godsdienstvrijheid

Artikel 6, eerste lid, Grondwet garandeert een ieder het recht
zijn godsdienst of levensovertuiging individueel of in gemeenschap
met   anderen   vrij te belij den, behoudens ieders verantwoordelij kheid
volgens de wet. Beperkingen van de individuele belijdenisvrijheid
waren volgens artikel 181 oud Grondwet mogelijk door de strafwet;
de voorstellen van de staatscommissies, Proeve en wetsontwerp
11 051 kenden geen clausulering van de individuele belijdenis-
vrijheid.
Betekent het opnemen van de clausule "behoudens ieders verant-

woordelijkheid volgens de wet" in artikel 6 Grondwet nu een ver-
ruiming of een versmalling? Met het woord "strafwet" in artikel 181
oud Grondwet werd de wet in formele zin bedoeld. Daarnaast kon de
belijdenisvrijheid op allerlei andere manieren beperkt worden: men
was immers - zo werd algemeen aangenomen - bij het belijden
gebonden aan de bepalingen van het gemene recht. In de terminologie

gehanteerd sinds de Proeve: bij zondere beperkingen  van de belij de-
nisvrijheid moesten zijn neergelegd in de (straf)wet in formele
zin; algemene beperkingen waren steeds toegelaten. Volgens het

huidige artikel 6, eerste lid, Grondwet moeten alle beperkingen
neergelegd zijn in de wet in formele zin. Voor zover het algemene
beperkingen betreft is dus de grondwettelijke garantie vergroot;
voor zover het bijzondere beperkingen betreft is daarentegen juist
de beperkingsmogelijkheid vergroot.
Hoewel de regering tijdens de parlementaire behandeling heel

duidelijk heeft aangegeven wat onder algemene en bijzondere
beperkingen moet worden verstaan(168), kan het in het concrete
geval moeilijk zijn om uit te maken of een beperking een algemene

of een bijzondere beperking is. De vraag is wel gesteld of artikel
449 Wetboek van Strafrecht, dat een straf bedreigt tegen "(d)e
bedienaar van den godsdienst die, voordat partijen hem hebben doen
blijken dat haar huwelijk ten overstaan van den ambtenaar van den

burgerlijken stand is voltrokken, eenige godsdienstige plechtigheid
daartoe betrekkelijk verricht" als een algemene dan wel een bijzon-
dere beperking moet worden beschouwd(169). Bovendien is het moge-
lijk dat door de ruime uitleg van het begrip "belijden" beperkingen
die  vroeger als "algemeen" moesten worden aangemerkt,   nu  als"bij zondere" beperkingen beschouwd moeten worden.
Voorafgaand aan de vraag of een bepaling een algemene of bijzon-

dere beperking vormt - en gezien het door de huidige Grondwet
gehanteerde systeem van beperkingen van meer belang - moet de vraag
gesteld worden of een bepaling Gberhaupt wel een beperking van het

grondrecht van godsdienstvrijheid vormt. Gebleken is dat de Neder-
landse rechter zich bij toetsing aan de voor Nederland geldende
verdragsbepalingen terughoudend opstelt en vrij snel tot de
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conclusie komt dat de godsdienstvrijheid in casu niet in het geding
is. Voor een dergelijke restrictieve interpretatie is op grond van
artikel 6 Grondwet geen plaats: niet alleen vanwege de ruime strek-
king van het begrip "belijden", maar ook vanwege de garantie van de
vrijheid van levensovertuiging.
Verschillende malen is de vrees geuit(170) dat de ruime strekking

van het begrip "belijden" in combinatie met het strenge stelsel van
beperkingen uiteindelijk zal meebrengen dat 6fwel het begrip
"belijden" wat enger zal worden geinterpreteerd, 6fwel beperkingen
die niet zijn neergelegd in een wet in formele zin toch aanvaard

zullen worden. Hoewel de regering deze vrees niet deelde(171),
heeft zij de weg voor beide "ontsnappingsmogelijkheden"
geopend(172). Of en hoe van deze ontsnappingsmogelijkheden gebruik
gemaakt zal worden, valt moeilijk aan te geven. Als er gebruik van

gemaakt wordt, is het in ieder geval niet wenselijk dat de con-
structie het AOW-arrest gehanteerd wordt; beter is het dan de
belijdenisvrijheid ruime inhoud te geven en vervolgens na te gaan
of de beperking, die dan duidelijk als beperking moet worden
behandeld, stand kan houden.
Beperkingen zijn grondwettelijk toegelaten wanneer zij in een wet

in formele zin zijn neergelegd. Dit is een formeel vereiste. Over
de  inhoud  van de beperkingen  zwij gt de Grondwet:   zo  zijn  de
beperkingen op grond van artikel 6, eerste lid, Grondwet niet
gebonden aan doelcriteria. Ook geeft het artikel zelf niet aan
welke beperkingen mogelijk zijn; de Grondwet maakt wel een onder-
scheid naar het belijden binnen en buiten gebouwen en besloten
plaatsen, maar voor de beperkingsmogelijkheden van de belijdenis-
vrijheid op zich biedt dit geen aanknopingspunten. Het begrip
"belijden" bevat innerlijke en uitwendige elementen. Van beper-
kingen van innerlijke elementen, ook wanneer die zijn neergelegd in
een wet in formele zin, mag geen sprake zijn. Wat de uitwendige
elementen betreft, beperkingen neer te leggen in een wet in formele

zin en dus formeel gesproken geoorloofd, zouden op zich weer in het
licht gehouden moeten worden van de vrijheid die in het grondrecht
wordt geformuleerd(173).
Uitdrukkelijk is tijdens de parlementaire behandeling naar voren

gekomen dat grondrechten ook onverkort gelden in de verhouding van
de overheid tot personen die tot de overheid in een speciale

relatie staan, zoals ambtenaren, gedetineerden en militairen(174).
Voorts verdient vermelding dat artikel 6 Grondwet zelf niet
expliciet een gelijkheidseis of non-discriminatieverbod bevat; het
gebruik van het woord "ieder" impliceert wel gelijkheid.

2. Gemeenschappelijke godsdienstvrijheid

De vrijheid van gemeenschappelijk belijden gegarandeerd in
artikel 6 Grondwet, wijkt sterk af van die onder de regeling van
artikel 184 oud Grondwet. Het onderscheid tussen openbare en

niet-openbare godsdienstoefeningen wordt als zodanig niet meer
gemaakt; het onderscheid tussen gemeenschappelijke belijdenis
binnen en buiten gebouwen en besloten plaatsen speelt in de huidige
Grondwet wel een rol. De openbare, gemeenschappelijke belijdenis

wordt op dezelfde wijze beschermd als de niet-openbare belijdenis,
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zij het dat voor de belijdenis buiten gebouwen en besloten plaatsen
een extra beperkingsmogelijkheid is geschapen: de wet kan regels
stellen ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het
verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden. Dit

alles geldt voor de belijdenis van zowel godsdienst als levensover-
tuiging. Het feit dat niet gesproken wordt van "openbare belijdenis

buiten gebouwen en besloten plaatsen" brengt mee dat ook de
individuele belijdenis onder de werking van artikel 6, tweede lid,
Grondwet valt. Het woord "wanordelijkheden" heeft een beperkte
strekking.
Additioneel artikel III van de Grondwet bepaalt dat artikel 6

Grondwet, voor zover dit betrekking heeft op de uitoefening buiten
gebouwen en besloten plaatsen van het in het in artikel 6, eerste
lid, omschreven recht pas na 5 jaren of op een bij of krachtens wet
te bepalen eerder tijdstip in werking treedt. Ingevolge deze bepa-

ling is het recht met ingang van 17 februari 1988 in werking ge-
treden. Artikel 184 oud Grondwet was intussen wel reeds vervallen.

Eind 1984 hebben de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie
een concept-voorstel van wet ter uitvoering van de artikelen 6 en 9
Grondwet gepresenteerd. In februari 1986 werd bij de Tweede Kamer
een voorstel van Wet houdende bepalingen betreffende de uitoefening
van de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging en van het
recht tot vergadering en betoging (Wet openbare manifestaties)

ingediend; het voorstel is inmiddels wet geworden(175). Het voor-
stel heeft tijdens de parlementaire behandeling ten opzichte van

het oorspronkelijk voorstel en het daaraan voorafgaande concept
enkele ingrijpende wijzigingen ondergaan.

De Wet openbare manifestaties heeft betrekking op "samenkomsten"
vallend onder de bescherming van artikel 6 en op de door artikel 9
van de Grondwet beschermde vergaderingen en betogingen en houdt
daarmee het midden tussen het concept-voorstel dat uitsluitend op

collectieve uitingen betrekking had en het oorspronkelijke voorstel
van wet dat in artikel 1, eerste lid, onder a een manifestatie
omschreef als een "toespraak, voordracht, bijeenkomst of optocht
ter belijdenis van godsdienst of levensovertuiging, vergadering of
betoging". De individuele uitingen "die leiden  tot het samenkomen
van gelijkgezinden" vallen onder het toepassingsbereik van de
samenkomst. Mede vanwege andere mogelijkheden tot "optreden tegen

uitwassen" leek bij nader inzien geen behoefte aan regulering van
"louter individuele vormen van "free speech

mt
(176).

Artikel 1 van de wet introduceert het begrip "openbare plaats".
Dan volgen in de artikelen 2 tot en met 7 bepalingen voor openbare

plaatsen, en in artikel 8 bepalingen voor andere dan openbare
plaatsen. De artikelen 9 en 10 bevatten bijzondere bepalingen(177).
Strafbepalingen zijn opgenomen in artikel 11.
Van de mogelijkheid tot delegatie die de leden twee van de arti-

kelen 6 en 9 Grondwet bieden is gebruik gemaakt(178). De gemeente-
raad stelt volgens artikel 3, eerste lid, van de wet "regels vast
met betrekking tot de gevallen waar voor samenkomsten tot het

belijden van godsdienst of levensovertuiging op openbare plaatsen
een voorafgaande kennisgeving vereist is". Volgens artikel  4,
eerste lid, van de wet doet de gemeenteraad hetzelfde met betrek-
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king tot vergaderingen en betogingen op openbare plaatsen. De

verordeningen moeten tenminste in een aantal regels voorzien waar-
onder "regels betreffende de gevallen waarin een schriftelijke
kennisgeving wordt vereist"(179). Bepaald is verder dat over de
inhoud van de uitingen geen gegevens verlangd worden. Naar "aard en
onderwerp" van de uiting mag wel worden gevraagd(180). Anders dan
in het oorspronkelijke ontwerp is een vergunningstelsel niet
mogelijk. Vervallen is daarmee de bepaling uit het oorspronkelijke
voorstel dat de gemeentelijke verordening te dien aanzien ook

regels stelt. Uitsluitend voor uitingen van godsdienst en levens-
overtuiging bepaalt artikel 3, tweede lid:

"Voor op vooraf bepaalbare tijdstippen regelmatig terugkerende

samenkomsten als bedoeld in het eerste lid, uitgaande van een
kerkgenootschap, een zelfstandig onderdeel daarvan of een
genootschap op geestelijke grondslag, is een eenmalige kennis-
geving voldoende."

Deze bepaling was oorspronkelijk niet opgenomen: aan de gemeente-
raad was de vrijheid gelaten zelf naar typen van manifestaties te
differentieren. De aanvankelijke bezwaren tegen een differentiatie

naar uitingsvormen in de wet zelf, zoals nu in de artikelen 3 en 4
van de wet gerealiseerd, zijn na aandrang van de Tweede Kamer en
overeenkomstig het advies van drie externe deskundigen ter zijde
gezet(181).
De burgemeester is bevoegd om voorschriften en beperkingen te

stellen ten aanzien van een voorgenomen en aangemelde samenkomst.
Het tweede lid van artikel 5 somt limitatief de gronden op waarop

een verbod kan worden gegeven(182). Deze beslissingen mogen geen
betrekking hebben op de inhoud van de uiting. Van het aanvankelijk
geintroduceerde systeem van de "fictieve weigering" bij de kennis-
geving is afgestapt(183). Tijdens de samenkomsten op openbare
plaatsen kan de burgemeester op grond van artikel 6 aanwijzingen
geven aan de deelnemers of houders en kan hij hen in de in artikel
7 opgesomde gevallen opdracht geven deze terstond te beeindigen en
uiteen te gaan(184).
De wetsbepalingen voor openbare plaatsen zijn een uitvoering van

het tweede lid van zowel artikel 6 als artikel 9 Grondwet. De
bepalingen voor andere dan openbare plaatsen, neergelegd in artikel
8 van de wet, hebben alleen betrekking op vergaderingen en betogin-
gen, en uitsluitend voor zover zij voor publiek toegankelijk zijn.
Voor deze laatste categorie van uitingen stelt de gemeenteraad geen
regels vast. Wel zijn de burgemeester bevoegdheden toegedacht; deze

zijn repressief van aard. Bovendien mag het optreden van de burge-
meester, waaronder de opdracht aan de houders of deelnemers aan de
betreffende vergadering of betoging om deze terstond te beeindigen

en uiteen te gaan, slechts geschieden "indien de bescherming van de
gezondheid of de bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden dat
vordert"(185). Artikel 8 van de wet maakt zo slechts een beperkt
gebruik van de mogelijkheden die de clausulering van het grond-
wettelijk recht tot vergadering en betoging biedt(186).

Wat betekent de Wet openbare manifestaties nu voor de belijdenis-
vrijheid? Artikel 184 oud Grondwet sprak van "openbare" godsdienst-
oefening. Het woord "openbaar" had daar betrekking op het karakter
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van de godsdienstoefening. In de betekenis van "genootschappelijk"
vormde de openbare godsdienstoefening een tegenstelling met de

"huiselijke" godsdienstoefening(187). Het woord openbaar in "open-
bare" manifestaties ziet op toegankelijkheid voor het publiek; in

het onderscheid openbare en andere dan openbare plaatsen heeft het
betrekking op de lokatie van de uiting en treedt het in de plaats
van het onderscheid tussen godsdienstoefeningen binnen en buiten

gebouwen en besloten plaatsen(188).
Volgens de begripsomschrijving van artikel 1 is een openbare

plaats een "plaats die krachtens bestemming of vast gebruik
openstaat voor publiek". Op grond van uitdrukkelijke bepaling door
het tweede lid van het artikel valt hieronder niet een gebouw of

besloten plaats in de zin van artikel 6, tweede lid, Grondwet. De
aanleiding tot het opnemen van deze laatste bepaling(189) vormde de

kritiek van de Raad van State op het feit dat het geintroduceerde
begrippenpaar in betekenis niet samenviel met het grondwettelijke.
De consequentie daarvan was dat sommige plaatsen door het voorstel
aanvankelij k als "openbare plaatsen" werden aangemerkt, terwij 1   zij
naar de bekende grondwettelijke interpretatie niet onder de term
"buiten gebouwen en besloten plaatsen" vielen. Hoewel de regering
het verschil in betekenis tussen beide begrippenparen zoveel

mogelijk relativeerde(190) en bovendien de bevoegdheid van de
wetgever tot het interpreteren van grondwettelijke begrippen
benadrukte, blijkt uit het opnemen van het tweede lid van artikel 1
toch tenminste impliciet dat zij de traditionele betekenis van het

grondwettelijke begrippenpaar aanhoudt; een betekenis die afwijkt
van de door de wet gehanteerde terminologie.

Openstaan voor publiek wil zeggen:
"
dat in beginsel een ieder vrij is om er te komen, te vertoeven

en te gaan; dit houdt in dat het verblijf op die plaats niet door
de gerechtigde aan een bepaald doel gebonden mag zijn. (...) Dat
de plaats "openstaat" betekent voorts dat geen beletselen in de
vorm van een meldingsplicht, de eis van een voorafgaand verlof,
of de heffing van een toegangsprijs gelden voor het betreden van

de plaats. (...)
De term bestemming ziet op het karakter dat door de gerechtigde

aan de plaats is gegeven, blijkens een besluit of blijkens de uit
de inrichting van de plaats sprekende bedoeling. Een openbare
plaats krachtens vast gebruik ontstaat, wanneer de plaats
gedurende zekere tijd wordt gebruikt als had deze die bestemming,
en de rechthebbende deze feitelijke toestand gedoogt."(191)

De constructie die nu gekozen is bij de begripsbepaling werkt ook
door bij de bepalingen voor andere dan openbare plaatsen in artikel
8(192): in tegenstelling tot hetgeen oorspronkelijk beoogd is nu

evenmin voor vergaderingen en betogingen op de desbetreffende
plaatsen een kennisgeving te vereisen.
Het door het voorstel aanvankelijk gemaakte onderscheid tussen

openbare en niet-openbare plaatsen, is toegesneden op de huidige
tijd en leidt in het kader van het voorstel van wet ook tot

aanvaardbare resultaten. De constructie die nu gekozen is ter
eerbiediging van artikel 6, tweede lid, Grondwet is - onvermijde-

lijk - vrij ingewikkeld.  Het zou goed zijn, in artikel 6, eerste
"

lid, Grondwet de uitdrukking "buiten gebouwen en besloten plaatsen
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te vervangen door "op openbare plaatsen".
De stap van processieverbod naar een Wet openbare manifestaties

is een grote vooruitgang  voor de belij denisvrijheid van godsdienst
buiten gebouwen en besloten plaatsen. In plaats van een verbod
waarop enkele uitzonderingen bestaan, is er nu een grondwettelijke
vrijheid,   zij   het met beperkingsmogelijkheden  voor de wetgever  in
formele zin; ingeval van delegatie, uitsluitend op grond van de
doelcriteria van artikel 6, tweede lid, Grondwet. Deze doelcriteria
zijn in artikel 2 van de Wet openbare manifestaties voor de
bepalingen voor openbare plaatsen expliciet onder de aandacht
gebracht.
In de loop van de parlementaire behandeling van het voorstel van

Wet openbare manifestaties is op enkele plaatsen de vrijheid nog
vergroot: het laten vervallen van de mogelijkheid tot het invoeren

van een vergunningplicht en het schrappen van de figuur van de
" fictieve weigering" voor manifestaties op openbare plaatsen maken
dit duidelijk. Hetzelfde geldt voor de in artikel 3, tweede lid,
neergelegde figuur van eenmalige kennisgeving. Het herformuleren
van het toepassingsbereik van de wet tot "samenkomsten" vallend
onder de bescherming van de artikelen 6 en 9 Grondwet, heeft als
consequentie dat individuele uitingen van belijdenis in beginsel
geheel vrij zijn.
De wet biedt geen "alles of niets"-bescherming in die zin dat een

voorgenomen godsdienstoefening buiten gebouwen en besloten plaatsen
kan worden verboden zoals in de voorstellen van de staatscommis-
sies, Proeve en wetsontwerp 11 051 was voorzien, maar maakt een
flexibel optreden mogelijk. Tijdens de parlementaire behandeling
van het voorstel van wet zijn de bevoegdheden van de gemeentelijke
organen enigszins beperkt, maar, ter verruiming van de vrijheid.
Adequate regulering van de bedoelde uitingen door de gemeentelijke

organen blijft desalniettemin mogelijk(193).

3.  Vrijheid van kerkelijke organisatie

Voor de artikelen 182, 186, en 187 oud Grondwet, die betrekking
hadden op de kerkelijke organisatie  zijn geen expliciete equi-
valenten in de plaats gekomen. In de voorstellen van de Staats-
commisie-Van Schaik, Proeve, Staatscommissie Cals-Donner en
wetsontwerp 11 051 kwam nog wel een bepaling voor die organisatie-
vormen op godsdienstig (en levensbeschouwelijk) terrein gelijke
bescherming beoogde te garanderen(194). Volgens de memorie van

antwoord bij wetsontwerp 13 872 kan het huidige artikel 6 in dit
verband een functie vervullen:

"Het bestaande artikel 182 geeft voorts uitdrukking aan de
staatsrechtelijke erkenning van kerkgenootschappen als
instellingen op godsdienstig terrein. Het voorgestelde artikel
1.6 over de vrijheid zijn godsdienst of levensovertuiging
individueel of in gemeenschap met anderen te belijden verplicht
echter evenzeer tot die erkenning van onder meer de kerkgenoot-
schappen en andere organisaties op godsdienstig terrein."(195)

Ook andere grondrechten zijn in dit verband van belang(196).
In het verleden is in de Wet op de kerkgenootschappen (mede) een

uitdrukking gezien van de erkenning van de zelfstandigheid en
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onafhankelijkheid van de kerkgenootschappen. Deze wet, die
overigens ook een aantal bepalingen met een preventief karakter
bevatte(197), bepaalde namelijk in artikel 1, eerste lid:
"Aan alle kerkgenootschappen is en blijft de volkomen vrijheid
verzekerd alles wat hunne godsdienst en de uitoefening daarvan in
hunnen eigen boezem betreft, te  regelen. "

Het merendeel van de bepalingen vervulde geen specifieke functie
meer(198). Nu deze wet tegelijk met het totstandkomen van de Wet

openbare manifestaties is ingetrokken, zijn bepalingen omtrent de
vrijheid van kerkelijke organisatie als zodanig uitsluitend nog te
vinden in Boek 2 B.W. (199).

4. De financiele verhouding tussen kerk en staat

Artikel 6 Grondwet rept als zodanig niet over de financiele
betrekkingen van de staat tot de kerkgenootschappen. Additioneel
artikel IV bepaalt echter:

"Totdat terzake bij wettelijke regeling een voorziening zal zijn

getroffen, blijft de volgende bepaling van kracht:
De traktementen, pensioenen en andere inkomsten, van welke aard
ook, thans door de onderscheidene godsdienstige gezindheden of

derzelver leraars genoten wordende, blijven aan dezelfde
gezindheden verzekerd.
Aan de leraars, welke tot nog toe uit 's Lands kas geen, of een
niet toereikend traktement genieten, kan een traktement

toegelegd, of het bestaande vermeerderd worden."
Bij de Grondwetsherziening van 1972 is het uit 1815 stammende

artikel 185 Grondwet 1963 geschrapt en is daarvoor in de plaats
additioneel artikel X gekomen, waarvan de redactie bij de Grond-
wetsherziening van 1983 is overgenomen.

De Staatscommissie-Van Schaik had voorgesteld genoemd artikel 185
Grondwet te schrappen en op grond van een additioneel artikel de
bestaande regeling te handhaven in afwachting van een afkoop. De
toelichting sprak van ongewenste afhankelijkheid van de staat van

bedienaren der eredienst en het vermijden van de schijn van staats-
dienst. De commissie benadrukte echter tevens dat het voorstel niet
aan de staat of aan lagere overheden de bevoegdheid tot financiele

steunverlening aan "godsdienstige gezindten of voor godsdienstige
doeleinden" in de weg stond(200). Het op te nemen additioneel
artikel VIII zou moeten luiden:

"In afwachting van een wettelijke regeling omtrent de afkoop van
de door de onderscheidene godsdienstige gezindten of derzelver
leraars uit 's lands kas genoten wordende traktementen,
pensioenen en inkomsten van welke aard ook, blijven de thans

genoten inkomsten verzekerd. Aan de leraars, die tot nog toe uit
's lands kas geen of een niet toereikend traktement genieten, kan
een traktement toegelegd, of het bestaande vermeerderd worden.

Deze nieuwe traktementen worden in de afkoop begrepen."
De Proeve stelde regeling voor bij of krachtens wet(201), zonder

direct het karakter van de regeling in het additioneel artikel te
willen vastleggen. Hiermee kon ook de Staatscommissie Cals-Donner
zich verenigen; afgewezen werd de oplossing uit het toen inmiddels
tot stand gekomen rapport van de Staatscommissie-Van Walsum(202),
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die wettelijke regeling van de geldelijke betrekkingen voorstond,
gebaseerd op een op te nemen additioneel artikel in de Grondwet

bepalende:
"1. dat de geldelijke betrekkingen tussen het Rijk en de kerken
bij de wet worden geregeld;

2. dat de uitkeringen die de kerken op het tijdstip van de
Grondwetsherziening ontvangen, van kracht blijven tot het in
werking treden van een nieuwe regeling, die in de plaats komt van

de uitkeringen krachtens artikel 185 van de Grondwet."(203)
Volgens de Staatscommissie-Van Walsum zou de wettelijke regeling
moeten voorzien in een jaarlijkse uitkering van f 50 miljoen, bij
algemene maatregel van bestuur te verdelen over de kerken(204). Bij

de Grondwetsherziening van 1972 koos de regering voor de oplossing
van de Proeve en de Staatscommissie Cals-Donner, en, hoewel toen
niet in eerste instantie aan de orde, liet zij blijken een voor-
stander te zijn van afkoop(205).

Op 7 juli  1970 werd vervolgens ingesteld de "Adviescommissie
Afkoopregeling Aanspraken ex artikel 185 van de Grondwet" (de
Commissie-Verdam) om te adviseren omtrent de in het additioneel
artikel van de Grondwet aan te kondigen regeling. De in 1971

uitgebrachte interimnota(206) viel echter niet in goede aarde bij
de kerken verenigd in het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken
(CIO)(207). Het CIO kwam met een alternatief hetgeen heeft geleid
tot het opschorten van de werkzaamheden van de commissie-Verdam en
tot het instellen van een overleg tussen delegaties van staat en

kerken verenigd in het CIO. Dit overleg heeft geresulteerd in een
overeenkomst tussen staat en CIO omtrent de afkoop van de finan-
ciele aanspraken ex artikel 185 Grondwet 1963, onder voorbehoud van
goedkeuring bij wet. Uiteindelijk is de bedoelde wet tot stand
gekomen op 7 december 1983(208).
De wet voorziet in een afkoop van bestaande verplichtingen op

grond van artikel 185 Grondwet 1963 door betaling van f 250
miljoen. De wet bepaalt dat dit bedrag wordt uitbetaald aan een op
te richten Stichting Interkerkelijke Belangenbehartiging Afkoop
(SIBA), waarvan de statuten die tenminste in een aantal met name
genoemde punten moeten voorzien, goedkeuring van de minister van
Financien behoeven. In ieder geval moeten de statuten bepalingen
inhouden omtrent de aanwending van de ter beschikking gestelde

bedragen en de verdeelsleutel over de kerkgenootschappen. Onder
kerkgenootschap wordt in dit verband verstaan:

"1. een ex Additioneel Artikel X van de Grondwet rechthebbend
kerkgenootschap;
2. een kerkgenootschap, dat geacht kan worden door afsplitsing of
afscheiding onmiddellijk, dan wel middellijk te zijn voortgekomen
uit een onder  a. 1. bedoeld kerkgenootschap"(209).

De statuten van het SIBA voorzien in een geschillenregeling(210).
De wet bevat voorts nog enkele andere bepalingen die de financiele
relatie van staat en kerkgenootschappen betreffen(211).
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Slot

Niet alleen individuen, maar ook rechtspersonen kunnen zich
beroepen op artikel 6 Grondwet. Het recht geldt, net als andere in
de Grondwet opgenomen grondrechten, onverkort voor personen die tot
de overheid in een speciale relatie staan zoals ambtenaren, gedeti-
neerden en militairen. De vrijheid die nu door artikel 6 Grondwet
gegarandeerd wordt, heeft een verruiming ondergaan ten opzichte van

de regeling in de Grondwet v66r de herziening van 1983: niet alleen
de godsdienst, maar ook de levensovertuiging geniet bescherming.
Tijdens de parlementaire behandeling is de nodige aandacht besteed
aan de vragen betreffende de te waarborgen garantie voor levens-

overtuiging, de plaatsing in hetzelfde artikel dat de vrijheid van
godsdienst garandeert en de verhouding tussen godsdienst en

levensovertuiging. Hoewel de beantwoording van deze vragen niet op
alle punten even helder is, is duidelijk dat de garantie door de
uitbreiding is vergroot en dat door plaatsing in 66n artikel hiaten
in de bescherming worden voorkomen.
De verruiming van de vrijheid is niet alleen gelegen in de opname

van de vrijheid van levensovertuiging als zodanig. Op het voetspoor
van de Staatscommissie Cals-Donner is een ruime uitleg gegeven aan
het begrip "belijden": niet alleen het huldigen van de godsdien-
stige of levensovertuiging, maar ook het zich daarnaar gedragen
wordt erdoor bestreken. Van het begrip "belijden" wordt verder geen
inhoudelijke uitwerking gegeven, zodat niet duidelijk is wat er
precies onder moet worden verstaan: strekt het zich uit tot het in

de dagelijkse praktijk brengen van de godsdienstige overtuiging, of
slechts tot meer cultische uitingen? Aangezien in het huidige
stelsel van beperkingen van grondrechten, in tegenstelling tot dat
in het voorstel van de Staatscommissie Cals-Donner, in beginsel
geen plaats is voor (algemene) beperkingen buiten de grondwette-
lijke clausuleringen om, betekent een ruime uitleg van het begrip

"belijden" daadwerkelijk een verruiming van de geboden garantie: in
het door de Staatscommissie Cals-Donner voorgestelde systeem zou
een ruime interpretatie nauwelijks consequenties hebben. De
regering vreesde niet dat een ruime interpretatie van "belijden"
zou leiden tot aanvaarding van algemene beperkingen buiten de
grondwettelijke clausuleringen om, maar gaf toch een opening tot

relativering van de ruime interpretatie. Juist in verband met dit
laatste is het ontbreken van een inhoudelijke verduidelijking van
het begrip een gemis. De uitwerking van het begrip in artikel 6 van
de VN-verklaring kan hier als richtsnoer voor de interpretatie
gehanteerd worden. De ruime interpretatie van het begrip "belijden"
in combinatie met het in de huidige Grondwet gehanteerde systeem
van beperkingen van grondrechten zou er in ieder geval niet toe

imoeten leiden dat de constructie van het AOW-arrest gevolgd wordt,
waarbij het "belijden" restrictief werd uitgelegd zodat toetsing
aan de beperkingsclausules niet meer aan de orde kwam.
Het woord "openbaar", dat nog wel - zonder toegelicht te worden -

voorkwam in de voorstellen van de staatscommissies, Proeve en in
wetsontwerp 11 051, is in artikel 6 Grondwet niet meer opgenomen;
de zinsnede "in gemeenschap met anderen" geeft nu uitdrukking aan
het collectieve element in het belijden. De uitdrukking "individu-



86

eel of in gemeenschap met anderen" sluit goed aan bij de in Neder-
land toepasselijke artikelen van verdragen betreffende godsdienst-

vrijheid. In de loop van de parlementaire behandeling is in het
voorstel dat heeft geleid tot de Wet openbare manifestaties een

bepaling opgenomen omtrent eenmalige kennisgeving voor samenkomsten
ter belijdenis van godsdienst en levensovertuiging uitgaande van

een kerkgenootschap of genootschap op geestelijke grondslag. Op
deze  wij ze introduceert  de  wet  in de uitwerking  van de gemeen-
schappelijke vrijheid van belijdenis een genootschappelijk element.
De beperkingsclausule in het eerste lid van artikel 6 Grondwet is

strikt in de zin dat, voor zover het niet de uitoefening buiten
gebouwen en besloten plaatsen van het recht betreft, beperkingen
alleen bij wet in formele zin kunnen worden aangebracht; de
clausule is ruim in de zin dat er geen doelcriteria zijn aangegeven
en dat niet, zoals in de desbetreffende verdragsbepalingen, een
onderscheid is gemaakt naar verschillende aspecten van het belijden
waarop beperkingen betrekking kunnen hebben. Door dit laatste
krijgt de interpretatie extra belang; interne aspecten mogen niet
aan beperkingen blootstaan, externe in principe wel. Bij externe
aspecten zal de aan te brengen formeel-wettelijke beperking

beoordeeld moeten worden in het licht van de gegarandeerde
vrijheid: deze vraagt  om een "grondrechtsconforme" interpretatie.
Het in artikel 6 Grondwet gegarandeerde recht moet, voor zover

het niet betrekking heeft op de uitoefening buiten gebouwen en
besloten plaatsen ook in uitzonderingstoestanden worden ontzien.
Het tweede lid van artikel 6 Grondwet bevat een extra

beperkingsmogelijkheid voor de uitoefening van het in het eerste
lid gegarandeerde recht buiten gebouwen en besloten plaatsen. Dit
betreft niet alleen de gemeenschappelijke, maar ook de individuele
belijdenis; de bepaling heeft met name betekenis voor de gemeen-
schappelijke uitoefening.
Ook de Wet openbare manifestaties gaat uit van collectieve

uitingen en voorziet in een flexibel systeem van regulatie van
openbare manifestaties. Ter eerbiediging van artikel 6, tweede lid,
Grondwet is in de begripsomschrijving van "openbare plaatsen"

uitdrukkelijk een voorbehoud gemaakt ten aanzien van het grondwet-
telijke "buiten gebouwen en besloten plaatsen". Een nadeel  van  deze
constructie is het naast elkaar blijven bestaan van verschillende
begrippenparen. Het begrip "openbare plaats" is goed toegesneden op
de huidige omstandigheden; het verdient aanbeveling dit begrip op
te nemen in artikel 6, tweede lid, Grondwet. In overeenstemming met
de Grondwet moet het beperkingscriterium "wanordelijkheden" eng
worden uitgelegd.
Parallel aan de ontwikkeling naar een ruimere vrijheid van

gemeenschappelijke belijdenis (buiten gebouwen en besloten
plaatsen) loopt de ontwikkeling in het denken over de wijze van
juridische vormgeving van de vrijheid. Artikel 184 oud Grondwet
betekende een inhoudelijk nagenoeg volledige grondwettelijke
fixatie van de vrijheid. In de voorstellen voorafgaande aan de
Grondwetsherziening van 1983 was nog duidelijk het standpunt te
vinden dat zomin mogelijk aan plaatselijke besturen moest worden

overgelaten. Dit standpunt heeft plaatsgemaakt voor de zienswijze
dat hier juist een taak ligt voor de plaatselijke besturen. Waar in
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de loop van de parlementaire behandeling van het voorstel van Wet
openbare manifestaties de gemeentelijke bevoegdheden zijn beperkt,
is dit met name geschied met het oog op het bieden van een ruimere
vrijheid aan de burger.
Niet alleen de juridische vormgeving van de gemeenschappelijke

belijdenisvrijheid buiten gebouwen en besloten plaatsen heeft een
ontwikkeling doorgemaakt, ook de manier van benadering van het
vraagstuk is veranderd. De voorstellen voorafgaande aan de Grond-
wetsherziening van 1983 stonden nog in het teken van wrijvingen

tussen de godsdienstige gezindheden onderling. Van de overheid werd
een duurzame regeling verwacht die de posities van de verschillende
partijen ten opzichte van elkaar zo duidelijk mogelijk aangaf. Dit
uitgangspunt heeft plaatsgemaakt voor een waarbij de vrijheid van
alle gezindten tegenover de overheid centraal staat.

De kerkelijke organisatie als zodanig is in de huidige Grondwet
op de achtergrond geraakt. De staatscommissies, Proeve en wetsont-
werp 11 051 hadden hiermee - op onderling verschillende wijze - nog
wel expliciet rekening gehouden. Opmerkelijk is dat de Proeve we-
gens onduidelijkheid van het begrip "kerkgenootschappen" teruggreep
naar het begrip "godsdienstige gezindten", een begrip dat bij de
Grondwetsherziening van 1848 ter verruiming en verduidelijking van
de gewaarborgde bescherming  j uist werd vervangen door "kerkgenoot-
schappen".  Ook de Staatscommissie Cals-Donner  meed  de  term  "kerk-
genootschap" en sprak van "kerken, godsdienstige gemeenschappen  en
genootschappen op grondslag van een levensovertuiging".
Het feit dat de kerkelijke organisatie in de huidige Grondwet

niet genoemd wordt, betekent niet dat zij niet (mede) door artikel
6 Grondwet beschermd wordt: organisaties en groepen kunnen zich op
grondrechten beroepen; de uitdrukking "in gemeenschap met anderen

11

brengt ook het collectieve aspect onder de aandacht. Artikel 1,
eerste lid, van de Wet op de kerkgenootschappen die nu is
afgeschaft, kon als nadere uitwerking van deze vrijheid beschouwd
worden.

 

In de sinds 1815 bestaande grondwettelijke financiele verhouding

  tussen staat en kerkgenootschappen is uiteindelijk beweging geko-
· men. Na schrapping van artikel 185 Grondwet 1963 en opname van een
additioneel artikel in 1972 is op 7 december 1983 de Wet tot beein-
diging van de financiele verhouding tussen Staat en Kerk tot stand

gekomen. Deze wet voorziet in de afkoop van de vanouds bestaande
grondwettelijke financiele banden tussen kerk en staat. Hoewel bij

de voorbereiding van de deconstitutionalisering van de materie ge-
regeld door artikel 185 Grondwet 1963 door het additioneel artikel
niet inhoudelijk richting is gegeven aan de toekomstige ontwikke-
ling en de wet de vrijheid werd gelaten tot het bepalen van de

voorziening, beoogde de regering een afkoop. Niet alle financiele
banden tussen kerk en staat behoren overigens tot het verleden: ook

buiten expliciete grondwettelijke bepalingen om komen zij voor.
Artikel 6 Grondwet treedt niet volledig in de plaats van de

artikelen 181-187 oud Grondwet. Zo formuleert artikel 6 Grondwet
naar de letter niet expliciet een gelijkheidsbeginsel of
non-discriminatieverbod, ook al impliceert de garantie van de
vrijheid aan "een ieder" wel een gelijkheidseis. Ook andere
grondrechten vervullen in dit verband een functie.



Hoofdstuk III

KERK EN STAAT: ANDERE KLASSIEKE
GRONDRECHTEN

Inleiding

In de Grondwet van 1814 kwamen zeven bepalingen betreffende de
godsdienst als zodanig voor: artikel 134 Grondwet 1814 garandeerde
de gelijke bescherming van de "bestaande Godsdiensten" en die van
hun belij ders en vormde een reactie op de daaraan voorafgaande
bepaling over de godsdienst van de Soevereine Vorst; artikel 135
Grondwet 1814 formuleerde een waarborg voor de "openbare uit-
oefening van Godsdienst". De overige vier bepalingen hadden
betrekking op de financidle verhouding tussen kerk en staat.

In 1815 volgde de opname in de Grondwet van verschillende andere
bepalingen op het terrein van de grondrechten; gegarandeerd werden

"de volkomen vrijheid van godsdienstige begrippen"(1), de "gelijke
aanspraak op bescherming van persoon en goederen"(2), de drukpers-
vrijheid(3), het recht tot petitie(4) en het huisrecht(5). Verder

bevatte de Grondwet 1815 enkele bepalingen omtrent de benoembaar-
heid tot de landsbedieningen(6) en een bepaling betreffende

naturalisatie(7). De bepalingen omtrent de godsdienst ondergingen
op een aantal punten wijzigingen(8).
Bij de Grondwetsherziening van 1848 werd een bepaling opgenomen

over de toelating en uitzetting van vreemdelingen(9); de grondwet-
telijke garantie van het recht tot vereniging en vergadering en het
postgeheim vinden eveneens hun oorsprong in 1848(10). Ook in het
hoofdstuk "Van den Godsdienst" werden in 1848 enkele veranderingen
aangebracht: het recht van placet werd afgeschaft; de financiele
verhouding werd voortaan in 65n artikel geregeld, en het begrip
"kerkgenootschap" werd geintroduceerd( 11).

De bestaande grondwettelijke catalogus van klassieke grondrechten
is bij de herziening van 1983 sterk uitgebreid; nieuw zijn onder
meer het aan het nieuw geformuleerde gelijkheidsbeginsel toe-
gevoegde non-discriminatiebeginsel(12), de vrijheid van levens-
overtuiging(13), de aan de vrijheid van drukpers toegevoegde
vrijheid van meningsuiting voor andere media(14), het recht tot

betoging(15), de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de
onaantastbaarheid van het menselijk lichaam(16) en de uitbreiding
van het postgeheim met de bescherming van telefoon en tele-

graaf(17). Daarnaast zijn v66r de herziening van 1983 reeds in de
Grondwet opgenomen grondrechten, die sinds hun totstandkoming een

zekere ontwikkeling hadden doorgemaakt, opnieuw geformuleerd.
Hoewel in 1815 en zeker in 1848 al sprake was van het bestaan van

een aanzienlijk aantal grondwettelijke grondrechten, is de onder-
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linge verhouding van deze grondrechten nooit een hoofdpunt van
discussie geweest. Dat is nu anders(18).

In dit hoofdstuk zal de relatie tussen artikel 6 Grondwet en
andere klassieke grondwettelijke grondrechten worden besproken.
Daarbij wordt eerst stilgestaan bij artikel 1 Grondwet (A). Daarna
komen de artikelen 9, 7, 8 en 5 Grondwet aan de orde (B). Deze
artikelen betreffen uitings- en verenigingsrechten. Vervolgens
worden de artikelen 4, 3, 15, vierde lid, en 2, tweede lid, Grond-
wet behandeld (C). In deze artikelen zijn rechten geformuleerd
waarbij de status van personen in het geding is. Tenslotte wordt
stilgestaan bij de privacybepalingen neergelegd in de artikelen 10,
11, 12 en 13 Grondwet (D).
Bij de behandeling van de verhouding van artikel 6 Grondwet tot

de hierboven genoemde grondrechten worden de vier basisthema's
individuele godsdienstvrijheid, gemeenschappelijke godsdienst-
vrijheid, vrijheid van kerkelijke organisatie en - in mindere mate
- de financiele verhouding tussen kerk en staat betrokken.

A. Vrijheid van godsdienst en het gelijkheids- en non-discrimi-
natiebeginsel

In deze paragraaf wordt eerst in het algemeen aandacht besteed
aan de plaats van het recht van godsdienstvrijheid in de Grondwet
naast de andere grondwettelijke klassieke grondrechten (1.).
Vervolgens wordt er nagegaan welke betekenis de artikelen 6 en 1
Grondwet hebben voor de verhouding tussen kerk en staat (2.).

1. De plaats van het recht van godsdienstvrijheid in de Grondwet

Een bekende theorie over de oorsprong van grondrechten is die van

Jellinek(19). In zijn visie vinden de grondrechten hun oorsprong in
de ijver van de Noordamerikaanse immigranten voor godsdienst-
vrijheid. Uit de vrijheid van godsdienst hebben zich later andere
grondrechten ontwikkeld.
Ondanks de mogelijkheid van kritiek op de historiciteit van de

visie en op het feit dat zo te veel nadruk wordt gelegd op vrijheid
tegenover de staat ten koste van vrijheid in de staat(20), kan zij
als model herkend worden zowel in de geschiedenis van de codifica-
tie van de grondwettelijke grondrechten in Nederland sinds 1814 als
in de voorgeschiedenis van deze codificatie(21). De vrijheid van
godsdienst vond uitdrukking in de Grondwet van 1814; in latere
herzieningen zijn andere grondrechten opgenomen. De belangrijkste
herzieningen in dit verband zijn die van 1815, 1848 en 1983.
Het bestaan van een uitgebreide grondwettelijke grondrechten-

catalogus als de huidige heeft de vraag opgeroepen naar het nut van
de afzonderlijke garantie van het recht van godsdienstvrijheid,
immers hetgeen het recht beoogt te beschermen wordt al (mede) door

andere grondwettelijke bepalingen beschermd. Om deze laatste reden
hechtten enkele leden van de Staatscommissie Cals-Donner geen
belang aan een afzonderlijke waarborg voor vrijheid van godsdienst.
De vrijheid van meningsuiting, van vereniging en van vergadering
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vormden in hun ogen hiervoor een voldoende bescherming(22). Ook
elders komt men de "moederrecht"-gedachte tegen in combinatie met
de gedachte dat het recht van godsdienstvrijheid zichzelf overbodig
heeft gemaakt(23).

Tijdens de Grondwetsherziening-van 1983 is nauwelijks of geen
aandacht besteed aan de principiele vraag welke grondrechten in de
Grondwet opgenomen dienden te worden(24). In grote lijnen kan
gezegd worden dat ingestemd werd met de ideeen van de Staats-
commissie Cals-Donner en wetsontwerp 11 051(25). De Staats-
commissie verwees naar de reeds in de Grondwet neergelegde grond-
rechten. In het algemeen werden de in de Nederlandse rechtsorde
gevoelde behoeften die tot opname van deze rechten hadden geleid

nog steeds aanwezig geacht(26). Geheel bevredigend is volgens de
Staatscommissie Cals-Donner deze situatie niet:  er  zijn "een aantal
lacunes en eenzijdigheden" waardoor "de grondwettelijke waarborgen
niet meer ten volle beantwoorden aan de eisen van de huidige
tijd"(27). Het uitgangspunt van het rapport is dat de grondwette-
lijke grondrechten een eigen betekenis hebben ten opzichte van de
internationale grondrechten.
Tijdens de Grondwetsherziening van 1983 is w61 de nodige aandacht

besteed aan het karakter van grondrechten. De grondrechten zoals
geformuleerd in de Grondwet beogen positief recht te bieden. Zij
functioneren binnen de Nederlandse rechtsorde. Hun inhoud is
daarmee mede afhankelijk van de binnen die rechtsorde bestaande
behoeften en overtuigingen. Dientengevolge is hun interpretatie ook

aan veranderingen onderhevig(28). Grondrechten zijn niet absoluut.
Beperking kan noodzakelijk zijn in het licht van bescherming van
andere - al of niet grondrechtelijk beschermde - belangen(29).
Indirect valt uit deze karakterisering iets op te maken over de
gedachten die een rol hebben gespeeld bij de keuze van de op te
nemen grondrechten: zij voorzien in de behoefte aan een positief-
rechtelijke waarborg ter zake.

Ook al is er geen uitdrukkelijke verantwoording gedaan omtrent de
keuze van de catalogus, enkele motieven zijn wel terug te vinden

bij de argumentatie van opname of schrapping van afzonderlijke
grondwettelijke bepalingen. Zo werd de opname van de levens-
overtuiging gemotiveerd met een beroep op de garantie ter zake in
internationale documenten en de heersende overtuiging in de
nationale sfeer; de schrapping van het processieverbod met het
"niet meer in overeenstemming (zijn) met de heersende opvattingen
omtrent verdraagzaamheid en gelijkheid"(30). De bepaling  vanartikel  182 oud Grondwet over de gelijke bescherming  van
kerkgenootschappen was "overbodig en kan in haar verhouding tot
artikel 1.1 tot interpretatiemoeilijkheden leiden"(31).

Het opnemen van vrijheidsrechten, ook van het recht van gods-
dienstvrijheid, heeft alleen zin wanneer er een waarborg nodig is
en een bepaling die waarborg ook kan geven. Het opnemen van
grondrechten met een louter symbolische functie is niet gewenst,
net zo min als het opnemen van een symbolische preambule in de
Grondwet dat is. Is het niet reeel te veronderstellen dat een
inbreuk gemaakt zal worden op godsdienstvrijheid dan hoeft het niet
als recht in de Nederlandse Grondwet te worden gegarandeerd. In de
summiere toelichting op de keuze van de in de Grondwet op te nemen
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grondrechten heeft de regering derhalve toch de juiste snaar
geraakt. Hoewel argumenten in de sfeer van continuiteit in het
staatsleven de wens tot opname van grondrechten kunnen onder-

steunen, is een voornamelijk historische invalshoek(32), hier zeker
niet de aangewezen benadering.
Door het feit dat de vanouds in Nederland voorkomende godsdien-

stige gezindheden "gevestigde en gesocialiseerde gebruiken"(33)
kennen, lijkt de bescherming die van de uitdrukkelijke garantie van
godsdienstvrijheid uitgaat wellicht symbolisch; dit is echter niet
zo(34). In de betekenis van de waarborg kunnen in de loop der
tijden verschuivingen optreden, de noodzaak van de waarborg zelf
blijft bestaan. Bij het veranderen van het karakter van staat,
maatschappij en kerk, zullen zich steeds nieuwe kwesties voordoen
die om een juridische oplossing in het licht van de godsdienst-
vrijheid vragen. Zeker wanneer men zich realiseert dat het vrij
belijden van de godsdienst meer inhoudt dan alleen het uitoefenen
van andere in de Grondwet neergelegde klassieke grondrechten(35);
door de groei van het aantal aanhangers van andere (wereld)-
godsdiensten in Nederland dan de christelijke, met - ook voor
wetgever en bestuur - minder bekende gebruiken en gewoonten, is dit
overduidelijk bevestigd.
Uitdrukkelijke grondwettelijke bescherming van godsdienstvrijheid

is van belang. Dit betekent vanzelfsprekend niet dat andere belan-
gen altijd zullen moeten wijken. Door de kwestie in het licht van
de grondrechten, en met name dat van de godsdienstvrijheid, aan de
orde te stellen zullen de afwegingen die tot een beslissing leiden

in dat kader gemaakt (moeten) worden. Hierdoor kan de uiteindelijke
beslissing ook tegen de juiste achtergrond beoordeeld worden.

Het recht van godsdienstvrijheid houdt een waarborg in voor
belijders van een godsdienst individueel en in gemeenschap met
anderen. Die waarborg wordt gevormd doordat grenzen aan het over-
heidsoptreden worden gesteld: dit impliceert al de noodzaak tot het
bewaren van een zekere afstand van de overheid ten opzichte van

kerk en godsdienst. Hiermee komen wij aan de betekenis van artikel
1 Grondwet in verhouding tot artikel 6.

2. De artikelen 6 en 1 Grondwet

Er is een drietal principes dat veelal gehanteerd wordt om de
verhouding tussen kerk en staat te beoordelen. Het betreft de

principes van vrijheid van godsdienst, neutraliteit van de overheid
ten opzichte van godsdienst en levensovertuiging, en scheiding van

kerk en staat. Deze drie principes van vrijheid van godsdienst,
neutraliteit en scheiding van kerk en staat hangen nauw met elkaar
samen en impliceren elkaar in zekere zin ook. Zij kunnen echter ook
met elkaar op gespannen voet komen te staan: dit hangt samen met de

meerduidigheid en de onbepaaldheid van de begrippen(36).
Een overheidsmaatregel die uiterlijk neutraal is, kAn consequen-

ties hebben voor de vrijheid van godsdienstoefening in het algemeen

of voor bepaalde gezindheden in het bijzonder(37). Gelet op de
consequentie ervan is de maatregel dan niet neutraal. Wanneer vrij-
heid van godsdienst de inhoud van het begrip neutraliteit mede
bepaalt, dan dient bij de beoordeling van de neutraliteit van
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overheidsmaatregelen het effect en het doel van die maatregelen
mede in aanmerking te worden genomen, en niet louter op de
uiterlijke neutraliteit daarvan te worden gelet. Als voorbeeld kan
dienen een besluit om geen subsidie (meer) te verlenen voor de bouw

van "kerken". Een dergelijk besluit is neutraal ten aanzien van
alle godsdienstige gezindheden, maar kan godsdienstige minderheden
sterker treffen: de joodse en christelijke kerken zijn immers
veelal - mede dankzij de overheid - in staat gesteld om kerk-
gebouwen op te richten. Een voorbeeld uit het verleden: het verbod

van het houden van godsdienstoefeningen buiten gebouwen en besloten
plaatsen gold voor godsdienstoefeningen van alle gezindten, maar
trof met name die van de Rooms-Katholieken.
Ook kunnen er spanningen optreden tussen de beginselen van

neutraliteit en scheiding van kerk en staat. Naarmate de overheid
zich actiever gaat opstellen op allerlei terreinen van het
maatschappelijk leven, neemt de kans op conflicten toe. Het is in
een verzorgingsstaat die zich op allerlei terreinen van het

maatschappelijk leven manifesteert nauwelijks meer denkbaar dat
overheid en kerken volledig langs elkaar heen zouden leven.
Naarmate de overheid de enige of voornaamste verschaffer wordt van
bepaalde diensten of voorzieningen, en naarmate die diensten of
voorzieningen meer en meer essentieel worden voor individuen en
organisaties, wordt het moeilijker dergelijke voorzieningen en
diensten te onthouden aan religieus georienteerde personen en

organisaties. Zouden deze van overheidswege beschikbaar gestelde
diensten en voorzieningen hier w61 onthouden worden, dan kan
nauwelijks meer van neutraliteit worden gesproken. Er is dan eerder
sprake van vijandigheid ten opzichte van de kerk en de dan
resterende vrijheid van godsdienst heeft tenminste een beperkte
betekenis.
Het beginsel van scheiding van kerk en staat kan ook in ruimere

zin worden begrepen. Het beginsel impliceert dan dat de kerk de
nodige ruimte wordt gelaten om binnen het staatsverband als kerk te
functioneren. In deze, iets ruimere zin opgevat, staat het beginsel
van scheiding van kerk en staat in principe een positieve
bejegening van de kerk door de overheid niet in de weg. Het stelt
daaraan w61 zekere beperkingen. Het afhankelijk stellen van
overheidsbeslissingen van instemming van kerkelijke organen of een
verplichting van inschrij ving  bij een kerkgenootschap naar keuze  -
zoals opgenomen in de Staatsregeling des Bataafschen Volks van 1801
- is met die scheiding niet verenigbaar en past een neutrale over-
heid evenmin. Hetzelfde geldt voor vaststelling van de kerkelijke
bestuursorganisatie door overheidsorganen.
In het principe van neutraliteit van de overheid ten aanzien van

godsdienst komen die van vrijheid van godsdienst en scheiding van
kerk en staat samen: zij worden erin besloten. Neutraliteit brengt
evenwicht   in de beginselen   van   vrij heid van godsdienst en scheiding
van kerk en staat en maakt tegelijkertijd duidelijk dat binnen
grenzen ook plaats is voor positief optreden van de overheid ten

aanzien van kerkgenootschappen(38).
Gegeven de samenhang tussen de begrippen van vrijheid van gods-

dienst, neutraliteit van de overheid ten aanzien van godsdienst en
scheiding van kerk en staat, is het het niet aan te bevelen bij de
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kwalificatie van een concrete verhouding tussen kerk en staat deze
beginselen in hun isolement te hanteren. Als geisoleerde instru-
menten van kwalificatie zijn zij mede vanwege de onbepaaldheid niet
zo geschikt. Is men bijvoorbeeld tegenstander van elke betrekking
tussen  kerk en staat, dan "kwalificeert"  men de bestaande
verhouding als een waarbij een inbreuk wordt gemaakt op het
beginsel van scheiding van kerk en staat; omdat er sprake is van
een inbreuk op een te volgen beginsel, moet dat weer ongedaan

gemaakt worden. Een andere redenering is vaak met evenveel succes
te volgen. Voor het beoogde doel vervult een dergelijke benadering
dan wellicht een nuttige functie, maar zij maakt over de aard van
de verhouding tussen kerk en staat op zichzelf weinig duidelijk.
Daarbij kan een dergelijke toepassing meebrengen dat geen recht

wordt gedaan aan de andere beginselen.
Vrijheid van godsdienst is als zodanig grondwettelijk verankerd.

Neutraliteit van de staat ten aanzien van godsdienst en scheiding

van kerk en staat vinden geen uitdrukkelijke vermelding in de
Grondwet, maar liggen besloten in of worden verondersteld door een
samenstel van grondwettelijke bepalingen. In zoverre de genoemde
principes zijn neergelegd in, besloten liggen in, of verondersteld
worden door grondwettelijke bepalingen, zijn zij geldend recht. Hun
inhoud als rechtsnorm is afhankelijk van de positiefrechtelijke
vormgeving.
Artikel 6 Grondwet garandeert de vrijheid van godsdienst. Het

vereiste van de neutraliteit van de overheid ten aanzien van
godsdienst wordt voornamelijk tot uitdrukking gebracht door de

artikelen 6 en 1 Grondwet in hun onderlinge samenhang; zij ver-
onderstellen daarbij het beginsel van scheiding van kerk en staat.
Artikel 1 Grondwet verwoordt het gelijkheids- en non-discri-

minatiebeginsel. Het luidt:
"Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen
gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levens-
overtuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke
grond dan ook, is niet toegestaan."

Hoewel het gelijkheidsbeginsel als toetssteen voor het bestuur nog
wel te hanteren is - als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur
vindt het inderdaad toepassing - is het als toetssteen voor de
wetgever minder eenvoudig te hanteren; de wetgever blijft ruime

beleidsmarges houden. Het doel dat de wetgever nastreeft bij het
maken van onderscheid is volgens Burkens nauwelijks met succes aan
het gelijkheidsbeginsel te toetsen; meer kans biedt het beoordelen
van het criterium van differentiatie in het licht van het als
gegeven aangenomen doel van differentiatie(39). Hetzelfde doet zich
voor met betrekking tot het non-discriminatiebeginsel(40).

De gelijkheids- en non-discriminatieeis van artikel 1 Grondwet
betekent een versterking van de in artikel 6 Grondwet vervatte norm
voor overheidsonthouding ten aanzien van godsdienst. Zo impliceert

vrijheid van godsdienst dat benoeming in de openbare dienst niet
tot bepaalde geloofsrichtingen wordt beperkt, hetgeen overigens
door artikel 3 is uitgesloten. Ook ten aanzien van overheids-
optreden in de vorm van het beschikbaar stellen van faciliteiten
stelt het artikel eisen: op grond van het criterium godsdienst
zullen deze niet bij voorbaat mogen worden onthouden(41).
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Voor de verhouding tussen kerk en staat als zodanig betekenen de

artikelen 6 en 1 Grondwet in ieder geval dat alle kerkgenootschap-
pen onderling gelijke behandeling toekomt en dat geen ongerecht-
vaardigd onderscheid wordt gemaakt tussen kerkgenootschappen en

organisaties op niet-godsdienstige grondslag. Wanneer een rechter
zou ingaan op en partij kiezen in godsdienstige vraagstukken en
daardoor het ene kerkgenootschap boven het andere zou bevoordelen,
wordt aan de in de artikelen 6 en 1 Grondwet besloten neutra-
liteitseis niet voldaan.
Van het gebruik van de criteria genoemd in de tweede volzin van

artikel 1 Grondwet gaat een "vermoeden van irrelevantie" uit(42).
Op het maken van onderscheid naar deze criteria rust echter geen
algeheel verbod: onder omstandigheden kan het hanteren van deze
criteria ter onderscheiding aanvaardbaar zijn. Lang niet altijd kan
louter op basis van de artikelen 6 en 1 Grondwet een dwingend
antwoord gegeven worden op de vraag naar de geoorloofdheid van het
aangelegde onderscheid. Ook waar het de verhouding tussen kerk en

staat betreft, heeft de overheid een zekere discretionaire
bevoegdheid. In dit licht kan bijvoorbeeld de vraag gesteld worden
of het eigenlijk wel gerechtvaardigd is kerkgenootschappen een
aparte juridische status te verlenen. Zo ja, hoe ver mag de

overheid gaan bij het beoordelen of een bepaalde organisatie als
kerkgenootschap te beschouwen is? In hoeverre kunnen kerkgenoot-

schappen een beroep doen op de overheid om voor overheidsprestaties
als subsidies in aanmerking te komen? Op deze, en andere, kwesties
wordt in latere hoofdstukken aan de hand van een analyse van
wetgeving en jurisprudentie nader ingegaan(43).

B. Vrijheid van godsdienst en de uitings- en verenigingsrechten

De vrijheid van godsdienst neemt een zelfstandige plaats in de
Grondwet in. In deze paragraaf zal de relatie van artikel 6
Grondwet tot de artikelen 9, 7 en 8, en 5 Grondwet worden
besproken. Hiertoe zal met name worden nagegaan in hoeverre de
waarborgen die deze artikelen bieden verschillen van de garantie
die door artikel 6 Grondwet geboden wordt.

1. Artikel 6 Grondwet en artikel 9 Grondwet

Bij de interpretatie van artikel 184 oud Grondwet dat handelde
over de openbare godsdienstoefening speelde onder meer de vraag
naar de betekenis van het woord "openbaar" en de vraag of de in dat
artikel bedoelde godsdienstoefeningen noodzakelijkerwijs van een
kerkgenootschap uit moesten gaan of los gezien konden worden van
kerkelijk verband(44). Had men niet met een godsdienstoefening
binnen gebouwen en besloten plaatsen te doen, dan was niet artikel
184, eerste lid, oud Grondwet van toepassing, maar wellicht een van

de bepalingen van de Wet vereniging en vergadering(45).
De Rooms-Katholieke processie was een godsdienstoefening buiten

gebouwen en besloten plaatsen als bedoeld in artikel 184, tweede

lid, oud Grondwet. Het "zendingsfeest" werd niet als zodanig
aangemerkt; evenmin werd een straatpredikatie als openbare
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godsdienstoefening buiten gebouwen en besloten plaatsen beschouwd.
Voor de geoorloofdheid van deze twee laatste uitingsvormen moest

men terugvallen op gemeentelijke bepalingen. Deze bepalingen
hoefden zeker niet coulant te zijn(46), maar terwijl artikel 184,
tweede lid, oud Grondwet tot 1983 onveranderd gegolden heeft,

hebben de gemeentelijke bepalingen langzamerhand inhoudelijke ver-
anderingen ondergaan in de richting van het bieden van een betere
gelegenheid tot het houden van optochten of "betogingen"(47).

Juridisch gezien was de kwalificatie als openbare godsdienst-
oefening buiten gebouwen en besloten plaatsen niet aantrekkelijk.

In 1983 is het recht tot betoging in de Grondwet opgenomen; het
recht is neergelegd in artikel 9 Grondwet, samen met het recht tot
vergadering. Artikel 9 Grondwet luidt:
"1. Het recht tot vergadering en betoging wordt erkend, behoudens

ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.
2. De wet kan regels stellen ter bescherming van de gezondheid,
in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming
van wanordelij kheden."

Het artikel kent dezelfde constructie als artikel 6 Grondwet:
artikel 9, eerste lid, Grondwet garandeert het recht tot vergade-

ring en betoging, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de
wet; in het tweede lid wordt delegatie mogelijk gemaakt, maar
uitsluitend voor zover het beperkingen betreft ter bescherming van
de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of
voorkoming van wanordelijkheden. Een verschil in constructie met
artikel 6 Grondwet wordt gevormd door het feit dat de beperkings-
mogelijkheden in artikel 6, tweede lid, Grondwet slechts gelden

voor het op een bepaalde wijze uitoefenen van het in het eerste lid
gegarandeerde recht, namelijk buiten gebouwen en besloten plaatsen;
in artikel 9 Grondwet is dit niet het geval. Ingevolge additioneel
artikel V van de Grondwet is artikel 9, voor zover dit betrekking
heeft op het recht tot betoging, met ingang van 17 februari 1988 in
werking getreden.
Hieronder zal de verhouding tussen artikel 6 en het in artikel 9

Grondwet neergelegde recht tot vergadering en betoging worden

nagegaan. Bij de bespreking wordt de Wet openbare manifestaties
betrokken.
De Grondwet vormt de basis voor een verschil in bescherming tus-

sen de uiting van godsdienst en levensovertuiging binnen gebouwen
en besloten plaatsen en de vergadering en betoging op dergelijke
plaatsen. Tijdens de Grondwetsherziening van 1983 motiveerde de
regering dit verschil door te wijzen op de geringere kans op
noodzaak tot optreden bij uitingen van godsdienst en levensover-
tuiging binnen gebouwen en besloten plaatsen, en op de wenselijk-
heid om niet "hun, die de bestrijding van een epidemie met een
gezamenlijk belijden willen begeleiden, de mogelijkheid daartoe te
ontnemen"(48).

In de uitwerking die de Wet openbare manifestaties geeft aan de
rechten neergelegd in de artikelen 6 en 9 Grondwet werkt het
verschil in grondwettelijke waarborg door. Dit komt voor de
collectieve uiting tot uitdrukking in de structuur van de wet die
een onderscheid maakt tussen bepalingen voor openbare plaatsen en

bepalingen voor andere dan openbare plaatsen. Ter eerbiediging van



96

het tweede lid van artikel 6 Grondwet zijn de mogelijkheden tot
optreden door de burgemeester niet van toepassing op de samen-
komsten ter belijdenis van godsdienst of levensovertuiging. De

beperkingsmogelijkheden die artikel 9 Grondwet biedt zijn hier
echter niet allemaal benut: de wet sluit - zonder dit nog uitdruk-
kelijk te bepalen - preventief optreden uit &n het hanteert alleen

twee van de drie grondwettelijke doelcriteria. De tijdens de
behandeling aangebrachte wij ziging  in de betekenis  van het begrip
"openbare plaatsen" heeft de reikwijdte van dit begrip ten opzichte

van het oorspronkelijk ontwerp beperkt, hetgeen meebrengt dat het
voorgestelde regime voor de betreffende uitingsvormen door ver-
schillende grondwettelijke artikelen bestreken dienovereenkomstig
verder uiteenloopt.
Hoewel de bewoordingen van de beperkingsclausules geen direct

aanknopingspunt bieden voor een verschil in regime tussen uitingen

buiten gebouwen en besloten plaatsen bestreken door enerzijds
artikel 6 Grondwet en anderzijds artikel 9 Grondwet, creeert de Wet

openbare manifestaties in de uitwerking van de artikelen 6 en 9
Grondwet voor deze rechten in dit opzicht verschillende regimes.
Aanvankelijk was slechts voorzien in een mogelijkheid tot het
treffen van verschillende rechtsregimes voor deze uitingen. Het

voorstel van wet zelf bood in de bepalingen voor openbare plaatsen
een uniforme regeling waarbij, volgens de toelichting, aan de
gemeenten de mogelijkheid werd gelaten tot differentiatie tussen
verschillende typen van manifestaties(49). Aan deze opzet lagen
verschillende argumenten ten grondslag. Gewezen werd op de gelijk-
luidende beperkingsclausules van de leden twee van de artikelen 6

en 9 Grondwet, die een erkenning vormen van het feit dat hier
dezelfde "publieke belangen" in het geding zijn en op het voorkomen
van onnodige kwalificatieproblemen(50). Een splitsing in twee
voorstellen van wet, een ter uitvoering van artikel 6 Grondwet en een

ter uitvoering van artikel 9 Grondwet - zoals door het Inter-
kerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) in een reactie op het
concept-voorstel was bepleit - werd uitdrukkelijk van de hand
gewezen. Nadat in het voorlopig verslag, met name door de leden van
de CDA-fractie, de wens tot splitsing in twee voorstellen van wet
was overgenomen, handhaafde de regering haar standpunt in de
memorie van antwoord en lichtte dit nader toe vanuit de algemene

wetssystematiek en het karakter van het voorstel(51). Dit alles
onder de erkenning "dat er wezenlijke verschillen bestaan tussen de
vrijheid van godsdienst en levensovertuiging enerzijds, en het
recht tot vergadering en betoging anderzijds" die betreffen "niet

alleen de historische achtergrond, maar ook de zin en het doel van
deze grondrechten, alsmede de uitingen die door deze grondrechten
worden beschermd"(52). De kwestie was daarmee echter niet afgedaan.

In het eindverslag werd als argument voor splitsing onder meer
aangevoerd dat bepalingen in internationale verdragen, en dien-
tengevolge ook de "jurisprudentie van de internationale rechter"
een onderscheid tussen de betreffende uitingsvormen maken.

Aangevoerd werd verder het gevaar dat "66n van beide grondrechten op
onrechtmatige wijze zou worden uitgehold en verschraald, met name
het recht betreffende de uitoefening van de vrijheid van godsdienst
en  levensovertuiging"(53). De aandrang tot splitsing heeft geleid
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tot het inwinnen van advies van deskundigen en uiteindelijk tot
Wijziging van het voorstel in het voetspoor van het uitgebrachte

advies(54). In de bepalingen voor openbare plaatsen differentieert
de wet in de artikelen 3 en 4 zelf tussen verschillende typen

"samenkomsten" waarbij hij op een uitzondering na - de in artikel 3,
tweede lid, opgenomen bepaling aangaande de eenmalige kennis-
geving(55) - voor de verschillende typen uitingen identieke

bepalingen geeft. De consequentie is dat de gemeenteraad bij het
vaststellen van de verordening tussen de verschillende typen uitin-
gen dient te onderscheiden. Hoe de gemeenteraad rekening dient te

houden met de verschillend luidende beperkingsclausules van de
internationale bepalingen is nu echter evenmin als voorheen
aangegeven.
De differentiatie naar type manifestatie moet overigens worden

onderscheiden van differentatie naar inhoud of doelstelling van de
uiting(56); dit laatste blijft ongeoorloofd. Doel en inhoud mogen
dus niet direct een rol spelen bij de beoordeling van een manifes-
tatie. Doel en inhoud kunnen wel rechtstreeks verband houden met te
verwachten wanordelijkheden en, ter voorkoming van wanordelijkheden

mag repressief en preventief worden opgetreden.
Hoewel 66n van de uitgangspunten van het voorstel was om

kwalificatieproblemen zoveel mogelijk te vermijden, valt te
constateren dat in de loop van de parlementaire behandeling die
geleid heeft tot de Wet openbare manifestaties kwalificatievragen
aan betekenis hebben gewonnen. Voor de verhouding tussen kerk en

staat zijn hier niet alleen van belang de processies, straat-
predikaties en zendingsfeesten die vooral in het verleden aandacht
hebben getrokken. Ook valt er onder meer te denken aan vergaderin-

gen van kerkbesturen, (protest)vergaderingen van kerkleden, of
niet-kerkgebonden bij eenkomsten  met een religieuze achtergrond,
workshops al of niet op openbare plaatsen, individuele of gemeen-

schappelijke (protest)optochten. Wanneer inhoudelijk verschillende
regelingen ter uitvoering van de wet totstandkomen voor de

verschillende uitingsvormen wordt kwalificatie van meer belang.

2. Artikel 6 Grondwet en artikel 7 Grondwet

Artikel 7 Grondwet luidt:

"1. Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers
gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders

verantwoordelijkheid volgens de wet.
2. De wet stelt regels omtrent radio en televisie. Er is geen
voorafgaand toezicht op de inhoud van een radio- of televisie-

uitzending.
3. Voor het openbaren ven gedachten of gevoelens door andere dan
de in de voorgaande leden genoemde middelen heeft niemand
voorafgaand verlof nodig wegens de inhoud daarvan, behoudens
ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. De wet kan het geven
van vertoningen toegankelijk voor personen jonger dan zestien

jaar regelen ter bescherming van de goede zeden.
4. De voorafgaande leden zijn niet van toepassing op het maken
van handelsreclame. "

De vrijheid van drukpers is in 1815 in de Grondwet opgenomen; na
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de Grondwetsherziening van 1848 is de redactie van het artikel tot
1983 niet meer veranderd(57). Nieuw sinds 1983 zijn de bepalingen
neergelegd in de leden 2, 3, en 4 van artikel 7 Grondwet. Evenmin
als artikel 7 oud Grondwet bevat het huidige artikel 7 Grondwet een
bepaling omtrent het verspreidingsrecht: de garantie voor ver-
spreiding van de meningsuiting volgens het eerste lid wordt geboden
door de jurisprudentie. De rechtspraak met betrekking tot het derde

lid kan daarop voortbouwen.

Artikel 7, derde lid, Grondwet
Hieronder wordt stilgestaan bij de betekenis van artikel 7, derde

lid, Grondwet zowel voor de door de Wet openbare manifestaties
bestreken uitingen als voor de niet door de wet bestreken uitingen.

Door uitdrukkelijk enerzijds de meningsuiting als bedoeld  in
artikel 7, derde lid, Grondwet en anderzijds ook de niet of niet-
primair op meningsuiting gerichte manifestaties van toepasselijk-
heid uit te sluiten, probeert de Wet openbare manifestaties
enerzijds een formele en tegelijkertijd anderzijds ook materiele
afbakening te bieden van de door de wet bestreken uitingen ten

opzichte van andere uitingen en uitingsvormen(58).
De formeel niet onder de werking van de bepalingen van de wet

vallende collectieve uitingen worden bestreken door artikel 7, der-
de lid, Grondwet, waarbij voor de verspreiding van de uiting de ter
zake bestaande gemeentelijke regels bepalend zijn, voor zover deze
zich verdragen met de verspreidingsjurisprudentie. Voor de collec-
tieve, inhoudelijk niet door de wet bestreken uitingen zoals de in
de memorie van toelichting genoemde carnavals- en Sinterklaas-

optochten, zullen, voor zover niet (uitsluitend) onder de artikelen
6 en 9 Grondwet vallend, de autonome gemeentelijke verordeningen
blijven gelden; bovendien zal niet snel aangenomen worden dat
uitingen, zoals optochten en vieringen, niet onder de werking van
artikel 7, derde lid, Grondwet vallen, dat in ruime zin spreekt van
"openbaren van gedachten of gevoelens"(59).
De keuze om uitingen vallend onder artikel 7, derde lid, Grondwet

van de werkingssfeer van de wet uit te zonderen, is mede ingegeven
door het verschil in structuur van deze bepaling ten opzichte van

de artikelen 6 en 9 Grondwet(60). In constructie komt artikel 7,
derde lid, Grondwet overeen met het eerste lid van dat artikel voor
welke bepaling tijdens de Grondwetsherziening van 1983 welbewust de

bestaande structuur werd gehandhaafd.
Het verschil in structuur dat de artikelen 7, derde lid, Grondwet

enerzijds en de artikelen 6 en 9 anderzijds onderling vertonen,
brengt een verschil in waarborg mee. De clausule "behoudens ieders
verantwoordelijkheid volgens de wet"  van de artikelen 6 en 9,
eerste leden, Grondwet maakt repressief dn preventief optreden
mogelijk; naar de letter is zelfs preventief toezicht op de inhoud

van de uiting niet uitgesloten, hoewel dit zich niet goed verdraagt
met het wezen van de gegarandeerde vrijheid. Artikel 7, derde lid,
Grondwet verbiedt echter expliciet preventief toezicht op de

inhoud, en vormt voor de eerder genoemde uitingen derhalve een
aanvullende waarborg. De Wet openbare manifestaties legt overigens
ook op dit punt - de inhoud van de uiting - een duidelijk verband
met artikel 7 Grondwet. In de bepalingen voor openbare plaatsen
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verbiedt hij uitdrukkelijk zowel de gemeenteraad als de burge-
meester preventief toezicht uit te oefenen op de inhoud van de

uiting(61). De boven de artikelen 6 en 9 uitdrukkelijk uitgaande
garantie voor de inhoud van de uiting, wordt zo in de wet
geintroduceerd. De clausulering van artikel 7, derde lid, Grondwet
vormt de basis voor uitsluitend formeel-wettelijke beperkingen,
waarbij de inhoud slechts repressief beoordeeld mag worden.

De wijze van openbaren van gedachten of gevoelens kan volgens
artikel 7, derde lid, Grondwet met het oog op allerlei belangen
beperkt worden, ook door autonome gemeentelijke regelingen. Het
huldigen dn het zich gedragen naar godsdienstige overtuigingen is
volgens artikel 6 Grondwet onderworpen aan de beperkingsclausule
van het eerste lid. Buiten gebouwen en besloten plaatsen is
delegatie door de wetgever in formele zin toegestaan alleen op
grond van de doelcriteria van het tweede lid: ter bescherming van
de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of

voorkoming van wanordelijkheden. Nu bestrijken deze criteria wel
een redelijk groot gebied, maar de autonome regelingen van
gemeenten zijn - afgezien van de algemene grens die artikel 168
gemeentewet stelt - niet aan doelcriteria gebonden bij het stellen
van beperkingen op het verspreidingsrecht. Wanneer beperking van de
vrijheid een manifestatie te houden niet in termen valt van de

genoemde doelcriteria, geldt de clausule "behoudens ieders
verantwoordelijkheid volgens de wet", hetgeen betekent dat alleen
formeel-wettelijke beperkingen zijn toegelaten.

Louter individuele godsdienstige uitingen vallen niet onder de
werkingssfeer van de Wet openbare manifestaties. Bovendien kan
afgeleid worden uit de parlementaire behandeling van artikel 9
Grondwet en de toelichting op het voorstel van Wet openbare

manifestaties dat individuele uitingen niet door artikel 9 Grondwet
worden worden bestreken(62). Op dergelijke individuele godsdien-
stige uitingen is wel artikel 6, eerste lid, Grondwet van toepas-
sing. Als eenmaal vaststaat dat het gaat om een godsdienstig be-
lijden dan kan alleen de wetgever in formele zin beperkingen aan-
brengen, hetgeen een ruimere bescherming meebrengt: het zich gedra-
gen naar de overtuiging vormt immers een onderdeel van het ruime
begrip belijden. De kans bestaat echter dat het begrip "belijden"
minder ruim zal worden uitgelegd, of dat snel zal worden aangenomen
dat men met een collectieve manifestatie te doen heeft, in plaats

van bijvoorbeeld met een verzameling van individuele uitingen.
Naarmate het verschil in bescherming tussen uitingen van gods-

dienst en levensovertuiging, en andere uitingen groter wordt,
zullen kwalificatievragen aan betekenis winnen. Zo zou het kunnen
zijn dat de vrijheid van de individuele betoging op grond van
godsdienst of levensovertuiging door rechter en bestuur wordt
verkleind via een restrictieve interpretatie van het begrip
" belijden" onder toepasselijkverklaring van de verspreidings-

regelingen die naast artikel 7 Grondwet (kunnen) bestaan.

Artikel 7, eerste lid, Grondwet
Ook de vrijheid van drukpers is van belang voor de individuele en

gemeenschappelijke belijdenis en voor de kerkelijke organisatie.
Artikel 6 onder d van de VN-Verklaring ter uitbanning van alle
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vormen van godsdienstige onverdraagzaamheid noemt als element van

de vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst de vrijheid:
"To write, issue and disseminate relevant publications in these
areas".
De Grondwet garandeert de vrijheid van drukpers in het eerste lid

van artikel 7. Dit eerste lid heeft dezelfde constructie als, meer
uitdrukkelijk, het derde lid van artikel 7: de inhoud van de uiting
staat niet aan preventief toezicht bloot; beperkingen ten aanzien

van de inhoud kunnen alleen worden gesteld door de wetgever in
formele zin. In de jurisprudentie is aanvaard dat verspreiding ook
door lagere regelgevers beperkt mag worden(63). In verhouding tot

artikel 6 Grondwet is net als bij het derde lid van artikel 7 het
verspreidingsrecht interessant. De vraag doet zich voor of de
vrijheid van (verspreiding van materiaal tot stand gekomen via de)

drukpers zodanig een zelfstandig onderdeel vormt van artikel 6
Grondwet dat deze vrijheid geheel door dit artikel wordt beheerst.

Neemt men aan dat het openbaren van gedrukte stukken een zelf-
standig en wezenlijk deel uitmaakt van de godsdienstvrijheid als
gegarandeerd in artikel 6 Grondwet, dan betekent dit dat onder de
werking van de Wet openbare manifestaties ook het verspreiden of
meevoeren van drukwerken anders dan in het kader van een
manifestatie uitsluitend beperkt kan worden door de wetgever in
formele zin op grond van de clausule "behoudens ieders
verantwoordelijkheid volgens de wet" van artikel 6, eerste lid,
Grondwet. In dat geval zouden ook autonome gemeentelijke
verspreidingsregelingen op dit punt de toets der kritiek niet

kunnen doorstaan(64).
Illustratief in dit verband is een uitspraak van de Hoge Raad uit

1951 in een cassatieberoep van een Jehova's Getuige die was veroor-

deeld wegens overtreding van een gemeentelijke APV-bepaling met het
verbod   zich  op,   aan of langs   de   weg te bevinden met "reclamewagens,
reclameborden, reclamedoeken, reclamezuilen of dergelijke
reclamemiddelen". De oproep tot een godsdienstige lezing werd niet

aangemerkt als het belijden van een godsdienstige mening(65).

Artikel 7, derde en eerste lid, Grondwet bevatten in het
expliciete verbod van voorafgaand toezicht op de inhoud van de
uiting, een extra waarborg ten opzichte van artikel 6 Grondwet.

Deze waarborg is voor de samenkomsten die daardoor worden
gereguleerd in de Wet openbare manifestaties als zodanig neer-
gelegd. Voor het overige blijkt dat artikel 6 (alsmede artikel 9)
Grondwet ten opzichte van de besproken bepalingen van artikel 7

Grondwet een sterkere bescherming biedt gelet op de wijze waarop
het recht kan worden beperkt.
Zoals vermeld, zondert de Wet openbare manifestaties uitingen

vallend onder de bescherming van artikel 7 (derde lid) Grondwet uit
van zijn toepassingsbereik. De toelichting op het voorstel van wet
doet daarbij met het oog op het verminderen van kwalificatie-
problemen gemeenten de suggestie voor de laatste uitingen een
zoveel mogelijk overeenkomstig regime te treffen. Het is echter
niet moeilijk voor te stellen dat binnen het kader van een manifes-
tatie pamfletten worden uitgereikt, toespraken worden gehouden,
muziek ten gehore wordt gebracht en luidsprekers worden gebruikt.
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De vraag doet zich voor of deze activiteiten een zodanig onderdeel
van de manifestatie vormen dat zij daarmee onlosmakelijk verbonden
Zijn en derhalve geen zelfstandige beoordeling behoeven maar wel

via een mededelingsplicht in het kader van een adequate beoordeling
op de kennisgeving moeten worden bekeken. Het alternatief is - het-
geen vooral van belang is in de gevallen waarvoor geen kennisgeving
is vereist - een zelfstandige beoordeling. Het is duidelijk dat
deze laatste constructie erg gekunsteld is en dus af te wijzen(66).

Artikel 7, vierde lid, Grondwet
Artikel 7, vierde lid, Grondwet sluit "handelsreclame"  uit  van

grondwettelijke bescherming. Het betreft hier reclame "voor
commerciele doeleinden in de ruime zin des woords en elk aanbod van
goederen en diensten". Propaganda voor ideole doeleinden valt dus
niet onder dit begrip(67).
De grens tussen commerciele en ideele reclame is niet altijd even

scherp te trekken. De rechter zal in voorkomende gevallen moeten

uitmaken of er sprake is van (overwegend) de ene soort of de andere
soort van reclame. In het kader van dit onderwerp is de vraag of
reclame van uitgevers of boekwinkels voor godsdienstige literatuur
onder het ruime begrip "handelsreclame" valt(68).

Artikel 7, tweede lid, Grondwet
De eerste volzin van artikel 7, tweede lid, Grondwet dat met name

betekenis heeft voor organisaties(69), bevat een opdracht tot

regeling aan de wetgever waarbij delegatie tot de mogelijkheden
behoort; de enige inhoudelijke garantie die wordt geboden is het
verbod van "preventieve censuur" op de inhoud van de uitzending.
Tijdens de parlementaire behandeling is de betekenis van deze
bepaling in relatie tot het gelijkheids- en non-discriminatie-
beginsel van artikel 1 Grondwet ter sprake gebracht(70). De

regering stelde zich op het standpunt dat artikel 7, tweede lid,
niet derogeert aan artikel 1 Grondwet en wees het bevoorrechten van
omroeporganisaties met bepaalde politieke kleur dan ook af(71). Wel
wordt de wetgever de nodige bewegingsvrijheid gelaten.

In de Grondwet is dus geen expliciete bepaling opgenomen over de
"pluriformiteit" van de media; in concreto zal de wet hierover
bepalingen bevatten. Hetgeen hierboven over onderscheid naar
politieke overtuiging is uiteengezet, geldt m.m. ook voor onder-
scheid naar godsdienst of levensovertuiging. De wetgever is een
vrij ruime vrijheid gelaten.
Artikel 7, tweede lid, Grondwet bevat een verbod tot preventief

toezicht op de inhoud van een radio- of televisieuitzending, en
laat verder in tegenstelling tot artikel 6 Grondwet algemeen
delegatie toe. De concrete verwezenlijking van de "omroepvrijheid"

vindt plaats door regeling; een regeling die tegelijkertijd ook de
beperkingen aangeeft. Dit betekent dat de regeling van de positie
van kerkgenootschappen en andere genootschappen op geestelijke
grondslag in deze wetgeving niet louter gezien kan worden als een
beperking van vrijheid; in welk geval artikel 6 Grondwet wel erg
strenge eisen zou stellen. In concreto kan wel geprobeerd worden om
uit te maken in welk opzicht in die wetgeving meer de nadruk op de

vrijheid of op beperking valt: een absolute scheiding zal niet of
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nauwelijks gemaakt kunnen worden. Gezien het standpunt van de
regering dat artikel 7, tweede lid, niet derogeert aan artikel 1

Grondwet is het niet aannemelijk artikel 7, tweede lid, Grondwet
als lex specialis ten opzichte van artikel 6 Grondwet te

beschouwen. De omroepwetgeving moet artikel 6 in acht nemen.

3. Artikel 6 Grondwet en artikel 8 Grondwet

Het recht tot vereniging is in 1848 in de Grondwet opgenomen,
samen met het recht tot vergadering. Artikel 10 Grondwet 1848
luidde:
"Het regt der ingezetenen tot vereeniging en vergadering wordt

erkend. De wet regelt en beperkt de uitoefening van dat regt in
het belang van de openbare orde.

"

De wetgever werd opgedragen het recht te "beperken" en het begrip
"openbare orde" is ruim. Tot 1983 is dit artikel inhoudelijk niet
gewijzigd. Onder dezelfde grondwettelijke regeling heeft het recht
tot vereniging en vergadering zoals door de wet begrensd, sinds
1848 grote veranderingen ondergaan.
De wet ter regeling en beperking van het recht tot vereniging en

vergadering, de Wet vereniging en vergadering, kwam in 1855 tot
stand. Het oprichten van een vereniging was niet aan goedkeuring
onderworpen. Rechtspersoonlijkheid verkreeg een vereniging echter
pas na goedkeuring van de statuten of reglementen door de Kroon.
Het verband tussen deze wet en het recht van godsdienstvrijheid was
verre van duidelijk: de wet, tot stand gekomen twee jaar na de Wet

op de kerkgenootschappen, werd afwisselend wel en niet op kerk-
genootschappen van toepassing geacht(72).
Voordat het recht tot vereniging grondwettelijk was gegarandeerd,

was het niet onmogelijk zich (godsdienstig) te verenigen. In de

Grondwetten van 1814 en 1815 kwam het woord "kerkgenootschap" nog
niet voor en werd er gesproken van "godsdienstige gezindheden" en
"Godsdiensten",  maar  werd een georganiseerd godsdienstig verband
wel verondersteld; het Burgerlijk Wetboek van 1838 kende rechts-
persoonlijkheid  toe  aan alle "zedelijke ligchamen". Door nadruk  te
leggen op het woord "bestaande" in de grondwettelijke bepalingen
omtrent de godsdienst werd de mogelijkheid voor nieuw optredende
godsdienstige richtingen echter drastisch beperkt: op grond van de
artikelen 291-294 van de Code PGnal 1810 kon worden ingegrepen.
Later (na 1886) deed artikel 140 Wetboek van Strafrecht daarvoor
dienst. De betekenis van deze laatste bepalingen was door de
grondwettelijke garantie van de vrijheid tot vereniging en
vergadering in 1848 overigens wel van betekenis veranderd.
Het verenigingsrecht is sinds 1976 geregeld in Boek 2 BW. De

bepalingen omtrent het verenigingsrecht uit de Wet vereniging en
vergadering zijn vervallen; deze wet is tegelijk met het totstand-

komen van de Wet openbare manifestaties afgeschaft. De kerkgenoot-
schappen nemen volgens Boek 2 BW als rechtspersoon een aparte
positie in.
Artikel 6 Grondwet in combinatie met artikel 8 (en 1) Grondwet

bevestigen niet alleen het recht van individuen om zich te

verenigen in een kerkgenootschap, maar ook het recht om als
godsdienstige organisatie op te treden, ook in het rechtsverkeer.
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Op welke wijze dit kan geschieden geven deze artikelen echter geen
antwoord. Artikel 8 Grondwet luidt:

"Het recht tot vereniging wordt erkend. Bij de wet kan dit recht

worden beperkt in het belang van de openbare orde.
"

De garantie die door dit artikel geboden wordt schuilt in het feit
dat beperkingen alleen mogelijk zijn door de wetgever in formele
zin: delegatie is uitgesloten. Het begrip "openbare orde" is, in
tegenstelling tot het begrip "wanordelijkheden", ruim van

strekking.
Uit het artikel als zodanig kan niet afgeleid worden of voor een

aparte regeling betreffende kerkgenootschappen moet worden gekozen,
of dat kerkgenootschappen gezien moeten worden als verenigingen of
andere rechtspersonen. Welke regels uit het verenigingsrecht lenen
zich niet voor toepassing op kerkgenootschappen? In hoeverre kan de

rechter optreden in kwesties van ontbinding van kerkgenootschappen,
interpretatie van reglementen, en andere kerkelijke geschillen? In
hoeverre moeten kerkgenootschappen hun organisatorische structuur
zelf kunnen kiezen?
Artikel 6 sub g van de VN-Verklaring inzake de uitbanning van

alle vormen van godsdienstige onverdraagzaamheid noemt als onder-
deel van de vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst het recht:

"To train, appoint, elect or designate by succession appropriate
leaders called for by the requirements and standards of any

religion or belief".
Als recht tegenover de overheid is dit duidelijk geformuleerd: niet
de overheid moet (in concreto) beslissen wie voor een kerkelijke
functie in aanmerking komt en benoemingen behoren niet afhankelijk
te zijn van goedkeuring van de overheid.
Een andere vraag is in hoeverre de overheid als burgerlijke

wetgever grenzen mag stellen aan het recht van kerkgenootschappen
hun organisatie in te richten op de wijze waarop zij dat willen,

wanneer dit meebrengt dat degenen die tot de organisatie (willen)
behoren beperkt worden in het uitoefenen van grondrechten die zij
jegens de overheid kunnen laten gelden. Deze vragen komen in
hoofdstuk VII bij de analyse van wetgeving en jurisprudentie nader
aan de orde.

4. Artikel 6 Grondwet en artikel 5 Grondwet

Artikel 5 Grondwet luidt:
"Ieder heeft het recht verzoeken schriftelijk bij het bevoegd
gezag in te dienen."

Kerkgenootschappen maken regelmatig gebruik van het petitierecht om
hun standpunten met betrekking tot politieke, maatschappelijke,
sociale en ethische kwesties kenbaar te maken aan het "bevoegd

gezag"   in  de  hoop  dat hun opvattingen gehoor vinden: publieke
beslissingsbevoegdheden hebben kerkelijke instanties niet(73).
Vanzelfsprekend kunnen individuen ook het in artikel 5 Grondwet
neergelegde recht uitoefenen.
De formulering van artikel 5 Grondwet doet de vraag rijzen of

indieners van petities ook gevrijwaard blijven van strafrechtelijke
vervolgingen voor de uitingen in de petitie gedaan. Het ontbreken
van een beperkingsclausule zoals die onder andere in de artikelen 6
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en 7 Grondwet voorkomen kan dit doen vermoeden. Tijdens de parle-
mentaire behandeling is deze vraag niet aan de orde gekomen. Er is
verdedigd dat het niet aannemelijk was "dat de Grondwet een soort
algehele strafrechtelijke immuniteit in het leven heeft willen
roepen."(74); aan de andere kant is betwijfeld dat dit standpunt
gehandhaafd kan worden "(g)ezien de verwerping van de algemene
beperkingen"(75).

In het eerste gezamenlijk verslag na de inwerkingtreding van de
Grondwet 1983 hebben de commissies voor de verzoekschriften van de
Eerste en Tweede Kamer - die overigens alleen klachtpetities
behandelen(76) - zich op het standpunt gesteld dat het recht van
petitie een absoluut recht is. Ook tuchtrechtelijke vervolging zou

daarvoor uitgesloten zijn. De beperkingsclausules kunnen niet
toegepast worden. Hierbij moet men wel bedenken dat het absolute
karakter van het grondrecht uitsluitend het peteren zelf betreft:
verdere bekendmaking bijvoorbeeld door publikatie wordt niet door
het recht bestreken.

C. Vrijheid van godsdienst en de status van personen

1. Artikel 4 Grondwet

Kiesrecht en verkiesbaarheid zoals geformuleerd in artikel 4
Grondwet is toegekend aan individuen, niet aan collectiviteiten.

Bij de Grondwetsherziening van 1983 is het kiesrecht voor het eerst
als grondrecht opgenomen in de Grondwet; in internationale ver-
dragen kwam het al eerder als grondrecht voor(77). Het kiesrecht,
uit te oefenen door individuen "gelijkelijk", is te zien als

participatierecht; als zodanig heeft het ook een enigszins ander
karakter dan andere grondrechten(78). Bij de wet kunnen beperkingen
en uitzonderingen worden gesteld. Hoewel het recht wordt uitge-
oefend door individuen heeft het kiesrecht ook een institutioneel
aspect. In dit verband zijn de artikelen 57, vierde lid, en 129,
vijfde lid, Grondwet van belang, die bepalingen inhouden omtrent
onverenigbaarheden van functies.
Artikel 57, vierde lid, Grondwet luidt:
"De wet kan ten aanzien van andere openbare betrekkingen bepalen
dat zij niet gelijktijdig met het lidmaatschap van de Staten-
Generaal of van een der kamers kunnen worden uitgeoefend.

"

Het begrip "openbare betrekkingen" is ruimer  dan  het  "uit   ' s Lands
kas bezoldigde ambten" van artikel 106, derde lid, oud Grond-
wet(79). Helemaal duidelijk  is het begrip "openbare betrekkingen"
niet(80), maar in ieder geval vallen kerkelijke betrekkingen er
niet onder(81). Het woord "openbaar" is onder druk van de Tweede
Kamer toegevoegd(82); in het voorstel van de regering was het
aanvankelijk niet opgenomen.
Opvallend is dat artikel 129, vijfde lid, Grondwet de mogelijk-

heid van een regeling bij wet van incompatibiliteiten niet beperkt
tot "openbare" betrekkingen. Dit artikellid sluit niet uit dat
kerkelijke betrekkingen onverenigbaar verklaard kunnen worden met
het lidmaatschap van provinciale staten of de gemeenteraad. Een
dergelijke onverenigbaarheid zou zich echter niet goed verdragen
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met de in artikel 6 Grondwet gegarandeerde vrijheid van godsdienst
in samenhang met het gelijkheids- en non-discriminatiebeginsel van
artikel 1 Grondwet.

In de artikelen 57, vierde lid, en 129, vijfde lid, Grondwet gaat
het om het lidmaatschap van vertegenwoordigende organen. Omtrent
andere openbare functies bepaalt de Grondwet niets.

2. Artikel 3 Grondwet

Artikel 3 Grondwet bepaalt dat alle Nederlanders op gelijke voet
benoembaar zijn in de openbare dienst. Enerzijds is dit een
precisering van artikel 1 Grondwet, anderzijds vormt het door te
spreken van "Nederlanders" daarop een zekere beperking. Voor de
vraag naar de mate waarin de factor godsdienstige gezindheid een
rol kan spelen bij benoemingen in openbare dienst, is de inhoud van
de uitdrukking "op gelijke voet" van betekenis; voor de vraag naar
de werkingssfeer van het voorschrift is het begrip "openbare
dienst" van belang.
Allereerst het begrip "openbare dienst". Er zijn verschillende

criteria aan te geven die bij kwalificatie hulpzaam kunnen
zijn(83): het begrip "openbare dienst" is niet vast omlijnd.
Kerkgenootschappen vallen uiteraard niet onder het begrip. Toch
kunnen er in dit verband wel vragen rijzen wanneer het gaat om
instellingen die door de overheid gesubsidieerd worden. De regering
merkte hierover op dat zij het "enkele feit van overheidssubsidie"
niet bepalend achtte en trok een vergelijking met de begrips-
omschrijving van artikel 1 Ambtenarenwet 1929(84).
Staat het eenmaal vast dat men met een "openbare dienst" te doen

heeft, dan zijn alle Nederlanders volgens artikel 3, eerste lid,
Grondwet hierin "op gelijke voet benoembaar". Het blijkt  dat door
het opnemen van de woorden "op gelijke voet" niet beoogd is om het
laten meespelen van onder meer de godsdienstige gezindheid bij de
benoeming onmogelijk maken. Toegestaan is het stellen van functio-
nele eisen en eisen van bekwaamheid en geschiktheid die "op een
nader aangegeven functie of categorie van functies betrekking
moeten hebben en voor een goede vervulling daarvan noodzakelijk
moeten zijn"(85).

Het rekening houden met de politieke gezindheid is tijdens de

parlementaire behandeling zeker niet uitgesloten.
"Uitgangspunten  van de artikelen 1.l e n l.3  zijn,  dat  bij  het  be-
noemingsbeleid het enkele feit van de politieke gezindheid onvol-
doende is iemand bij anderen achter te stellen; dat altijd eisen

van bekwaamheid en geschiktheid mogen worden gesteld mits deze
voor een ieder op gelijke voet gelden; dat bij de vervulling van
functies een eventueel streven naar een evenwichtige verdeling
over de verschillende politieke stromingen geoorloofd is."(86)
Vooral het laatste punt, de evenwichtige verdeling, kan vrij ver

gaan. Het is overigens de vraag in hoeverre het bovenstaande m.m.
geheel van toepassing is op het rekening houden met godsdienstige

gezindheid. Niet geoorloofd is in ieder geval het "bewust streven
naar een naar godsdienst eenzijdige personeelssamenstelling van een
bepaald onderdeel van de overheidsdienst"(87).
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3. Artikel 15, vierde lid, Grondwet

Artikel 15, vierde lid, Grondwet luidt:
"Hij aan wie rechtmatig zijn vrijheid is ontnomen, kan worden
beperkt in de uitoefening van grondrechten, voor zover deze zich
niet met de vrijheidsontneming verdraagt.

"

Dit artikellid vormt de grondwettelijke basis voor het beperken van
de grondrechten van een aantal groepen van personen.

"Afgezien van diverse vormen van vrijheidsontneming welke plaats-

vinden op basis van regels die betrekking hebben op
uitzonderingstoestanden, vallen, globaal, zes categorieen
personen, wier vrijheid duurzaam is ontnomen, te onderscheiden:
a zij aan wie door enig (al dan niet strafvorderlijk) dwangmiddel
de  vrij heid benomen  is;
b zij die krachtens onherroepelijke rechterlijke uitspraak een
tot vrijheidsbeneming strekkende straf ondergaan;
c  zij die wegens gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke storing
hunner geestvermogens, krankzinnigheid of enige andere psychische
ziektetoestand gedwongen verblijf houden in een inrichting;
d zij  aan wie krachtens civielrechterlijke uitspraak bij  wege van
ondertoezichtstelling hun vrijheid benomen is;
e zij aan wie wegens (vermoeden van) lichamelijke (voornamelijk
besmettelijke of besmettelijk geachte) ziekten hun vrijheid
benomen is;
f zij die krachtens rechtsvorderlijke executoriale titel in

gijzeling worden gehouden."(88)
In tegenstelling tot de andere grondrechtenbepalingen, geeft dit
artikellid niet aan welk orgaan tot de beperking bevoegd is. Het
doelcriterium "voor zover deze zich niet met de vrijheidsontneming
verdraagt" is dus niet gekoppeld aan een competentiebepaling. Voor
deze categorie van personen kan de vraag gesteld worden in hoeverre
zij recht hebben op godsdienstige verzorging, op de mogelijkheid
godsdienstoefeningen te verrichten of bij te wonen, zich te

gedragen naar de voorschriften van hun godsdienst. De ter zake
geldende regelingen komen in hoofdstuk V aan de orde. Hoewel
artikel 15, vierde lid, een ruime en ongedifferentieerde uitzonde-
ringsmogelijkheid vormt op het algemene standpunt, verdient het
toch aanbeveling "zoveel mogelijk" de beperkingen neer te leggen of
te laten berusten op een wet in formele zin.

4. Artikel 2, tweede lid, Grondwet

Een aspect van de vrijheid van kerkelijke organisatie vormt de
vrijheid van de organisatie geestelijke leiders of voorgangers te

benoemen. Dit aspect is niet expliciet in de Grondwet neergelegd,
maar vloeit wel voort uit artikel 6 juncto de artikelen 8 en 1
Grondwet. In artikel 6 onder g van de VN-Verklaring inzake de
uitbanning van alle vormen van onverdraagzaamheid en discriminatie
op grond van godsdienst of levensovertuiging van 25 november 1981
wordt deze vrijheid expliciet als element van de vrijheid van
gedachte, geweten en godsdienst genoemd.

In het verleden heeft in Nederland een vrij vergaande overheids-
invloed plaatsgehad op de benoeming van kerkelijke ambtsdragers,
zowel op de benoeming van Nederlandse ambtsdragers als op de
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benoeming van vreemdelingen. In 1853 - het jaar van het herstel van
de bischoppelijke hierarchie in Nederland - kwam de Wet op de
kerkgenootschappen tot stand. Artikel 2 van die wet bepaalde:

"Vreemdelingen aanvaarden geen kerkelijke bediening, dan na daar-
toe Onze toestemming te hebben verkregen. Alleen in het belang
der openbare orde en rust kan die toestemming geweigerd worden."

Tijdens de goedkeuringsprocedure van het het Europees Vestigings-
verdrag(89) is artikel 2 van de Wet op de kerkgenootschappen ter

discussie gesteld. Van het maken van een voorbehoud in het verdrag
in verband met artikel 2 van de Wet op de kerkgenootschappen werd
afgezien vanwege de geringe betekenis van het artikel en de sinds
1853 veranderde situatie(90). De benoeming van vreemdelingen inkerkelijke bedieningen werd losgekoppeld van toezicht  op  de  kerk-
genootschappen; de kwestie werd uitdrukkelijk in verband gebracht
met het vreemdelingenbeleid(91). Bij wet van 8 april 1971 is
tenslotte artikel 2 van de Wet op de kerkgenootschappen af-
geschaft(92).
Artikel 2, tweede lid, Grondwet luidt:
"De wet regelt de toelating en uitzetting van vreemdelingen."

Het artikel draagt regeling op aan de wetgever: door het woord
"regelt" wordt uitgedrukt dat delegatie toegestaan is. De wetgever
dient vanzelfsprekend de toepasselijke internationale bepalingen in
acht te nemen. Niet alleen echter de internationale grondrechten

met hun vaak ruime beperkingsclausules, ook de nationale grond-
rechten moeten in acht worden genomen. De beperkingsclausules van
artikel 6, eerste lid, Grondwet "behoudens ieders verantwoordelijk-
heid volgens de wet" en van artikel 8 Grondwet "Bij de wet kan dit
recht worden beperkt in het belang van de openbare orde." geven een
competentieregeling: bij wet in formele zin kunnen beperkingen aan-
gebracht worden (in het belang van de openbare orde); repressief en
preventief ingrijpen is mogelijk. De bepalingen zullen echter wel
grondrechtsconform moeten worden uitgelegd. Ook artikel 1 Grondwet
laat de wetgever een ruime marge.
Anders ligt het met de krachtens delegatie genomen besluiten: het

krachtens de Vreemdelingenwet tot stand gekomen Vreemdelingen-

besluit mag geen beperking vormen voor de godsdienst- en de vereni-
gingsvrijheid. De Vreemdelingencirculaire 1982, een vorm van
pseudo-wetgeving, zal zonder meer moeten overeenstemmen met de
grondwettelijke eisen, in dit geval met name die van de artikelen
6, 8, en 1 Grondwet. De in de Vreemdelingencirculaire 1982, onder-
deel B 11, par.6.6, gegeven richtlijnen betreffende godsdienstlera-
ren zullen dus geen beperking op de genoemde rechten mogen vormen.

D. Vrijheid van godsdienst en de privacyrechten

Artikel 6 Grondwet en de artikelen 10, 11, 12 en 13 Grondwet

Artikel 10 Grondwet luidt:

"1. Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen
beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levens-
sfeer.
2. De wet stelt regels ter bescherming van de persoonlijke
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levenssfeer in verband met het vastleggen en verstrekken van
persoonsgegevens.
3. De wet stelt regels inzake de aanspraken van personen op
kennisneming van over hen vastgelegde gegevens en van het gebruik
dat daarvan wordt gemaakt, alsmede op verbetering van zodanige
gegevens.

"

De opname van dit artikel werd door de regering gemotiveerd met
een beroep op het feit dat het te garanderen recht in deze tijd
beschouwd wordt "als een essentiele voorwaarde voor een menswaardig
bestaan en als een van de grondslagen van onze rechtsorde"(93). Bij
de bescherming van de persoonlijke levenssfeer gaat het om zeer
uiteenlopende probleemgebieden, niet alleen om ruimtelijke
aspecten(94). Voor al de gebieden die dit recht bestrijkt zijn
"adequate beperkingsmogelij kheden" vereist, waarbij aangetekend
werd dat het terrein van de vereiste regelingen en beperkingen nog
niet goed te overzien was(95).

Garandeert het eerste lid van artikel 10 Grondwet een recht, de
leden twee en drie formuleren een opdracht aan de wetgever waarbij

net als in het eerste lid delegatie door de formele wetgever
toegestaan is; autonome regeling door lagere wetgevers wordt door
de leden twee en drie niet uitgesloten(96). Opmerkelijk is dat
artikel 10, leden twee en drie, niet alleen betrekking hebben op

registratie van persoonsgegevens door de overheid, maar ook op die
van particulieren(97).

"Daarbij   zal de wetgever, aangezien een afweging zal moeten
plaatsvinden tussen het belang van de bescherming van de per-

soonlijke levenssfeer en het belang van de persoonsregistraties,
in een aantal gevallen aan een zekere inbreuk op het recht op
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer niet kunnen
ontkomen."(98)
In de verhouding tussen kerk en staat kan artikel 10 Grondwet op

verschillende manieren een rol spelen. Allereerst heeft het artikel
betekenis voor het individu in relatie tot de overheid wat betreft
de registratie van zijn godsdienstige gezindheid. De registratie
van de godsdienstige gezindte in de bevolkingsregisters van de
burgerlijke stand (mede) ten behoeve van kerkgenootschappen is in
dit kader ter discussie gesteld.

Het artikel kan ook betekenis hebben voor de kerkelijke organisa-
tie in relatie tot de overheid. Tijdens de parlementaire behande-
ling van wetsontwerp 13 872 is dit punt aan de orde gekomen. De
leden van de GPV-fractie vroegen zich af:

"of bescherming van de persoonlijke levenssfeer ook inhoudt een
recht op vormgeven AAn en gebruik maken vAn maatschappelijke
organisaties op levensbeschouwelijke grondslag van velerlei aard.
Kan dit recht daarom een verbod aan de overheid inhouden tot het
stellen van eisen die betrekking hebben op de interne verhoudin-
gen binnen die maatschappelijke organisaties en op de inhoud van
de werkzaamheden"(99) .

De regering merkte hierover op dat grondrechten in beginsel ook
voor groepen en organisaties gelden, maar verwachtte dat artikel 10
voornamelijk voor individuen betekenis zou hebben(100).
Door aan de opdracht van de leden twee en drie van artikel 10 te

voldoen, concretiseert de wetgever het grondrecht tot bescherming
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van de persoonlijke levenssfeer niet alleen in relatie tot de

overheid, maar ook voor verhoudingen van burgers onderling. In dit
verband gaat het dan om registratie en verstrekking van gegevens
over godsdienstige gezindte door of ten behoeve van kerkgenoot-

schappen of andere (al of niet op godsdienstige grondslag opereren-
de) organisaties. Bij het uitvoeren van deze opdracht mag de wet-
gever in formele zin en krachtens delegatie ook de lagere wetgever
een inbreuk maken op het in het eerste lid van artikel 10
omschreven recht. Wanneer tevens een inbreuk wordt gemaakt op

andere klassieke grondrechten, bijvoorbeeld op de artikelen 6 of 8
Grondwet, zal de wetgever zich ook moeten houden aan de in die
artikelen opgenomen beperkingsclausules.

Artikel 11 Grondwet luidt:
"Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen
beperkingen, recht op onaantastbaarheid van het menselijk
lichaam. 11

Dit artikel, dat niet in het ontwerp 13 872 voorkwam(101), zal
binnen de verhouding tussen kerk en staat vooral betekenis hebben
voor de individuele burger in relatie tot de overheid. De

beperkingsmogelijkheden zijn,  net als bij artikel 10, eerste lid,
Grondwet, ruim: de waarborg schuilt in het feit dat de beperkingen
moeten zijn terug te voeren op een wet in formele zin. Hoewel
tijdens de parlementaire behandeling door de regering enkele voor-

beelden zijn gegeven van gevallen die wel en die niet onder de
bescherming van de lichamelijke integriteit vallen(102), is de
inhoud van het begrip nog in hoge mate onbepaald. Evenals artikel
10 Grondwet is artikel 11 Grondwet niet direct in werking
getreden(103).

De woorden "woning" en "bewoner" van artikel 12 Grondwet dat het
huisrecht garandeert, laten de nodige ruimte voor interpreta-
tie(104); duidelijk  is wel dat "woning" duidt  op een "huiselijk
karakter" van de plaats en een element van persoonlijke levenssfeer
vertegenwoordigt. Gezien de betekenis die deze begrippen toekomt,

heeft artikel 12 Grondwet geen specifieke betekenis voor de verhou-
ding tussen kerk en staat. Dit betekent vanzelfsprekend niet dat
ter zake van kerkgebouwen geen wettelijke binnentredingswaarborgen

mogelijk zijn en het sluit niet uit dat gebouwen als pastorieen
onder het grondwettelijk begrip "woning" gerekend worden.
Op het brief-, telefoon en telegraafgeheim neergelegd in artikel

13 Grondwet kunnen ook kerkgenootschappen zich beroepen. Het

invoeren van een recht van placet is, mede op grond van de
artikelen 6 en 7, eerste en derde lid, Grondwet, ondenkbaar. De
uitdrukkelijke bepaling ter zake, die artikel 187 oud Grondwet
bood, is in 1983 vervallen.
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Slot

De klassieke grondwettelijke grondrechten geven afzonderlijk en
in samenhang met elkaar de kaders aan waarbinnen de verhouding
tussen kerk en staat in ruime zin juridisch vorm kan krijgen. De

artikelen geven geen dwingend antwoord op de vraag hoe de
verhouding tussen kerk en staat precies moet zijn, maar laten

binnen grenzen mogelijkheden open. Die grenzen zijn in eerste
instantie formeel bepaald; de clausule "behoudens ieders verant-
woordelijkheid volgens de wet" die in enkele van de besproken
artikelen voorkomt, geeft een voorbeeld van de mogelijkheid tot

beperking van het betreffende grondrecht door de wetgever in
formele zin: delegatie door de wetgever in formele zin is dan niet
toegestaan. Procedurevoorschriften, zoals die voorkomen in de
artikelen 12, tweede lid, en 13 Grondwet, markeren ook formele
grenzen. Deze laatste twee artikelen geven echter binnen de
verhouding tussen kerk en staat geen aanleiding tot specifieke

problemen. Meer inhoudelijk  van  aard   zijn  de in sommige artikelen
opgenomen doelcriteria. Deze criteria zijn soms ruim geformuleerd,
zoals de term "in het belang van de openbare orde" in artikel 8
Grondwet, hetgeen het beoordelen van de toelaatbaarheid van een

wettelijke maatregel in het licht van de grondrechten moeilijker
maakt. Wanneer doelcriteria  vaag  zijn of ontbreken - en overigens
aan de formele vereisten is voldaan - moet bij de beoordeling van

een overheidsmaatregel interpretatie uitkomst bieden.
De artikelen 6 en 1 Grondwet geven in combinatie met elkaar en

ondersteund door andere grondwettelijke bepalingen uitdrukking aan
de beginselen van vrijwilligheid een godsdienstige overtuiging aan
te hangen, neutraliteit van de overheid ten opzichte van kerk en
godsdienst in het algemeen en ten opzichte van kerken en godsdien-

stige gezindten onderling, en het beginsel van scheiding van kerk
en staat. Mede gezien het feit dat het hier gaat om ruime begrippen
is het niet aan te bevelen deze begrippen te snel als kwalificatie-
instrument te gebruiken. Strikt opgevat is het zelfs niet mogelijk
steeds aan al deze beginselen tegelijk te voldoen. Daarom zal men

deze drie begrippen in ieder geval niet van elkaar mogen isoleren,
maar zal men ze steeds in onderlinge samenhang moeten beschouwen.

Bij vergelijking van artikel 6 Grondwet met artikel 9 Grondwet
dat het recht van vergadering en betoging garandeert, valt op dat
het karakter van een uiting van invloed is op de mate van grondwet-
telijke bescherming. De uitwerking van deze artikelen door de Wet
openbare manifestaties concretiseert dit door voor manifestaties
die uitdrukking geven aan godsdienst of levensovertuiging op andere
dan openbare plaatsen een grotere vrijheid te bieden dan voor
andere manifestaties op dergelijke plaatsen. Bij manifestaties op
openbare plaatsen zijn aan het karakter van de manifestatie ook
rechtsgevolgen verbonden.   Deze   Zij n   tij dens de parlementaire
behandeling aangescherpt. Het feit dat de Wet openbare manifesta-
ties niet van toepassing is op louter individuele uitingen brengt -
gezien de verhouding tot artikel 7, eerste en derde lid, Grondwet -

mee, dat de bescherming van louter individuele uitingen van
godsdienst of levensovertuiging beter is dan die van uitingen die
niet dit karakter hebben.
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De Wet openbare manifestaties zondert uitingen vallend onder de
bescherming van artikel 7 (eerste en derde lid) Grondwet van
toepasselijkheid uit. Voor zover echter deze uitingen binnen het
kader van de door de wet bestreken samenkomsten plaatsvindt is het
redelijk deze in het kader van die samenkomst te beoordelen.
Binnen het kader van de artikelen 6 en 8 (en 1) Grondwet speelt

de vraag naar de juridische vormgeving van de kerkelijke organisa-
tie. Het kader is ruim: de artikelen 6 en 8 geven een formele

beperkingsgrond; artikel 8 bezigt verder nog het weinig concrete
criterium "in het belang van de openbare orde". Hetzelfde geldt
voor de vraag op welke wijze de organisatie zich juridisch namens
of juist tegenover "aangeslotenen" kan handhaven.   Bij het laatste
punt, het handhaven van de organisatie tegenover "aangeslotenen"
speelt de vraag naar de mate waarin artikel 8 Grondwet "horizontale
werking" toekomt, of beter gezegd, de vraag hoever de wetgever  en
bestuur mogen gaan met het stellen van beperkingen aan de rechten
gegarandeerd in de artikelen 6 en 8 Grondwet ter uitwerking, voor

private verhoudingen, van beginselen die aan (andere) klassieke
grondrechten ten grondslag liggen; en hoe de rechter zich hier-
tegenover dient op te stellen.

Het blijkt dat bij benoemingen in de openbare dienst (artikel 3
Grondwet) godsdienstige overtuigingen een rol kunnen spelen; het
bewust streven naar een eenzijdige personeelssamenstelling is
echter niet geoorloofd. Het is van belang zich te realiseren dat
het begrip "openbare dienst" geen vastomlijnd begrip is.
Grondrechten gelden onverkort voor personen die tot de overheid

in een bijzondere positie staan zoals ambtenaren, militairen en
gedetineerden. Voor de uitoefening van grondrechten door personen
aan wie rechtmatig hun vrijheid is ontnomen, bestaan op grond van
het bepaalde in artikel 15, vierde lid, Grondwet echter ruime
beperkingsmogelijkheden.
De wetgever in formele zin zal bij de vervulling van de opdracht

in artikel 2, tweede lid, Grondwet andere grondrechten in acht

moeten nemen; beperking van het recht van godsdienstvrijheid
behoort tot de mogelijkheden. Krachtens delegatie tot stand gekomen

regels en beleidsregels zullen echter geen inbreuk mogen vormen op
het recht van godsdienstvrijheid.

In de verhouding tussen kerk en staat speelt - net als in ander

verband - de vraag in hoeverre het in artikel 5 Grondwet neergeleg-
de recht van petitie, dat in tegenstelling tot de artikelen 6, 7,

eerste en derde lid, en 9 Grondwet geen beperkingsclausule kent,
een immuniteit schept. Het lijkt erop dat dit het geval is, hoewel
er met name ingeval van publikatie van de tekst van de petitie door

derden vragen kunnen rijzen.
In de verhouding tussen kerk en staat speelt artikel 10 Grondwet,

dat een waarborg inhoudt voor de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer, op verschillende wijzen een rol in verband met
registratie en verstrekking van gegevens betreffende godsdienst,
zowel voor de burger in verhouding tot de overheid als voor de
verhouding van burger tot (kerkelijke) organisatie. Het is de vraag
in hoeverre het recht een waarborg inhoudt voor de (kerkelijke)
organisatie ten opzichte van de overheid. Het recht op onaantast-
baarheid van het menselijk lichaam, neergelegd in artikel 11
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Grondwet, heeft vooral betekenis voor de mogelijkheid van het
individu om zich op (godsdienstige) gewetensbezwaren te beroepen.

De reikwijdte van het artikel is nog niet erg duidelijk.



Hoofdstuk IV

KERK EN STAAT: SOCIALE GRONDRECHTEN

Inleiding

In de Grondwet van 1983 zijn naast klassieke grondrechten een
aantal sociale grondrechten opgenomen. Deze sociale grondrechten
zijn mede van belang voor de kerk: zo zal in het algemeen de in
artikel 21 Grondwet aan de overheid opgedragen zorgplicht voor de
bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van
het leefmilieu ook de kerk ten goede komen. Wanneer in dit kader de
monumentenzorg ter hand wordt genomen, en ook kerkgebouwen delen in

die zorg, wordt het belang voor de kerk al beter zichtbaar.
Er zijn echter ook in de Grondwet neergelegde sociale

grondrechten die op een meer directe wijze van belang zijn voor de
verhouding tussen kerk en staat. Te denken valt aan artikel 22,

derde lid, Grondwet, bepalend dat de overheid voorwaarden schept
voor maatschappelijke en culturele ontplooiing en voor vrijetijds-
besteding; dit artikel speelt een rol in de discussie over
prestaties van de overheid aan kerkgenootschappen. Ook artikel 23
Grondwet dat handelt over het onderwijs is hier van belang. Artikel
20, derde lid, Grondwet kent Nederlanders hier te lande die niet in
het bestaan kunnen voorzien een bij de wet te regelen recht op
bijstand van overheidswege toe; deze bepaling vormt het besluit van

een lange ontwikkeling waarin de verhouding tussen kerk en staat
een grote rol speelde.
Hierna zal eerst in algemene zin worden stilgestaan bij de grond-

wettelijke sociale grondrechten (A): in dit kader komen, (mede)
uitgaande van de parlementaire behandeling, het karakter van
sociale grondrechten (1.) en de verhouding van sociale tot klas-

sieke grondrechten (2.) aan de orde.
Daarna wordt aandacht besteed aan overheidszorg ten aanzien van

kerkgenootschappen als zodanig (B). Nadat eraan wordt herinnerd dat
overheidszorg ten aanzien van kerkgenootschappen op zichzelf geen

nieuw verschijnsel is (1.), wordt nagegaan welke betekenis sociale
grondrechten, in dit verband kunnen vervullen-(2.); hierbij wordt
de nadruk gelegd op het vraagstuk van subsidiering van kerkgenoot-
schappen.
Vervolgens wordt de rol van sociale grondrechten in relatie tot

kerkelijk-maatschappelijke activiteiten belicht (C). In het kort
wordt uitgelegd wat zich heeft afgespeeld tussen kerk en staat op
de terreinen die bestreken worden door artikel 23 Grondwet (1.) en
artikel 20, derde lid, Grondwet (2.) waarbij tot slot tevens andere

kerkelijk-maatschappelijke activiteiten aan de orde komen.
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A. Sociale grondrechten

1. Karakter van sociale grondrechten

Sociale grondrechten hebben evenals klassieke grondrechten
betrekking  op de persoonlijke ontplooiing  van de mens(1).   De  wij ze
waarop beide soorten grondrechten hieraan een bijdrage kunnen
leveren verschilt: klassieke grondrechten garanderen een vrijheid
van overheidsoptreden, dus overheidsonthouding; sociale grond-
rechten hebben betrekking op overheidsoptreden. Hiermee hangt het
volgende samen: klassieke grondrechten zijn - afgezien van het
constitutioneel toetsingsverbod(2) - rechtens afdwingbaar: de
desbetreffende grondwettelijke bepaling formuleert het eigenlijke
recht en omgrenst de waarborg eventueel door in een clausulering de
beperkingsmogelijkheid aan te geven. De (grondwettelijke) bepalin-
gen inzake sociale grondrechten daarentegen bevatten "een opdracht
aan de wetgever tot regeling, dan wel een opdracht aan de overheid
tot het uitoefenen van zorg, tot het treffen van maatregelen, tot
het scheppen van voorwaarden of tot bevordering van een wenselijk

geachte situatie"(3). Dit betekent  dat de inhoud  van het gegaran-
deerde in eerste instantie niet zozeer afhangt van de grondwette-
lijke formulering, als wel van de uitwerking in concrete maat-

regelen. Wanneer het een opdracht aan de wetgever betreft betekent
dit niet dat de wetgever "voor het gehele terrein uitputtend voor-
zieningen behoeft te treffen"(4). In de uitwerking van de sociale
grondrechten en in het tempo daarvan heeft de wetgever veel vrij-

heid. In beginsel laten de sociale grondrechten de regelgevende
bevoegdheid van de lagere overheden op de betreffende terreinen
onverlet(5).
Rechterlijke toetsing aan sociale grondrechten neergelegd in de

Grondwet is, tenzij het de toetsing van wetten in formele zin

betreft, in principe niet uitgesloten. Gezien de vrijheid die er
bij wetgever of ander overheidsorgaan - waaronder in dit verband de
rechter niet begrepen wordt(6) - rust, zal er op dit punt van de
rechter weinig bescherming verwacht kunnen worden(7). Deze vrijheid
betreft niet alleen de mate en de snelheid van verwezenlijking van
het grondrecht door de wetgever, maar ook die van andere overheids-
organen, alsmede  de  wij ze waarop de verwezenlijking geschiedt.   De
memorie van toelichting bij wetsontwerp 13 873 noemt in dit verband

ook de beperktheid van de sociaal-economische mogelijkheden(8), de
afhankelijkheid "van factoren die niet of slechts zeer ten dele
door de nationale overheid kunnen worden beheerst"(9) en de hiermee
samenhangende noodzaak prioriteiten te stellen(10) waarbij een
afweging ten opzichte van andere door de overheid te behartigen

belangen nodig kan zijn, soms zelfs van andere sociaal-grondrechte-
lijke belangen(11). Een bijkomende kwestie is dat de desbetreffende
grondwettelijke bepalingen nogal open en dus vage aanduidingen
geven van de terreinen van overheidszorg. Desondanks kan volgens de

regering de sociale grondrechten zoals geformuleerd in de Grondwet
een rechtskarakter niet ontzegd worden. Zij wees erop dat sociale
grondrechten door hun opname in de Grondwet bestaande wetgeving
tegen intrekking beschermen en dat zij de overheid verplichten de
beoogde garanties zoveel mogelijk  in de maatschappelijke werkelij k-
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heid te verwezenlijken. Hierbij zou van sociale grondrechten een
stimulans kunnen uitgaan voor het treffen van voorzieningen waaraan

burgers rechten kunnen ontlenen. Daarbij vormen sociale grond-
rechten volgens de regering een uitgangspunt voor de discussie
tussen regering en vertegenwoordigende lichamen alsmede tussen
overheid en burger "over de mate en het tempo waarin, en de wijze

waarop uitvoering wordt gegeven aan de desbetreffende grondwets-
artikelen"(12).

Hieruit blijkt dat het rechtskarakter van sociale grondrechten
op een ander vlak ligt dan dat van de klassieke grondrechten.
Tegenover de rechtsplicht tot onthouding van optreden die door

klassieke grondrechten in het leven wordt geroepen, roepen sociale
grondrechten een rechtsplicht tot handelend optreden voor de
overheid in het leven.

2. Sociale grondrechten versus klassieke grondrechten

De overheid is gebonden aan de grenzen die haar door de klassieke
grondrechten gesteld worden, ook wanneer zij optreedt ter realise-
ring van sociale grondrechten. Dit betekent in de eerste plaats dat
de beperkingsclausules van de klassieke grondrechten in acht
genomen moeten worden. Deze beperkingsclausules mogen echter niet
gaan  functioneren  als een "juridisch minimum": een vrijheidsrecht
vraagt  om een  zo ruim mogelijke uitleg(13). Dit brengt vanzelf-
sprekend niet mee dat een vrijheidsrecht altijd voor zou moeten
gaan, maar dat gegeven het feit dat een bepaald orgaan als zodanig
de competentie heeft tot beperking van een grondrecht, een inhoude-

lijke afweging over de geoorloofdheid van de beperking zelf moet
plaatsvinden, ook wanneer de beperkingsclausule van het klassieke
grondrecht geen enkel doelcriterium aangeeft. Dit geldt overigens
zowel voor het beslissen omtrent overheidsmaatregelen ter uit-

voering van sociale grondrechten als omtrent maatregelen die daar
niet direct of indirect uit voortvloeien.
De regering zag de verhouding tussen grondwettelijk aan de over-

heid toevertrouwde zorg en grondwettelijke verplichte overheids-

onthouding als volgt:
11

Het overheidsorgaan (wetgevend of besturend orgaan) dat bij de
zorg voor het ene grondrecht, bij voorbeeld de zorg voor de
volksgezondheid, te maken krijgt met de omstandigheid dat een

bepaalde maatregel, bij voorbeeld een verplichte medicatie een
ander grondrecht beperkt, moet zich een aantal vragen stellen.
Geeft de Grondwet hem wel de bevoegdheid tot die beperking? Zo
ja, dient het belang van de maatregel te prevaleren boven het

belang van het intact houden van het grondrecht? Kan het gestelde
doel niet langs een andere weg, zonder inbreuk te maken op het

grondrecht, worden bereikt? Zou door middel van uitzonderingen op
de maatregel de inbreuk op het grondrecht - aangenomen dat deze
geoorloofd zou zijn - zoveel mogelijk kunnen worden

verkleind?"(14)
Deze algemene uitgangspunten zijn mede van belang voor de

verhouding tussen kerk en staat. De realisering van sociale
grondrechten door de overheid kan resulteren in zorg ten behoeve

van kerkgenootschappen. Het voldoen aan grondwettelijke zorg-
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plichten opgedragen door dezelfde of andere grondwettelijke
bepalingen kan echter ook negatieve consequenties hebben voor de
vrijheid van uitoefening van de godsdienst of levensovertuiging. Zo
kan zorg voor het behoud en de instandhouding van kerkgebouwen
plaatsvinden in het kader van de in artikel 21 Grondwet aan de
overheid opgedragen zorg voor de bewoonbaarheid van het land en de
bescherming en verbetering van het leefmilieu. De zorg als uit-
vloeisel van deze zelfde bepaling, resulterend in een verbod op het
lozen van afval in open water, betekent voor een hindoestaan die
zijn religieuze plichten wil vervullen door offerresten in een
rivier uit te storten een beperking van zijn vrijheid van gods-
dienst en levensovertuiging.
Volgens artikel 22 Grondwet treft de overheid ook maatregelen ter

bevordering van de volksgezondheid. Een verbod tot het lozen van

afval kan ook aanknopingspunten hebben in dit artikel. Zorg voor de
volksgezondheid kan ook leiden tot verplichte medicatie, waartegen

sommigen bezwaren ontleend aan de godsdienstige overtuiging
opwerpen, of bepalingen die impliciet het ritueel slachten van vee
verbieden.
Bekend is ook de zorg ter uitvoering van artikel 1 Grondwet

betreffende het gelijkheids- en non-discriminatiebeginsel, sinds
1981 blijkend uit voorstellen om tot nadere wetgeving te komen(15).
Een dergelijke zorg kan tot beperking van de vrijheid van gods-
dienst en vereniging leiden. Deze en andere kwesties zullen later
verder worden besproken.

Hierboven is overheidsonthouding als kenmerk van klassieke
grondrechten genoemd; de plicht tot overheidsoptreden werd aan de

sociale grondrechten gekoppeld. Dit onderscheid behoeft enige
relativering. De regering formuleerde dit in de memorie van
antwoord als volgt:

11

In de eerste plaats zij gewezen op het gelijkheidsbeginsel
(artikel 1.1), dat naast een recht om niet ongelijk behandeld en
om niet gediscrimineerd te worden, een gebod bevat voor de wet-

gevende, besturende en rechtsprekende organen, gelijke gevallen
gelijk te behandelen. Voorts kan de overheid naar onze mening
niet in alle gevallen volstaan met zich van activiteit te
onthouden op terreinen, waarvoor grondwettelijke vrijheids-
waarborgen zijn gegeven. Zij dient zich waar nodig tot taak te
stellen voorwaarden te scheppen voor de daadwerkelijke

functionering van deze vrijheidsrechten. Dit houdt in de zorg
voor een klimaat waarin de vrijheidsrechten optimaal kunnen
worden genoten."(16)
Het  blijkt  dat  de  zorg  voor het goed functioneren van klassieke

grondrechten ook in het algemeen overheidsoptreden met zich brengt.
Ook sommige specifieke regelingen houden meer verband met klassieke
dan met sociale grondrechten. Het recht van vereniging kan pas
redelijk functioneren wanneer het verenigingsrecht bevredigend
geregeld is. De regeling betreffende de rechtspositie van kerk-
genootschappen en het inzagerecht in de bevolkingsregisters zijn
voorbeelden van activiteiten van overheidswege die meer verband
houden met het functioneren van het vrijheidsrecht van godsdienst
dan met overheidszorg in het kader van de sociale grondrechten.
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Afdwingbaar zijn zorgplichten gebaseerd op een klassiek grondrecht
als de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging als zodanig
evenmin als de zorgplichten gegrond in de sociale grondrechten; de
desbetreffende wettelijke regeling op basis van het grondrecht kan
vanzelfsprekend wel afdwingbare rechten in het leven roepen.
Hoewel in klassieke grondrechten ook een sociale component

aanwezig is, staat het karakter van vrijheidsrecht steeds voorop:
de zorgfunctie staat hier dan ook in dienst van het vrijheidsrecht.

B. Overheidszorg ten aanzien van kerkgenootschappen

1. Overheidszorg ten aanzien van kerkgenootschappen is geen nieuw

verschijnsel

Overheidszorg ten aanzien van kerkgenootschappen is geen nieuw
verschilnsel(17). Directe steunverlening in de vorm van
subsidiering kwam in 1814 zowel voor op nationaal niveau, als op
gemeentelijk niveau. De juridische grondslag van de financiele
betrekkingen varieerde: bijdragen werden uitgekeerd op grond van de
Grondwet, (begrotings)wet of koninklijk besluit. Van een aanspraak
op overheidsprestaties die uitgingen boven de aanspraak die in
concreto werd toegekend, was echter geen sprake.

Van Hogendorp had in zijn Schets voor een constitutie in alle
voorzichtigheid voorgesteld het onderhoud van de "christelijk
hervormde godsdienst" ten laste te laten komen  van de staat;  voor
de katholieke kerk gold dit dan in gewesten die in overwegende mate
katholiek waren. In de artikelen 136-138 Grondwet van 1814 was voor
een ander stelsel gekozen. De regeling van de financiele betrek-
kingen tussen kerk en staat lag nu geheel in de lijn van het
Soeverein Besluit van 1814(18), een "provisioneele en onverwijlde
voorziening", dat zelf berustte op het Decreet van 1808 van
Lodewijk Napoleon. Hoewel de Hervormde Kerk in dit opzicht een
enigszins bevoorrechte positie bleef houden, sprak uit de regeling
wel een zeker besef van noodzaak tot "gelijke behandeling" of

beter, "gelijke bescherming" van verschillende kerkgenootschappen.
Dat kerkgenootschappen van overheidswege financiele ondersteuning
zouden verkrijgen, sproot niet voort uit een "recht" daarop, maar
had het karakter van een tegemoetkoming van de overheid aan de
kerken wegens de schade geleden door de annexatie van kerkelijke
goederen ten tijde van de omwenteling.
De eigenlijke toepassing van de genoemde grondwettelijke

bepalingen, in 1815 in enigszins gewijzigde vorm geworden tot
artikel 194 Grondwet, berustte goeddeels op koninklijke besluiten:
de uit te keren bedragen werden per stad of streek en eventueel per

kerkgenootschap vastgesteld en gewijzigd(19).
Het tweede lid van artikel 194 Grondwet 1815 luidde:
"Aan de leeraars, welke tot nog toe uit 's lands kas geen,  of een
niet toereikend traktement genieten, kan een traktement toe-

gelegd, of het bestaande vermeerderd worden."(20)
Naar aanleiding van dit artikellid, dat geen rechtens afdwingbare
aanspraak formuleerde, is een discussie gevoerd over het bestaan
van een zedelijke plicht de aanvraag te honoreren. Deze discussie
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kan niet worden gezien  in het licht van "sociale grondrechten";  het
bleef een discussie geheel binnen de kaders van een concrete
grondwettelijke bepaling. In ieder geval werd een zedelijke plicht
door de overheid niet ervaren.

Naast financiele betrokkenheid met de kerk werd ook aan de
betrokkenheid  met de kerkelij ke organisatie duidelijk uitdrukking
gegeven. Het bestaan van afzonderlijke departementen van eredienst
is een teken van zorg voor de godsdienst.
Artikel 139 Grondwet 1814 legde een direct verband tussen het

ontvangen van overheidssteun en het recht van inzage en beschik-
king. Hoewel de Soevereine Vorst in 1814 al verklaarde dat dit
uitsluitend op het financiele vlak lag, en bovendien dit artikel
niet meer in de Grondwet van 1815 voorkwam(21), heeft Willem I zich
niet gehinderd gevoeld actief op te treden op het terrein van de
kerkelijke organisatie. Het overheidsingrij pen kan echter  niet
louter gezien worden als consequentie van het ontvangen van
overheidsbijdragen. Ook min of meer los van de verstrekte over-
heidsuitkeringen trad de overheid op.
Langzamerhand, na de regeerperiode van Willem I, begon de

weerstand tegen het overheidsoptreden ten aanzien van de kerkelijke
organisatie tot veranderingen te leiden. Het is in die tijd dat het

recht van placet werd afgeschaft, de Wet op de kerkgenootschappen
tot stand kwam, de Hoge Raad zich uitsprak over de grondwettigheid
van de koninklijke beluiten waarbij de organisatie van de Hervormde
Kerk werd vastgesteld, het collatierecht werd afgeschaft en uitein-
delijk ook de departementen van eredienst werden opgeheven. Rechts-

statelijke ideeen omtrent de positie van de Koning, de verhouding
van de uitvoerende macht tot de wetgevende macht en de positie van
de "burger" ten opzichte van de overheid, werkten ook hier door.

Intussen bleef wel de zorg, bestaande in financiele onder-
steuning, in stand, ook al werd de grondwettelijke regeling
periodiek onder vuur genomen. Coulant was verder de houding van
regering en Hoge Raad ten opzichte van (deels vanouds bestaande)

gemeentelijke betrokkenheid met kerk en godsdienst.
Bij de motivering  van de rijksbij dragen voor kerkenbouw steunend

op begrotingspost of afzonderlijke wet - in het begin van deze eeuw
ingesteld en later uitgebreid(22) - stelde de regering zich in het
algemeen terughoudend op, mede misschien door bezwaren van princi-
piele aard die uit het parlement gehoord werden. Toch beginnen deze
regelingen een ander karakter te krijgen dan voorgaande bepalingen.
Ze hebben betrekking op concrete "projecten" naar aanleiding van
concrete omstandigheden. De uitkeringen werden niet direct in
verband gebracht met "sociale grondrechten". Ze stammen  wel  uit  de
tijd van de opkomst van de sociale rechtsstaat en de tijd waarin de

discussie over sociale grondrechten en de wenselijkheid van opname
daarvan in de Grondwet op gang begint te komen(23). Ook het

verschijnsel "subsidie" begint dan juridische belangstelling te
krijgen(24).
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2. Subsidiering van kerkgenootschappen

Uitgangspunten bij de benadering van het vraagstuk
In de mate waarin de beginselen van vrijheid van godsdienst,

neutraliteit van de overheid ten aanzien van godsdienst, en

scheiding van kerk en staat positivering hebben gevonden in de
Grondwet (en overige wetgeving) vormen zij geldend recht. Zoals
alle relaties tussen kerk en staat, dient ook de financiele relatie
beoordeeld te worden in het licht van deze aldus gepositiveerde

beginselen. Vrijheid van godsdienst is expliciet in de Grondwet
gegarandeerd; de andere twee beginselen liggen besloten in een

samenstel van grondwettelijke bepalingen c.q. worden daardoor
verondersteld. De beginselen van godsdienstvrijheid, neutraliteit
en scheiding van kerk en staat hangen nauw met elkaar samen, en
moeten in onderling verband beschouwd worden. Bij het zoeken naar
evenwicht tussen deze beginselen vervult dat van de neutraliteit,

tot uitdrukking gebracht door de artikelen 6 en 1 Grondwet, een
sleutelrol(25).

Neutraliteit laat zien dat de vraag naar de geoorloofdheid van
subsidiering van kerkgenootschappen niet in haar algemeenheid te
beantwoorden is, onafhankelijk van tijd, plaats en omstandigheden.
Eerbiediging van neutraliteit ten aanzien van godsdienst kan onder

omstandigheden meebrengen dat van subsidiering wordt afgezien, of
dat juist subsidiering op haar plaats is. Het beginsel van neutra-
liteit speelt op twee niveaus: bij de - vooral - principiele vraag
naar de geoorloofdheid van de subsidie op zich dn, na Rositieve
beantwoording, bij de vraag hoe in concreto de subsidiering ver-
wezenlilkt dient te worden. De vrees voor een situatie waarbij
subsidiering door de overheid desinteresse van gelovigen compen-
seert of voor een situatie waarbij godsdienstige gezindten onder-
ling ongelijk warden behandeld door de overheid bij subsidie-
ring(26), zijn inderdaad ernstig genoeg om serieus Senomen te
worden. Zij vormen echter geen argument dat subsidiering
principieel in de weg staat, maar vormen een verwoording van de
vrees voor mogelijke schending van neutraliteit (op beide niveaus)
ingeval van subsidiering. Subsidiering mag in ieder geval niet
leiden tot verwezenlijking van deze vrees. Neutraliteit kan zo de
motor voor en tegelijkertijd de rem vormen op subsidiering van

kerkgenootschappen.

In discussies die in het recente verleden gevoerd zijn over de
vraag naar subsidiering van kerkgenootschappen, is verschillende
malen de aandacht gevestigd op het karakter of het wezen van de
kerk en de betekenis daarvan voor de financiele verhouding tot de

overheid. Het wezen of karakter van de kerk werd ingeroepen zowel
in verband met de vraag 6f subsidiering op zijn plaats was als in
verband met de vraag naar de wijze of mate van subsidiering. Bij

beide elementen wordt kort stilgestaan.
Het beroep op het "wezen der kerk" bij de vraag of Gberhaubt wel

subsidiering dient plaats te vinden, is vooral verwoord door

Verplanke. Verplanke wijst daarbij op het belang van vrijwilligheid
voor het functioneren van kerkelijk leven, hetgeen ook voor de
materiele kant van het functioneren van de kerk geldt: de gelovige
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brengt vrijwillig offers; de drijfveer van het statelijke handelen
is een andere: het algemeen belang. De overheid die subsidieert
geeft daarmee te kennen dat zij subsidiering niet strijdig acht met

het wezen der kerk, hetgeen dit volgens Verplanke w61 is:
"Het is juist haar typische verantwoordelijkheid ervoor te zorgen

dat haar optreden zich verdraagt met de eigen aard der andere
samenlevingsverbanden. Uiteraard dwingt zij de kerk niet tot

aanvaarding van de subsidie, maar demonstreert zij door haar
aanbieding dat zij de kerk subsidiabel acht. En zulks leidt ten
diepste tot een publieke depreciatie van de kerk."(27)

Bij de beantwoording van de vraag of subsidiering van kerken
plaats moet hebben vormt het recht uitgangspunt. Het recht houdt
rekening met het "wezen der kerk door een bepaalde vrijheid en
zelfstandigheid te garanderen ten opzichte van de staat.

Subsidiering heeft een ander karakter dan overheidsoptreden dat
kerkgenootschappen in hun bewegingsvrijheid beperkt en de consta-
tering dat subsidie niet aanvaard behoeft te worden is van meer

belang dan Verplanke eraan hecht. Daarbij komt nog dat hierover
door kerken zelf ook anders wordt gedacht(28). Een beroep op het
wezen der kerk, zoals bovendien door bepaalde kerken gezien, kan
daarom op zichzelf niet een voldoende argument zijn om principieel
subsidie aan kerkgenootschappen die daaraan w61 behoefte hebben af
te   wij zen.
Een beroep op het "wezen der kerk" wordt als zodanig ook wel

gehanteerd om uitspraken te ondersteunen omtrent de wenselijke
omvang van subsidiering van kerkgenootschappen. Zo stelde de
Staatscommissie voor de Zaken van de Erediensten zich op het
standpunt dat de voorgestelde algemene uitkering aan kerken niet
kostendekkend mocht zijn, maar het karakter zou moeten hebben van
een tegemoetkoming in de kosten. Dit standpunt werd vervolgens
toegelicht vanuit een (mogelijk) kerkelijk gezichtspunt: schade-
lijkheid vanwege verslapping van de voor het kerkelijk leven
essentiele offervaardigheid, en gevaarlijkheid voor kerken "omdat,
zou er ooit een visie komen die de positie van kerken niet
respecteert, deze verleerd zouden hebben op eigen benen te
staan"(29).
Hoewel het standpunt van de Staatscommissie dat geen kosten-

dekkende subsidie plaats hoort te vinden, goed te verdedigen valt,

was het beter geweest dit niet zozeer vanuit een kerkelijke
invalshoek te verdedigen, maar meer vanuit de overheidstaak van

behartiging van het algemeen belang binnen de grenzen van het
recht, waarbij in de verhouding tot de kerk de vrijheid van

godsdienst, neutraliteit en scheiding van kerk en staat zoals door
de constitutie tot uitdrukking gebracht, het overheidsoptreden
conditioneren. Een dergelijke invalshoek kiest de Commissie van
advies inzake de criteria voor steunverlening aan kerkgenoot-
schappen en andere genootschappen op geestelijke grondslag(30).

Het grondwettelijke kader
Afgezien van additioneel artikel IV dat een overgangsregeling

bevat in afwachting van de - inmiddels gerealiseerde - afkoop van
de overheidsbijdrage in de bekostiging van wedden en pensioenen van
bedienaren der eredienst, kent de Grondwet geen uitdrukkelijke
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bepaling omtrent financiele steunverlening aan kerkgenootschappen.
Met name melding van financiele betrokkenheid van de overheid maakt

de Grondwet in de leden 5, 6 en 7 van artikel 23, handelend over
het onderwijs. Artikel 23, zevende lid, Grondwet bepaalt dat het
bij zonder algemeen vormend lager onderwijs,   dat  aan  bij   de  wet  te
stellen voorwaarden voldoet, naar dezelfde maatstaf als het open-
baar onderwijs uit de openbare kas bekostigd wordt. De voorgaande
twee leden hebben betrekking op deugdelijkheidseisen van het
onderwijs dat door de overheid bekostigd wordt. Artikel 20, derde
lid, Grondwet dat spreekt van een bij de wet te regelen recht op
bijstand van overheidswege heeft ook directe financiele

implicaties(31).
Ook zonder dat dit expliciet is bepaald in de Grondwet, is in de

opname van sociale-grondrechten zelf al financiele betrokkenheid
van de overheid geimpliceerd. De rechtsplicht die deze bepalingen
voor de overheid inhouden wordt weliswaar niet uitsluitend door
financieel optreden vervuld, maar z6nder een dergelijk optreden is
zij nauwelijks voor te stellen. Deze bepalingen vormen een erken-

ning van het karakter van de staat als sociale rechtsstaat zoals
deze gaandeweg in de loop van deze eeuw tot ontwikkeling is

gekomen.
Voor de verhouding tussen kerk en staat is deze constatering van

belang. Hierboven is al stilgestaan bij de beginselen van gods-
dienstvrijheid, neutraliteit van de overheid en scheiding van kerk
en staat(32) en bij de betekenis die de artikelen 6 en 1 Grondwet
toekomt waar sprake is van positief overheidsoptreden. Wanneer
overheidsactiviteiten ter hand worden genomen, mag op grond van

deze artikelen geen ongerechtvaardigd onderscheid gemaakt worden
naar godsdienst; zij versterken in hun onderlinge samenhang de aan-
spraak op overheidsprestaties(33). Zelfs kan in dit verband aan een
zelfstandige betekenis van artikel 6 Grondwet worden gedacht, nu
tijdens de parlementaire behandeling is vastgesteld dat ook

klassieke grondrechten, die als zodanig in eerste instantie een
waarborg vormen t&gen overheidsoptreden, een sociale component
kunnen hebben(34).
Bij de vraag naar de grondwettelijke basis voor subsidiering ten

behoeve van kerkgenootschappen is naast bovengenoemde bepalingen
ook aandacht voor artikel 22, derde lid, Grondwet op zijn plaats.
Het derde lid van artikel 22 luidt:

"Zij (de overheid) schept voorwaarden voor maatschappelijke en
culturele ontplooiing en voor vrijetijdsbesteding."

De begrippen maatschappelijke ontplooiing, culturele ontplooiing en
vrijetijdsbesteding zijn open begrippen. Tijdens de parlementaire
behandeling is geprobeerd deze begrippen wat nader te omlijnen(35).
De term "scheppen van voorwaarden" ter aanduiding van de overheids-
taak geeft uitdrukking aan de gedachte dat de beslissing om de
vrije tijd op een bepaalde manier te besteden of aan bepaalde
cultuuruitingen deel te nemen berust bij de burgers zelf. Om die
keuze te kunnen maken moeten   er wel "adequate keuzemogelij kheden"
Zijn(36). Zo gezien valt er uit dit artikellid niet alleen te lezen
dat de overheid een taak heeft op de daarin genoemde terreinen,

maar  ook  bij het helpen instandhouden  van een zeker "pluralisme".
Het ter beschikking stellen van financiele middelen is een moge-
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lijkheid tot het realiseren hiervan. De beschikbaarheid voor de

overheid zelf van financiele middelen vormt een grens; bovendien
moet afweging plaatsvinden met andere door de overheid te behar-
tigen belangen(37).
Duidelijk is dat dit artikel niet is toegespitst op de zorg voor

kerkgenootschappen als zodanig. Tijdens de parlementaire
behandeling is de betekenis van deze bepaling ten aanzien van

godsdienst en levensovertuiging ook niet uitdrukkelijk aan de orde
geweest(38). Desondanks wordt in de literatuur in dit artikellid
toch een basis gevonden voor overheidszorg ten aanzien van kerk-

genootschappen(39). Van belang zijn dan de zeer ruime omschrijving
van de in het artikellid voorkomende centrale begrippen en de
"houding" van de overheid die uit dit artikellid spreekt.
Wanneer de overheid kerkgenootschappen tegemoet treedt, gaat zij

op zichzelf niet haar bevoegdheden te buiten; zij kan in dit
opzicht zelfs een zelfstandige taak hebben:

"Het gaat hier integendeel om een eigen taak van de staat die

zich als democratische en sociale rechtsstaat heeft geconsti-
tueerd: de taak namelijk om de voorwaarden te scheppen waaronder

de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging niet wordt ver-
hinderd door feitelijke omstandigheden die buiten de macht liggen
van wat de gelovigen redelijkerwijs zelf kunnen belnvloeden, maar
zich wel lenen voor beinvloeding door de staat."(40)

De sociale component van artikel 6 Grondwet versterkt deze aan-
spraak op overheidsoptreden, en maakt tegelijkertijd duidelijk dat
het alleen dient te gaan om optreden in dienst van de mogelijkheid
tot uitoefening van het daarin gegarandeerde vrijheidsrecht.

Object en vorm van subsidie
Wanneer eenmaal geconstateerd is dat subsidiering van

kerkgenootschappen in principe geoorloofd is en dat de overheid in
een sociale rechtsstaat hier zelfs een taak kan hebben, rijst de
vraag of uit deze uitgangspunten iets af te leiden valt over de
vraag waarvoor en in welke vorm subsidie het best kan worden

verleend; en zo ja, wat uit deze uitgangspunten afgeleid kan
worden. Voor de beantwoording van deze vragen is het van belang
zich te realiseren dat de overheidstaak bestaat uit het scheppen

van voorwaarden, en dat bij het realiseren van sociale grondrechten
vrijheidsrechten moeten worden gerespecteerd. Dit belang blijkt
vooral wanneer door de overheid subsidievoorwaarden worden gesteld.

De Staatscommissie-Van Walsum had voorgesteld de kerken een
algemene jaarlijkse, niet kostendekkende subsidie te verlenen,
naast subsidie voor specifieke terreinen van kerkelijke arbeid. De
aan de kerken te verlenen subsidie werd vastgesteld op een bepaald

bedrag(41). Het voorstel van de Staatscommissie is nooit gereali-
seerd. Het voornaamste bezwaar van de regering werd gevormd doordat
het een subsidie betrof "ten behoeve van de verzorging van het
godsdienstig leven zelf" en geen betrekking had op "subsidiering
van maatschappelijke en culturele voorzieningen - ongeacht de
geestelijke achtergronden van waaruit deze worden getroffen"(42).
De regering benadrukte dat het niet aan de overheid is "het

godsdienstig leven te verzorgen of enig oordeel hierover te geven"
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en voerde daarmee een principieel bezwaar aan tegen ondersteuning
van kerkgenootschappgn door het jaarlijks geven van bijdragen. Het
aangevoerde principiele bezwaar reikte overigens erg ver: zoals
hiervoor uiteengezet, moet subsidiering met het karakter van een
algemene bijdrage ten behoeve kerkelijke activiteiten immers op

zichzelf niet bij voorbaat uitgesloten worden geacht. Aan een -
praktisch - belangrijker punt raakte de regering in haar reactie op
het rapport van de Staatscommissie-van Walsum met de volgende
opmerking over het aanleggen van criteria bij subsidiering:

1,

Wanneer men daarbij dan nog bedenkt, dat een subsidierende
overheid verplicht is criteria aan te leggen voor een verant-

woorde besteding van het subsidie en de controle daarop, is het
duidelijk, dat een overheidssubsidie voor de verzorging van het
godsdienstig leven zelf een aan het karakter van de kerken
wezensvreemd element is, dat bovendien het gevaar in zich zou
dragen, dat daardoor de eigen verantwoordelijkheid van de
kerkleden zou worden uitgehold."(43)
Uit oogpunt van goed overheidsbeleid is het beter in plaats van

een algemene subsidie, subsidie voor bepaalde terreinen van
kerkelijke activiteit te verstrekken, zoals kerkenbouw, kerkelijke

monumentenzorg, geestelijke verzorging in instellingen als de
krijgsmacht(44). De afweging tegenover andere belangen valt dan
zuiverder te maken en het is voor de overheid makkelijker
objectieve criteria aan te leggen voor het in aanmerking komen voor
subsidie(45). Deze wijze van subsidiering valt beter te verwezen-
lijken binnen de taak van de overheid bij het wegnemen van bepaalde

belemmeringen voor de uitoefening van de godsdienstvrijheid (met
name artikel 6 Grondwet) of, iets ruimer, de voorwaardenscheppende
taak van de overheid ten aanzien van godsdienst (met name artikel
22, derde lid, Grondwet).
Om de taak van de overheid en de grenzen daarvan aan te geven kan

in dit verband het onderscheid dienstig zijn tussen:

"-de functionele relatie of dimensie, d.w.z. de inhoudelijke
zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van zich zelf en van
inhoudelijk betrokkenen. Met inachtneming van de algemene
rechtsorde dient in deze sprake te zijn van een autonomie van
handelen en spreken dat door de overheid niet beoordeeld kan en
mag worden;
-de organisatorische/voorwaardenscheppende relatie of dimensie,
d.w.z. de betrokkenheid en verantwoordelijkheid van de overheid
om voorwaarden en (financiele) ruimten te scheppen voor

activiteiten of werkzaamheden die (ook) in het algemeen belang
Zijn"(46).
Ook de Staatscommissie inzake de criteria voor steunverlening aan

kerkgenootschappen en andere genootschappen op geestelijke grond-
slag (de commissie-Hirsch Ballin) gaat, na de constatering dat
subsidiering van deze genootschappen als zodanig zich in principe
verdraagt met het beginsel van scheiding van kerk en staat en de
toepasselijke grondwettelijke bepalingen, uit van subsidiering op
deelterreinen. Een algemene (kostendekkende) subsidie wordt
afgewezen. Hierbij speelt een rol dat de overheid niet te dicht bij

het godsdienstig leven zelf betrokken mag raken en dat de godsdien-
stig-levensbeschouwelijke pluriformiteit van de Nederlandse samen-
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leving tot verdergaande subsidiering geen aanleiding geeft.

Uitgangspunt vormt voor de commissie dat de vraag naar subsidiering
door de overheid in het kader dient te worden geplaatst "van haar
taak tot behartiging van het algemeen belang en meer in het bijzon-

der de algemene doelstellingen van overheidsbeleid"(47). Subsidie-
ring op deelterreinen wordt aangewezen geacht wanneer daarvoor bij-
zondere omstandigheden zijn aan te voeren. "Aan de regelingen op de

deelterreinen moeten in verband met de vrijheid van godsdienst en
levensovertuiging bijzondere eisen worden gesteld. Zij zullen moe-
ten waarborgen dat de toedeling van subsidie of faciliteiten naar

objectieve maatstaven geschiedt en een ieder die daarvoor in aan-
merking komt kan bereiken."(48) De commissie stelt met het oog hier
op ook verschillende verbeteringen in de bestaande situatie voor.

C. Sociale grondrechten en kerkelijk-maatschappelijke activiteiten

1. Onderwijs

Artikel 23 Grondwet
De grondwettelijke vormgeving van de vrijheid van onderwijs is

van belang voor de verhouding tussen kerk en staat. Het belang
schuilt allereerst in het onderscheid tussen openbaar, van over-

heidswege gegeven onderwijs,   en bij zonder onderwijs, waartoe  de
mogelijkheid wordt verzekerd. Gegeven dit onderscheid, is de
bepaling van belang voor de houding van de overheid ten aanzien van

godsdienst in het openbaar onderwijs, alsmede de houding van de
overheid ten opzichte  van bij zonder onderwijs, vooral  waar  het  haar
financiele betrokkenheid betreft. Artikel 23 Grondwet luidt:
"1. Het onderwijs is een voorwerp van de aanhoudende zorg der
regering.
2. Het geven van onderwijs is vrij, behoudens het toezicht van de

overheid en, voor wat bij de wet aangewezen vormen van onderwijs
betreft, het onderzoek naar de bekwaamheid en de zedelijkheid van
hen die onderwijs geven, een en ander bij de wet te regelen.

3. Het openbaar onderwijs wordt, met eerbiediging van ieders
godsdienst of levensovertuiging, bij de wet geregeld.
4. In elke gemeente wordt van overheidswege voldoend openbaar
algemeen vormend lager onderwijs gegeven in een genoegzaam aantal
scholen. Volgens bij de wet te stellen regels kan afwijking van
deze bepaling worden toegelaten, mits tot het ontvangen van

zodanig onderwijs gelegenheid wordt gegeven.
5. De eisen van deugdelijkheid, aan het geheel of ten dele uit de
openbare kas te bekostigen onderwijs te stellen, worden bij de

wet geregeld, met inachtneming, voor zover het bijzonder onder-
wijs betreft, van de vrijheid van richting.
6. Deze eisen worden voor het algemeen vormend lager onderwijs

zodanig geregeld, dat de deugdelijkheid van het geheel uit de
openbare kas bekostigd bij zonder onderwij s  en  van het openbaar
onderwijs even afdoende wordt gewaarborgd. Bij die regeling wordt
met  name de vrijheid  van het bijzonder onderwijs betreffende de
keuze der leermiddelen en de aanstelling der onderwijzers
geeerbiedigd.
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7. Het bijzonder algemeen vormend lager onderwijs, dat aan de bij
de wet te stellen voorwaarden voldoet, wordt naar dezelfde maat-
staf als het openbaar onderwijs uit de openbare kas bekostigd. De
wet stelt de voorwaarden vast, waarop voor het bijzonder algemeen
vormend middelbaar en voorbereidend hoger onderwijs bijdragen uit
de openbare kas worden verleend.
8. De regering doet jaarlijks van de staat van het onderwijs
verslag aan de Staten-Generaal.

"

Inhoudelijk heeft het artikel sedert de Grondwetsherziening van
1917 weinig verandering ondergaan. Afgezien van een enkele
aanpassing en toevoeging in 1972 en 1983(49), is het artikel gelijk
aan dat van de Grondwet 1917, waarbij de zogenaamde onderwijs-
pacificatie tot stand kwam.

Artikel 23 Grondwet bestaat zowel uit klassiek-grondrechtelijke
als uit sociaal-grondrechtelijke elementen. De Proeve noemde de
financiele gelijkstelling tussen openbaar en bijzonder gewoon lager

onderwijs van 1917 het eerste in ons land geschreven sociale grond-
recht(50); een sociaal grondrecht dat dus verwezenlijkt werd nadat
70 jaar tevoren, in 1848, het klassiek-grondrechtelijk gedeelte, de

eigenlijke vrijheid van onderwijs grondwettelijk werd gewaarborgd.
De juistheid van deze stelling is in twijfel getrokken(51).

Duidelijk is dat de Grondwet van 1814 het onderwijs al aan de zorg
der regering opdroeg. Hieronder wordt de ontwikkeling van de
verhouding tussen kerk en staat op het terrein van het onderwijs,
in  het bij zonder het lager onderwij s, nagegaan alsmede de wording
van het huidige artikel 23 Grondwet.

Een blik terug
Belangrijke momenten  in de onderwij sstrijd  zijn de Grondwets-

herziening van 1848, de totstandkoming van de lager-onderwijswetten
van 1857, 1878, 1889, en de Grondwetsherziening van 1917. De twee

grote twistpunten die de strijd na 1848 beheersten waren:
1) hoe moet openbaar onderwijs "met eerbiediging van ieders gods-
dienstige begrippen" door de wet geregeld worden, en
2) moet bijzonder onderwijs gesubsidieerd worden, en zo ja, in
welke mate?
Het eerste twistpunt stond in direct verband met de formulering van
het onderwijsartikel van de Grondwet van 1848; het artikel dat voor
het eerst de vrijheid van onderwijs garandeerde. Na 1878 stond het
tweede centraal(52).
In essentie waren deze kwesties niet nieuw: de vraag naar de

positie van de openbare school, met name de plaats van het gods-
dienstonderwijs op die school, en de vraag naar de juridische
positie van de bijzondere school speelden al sinds 1795, toen de
belangen van - hervormde - kerk en staat ook op dit punt niet meer
parallel liepen(53); in de loop van de 19e eeuw spitste de strijd
zich toe.
Een complicatie bij de beoordeling van de ontwikkeling die zich

op de terreinen van bovengenoemde vragen heeft voorgedaan, vormt

het feit dat met name de grondwettelijke categorie "openbaar
onderwij s" en daarmee ook "niet-openbaar onderwij s" aanvankelijk
nog geen vaststaande betekenis hadden. In de betekenis van deze
begrippen is in de loop van de eerste helft van de vorige eeuw een
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verschuiving opgetreden(54). Oorspronkelijk werd "openbaar onder-
wijs" geplaatst tegenover "huiselijk onderwijs". Langzamerhand
maakte deze tegenstelling plaats voor die tussen "openbaar" en
"bijzonder" onderwijs. Het belang van deze betekenisverschuiving
blijkt uit de aanspraken die werden afgeleid uit of ontkend werden
met een beroep op de grondwettelijke zorgplicht van de regering
voor het openbaar onderwijs.
De lager-onderwijswetten zelf gaven wel een iets duidelijker

indicatie van de betekenis van de begrippen "openbaar" en
"bijzonder" in relatie tot school en onderwijs. Ook zij lieten

echter de nodige ruimte voor verschillen in interpretatie. De
ontwikkelingen in de regelingen die hieronder worden besproken,

moeten mede in het licht worden gezien van de ontwikkelingen die
het begrip "openbaar onderwijs" en ook het begrip "openbare school"
heeft doorgemaakt.

In 1814 was overheidszorg op het gebied van het onderwijs
grondwettelijk verankerd en als zodanig niet principieel betwist.
Artikel 140 Grondwet 1814 luidde:

"Ter  bevordering van Godsdienst,  als een vaste steun  van  den
Staat en ter uitbreiding van kennis is het openbaar onderwijs op
de hooge, middelbare en lage scholen een aanhoudend voorwerp van
de zorge der Regering. De Souvereine Vorst doet van den staat
dier scholen jaarlijks aan de Staten-Generaal een uitvoerig
verslag geven.

"

De band met de godsdienst kwam tot uitdrukking in de verwoording

van het doel van het onderwijs en de plaatsing van het artikel in
het achtste hoofdstuk van de Grondwet, dat het opschrift droeg "Van
den Godsdienst, het openbaar onderwijs en het armbestuur."(55)(56)
Volgens artikel 86 Grondwet 1814 kwam de uitvoering van wetten en
bevelen die betrekking hadden op de bevordering van godsdienst,
openbaar onderwijs en armbestuur toe aan provinciale staten(57).

Willem I liet van zijn zorg voor het lager onderwijs blijken door
bij Soeverein Besluit van 20 maart 1814(58) de uit 1806 stammende
Wet voor het lager schoolwezen en onderwijs in de Bataafsche repu-
bliek inclusief het daarbij behorende Reglement voor het lager
schoolwezen en onderwijs binnen de Bataafsche Republiek, de
Verordeningen op het afnemen en afleggen der examens van degenen,
welke lager Onderwijs begeeren te geven in de Bataafsche republiek,

de Instructie voor de Schoolopzieners en Commissien van Onderwijs
in de respectieve departementen der Bataafsche republiek en de
Algemeene school-orde voor de lagere scholen in werking te

brengen(59). Afgezien van enkele wij zigingen heeft  deze  wet  met
bij behorende regelingen  die  bij zijn totstandkoming  in   1806  door  de
kerken gunstig werd ontvangen(60), tot 1857 gegolden.

Artikel 1 van het Reglement bepaalde wat onder lagere scholen
verstaan moest worden(61). Het tweede artikel onderscheidde tussen
openbare en bijzondere scholen. Het criterium voor het zijn van
openbare school werd gevormd door gehele of gedeeltelijke
bekostiging door een publieke kas, waaronder werd verstaan een
"lands, departementale, plaatselijke, geestelijke, kerkelijke of
eenige andere openbare kas hoegenaamd", alsmede het "behooren  tot
een gesticht, hetwelk op eenigerhande wijze uit eene publieke kas
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onderhoud of vasten onderstand erlangt". Bijzondere scholen konden
volgens artikel 3 van de eerste of tweede klasse zijn:

"1°. De zoodanige, die of bij uitsluiting behooren, hetzij tot
eenige diakonie of eenig godshuis, van welke gezindte ook, het
zij tot de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, het zij ook tot
eenig ander, geheel op zich zelve staande, gesticht, - of ten
eenenmale komen ten koste en laste van een of meerdere bijzondere
personen, die zich tot derzelver oprigting en geregeld en

toereikend onderhoud verbonden of onderling vereenigd hebben.
2°. De zoodanige, die, zonder eenigerhande vasten onderstand of
bezoldiging, haar onderhoud geheel en al vinden uit het provenu
van de schoolgelden en kostpenningen der af- en aankomende
leerlingen."

Het onderscheid in soorten scholen was een registratie van de
bestaande situatie; een wezenlijke verandering werd er niet door
ingevoerd(62). Opmerkelijk is dat subsidiering van bijzondere
scholen al vrij snel gerealiseerd werd: bij koninklijk besluit van
10 mei 1817 werd ondersteuning van israelitische scholen mogelijk
gemaakt voor zover de ouders geen schoolgeld konden opbrengen(63).
De Wet en het Reglement stonden op zich zelf positief tegenover

het stichten van scholen(64). In de regelingen werd ook de nodige
aandacht aan de kwaliteit van het onderwijs en het "bestaan en lot
der school-onderwijzers" besteed. In dat licht moeten waarschijn-
lijk de beperkingen in het oprichten van scholen en in het geven
van onderwijs bekeken worden(65), die zowel voor het openbaar als
voor het bijzonder onderwijs golden.
Scholen waren niet geheel vrij in de toelating van leerlingen.

Artikel 28 van het Reglement luidde:
11

Op alle bijzondere scholen der eerste klasse, (...) zullen
alleen mogen worden opgenomen en onderwezen zoodanige kinderen,
die zelve of wier ouders tot de diakonie, het godshuis, de

maatschappij of het gesticht, waaraan die scholen respectivelijk
verbonden zijn, of onder derzelver oprigters of inteekenaars
behooren."

Artikel 29 bepaalde dat openbare scholen opgericht voor kinderen
van behoeftigen alleen voor hen toegankelijk waren: ingeval een

dergelijke school niet aanwezig was, moest het bevoegd bestuur
zorgen dat deze kinderen op de wel aanwezige school onderwijs
ontvingen, ten laste van de diakonie waartoe zij behoorden of ten
laste van een andere kas.
De regelingen bevatten uitvoerige bepalingen over het uit te

oefenen toezicht op de scholen. De wet opende in artikel 1 met een
bepaling over de organisatie van het toezicht. De Raadpensionaris
of namens hem de Secretaris van Staat voor de Binnenlandsche Zaken
oefende het "oppertoezigt"  uit, het Departementaal of Landschaps-
bestuur het "toevoorzigt", de schoolopzieners het "bijzonder
opzigt", die indien vereist dit bijzonder opzicht moesten "oefenen
onder medewerking van of gecombineerd met andere personen en
commissien of collegien,   naar  den  aard der scholen". Het toezicht
werd uitgeoefend over zowel de openbare als de bijzondere school.
Het Reglement hield in artikel 13 overigens wel rekening met een
eventueel reeds bestaand toezicht over de bijzondere scholen der
eerste klasse. Waar reeds in toezicht was voorzien werd dit geres-
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pecteerd. Om verslag uit te kunnen brengen diende de in het Regle-

ment aangeduide schoolopziener of plaatselijke schoolcommissie wel
de gelegenheid te krijgen zich te informeren over de staat en

inrichting van de school. Op de schoolopziener of de schoolcommis-
sie rustte de plicht om eventuele "bedenkingen en inlichtingen, als
tot den meerderen bloei dier scholen zouden kunnen dienstig zijn"
aan het gevestigde toezicht mee te delen. De overheidscontrole op

de diakoniescholen en de scholen in de "godshuizen" stelde in
werkelijkheid niet veel voor(66).
Ook op andere plaatsen bevatte het Reglement speciale bepalingen

betreffende de organisatie van de bijzondere school, zoals in
artikel 26 dat bepaalde dat onverminderd hetgeen in de wet was
neergelegd omtrent de mogelijkheid tot schorsen en intrekken van de

akte van de onderwijzers, de bevoegde instanties van de bijzondere
scholen der eerste klasse de mogelijkheid behielden om hun onder-
wijzers "het regt en genot hunner speciale beroeping of aanstel-
ling" tijdelijk of geheel te ontnemen indien zij dit billijkerwijs
voor het belang van hun school nodig achtten. Hiervan moest wel
mededeling gedaan worden aan de schoolopziener of plaatselijke
schoolcommissie.

Niet alleen werden in de regelingen bepalingen opgenomen over de
organisatorische kant van de lagere scholen, ook meer inhoudelijke
aspecten van het openbaar en bijzonder lager onderwijs werden
geregeld. Het doel van al het lager schoolonderwijs was het
opleiden van de kinderen "tot alle maatschappelijke en christelijke
deugden"; dit gebeurde door "het aanleeren van gepaste en nuttige
kundigheden" en het ontwikkelen van hun verstandelijke ver-
mogens(67). Dat ook het openbaar onderwijs een christelijk karakter
droeg, blijkt verder uit artikel 6 van de Algemeene School-orde
voor de lagere scholen; dit artikel bepaalde:

"De schooltijd zal, het zij wekelijks, het zij dagelijks, met een
kort en gepast Christelijk gebed, op eene eerbiedige wijze
ingerigt, geopend en gesloten worden, en zal bij dezelfde
gelegenheden ook iets toepasselijks mogen gezongen worden."

Aan deze openbare scholen werd ruimte gelaten om zich aan de plaat-
selijke situatie aan te passen: afhankelijk daarvan hadden zij een

meer protestant of katholiek karakter(68). Ook voor leerstellig
onderwijs, te verzorgen door de kerkgenootschappen zelf, was plaats

op de openbare lagere scholen, maar het werd niet verzorgd door de
schoolmeester(69).
Verder waren er nog enkele artikelen die inhoudelijk vooral de

bijzondere scholen aangingen. Een daarvan, artikel 24 van het
Reglement, bevatte een bepaling over de boeken die op school
moesten worden gebruikt. De algemene regel was dat uitsluitend de
boeken voorkomende op de door de Secretaris van Staat voor de
Binnenlandsche Zaken op te stellen lijst voor gebruik in aanmerking

kwamen. Hieruit mocht elke Commissie van onderwijs een eigen lijst
samenstellen met boeken die uitsluitend op de daaronder ressorte-
rende scholen gebruikt mochten worden. Onderwijzers van de bijzon-
dere scholen der eerste klasse waren gerechtigd ook andere boeken
te gebruiken door de aard van hun scholen gevorderd. Goedkeuring
was nodig door de toezichthoudende instantie en kennisgeving aan de

schoolopziener of plaatselijke schoolcommissie(70).
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Ten tijde van zijn totstandkoming was de wet door de kerken zeer

gunstig ontvangen(71). Het christelijk karakter van de openbare
school en de mogelijkheid tot het ontvangen van leerstellig onder-
wijs waren vastgelegd; de bijzondere school der eerste klasse werd
duidelijk ontzien; het toezicht was beperkt. Om de voorschriften
betreffende de organisatie van de openbare school niet te onder-
mijnen, was de toelating van leerlingen aan deze bijzondere scholen

echter aan beperkingen onderhevig; aan de oprichting van scholen
waren voorwaarden verbonden.

Voor de verwezenlijking van een goed systeem van lager onderwijs
was echter meer nodig dan een wet alleen. De benarde financiele
positie van de rijksoverheid in de eerste helft van de 19e eeuw was
niet bevorderlijk voor een opbloei van openbare scholen. De kosten
werden zoveel mogelijk naar de gemeenten geschoven, die lang niet
altijd, en bovendien niet volledig op schoolgeld van ouders konden
terugvallen(72). Zeker "wanneer door particulier initiatief in een
armenschool en standenschool was voorzien"( 73)   was de drang  om  een
nieuwe openbare school te stichten niet groot. In de eerste helft

van de 19e eeuw beleefde het aantal confessionele scholen ook geen
grote groei(74).
In 1830 werden bij koninklijk besluit enkele belangrijke

wijzigingen aangebracht in de lager onderwijsregelingen(75). Daar
was wel het nodige aan vooraf gegaan: in 1829 was een advies-
aanvraag gedaan aan de Provinciale Onderwijscommissies en de
provinciale staten over de vrijheid van onderwijs bestaande in
verruiming "in de toepassing" van de wet.  Uit de reacties van deze
instanties bleek overduidelijk de voorkeur voor handhaving van de
bestaande situatie(76). Inmiddels werden van katholieke zijde
grootscheepse petities betreffende het onderwijs georganiseerd en
aangeboden aan de Tweede Kamer. Nog in 1829 diende de Koning een
voorstel van wet in dat in het vervolg het onderwijs wilde onder-
scheiden in huiselijk of openbaar. Onder "openbaar" onderwijs
vielen dan ook de bijzondere scholen uit de regelingen van 1806.
Het huiselijk onderwijs zou volgens het voorstel niet aan voor-
waarden worden onderworpen. Dit voorstel werd wegens de felle
kritiek van de Tweede Kamer het jaar daarna ingetrokken(77).
Op dezelfde dag waarop dit ontwerp werd ingetrokken, werd een

koninklijk besluit uitgevaardigd dat in de bestaande organisatie
van het lager onderwijs de nodige verandering aanbracht. De autori-
satie tot het oprichten van lagere scholen werd, onder goedkeuring

van gedeputeerde staten, aan de plaatselijk overheden overgelaten.
Ook artikel 6 bevatte een tegemoetkoming aan de godsdienst: gedepu-
teerde staten en de plaatselijke besturen moesten zorgen dat er
behoorlijke gelegenheid werd gegeven tot het ontvangen van gods-

dienstonderwijs "bij of van wege de leeraars der gezindheid,
waartoe de kinderen behooren" en waken dat er geen boeken werden
gebruikt die aanstoot konden geven aan een gezindheid waartoe zij
behoorden. De aanhef van het koninklijk besluit gaf aan dat aan de
maatregelen ten grondslag lag de wens "aan de beginselen van
vrijheid nopens het onderwijs, onder de noodige voorzorgen,
meerdere ruimte te gunnen.

11

De onderwijskwestie was hiermee niet afgedaan. In het parlement
begonnen de verschillende opvattingen zich uit te kristalliseren.



130

Daarbuiten namen de spanningen tussen katholieken en protestanten

toe en ook binnen de Hervormde Kerk ontstond onrust. Tijdens de
Grondwetsherziening van 1840 kwam het onderwijs wel ter sprake: het
voorlopig resultaat was echter alleen het instellen van een commis-
sie(78) en later, in 1842, het uitvaardigen van een koninklijk
besluit(79) waaruit wel bleek dat er ontevredenheid heerste over
het  karakter  van de openbare  s,    '01  en  over de mogelij kheden  van  de
bijzondere school.
Belangrijk was het openstellen van beroep op gedeputeerde staten

tegen een afwijzing van een vergunning tot het oprichten van een
school(80). De toelating van kinderen tot bijzondere scholen der

eerste klasse werd enigszins verruimd(81). De geestelijkheid kreeg
op grond van artikel 10 de mogelijkheid opgave te verlangen van
gebruikte schoolboeken, uiteindelijk met de bedoeling ze te kunnen
laten verbieden of bepaalde passages onleesbaar te laten maken. De
mogelijkheid tot het geven van leerstellig onderwijs op de openbare

scholen werd nauwkeurig geregeld door artikel 11:
11 ... zal voortaan, ter bevordering van het geven van zoodanig

leerstellig Godsdienstig onderwijs door daartoe bevoegde
personen, afzonderlijk en uitsluitend aan de kinderen, tot de
respective Kerkelijke genootschappen behoorende, dagelijks, te

beginnen met het jaar 1842, de lokalen der Openbare scholen
gedurende een uur beschikbaar gesteld moeten worden, en zal men
de bepaling van het daartoe te bestemmen uur, en van het gebruik
daarvan, beurtelings ten behoeve van iedere Kerkelijke gezindte,
regelen, door tusschenkomst der Schoolopzieners of der leden van

de Plaatselijke Schoolcommissie, onder welke de scholen respec-
tivelijk ressorteren, na opzettelijk overleg met de Geestelijken

der verschillende Kerkelijke gezindheden in de stad of gemeente".
Daarnaast waren er verschillende artikelen (artikel 2, 4, 5 en 7)
die het rekening houden bij de verschillende benoemingen met de
evenredigheid tussen de godsdienstige gezindheden benadrukten.

Bij de Grondwetsherziening van 1848 werd de vrijheid van onder-
Wijs grondwettelijk vastgelegd(82). Artikel 194 Grondwet 1848
luidde:

"1. Het openbaar onderwijs is een voorwerp van de aanhoudende
zorg der Regering.
2. De inrigting van het openbaar onderwijs wordt, met eerbiedi-

ging van ieders godsdienstige begrippen, door de wet geregeld.
3. Er wordt overal in het Rijk van overheidswege voldoend open-
baar lager onderwijs gegeven.
4. Het geven van onderwijs is vrij, behoudens het toezigt der
overheid, en bovendien, voor zoover het middelbaar en lager
onderwijs betreft, behoudens het onderzoek naar de bekwaamheid en
zedelijkheid des onderwijzers; het een en ander door de wet te

regelen.
5. De Koning doet van den staat der hooge-, middelbare- en lagere
scholen jaarlijks een uitvoerig verslag aan de Staten-Generaal
geven."
Het eerste en derde lid van het artikel zijn toevoegingen ten

opzichte van het ontwerp. Deze werden opgenomen onder druk van de
meerderheid van de Staten-Generaal, die grote belangstelling voor
de openbare school aan de dag legde(83). Heel duidelijk werden de
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wensen in het voorlopig verslag verwoord:
"
De meerderheid, namelijk, doordrongen van de overtuiging, dat
een goed ingerigt lager schoolwezen eenen allergewigtigsten
invloed op de zedelijkheid en verstandelijke beschaving der natie
uitoefent, en dat de schoolwet van 3 april 1806 uit dit oogpunt
zeer nuttig heeft gewerkt, maakt hare toestemming ondergeschikt

aan het verwerven der meest mogelijke zekerheid bij de Grondwet
zelve, dat al dit goede niet zal verloren gaan. Zij verlangt uit
dien hoofde, dat bij het vrijelijk toelaten der oprigting van
bijzondere scholen door daartoe bevoegden, al de aandacht der

regeering op de openbare lagere scholen gevestigd blijve,
zoodanig dat deze nergens ontbreken en door hare goede inrigting
en den geest van het daar gegeven onderwijs, den nadeeligen
invloed temperen of te niet doen der eigenaardige gebreken, die
misschien maar al te zeer vele nieuw op te rigten bijzondere
scholen zullen aankleven. In dien geest dus dringt de meerderheid
er zeer sterk op aan, dat het bij art. 2 van wets-ontwerp X
voorgestelde artikel eene aanvulling erlange, hoofdzakelijk
strekkende om te bepalen, dat het voortdurend tot de bijzondere
zorg der Regering behooren zal, om te waken, dat in iedere

gemeente, zonder onderscheid, van overheidswege, voldoend open-
baar lager onderwijs worde gegeven."(84)

De regering kwam aan de eerste wens tegemoet; en, nadat de

goedkeuring van het ontwerp expliciet afhankelijk werd gemaakt aan
het voldoen daaraan, kwam zij ook aan de tweede wens tegemoet(85).

Na 1848 stond vast dat het onderwijs bij wet moest worden
geregeld; een duidelijk winstpunt ten opzichte van de regeling van
het onderwijs bij koninklijk besluit(86). Bovendien was het
oprichten van scholen vrij; overheidstoezicht bleef echter wel
bestaan. Het recht der ouders was in de discussie over de vrijheid
van onderwijs ter sprake gekomen. Bij het ouderrecht werd echter

niet door alle partijen aan hetzelfde gedacht; de kerk stond daar-
bij tenminste op de achtergrond(87).

Duidelijk was gebleken dat de wens van de meerderheid der
Staten-Generaal om het derde lid van het toekomstige artikel 194
Grondwet toe te voegen gebaseerd was op het verzekeren van het

bestaan van de algemene christelijke openbare school. Dit was
echter niet uit de tekst van het artikellid op te maken. De eerst-
volgende jaren richtte de aandacht zich op het karakter van de
openbare school. Nadat verschillende pogingen waren gedaan om tot
een Lager-onderwijswet te komen - additioneel artikel V van de

Grondwet 1848 spoorde hiertoe aan - waarbij verschillende stelsels
van openbaar onderwijs waren voorgesteld(88), kwam uiteindelijk in
1857 een wet tot stand(89). Deze wet betekende een teleurstelling

voor de voorstanders van de openbare gezindtescholen: op basis van
de grondwettelijke clausulc "met eerbiediging van ieders gods-
dienstige begrippen" werd gekozen voor de relatief neutrale
overheidsschool. De wet onderscheidde in artikel 3 tussen openbare
en bijzondere scholen:

"Openbare scholen zijn die, opgerigt en onderhouden door de
gemeenten, de provincien en het Rijk, afzonderlijk of gezamen-
lijk; de overige zijn bijzondere scholen."

Artikel 23 van de wet verwoordde het relatief neutrale karakter van



132

de overheidsschool en bevatte op dit punt in hoofdzaak voortzetting
van het karakter van de openbare school zoals dat bestond onder de

regelingen van 1806:
"
Het schoolonderwijs wordt, onder het aanleeren van gepaste en
nuttige kundigheden, dienstbaar gemaakt aan de ontwikkeling van
de verstandelijke vermogens der kinderen en aan hunne opleiding
tot alle Christelijke en maatschappelijke deugden.
De onderwijzer onthoudt zich van iets te leeren, te doen of toe
te laten, wat strijdig is met den eerbied, verschuldigd aan de

godsdienstige begrippen van andersdenkenden.
Het geven van onderwijs in de godsdienst wordt overgelaten aan de
kerkgenootschappen. Hiervoor kunnen de schoollocalen buiten de
schooluren ten behoeve van de leerlingen, die er ter school gaan,

beschikbaar worden gesteld."
Hoewel in het wetsartikel het woord "Christelijke" gehandhaafd
bleef, waren er van verschillende zijden grote bezwaren tegen

gehoord:
"De antirevolutionnairen waren nog meer ontstemd dan door het
ontwerp-Van Reenen. Het woord "christelijk" was h.i. in de wet
genoemd op een wijze, die daaraan alle beteekenis ontnam en het
tot een bedriegelijke leus maakte. De katholieken vreesden de
opname in de wet van een uitdrukking, die onder de wet van 1806
tot een eenzijdige en met hun kerkelijke begrippen strijdige
toepassing had geleid. De liberale meerderheid had tegen de

uitdrukking zelve geen bezwaar, maar keurde het af, dat op den
eisch der petitionarissen een woord in de wet gebracht was, dat
misbruikt kon worden. Zij kon de vrees niet verbergen, dat juist
deze bevredigingspoging, die zoo weinig bevredigde, de beroering
levendig zou houden."(90)

De belangstelling voor de openbare school was dus groot. De animo
om bijzondere scholen te stichten moest nog wat op gang komen(91).

Ook de kerken zelf hadden aanvankelijk vooral interesse in de
openbare school(92).
Ook de bijzondere lagere school heeft ter discussie gestaan: van

regeringswege was in 1857 voorgesteld om onder wettelijke voor-
waarden, rijkssubsidie aan bijzondere scholen toe te kennen(93).

Erg enthousiast werd het voorstel niet ontvangen.
"De liberalen bestreden het als ongrondwettig, de antirevolution-
nairen en roomsch-katholieken vreesden er beperking van de
vrijheid van onderwijs van."(94)

Het werd dan ook verworpgn; uiteindelijk bleef wel behouden de
mogelijkheid van subsidiering van bijzondere neutrale scholen. De
leden 3 en 4 van artikel 3 van de wet van 1857 luidden:

"
Aan bijzondere scholen kan van wege de gemeente of de provincie
subsidie worden verleend, onder zoodanige voorwaarden, als het
gemeente- of provinciaal bestuur noodig acht.
De aldus gesubsidieerde scholen zijn toegankelijk voor alle

kinderen, zonder onderscheid van godsdienstige gezindheid. Het
1ste en 2de lid van art. 23 zijn op die scholen toepasselijk."
Sinds 1817 had subsidie bestaan voor israelitische (armen)-

scholen. De vraag rees of dit onder artikel 3, derde en vierde lid,
van de wet van 1857 nog tot de mogelijkheden behoorde(95). Uit de

discussie die volgde bleek dat van protestantse zijde nog volop



133

belangstelling bestond voor de openbare school: met het oog op de
handhaving van het christelijk karakter van de openbare school
sprak men zich uit voor subsidiering van de israelitische scholen.
Ook de katholieken hielden hun aandacht voortdurend op de openbare
school gericht(96). Gaandeweg raakten de confessionelen teleur-

gesteld in de werking van de wet van 1857(97). Het aantal bijzonde-
re scholen begon duidelijk toe te nemen. Hoewel ook kerkgemeente-

lijke scholen werden opgericht, was de kerkgemeentelijke school
niet het meest algemene schooltype(98).
De eerstvolgende grote verandering op het gebied van de lager

onderwijswetgeving was de totstandkoming van de wet van 1878(99),

de schoolwet van Kappeyne. Het doel van het openbaar onderwijs
onder deze wet bleef gehandhaafd. Artikel 33, eerste lid, bepaalde:"

Het schoolonderwijs wordt onder het aanleeren van gepaste en
nuttige kundigheden dienstbaar gemaakt aan de ontwikkeling van de
verstandelijke vermogens der kinderen en aan hunne opleiding tot
alle Christelijke en maatschappelijke deugden.

"

Net als onder de wet van 1857 werd godsdienstonderwijs alleen
gegeven door godsdienstleraren(100) en moest de onderwijzer zorgen
dat de "godsdienstige begrippen van andersdenkenden" werden
ontzien. Toch onderging het karakter van de openbare school een
verandering. De wet bracht een verscherping van de neutrali-
teit(101). In de wet werden verschillende bepalingen opgenomen die
de neutraliteit moesten garanderen. De bewaking van de neutraliteit
werd gecentraliseerd. Neutraliteitsgevoelige onderwerpen waren de
houding van de onderwijzer, de keuze van leerboeken en de regeling
van de school- en vakantietijden.
Wat de houding van de onderwijzer betreft: nieuw ten opzichte van

de wet van 1857 was de bepaling van artikel 33, derde lid, dat de
Kroon de bevoegdheid gaf een onderwijzer te schorsen die andermans

godsdienstige overtuiging niet eerbiedigde. Hier werd een reeds

bestaande, doch voorheen niet in de wet vastgelegde bevoegdheid
gecentraliseerd(102).
Over de neutraliteitsbewaking door controle op leerboeken

bepaalde artikel 34 dat de minister beslist op bezwaarschriften
tegen het gebruiken van bepaalde leerboeken. Een onderwijzer die
een afgekeurd boek gebruikte en zich niet hield aan het verbod van
burgemeester en wethouders dit te doen, wachtte niet-eervol ont-

slag. De artikelen 21 en 22 van de wet van 1878 handelden over de
school- en vakantietijden.

"(D)e regeling van schooltijden en vacantien was een teer punt;
het eerste in verband met de aanwijzing van de voor het gods-
dienstonderwijs bestemde uren, het tweede met het oog op

katholieke feestdagen, die niet als vacantiedagen mochten worden
aangemerkt"(103).
Werd de eis van neutraliteit door de artikelen 34 en 21 ver-

scherpt, het eigenlijke godsdienstonderwijs op de openbare scholen
werd iets tegemoet getreden door artikel 23. Onder de wet van 1857

mocht godsdienstonderwijs ook in de schoollokalen gegeven worden;
sinds 1878 mocht dit onderwijs gegeven worden in de normale school-
tijden, en wel in lokalen die, na aanneming van een amendement,
"des noodig verwarmd en verlicht" waren.
Van confessionele zijde kwam zware kritiek op het karakter van de
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openbare school volgens de wet. De anti-revolutionairen hadden
weliswaar het pleidooi voor de openbare gezindtescholen opge-
geven(104), de katholieken niet. Zij beriepen zich bij hun pleidooi
voor de openbare gezindtescholen op verenigbaarheid met de
Grondwet. Een katholiek afgevaardigde:

"Ik zie dan ook ter goeder trouw niet in, waarom men aan het
grondwettig gebod, om ieders godsdienstige gezindheid te eer-

biedigen niet positief zou kunnen voldoen, door van staatswege
een ieder juist die school te geven, welke hij voor zijne
kinderen verlangt, even goed en beter dan enkel negatief, door
namelijk niets te doceeren, wat andersdenkenden kwetsen of hun

geloof ondermijnen kan. Al eischt de Grondwet inderdaad slechts
negatieven eerbied, waar staat geschreven, dat zij positieven
eerbied verbiedt of belet?"(105)

Er werd zelfs betoogd dat artikel 33, tweede lid, van de wet van

1878 dat voor de onderwijzer het verbod formuleerde in de uitoefe-
ning van zijn werk een inbreuk te maken op de godsdienstige

begrippen van andersdenkenden, niet aan de Grondwet voldeed(106).
Men moet hierbij bedenken dat openbare gezindtescholen finan-

ciering door de overheid impliceerden, hetgeen juist in 1878 een
extra dimensie aan de voorstellen tot het doorvoeren van een
systeem van openbare gezindtescholen gaf. Tijdens de behandeling
van het voorstel van wet dat door de hoge eisen die aan het
onderwijs in ruime zin werden gesteld de kosten daarvan vergrootte,
was van confessionele zijde de eis tot subsidiering van bijzondere
scholen naar voren gebracht om niet meer losgelaten te worden. Over

de vormgeving van de subsidiering werd door de voorstanders nog
verschillend gedacht. Gepleit werd aan de ene kant voor invoering
van een duidelijk systeem van schoolgeldheffing voor bezoek aan de
openbare school, aan de andere kant werden uiteenlopende voor-
stellen gedaan tot overheidssteun aan de bijzondere scholen, zoals
het invoeren van subsidie, of restitutie van belastinggeld of
betaling van salarissen van onderwijzers.
De bepleitte subsidiering werd niet gerealiseerd. De liberalen

bleven vasthouden aan het argument van ongrondwettigheid dat door
hen al eerder in 1857 naar voren was gebracht, toen overigens ook
de katholieken en anti-revolutionairen tegen de door de toenmalige

regering voorgestelde subsidiemogelijkheid voor niet-neutrale scho-
len stemden. De subsidiemogelijkheid uiteindelijk neergelegd in de
wet van 1878 betrof dan ook alleen de neutrale bijzondere scholen.
Tijdens het bewind van het eerste coalitie-kabinet, het

kabinet-Mackay, werd een pacificatie bereikt, bestaande uit het
openen van een algemene mogelijkheid tot subsidiering van

bijzondere scholen. De Grondwetsherziening van 1887 had geen
wijziging gebracht van het onderwijsartikel, maar in de Eerste
Kamer was van liberale zijde duidelijk gemaakt, dat het grondwette-
lijk bezwaar tegen subsidiering van bijzonder onderwijs niet werd
gehandhaafd. In 1889 werd de Lager-onderwijswet van 1878 gedeelte-
lijk herzien(107). De kosten van de openbare lagere scholen kwamen
na 1889 deels voor rekening van het Rijk, deels voor rekening van
de gemeenten. Voortaan zouden  nu  de bij zondere lagere scholen
dezelfde bijdragen van rijkswege ontvangen als de openbare scholen.
De bedragen werden uitgekeerd volgens zakelijke criteria. Bovendien
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werden de openbare lagere scholen verplicht tot het heffen van
schoolgeld,-hetgeen ook bijdroeg tot het verkleinen van het gewicht
van financiele argumenten bij de keuze voor openbaar of bijzonder
gewoon lager onderwijs. Voor het oprichten van openbare scholen
kregen gemeenten een vergoeding van een kwart van de kosten;
bijzondere scholen kwamen voor een dergelijke vergoeding niet in
aanmerking. De memorie van toelichting bracht de mogelijkheid van

het openen van vrijwillige of verplichte subsidies van gemeenten
aan bijzondere scholen wel ter sprake(108), maar wees dit zelf af.

De pacificatie die in 1889 werd bereikt was niet definitief,
zoals al snel bleek, maar een begin op weg naar volledige finan-
ciele gelijkstelling tussen openbaar en bijzonder gewoon lager

onderwijs. Bij wet van 1905(109) werden veranderingen doorgevoerd
ten gunste van de financiele positie van de bijzondere school: er

werd onder andere voorzien in een toekenning van minimum-salarissen
voor onderwijzers bij de bijzondere scholen. De uitwerking van de
wet was echter niet zo groot(110).
Langzamerhand werd bewust gestreefd naar financiele gelijkstel-

ling. De aandacht van confessionele zijde richtte zich nu volledig
op de bijzondere school. De lager-onderwijswetten van 1889 en 1905
waren tot stand gekomen onder de grondwettelijke bepaling die sinds
1848 in de Grondwet stond en die sinds 1887 niet meer als belemme-
ring voor subsidiering van bijzonder onderwijs gold; opnieuw werd
het grondwettelijk artikel ter discussie gesteld. Het kabinet-Th.

Heemskerk zette een stap in de richting van grondwetswijziging. Op
het punt van subsidiering van bijzondere scholen werd voorgesteld:

"In de kosten voor het algemeen lager onderwijs, op scholen door
ingezetenen opgericht, wordt, onder voorwaarden en volgens regels
door de wet te stellen, door de openbare kassen voorzien, op
gelijken voet als zulks geschiedt ten aanzien van dit onderwijs
op scholen van de Overheid uitgaande."

Het initiatief voor de uiteindelijk gerealiseerde grondwets-
herziening kwam van het volgende kabinet, het kabinet-Cort van der
Linden, dat een staatscommissie instelde om na te gaan "in hoever
eene algemeen bevredigende regeling mogelijk is ter zake van de

subsidieering van het bijzonder onderwijs en de voorwaarden, welke
daaraan verbonden moeten worden".(111) Deze zorgvuldig samengestel-
de Staatscommissie werd bij koninklijk besluit van 31 december 1913
ingesteld, en had tot taak het ontwerpen van wettelijke regels ten

aanzien van de kosten van het lager onderwijs en eventueel ook een
nieuwe redactie van de desbetreffende grondwettelijke bepaling voor
te stellen.
Het voorstel van de Staatscommissie vormde de basis voor de

uiteindelijke redactie, waarin nog enkele wijzigingen ten opzichte

van dat voorstel werden doorgevoerd(112). In 1917 was de grondwets-
herziening een feit. Het nieuwe artikel 192 Grondwet luidde:
"1. Het onderwijs is een voorwerp van de aanhoudende zorg der
Regeering.
2. Het geven van onderwijs is vrij, behoudens het toezicht der

Overheid, en bovendien, voor zoover het algemeen vormend zoowel
lager als middelbaar onderwijs betreft, behoudens het onderzoek
naar de bekwaamheid en de zedelijkheid van den onderwijzer, een
en ander bij de wet te regelen.
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3. Het openbaar onderwijs wordt, met eerbiediging van ieders
godsdienstige begrippen, bij de wet geregeld.
4. In elke gemeente wordt van Overheidswege voldoend openbaar
algemeen vormend lager onderwijs gegeven in een genoegzaam aantal
scholen. Volgens bij de wet te stellen regels kan afwijking van
deze bepaling worden toegelaten, mits tot het ontvangen van

zoodanig onderwijs gelegenheid wordt gegeven.
5. De eischen van deugdelijkheid, aan het geheel of ten deele uit
de openbare kas te bekostigen onderwijs te stellen, worden bij de

wet geregeld, met inachtneming, voor zoover het bijzonder onder-
Wijs betreft, van de vrijheid van richting.
6. Deze eischen worden voor het algemeen vormend lager onderwijs
zoodanig geregeld, dat de deugdelijkheid van het geheel uit de
openbare kas bekostigd bij zonder onderwijs  en  van het openbaar
onderwijs even afdoende wordt gewaarborgd. Bij die regeling wordt
met  name de vrijheid  van  het bij zonder onderwijs betreffende  de
keuze der leermiddelen en de aanstelling der onderwijzers
geeerbiedigd.
7.  Het bij zonder algemeen vormend lager onderwijs,  dat  aan  de  bij
de wet te stellen voorwaarden voldoet, wordt naar denzelfden
maatstaf als het openbaar onderwijs uit de openbare kas bekos-
tigd. De wet stelt de voorwaarden vast, waarop voor het bijzonder

algemeen vormend middelbaar en voorbereidend hooger onderwijs
bijdragen uit de openbare kas worden verleend.
8. De Koning doet jaarlijks verslag van den staat van het
onderwijs aan de Staten-Generaal verslag geven.

"

De verschillen met de bepaling uit 1848 zijn duidelijk. Het
begrip "bijzonder onderwijs" werd in de Grondwet geintroduceerd.
Verder blijkt dat de financiele gelijkstelling alleen werd
voorgeschreven voor het gewoon lager onderwijs. Voor al het door de
overheid te bekostigen onderwijs golden de bij de wet te regelen

eisen van deugdelijkheid. Volgens het vijfde en zesde lid van het
artikel moesten bij de regeling van de eisen van deugdelijkheid de
"vrijheid van richting" en wat betreft het algemeen vormend lager
onderwijs  "met  name de vrijheid   van het bijzonder onderwij s
betreffende de keuze van de leermiddelen en de aanstelling van
onderwijzers" ontzien worden. Volgens additioneel artikel XIII
moesten binnen drie jaar na afkondiging van de Grondwet voorstellen
van wet ter uitvoering van artikel 192 worden ingediend. Dit
geschiedde ook: in 1920 kwam de nieuwe Lager-onderwijswet tot
stand(113).
Onder de financiele gelijkstelling van het bijzonder gewoon lager

onderwijs met het openbaar gewoon lager onderwijs vielen volgens de
Lager-onderwijswet van 1920 ook de stichtingskosten van de school.
Artikel 73 van de wet stelde op dit punt onder andere voorwaarden
verband houdende met het toekomstig aantal leerlingen. Ook werd er

een financiele garantie gevraagd: werd een bepaald percentage van
het aantal opgegeven leerlingen over een bepaald tijdvak niet

gerealiseerd, dan verviel volgens artikel 79 de waarborgsom aan de
gemeente.
Mits aan de voorwaarden voldaan, werd in een door de wet nader

aangegeven gedeelte van de kosten van het onderwijs door het Rijk
voorzien; overige kosten waren voor rekening van de gemeente(114).
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De Lager-onderwijswet van 1920 stelde ook een systeem van toezicht

op het onderwijs in. Verder werden procedurele waarborgen geboden
voor de (toekomstige) bijzondere school, zoals op het gebied van de
termijn waarbinnen door de gemeente moest zijn beslist(115), en de

gevolgen van termijnoverschrijding(116) en de beroepsgang(117).
Het karakter van de openbare lagere school(118) onderging volgens

de bepalingen van de wet van 1920 geen opvallende veranderingen ten
opzichte van de direct daaraan voorafgaande periode. Volgens
artikel 19, eerste lid, van de Lager-onderwijswet 1920 is de school
voor iedere leerling toegankelijk ongeacht zijn godsdienstige

gezindheid. In het onderwijs moet met de verschillende godsdien-
stige overtuigingen rekening worden gehouden. Voor het volgen van
godsdienstonderwijs zal binnen het rooster ruimte geboden moeten
worden(119). Het geven van godsdienstonderwijs kan geschieden door
de desbetreffende kerkgenootschappen; voor de onderwijzers geldt op
grond van artikel 42, vierde lid, een verbod om godsdienstonderwijs
te verzorgen. Met het totstandkomen van de Lager-onderwijswet 1920
werd de in 1917 bereikte grondwettelijke pacificatie geeffectueerd.

De wettelijke uitdrukking van het neutrale karakter van de open-
bare school is sinds 1920 geevolueerd. Zo bepaalt artikel 29 van de
Wet op het basisonderwijs dat het openbaar onderwijs bijdraagt aan
de ontwikkeling van de leerlingen met aandacht voor de levens-
beschouwelijke en maatschappelijke waarden zoals die leven in de
Nederlandse samenleving en met onderkenning van de betekenis van de
verscheidenheid van die waarden; artikel 42 van de Wet op het
voortgezet onderwijs bepaalt voor het openbaar schoolonderwijs dat
het de algehele ontwikkeling van de leerlingen bevordert door het
doen verwerven van kennis, inzicht en vaardigheden en bijdraagt  tot
hun vorming op grondslag van waarden, in de Nederlandse traditie

met name door christendom en humanisme erkend(120). Door de
bepaling dat aandacht besteed wordt aan verschillende stromingen,
is hier sprake van een positieve benadering van de neutraliteit.
Van de vrijheid van onderwijs kunnen ook kerkgenootschappen

gebruik maken(121).
De ontwikkeling die de grondwettelijke bepalingen omtrent het

onderwijs alsmede de overige regelingen omtrent - met name - het
lager onderwijs tot het begin van deze eeuw hebben doorgemaakt,
laat zien hoe langzamerhand op dit terrein een bestendige formule
is gevonden voor de verhouding tussen overheid en godsdienst in een

staat die gescheiden is van de kerk, maar waarin door de burgers
waarde wordt gehecht aan godsdienst(122). Deze ontwikkeling heeft
geresulteerd in een stelsel van naast elkaar bestaand openbaar en
bijzonder onderwijs, eerbiediging van ieders godsdienstige begrip-
pen in het van overheidswege verzorgd onderwijs m&t de mogelijkheid
tot het volgen van godsdienstonderricht, en, mits aan de eisen van

deugdelijkheid is voldaan, bekostiging van bijzonder onderwijs door
de overheid. In de grondwettelijke regeling van onderwijs, komt de
samenhang tussen de beginselen van vrijheid van godsdienst,

neutraliteit, en scheiding van kerk en staat zoals die hierv66r en in
hoofdstuk III is verwoord, goed tot uitdrukking, alsmede de
betekenis daarvan voor het overheidsoptreden in het algemeen(123).
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2. Armenzorg

Artikel 20 Grondwet luidt:
"1. De bestaanszekerheid der bevolking en spreiding van welvaart
zijn voorwerp van zorg der overheid.
2. De wet stelt regels omtrent de aanspraken op sociale zeker-
heid.

3. Nederlanders hier te lande, die niet in het bestaan kunnen
voorzien, hebben een bij de wet te regelen recht op bijstand van

overheidswege."
Achter artikel 20, derde lid, Grondwet, dat een verbijzondering

vormt van het eerste lid van dat artikel, gaan zo'n twee eeuwen van
spanningen tussen kerk en staat schuil. De betekenis van deze
bepaling voor de verhouding tussen kerk en staat krijgt relief

tegen de achtergrond van deze geschiedenis. Alvorens deze te
schetsen, wordt stilgestaan bij enkele algemene aspecten van
artikel 20, derde lid, Grondwet.

Artikel 20, derde lid, Grondwet
Artikel 20, derde lid, Grondwet vormt het sluitstuk op een

langzame ontwikkeling naar de erkenning van een recht op bijstand
van overheidswege. Het artikellid is geformuleerd als een
subjectief recht, maar houdt op zichzelf geen afdwingbaar recht
tegenover de overheid in: daarvoor is uitwerking in een wet
vereist. Delegatie is toegestaan. Deze wet, de Algemene Bijstands-

wet(124) is op 1 januari 1965 in werking getreden en was daarmee de
grondwettelijke codificatie voor. Het feit dat artikel 20, derde
lid, Grondwet als subjectief recht is geformuleerd is niet zonder
betekenis: afschaffen van de wet in formele zin is in elk geval
ongrondwettig(125).

In het algemeen vestigen zowel klassieke als sociale grondrechten
aanspraken niet alleen voor individuen, maar ook voor groepen en
organisaties(126). Artikel 20, derde lid, Grondwet beperkt zich tot
"Nederlanders hier te lande". Het betreft hier uitdrukkelijk een
recht van individuen ten opzichte van de overheid; de wet kan het
recht ook aan een ruimere kring van personen toekennen.

Een blik terug
Artikel 141 Grondwet 1814 luidde:
"Als eene zaak van hoog belang wordt ook het armbestuur en de
opvoeding der arm-kinderen der aanhoudende zorg der Regering
aanbevolen. De Souvereine Vorst doet insgelijks van de
inrigtingen dienaangaande jaarlijks verslag aan de Staten
Generaal geven.

"

Artikel 228 Grondwet 1815 bevatte een overeenkomstige bepa-
ling(127). De situatie op het gebied van de armenzorg in die dagen
was hoogst verwarrend. Niet alleen gaf de regering hierover infor-
matie  die  op zijn minst tegenstrijdig  leek te zijn(128),  het  ver-
Wijzen naar armenzorg in vroeger tijden was op zichzelf al ongeluk-

kig gezien de grote onduidelijkheid die in de armenzorg heerste.
De kiemen van de twisten tussen kerk en staat op het gebied van

de armenzorg waren reeds aanwezig. Dat de staat op dit terrein een
taak toekwam was geen punt van discussie: de meningen liepen uiteen
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over de omvang van die taak, en de positie van de kerkelijke
armbesturen. Stemmen voor een uitsluitende staatstaak hadden al
geklonken in 1795(129). Het aanvankelijke voorstel voor de staats-
regeling ging inhoudelijk op de kwestie in(130); de uiteindelijke
Staatsregeling van 1798 hield de zaak open(131).

Het duurde twee jaar voordat de "Wet voor het Armenbestuur over
de geheele Republiek" tot stand kwam: deze werd op 15 juli 1800

gepubliceerd. Inhoudelijk probeerde de wet verbeteringen aan te
brengen onder meer door afschaffing van de akten van indemni-
teit(132). Deze akten waren sinds de tweede helft van de 18e eeuw
in de Republiek der Vereenigde Nederlanden in zwang gekomen:
plaatselijke overheden eisten van personen die zich in die plaats
wilden vestigen overlegging van een dergelijke akte, waaruit bleek
dat de plaats van herkomst of het armbestuur van die plaats garant
stond voor ondersteuning in geval van (toekomstige) armlastigheid.
Tot een algemene toepassing van de akten van indemniteit was het

niet gekomen; en wanneer zij wel gebruikt werden, niet tot een
eenvormige toepassing. Van de problemen waartoe het werken met deze
akten konden leiden, waren de armen de dupe(133).
De organisatie van de armenzorg was met het Uitvoerend Bewind aan

top, en daaronder de departementale besturen en vervolgens de
plaatselijke besturen, sterk centralistisch. Onder "armen" verstond
de wet "alleen zodanigen, welke zich de noodwendige behoeftens des
levens niet kunnen verschaffen, of door anderen daar van niet voor-
zien worden"(134). Hiertoe behoorden degenen die "onderstand, of
verzorging der noodwendige levensbehoeften" ontvingen door of van-
wege een overheidsinstantie en "waarop allerlei behoeftigen, zonder
onderscheid van Godsdienstige Geloofsbelijdenis, aanspraak hebben,
of waar uit onderhouden worden zodanige Armen, welke door geene
Kerkgenootschappen voor de hunne worden erkend of aangenomen"(135).

Kerkgenootschappen konden besluiten al of niet de armenzorg ter
hand te (blijven) nemen. Zagen zij van armenzorg af, dan gingen de

daartoe bestemde goederen over naar de staat. Kozen zij voor de
armenzorg dan werden daar wel bepaalde eisen aan gesteld:

"Over diergelijke Kerkgenootschappen zal een indirect toeverzicht

plaats hebben van wegen het algemeen Armen Bestuur, in dier
voegen, dat zij zonder voorkennis en toestemming van dat Armen

Bestuur geene vaste Goederen en Effecten zullen mogen verkoopen,
of bezwaren; dat zij in het doen van hunne bedeelingen en in het
verschaffen van Werk aan dezulken, welke nog iets kunnen
verdienen, zich zullen moeten gedragen naar hetgeen in deeze
opzichten door het algemeen Armen Bestuur gevolgd wordt, en het
welk aan hun door hetzelve zal worden kenbaar gemaakt"(136).

De kerkgenootschappen moesten, om niet armen en fondsen aan de
staat over te hoeven dragen, aan het gemeentelijk bestuur verant-
woording afleggen over de financien, onder overlegging van lijsten
met namen van de bedeelden, het bedrag van de bedeling, de door de
bedeelde verrichte arbeid, en een verklaring van de kerkelijke
armbestuurder dat zij zich hadden ingezet om de arbeidzaamheid te
stimuleren.
De overheid had een standpunt ingenomen. Daar bleef het voorlopig

ook bij: de wet zou pas in werking treden wanneer het aantal armen
en de stand van de fondsen bekend was. Dit betekende dat gegevens
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nodig waren van de departementale besturen, maar ook van de kerk-
genootschappen(137). Voor de kerkelijke armbesturen was het onder
de werking van de wet gedaan met de keuze wel of niet een bepaalde
arme onderstand te verlenen. Feitelijk werden diakonieen, die

"

toezegden hun armen te verzorgen, verplicht om alle kerkelijke
armen in alle omstandigheden te ondersteunen."(138) Zij weigerden
dan ook om met gegevens over de brug te komen; ook de municipa-
liteiten werkten niet geheel mee(139).

Zonder ooit uitgevoerd te zijn(140) werd de wet in 1802 ingetrok-
ken(141). Het afschaffen van de wet van 1800 paste goed bij het
karakter van de constitutie van 1801 die de plaatselijke en gewes-
telijke autonomie herstelde. De oppositie van kerkelijke zijde
tegen de wet was echter niet onopgemerkt voorbijgegaan(142).
In de periode tot 1814 zijn verschillende pogingen gedaan om tot

verbetering van de armenzorg te komen: in 1804 werd door het

departementaal bestuur een algemene armencommissie gevormd. Het was
de bedoeling om te komen tot vorming van en advisering aan plaatse-

lijke commissies. Het succes was matig; de werkzaamheden werden
drie jaar later beeindigd. Door de inlijving bij Frankrijk in 1810

werden de plannen van Lodewijk Napoleon de armenzorg te centralise-
ren verijdeld: het Franse bestuur wilde "centralisatie van het
armbestuur, maar dan op locaal niveau"(143). Plannen en regels
waren er dus wel; de uitvoering, indien ooit gerealiseerd, liet
echter op zich wachten.

In deze onduidelijke toestand bevond zich de armenzorg in 1814,

toen zij als aanhoudende zorg de regering werd aanbevolen. Gebleken
was wel dat het niet eenvoudig zou zijn tot een inrichting van de
armenzorg te komen waar zowel staat als kerk vrede mee konden
hebben. In 1818 kwam de "Wet op het domicilie van onderstand" tot
stand(144). De wet hield rekening met de kerken door te bepalen in
artikel 9:

1,

Door de bepalingen van deze wet wordt geenszins gederogeerd aan
de bestaande reglementen en verordeningen op het stuk van onder-
houd, alimentatie en onderstand, door de Diakonien en alle andere
administratien van godsdienstige gemeenten aan derzelver behoef-
tige ledematen te verleenen."

De wet voorzag in de artikelen 11 en 12 in een beroepsgang in geval
van onenigheid tussen gemeenten onderling over het domicilie van
onderstand, tussen diakonieen onderling, en tussen gemeenten en

diakonien. De wet gaf inderdaad aanleiding tot de nodige geschil-
len, onder meer vanwege het weigeren van kerkelijke armbesturen
armen te ondersteunen die er volgens de wet recht op hadden, maar

die ergens anders naar de kerk gingen(145).
Een probleem vormde artikel 9 van de wet. Uiteindelijk werd er in

1822 bij koninklijk besluit(146) bepaald dat "de voor de armen der
verschillende godsdienstige gemeenten bijeengebrachte en door
"bijzondere arm verzorgers" bestuurde fondsen gerekend moesten

worden onder de "publieke" onderstand en dat diakenen zich hadden
te gedragen overeenkomstig de resoluties van gedeputeerden of in

hoger beroep konden gaan bij de koning. Weigerden zij dit laatste,
dan was de gouverneur van de betrokken provincie gemachtigd om de
resolutie executoir te verklaren en door een deurwaarder te doen
executeren."(147)
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Het verschaffen van gegevens door de kerkelijke armbesturen voor
het grondwettelijk voorgeschreven jaarlijks verslag aan de Staten-
Generaal gaf (nog) geen al te grote problemen, hoewel onwillige

beantwoording van de vragen en weigeringen wel voorkwamen, vaak met

beroep gp hun zelfstandige positie. In geval van overheids-
subsidiering, hetgeen daadwerkelijk voorkwam, lag dit anders.
Een koninklijk besluit van 10 december 1823 deed het nodige stof

opwaaien. Door te bepalen dat de "benoeming van bestuurders van
liefdadige instellingen ten plattelande, het arresteren van hun

begroting en de goedkeuring hunner afgesloten rekening" werd
overgelaten aan de gemeentebesturen(148) werd de vraag opgeroepen
of de kerkelijke besturen hier ook onder vielen. Het draaide er op
uit van niet, maar de departementen van erediensten moesten in
ieder geval onderzoeken hoe het met de reglementen van de kerke-
lijke liefdadige instellingen stond(149). De bevindingen waren
gelijksoortig: bedroevend. Tot maatregelen van betekenis hebben de
bevindingen niet direct geleid(150).
Tevergeefs werd in 1845 een poging ondernomen om te komen tot een

andere wet, een Wet op de ondersteuning van behoeftigen. Het
burgerlijk armbestuur werd in dit voorstel een restfunctie
toebedeeld. Van kerkelijke zijde kwam toch felle kritiek op het
voorstel vanwege de voorgestelde bepalingen betreffende de
kerkelijke armbesturen(151).

In 1848 werd de grondwettelijke bepaling als volgt gewijzigd:
"
Het armbestuur is een onderwerp van aanhoudende zorg der
Regering, en wordt door de wet geregeld. De Koning doet van de
verrigtingen dienaangaande jaarlijks een uitvoerig verslag aan de
Staten-Generaal geven."

Regeling door de wet werd nu voorgeschreven en - hetgeen op een
schrijffout berustte - de "inrigtingen" waren "verrigtingen"
geworden. Dit laatste fungeerde als argument voor de stelling dat
de grondwettelijke zorgplicht niet tevens op de kerkelijke

armenzorg betrekking kon hebben(152).
Het duurde tot 1854 voordat een armenwet tot stand kwam(153).

Deze wet had het karakter van een compromis(154), hetgeen ook heel
duidelijk blijkt tegen de achtergrond van het in 1851 door
Thorbecke ingediende voorstel van wet op het armbestuur dat
weliswaar nooit behandeld is, maar wel grote opschudding veroor-
zaakte(155). Tegen de achtergrond van dit voorstel van 1851 zijn
inhoud en betekenis van de wet van 1854 in de verhouding tussen
kerk en staat beter te beoordelen.

In het eerste hoofdstuk van de wet van 1854 "Van het armbestuur"
wordt in de eerste afdeling "Van instellingen van weldadigheid,
hare oprigting en reglementen" een omschrijving gegeven van het
begrip "instellingen van weldadigheid". De overeenkomstige bepaling
uit het voorstel van Thorbecke volgend, onderscheidde de wet in
artikel 2 instellingen uitgaande van en geregeld en bestuurd door
de burgerlijke overheid, de kerk (ten behoeve van de armen van die
gezindte) en andere niet-overheidsinstellingen(156). Het gemeente-
bestuur moest een lijst bijhouden met de in die gemeente aanwezige
instellingen(157). De bepalingen "betreffende de inrigting en het
bestuur" van de bijzondere instellingen alsmede de wijzigingen van
die bepalingen moesten worden meegedeeld op straffe van verlies van
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rechtsbevoegdheid(158). Bij het vervallen van het doel van de ker-
kelijke instellingen van liefdadigheid mochten de bevoegde kerke-

lijke besturen zelf bepalen wat er met de goederen gebeurde(159).
De bepalingen van de tweede afdeling van het eerste hoofdstuk van

de wet "Van opgaven door besturen van alle instellingen van wel-
dadigheid te doen, en van collecten" zijn afgezwakt ten opzichte

van de vergelijkbare bepalingen uit het voorstel van Thorbecke: de
mededelingsplicht voor het verslag van de Staten-Generaal is ver-
licht en inzamelingen hoeven geen voorafgaande goedkeuring. Vankerkelijke zijde vindt men de bepalingen van de wet nog te ver
gaan(160).
De tegemoetkoming aan de kerkelijke en overige niet-overheids-

instellingen van liefdadigheid blijkt verder uit het feit dat de
bepalingen "betreffende het bestuur" uit de derde afdeling van het
eerste hoofdstuk van de wet van 1854 uitsluitend betrekking hebben
op het bestuur van burgerlijke en gemengde instellingen, terwij 1
het ontwerp van 1851 overeenkomstige bepalingen bevatte die op alle
instellingen van weldadigheid van toepassing waren.

Heel duidelijk geven de bepalingen uit de eerste afdeling "van de
ondersteuning der armen" uit het tweede hoofdstuk de verhouding

tussen de kerkelijke en de overheidsarmenzorg aan. Artikel 20
bepaalde dat onverminderd hetgeen de wet hieromtrent nader bepaalde
de ondersteuning van armen werd overgelaten "aan de kerkelijke en
bijzondere instellingen van weldadigheid". Volgens artikel 21 mocht
het burgerlijk armbestuur uitsluitend onderstand verlenen na (een
poging) te hebben vastgesteld dat deze niet verkregen kan worden

bij kerkelijke of bijzondere instellingen.
In het voorstel van Thorbecke hadden de kerkelijke en de over-

heidsinstellingen ook ieder hun eigen taak, waarbij in principe de

kerkelijke instellingen eerst kwamen. Toch is er een duidelijk
verschil. Het voorstel van Thorbecke stelde zelf vast in welke
gevallen een arme armlastig was bij een kerkelijke instelling en
omlij nde  ook  de de positie   van de overheidsinstelling(161).   De
toelichting op het voorstel van Thorbecke verwoordde het uit-

gangspunt als volgt:
"Uit de toepassing dezer artikelen kan niet anders voortvloeijen,
dan dat bij de diakonien armlastig worden verklaard de armen, die
onloochenbaar steeds hebben behoord en nog behooren tot de diako-
nale armverzorging. Van den eenen kant, kunnen dus uit deze
artikelen voor die instellingen geene lasten worden afgeleid, die
zij niets steeds hebben gedragen. Van den anderen kant, strekken
Zij echter om te verhinderen, dat die instellingen zich wille-

keurig zouden onttrekken aan de verpligtingen die steeds op haar
hebben gerust. Dit te verhinderen is noodzakelijk, daar de
neiging om zich te onttrekken meermalen bij zulke instellingen
wordt opgemerkt."(162)

De kerkelijke instellingen kwam dus een belangrijke plaats toe; zij
werden wel onderworpen aan de bepalingen van de wet: aan het in de
vorige afdeling van het hoofdstuk neergelegde domilicie van onder-
stand waren ook zij gebonden, hetgeen niet het geval was onder de
werking van de wet van 1854. Ook andere bepalingen zoals de
restitutie van voorgeschoten verpleeggelden waren niet meer terug
te vinden in de wet van 1854.
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Op het punt van de subsidiering liepen de stelsels van het
voorstel van Thorbecke en van de wet van 1854 eveneens uiteen.
Thorbecke had gekozen voor een stelsel waarbij het subsidiebedrag
aan een maximum gebonden was(163). Dit werd losgelaten door de wet
van 1854(164).
De doelstellingen van de wet van 1854 waren dus bereikt:
"1. Het overlaten van de armenverzorging aan de kerkelijke en
bijzondere instellingen van weldadigheid.
2. Het aanwijzen van het burgerlijke armbestuur, dat onderstand

kan verlenen aan hen, die dien niet van kerkelijke of bijzondere
instellingen van liefdadigheid kunnen erlangen.
3. Het erkennen van volkomen vrijheid van beheer en bestuur van
de kerkelijke instellingen van weldadigheid.
4. Regeling van het burgerlijk armbestuur."(165)
Mocht men verwachten dat dit stelsel van de wet waarbij kerke-

lijke armenzorg voorop stond en waarvoor in de Staten-Generaal -
onder meer door Groen - zo geijverd was zou werken, uit de
jaarverslagen aan de Staten-Generaal van 1854 tot 1858 blijkt dit
zwaar tegen te vallen. Men probeert zich juist te onttrekken aan

het geven van ondersteuning(166).
Subsidies aan kerkelijke armbesturen door de gemeenten begonnen

af te nemen. Het feit dat de gemeenteraad jaarlijks een subsidie-

besluit moest nemen volgens de wet, die op dit punt het voorstel
van Thorbecke heeft gevolgd, werkte hieraan indirect mee. De
overheidsinstellingen raakten beter georganiseerd door toedoen van

de wet. De kerkelijke instellingen raakten achterop door van
wettelijke bevoegdheden geen gebruik te maken; aan een wakend oog
van de overheid schortte het bovendien(167).
In 1870 werd de wet op enkele punten gewijzigd(168). Belangrijk

is de bepaling dat voor ondersteuning de werkelijke verblijfplaats
van de arme bepalend is voor de instantie die uitkeert. Artikel 2
maakte duidelijk dat van een beslissing van een instelling van de
overheid of gemengde instelling geen recht van beroep bestond.
Afgezien van het feit dat de gemeenten tot extra zuinigheid

aangespoord werden doordat zij niet meer voorgeschoten kosten op
andere gemeenten konden verhalen (het restitutiestelsel werd
afgeschaft), was het ook de bedoeling het de "kerkelijke organen
moeilijker (te) maken ondersteuning te weigeren en de hulpzoekenden
naar het burgerlij k bestuur te verwij zen, omdat  zij niet langer
zich kunnen troosten met het denkbeeld, dat dit op zijn beurt

verhaal kan nemen op een gemeente elders"(169). Er werden in de wet
van 1870 geen maatregelen voorgesteld die raakten aan de inrichting
van de kerkelijke armenzorg. Dit kan niet zozeer worden uitgelegd
als een uitdrukkelijk respecteren van de kerkelijke armenzorg, als
wel als uitdrukking van desinteresse in de armenzorg met als grens
de verstoring van de openbare orde(170). Erkende de wet van 1854 al
geen recht op onderstand voor de behoeftige, de wet van 1870 deed
dit nog minder(171).

In 1901 kwam Goeman Borgesius met een voorstel van wet betref-
fende de armenzorg. Het voorstel was een exponent van de gedachte
die sinds de jaren '90 van de vorige eeuw opleefden om staats-
invloed uit te breiden, en de ideeen uit de jaren '70 van die eeuw
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levend bij de niet-kerkelijke particuliere sector om samenwerking
tussen de instellingen voorop te stellen.

Bij de benadering van de armenzorg kwam nu ook de arme zelf
enigszins in het vizier; het voorstel had niet uitsluitend het
karakter van een regeling van de verhouding tussen kerk en staat.
De organisatie van de armenzorg ging tekenen van verandering

vertonen: het burgerlijk armbestuur schoof in een "overkoepelende
"

rol(172). Het toezicht op de kerkelijke en bijzondere instellingen
beperkte zich tot hetgeen de wet hieromtrent bepaalde; de eisen
waren echter wel aangescherpt. Aan subsidiering werden wel voor-
waarden verbonden, maar als geheel werd subsidiering positief
bejegend(173). De tegenstand tegen het voorstel was groot genoeg om
het niet tot wet te laten worden: de niet-overheidsinstellingen
werden niet genoeg ontzien(174).

Intussen bleek steeds meer dat de bestaande wettelijke regeling
niet voldeed. Afgezien van de ontwikkeling van nieuwe ideeen ten

aanzien van de armenzorg, ging ook de praktijk van de armenzorg
steeds meer afwij ken  van  de  wet. De burgerlijke armenzorg  trad  in
strijd met de wet meer en meer op de voorgrond(175). Van kerkelijke
zijde kwam hierop nauwelijks reactie(176).
Het duurde tot 1912 voordat de nieuwe Armenwet tot stand

kwam(177).  Deze  wet is blijven gelden  tot de inwerkingtreding  van
de Algemene Bijstandswet van 1963. De wet van 1912 handhaafde het
stelsel waarin burgerlijke en niet-burgerlijke armenzorg naast
elkaar bleef bestaan. In artikel 2 van de wet werden de vier
verschillende soorten instellingen opgesomd die de wet sinds 1854

onderscheidde. De burgerlijke armenzorg bleef aanvullend. Dit werd
uitgedrukt door artikel 28 van de wet van 1912:

"Ondersteuning kan slechts worden verleend aan hen, die zich het
noodzakelijk levensonderhoud niet kunnen verschaffen, en het,
hoewel een verzoek daartoe gedaan is, niet ontvangen van anderen,
ingevolge de wet tot het verstrekken daarvan gehouden, of van

kerkelijke, bijzondere of gemengde instellingen.
"

Ook was een regeling opgenomen betreffende dubbele bedeling.
Het was niet de bedoeling dat de arme een recht op onderstand

werd toegekend, maar in het instellen van een mogelijkheid van

beroep op de Kroon k6n dit wel gelezen worden. Artikel 32, eerste
lid, bepaalde:

"Indien ondersteuning wordt geweigerd met de kenlijke bedoeling
om armen van ondersteuning uit te sluiten op gronden, niet

overeenkomende met de bestemming van de burgerlijke armen-
verzorging, kan door Ons worden beslist, dat ondersteuning moet
worden toegekend. "

Vrijwillige samenwerking in een Armenraad, zonder al te veel
bevoegdheden, behoorde tot de mogelijkheden. Een gevoelig punt was

de regeling van de mededelingsplicht. Uiteindelijk werd dit punt
geregeld in artikel 12 van de wet dat het een bestuur van een
instelling van weldadigheid mogelijk maakte via bemiddeling
inlichtingen te verwerven omtrent de vraag of en zo ja, in welke

mate, en tot welk bedrag onderstand was verstrekt bij andere
instellingsbesturen "van welke redelijkerwij ze vermoed kan worden,
dat de arme aan haar steun heeft kunnen verzoeken". Uit een - lang
- artikel 14 bleek de wens tot terugdringing van subsidiering: aan
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"
andere dan burgerlijke instellingen van weldadigheid" werden

alleen in bijzondere omstandigheden gemeentelijke subsidies ver-
strekt, volgens een bepaalde procedure en ten hoogste voor een

periode van &&n jaar.

De Armenwet van 1912 heeft zichzelf overleefd. Het systeem waarin

overheidszorg op het tweede plan stond, veranderde feitelijk in een
systeem waarin het zwaartepunt juist bij de overheidszorg lag(178).
Naast de oorspronkelijke, direct op de Armenwet gebaseerde zorg,
kwam langzamerhand een uitgebreide sociale (verzekerings)wetgeving
tot stand, waarvan het begin gemarkeerd werd door de totstandkoming

van de Ongevallenwet 1901. Armenzorg werd een onderdeel van maat-
schappelijk hulpbetoon en later van sociale politiek(179). De
gemeentelijke instellingen, die in de eerste jaren na de totstand-

koming van de Armenwet, afgezien van het deelnemen in armenraden,
geen veranderingen hadden ondergaan, werden gereorganiseerd(180).
Werd bij de behandeling van de Armenwet in 1912 niet erkend dat

een arme recht had op ondersteuning(181), in de jaren die volgden
begon dit langzamerhand wel zo ervaren te worden(182). De Univer-

sele Verklaring van de rechten van de mens van 1948(183) liet
hierover geen twijfel meer bestaan(184), evenmin als het in 1966

tot stand gekomen Internationaal Verdrag inzake economische,
sociale en culturele rechten(185). In nationaal verband werden
ideeen gelanceerd tot herziening van het grondwettelijk artikel

betreffende de armenzorg. De Staatscommissie-Van Schaik(186) stelde
in het eindrapport onder meer de volgende bepalingen voor:

"Voor zover nodig treft de Overheid voorzieningen ten behoeve van
hen, die buiten hun schuld niet in staat of in de gelegenheid
zijn door arbeid in hun levensonderhoud te voorzien." (artikel
209a, derde lid)
"De aanhoudende zorg der Overheid is er op gericht, dat in
sociale noden wordt voorzien.
Zij bevordert, zo nodig door bijdragen uit de openbare kas de

werkzaamheid van bijzondere instellingen, welke aan redelijke
eisen van deugdelijkheid voldoet." (artikel 209b)

Geen van deze bepalingen waren geformuleerd als subjectief recht.
Voordat de Grondwet dit in artikel 20, derde lid, zou doen(187),
was inmiddels al de Algemene Bijstandswet tot stand gekomen, die in
artikel 1, eerste lid, een recht op bijstand formuleert(188).
Opvallend is dat in het rapport van de Staatscommissie-Van Schaik

in het voorgestelde artikel 209b, tweede lid, de "bijzondere"
instellingen met name worden genoemd. Op het terrein van de eigen-
lijke armenzorg hadden de kerkelijke instellingen zich al terug-

getrokken:
"Het spreekt vanzelf, dat deze perfectionnering van het openbare
steunwezen niet zonder invloed kon blijven op de kerkelijke en de
particuliere armenzorg. Enerzijds begreep men, dat het financieel
onmogelijk zou zijn te trachten de wedloop met de overheid bij te

houden; anderzijds zag men in, dat aan de overheid niet konden of
mochten worden betwist het recht en de plicht te zorgen voor een

zodanige billijke verdeling van het maatschappelijk inkomen, dat
aan een ieder ten minste het noodzakelijk levensonderhoud wordt

gewaarborgd. Slechts de Gereformeerden bleven het als een
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onvervreemdbare opdracht en plicht zien de geloofsgenoten te

blijven helpen, hoewel ook daar een sterke stroming is die er
anders over denkt. In elk geval ziet men, wat de geregelde
steunverlening betreft, een langzaam doch voortdurend inkrimpen
van het aantal personen dat de kerken helpen."(189)

In plaats van de eigenlijke armenzorg onplooi(d)en de kerken
activiteiten op andere maatschappelijke terreinen.
Langzamerhand werd ook een andere houding aangenomen ten opzichte

van de uit te oefenen zorg. De daadwerkelijke hulp en degenen die

die hulp behoeven kregen een meer centrale positie(190). Dit had
ook consequenties voor de organisatie en de uitvoering van de zorg:
deze werd meer gespecialiseerd en meer doelgericht(191). Ook is men
meer dan voorheen tot samenwerking bereid(192). Van de armenzorg in

zeer algemene zin opgevat, verschoof de zorg naar terreinen als
gezinsverzorging, kinderbescherming en reclassering(193). Van over-
heidswege is dit particulier initiatief positief bejegend, hetgeen
onder andere tot uitdrukking is gekomen in subsidiering al of niet

op basis van de wet. Niet alleen op sociaal gebied in meer engere
zin, maar ook op sociaal-cultureel en sociaal-medisch terrein zijn
activiteiten  ter hand genomen(194). De (juridische)  band  van  de  op
confessionele grondslag georganiseerde instellingen met een
kerkgenootschap kan sterk wisselen. Grondwettelijk gezien worden
deze terreinen bestreken door artikel 21, derde lid, Grondwet en
artikel 22, eerste lid, Grondwet betreffende de (geestelijke)
volksgezondheid.

Slot

Directe subsidiering van kerkgenootschappen heeft sinds 1814

steeds bestaan, zowel op nationaal niveau als op gemeentelijk
niveau. Op nationaal niveau geschiedde dit tot voor kort op basis

van een uitdrukkelijke grondwettelijke bepaling. De verplichtingen
op grond daarvan zijn inmiddels afgekocht. Daarnaast is met name
sinds het begin van deze eeuw subsidie verstrekt aan kerkgenoot-
schappen op basis van (begrotings)wetten. Deze laatstgenoemde
subsidieverstrekkingen hadden betrekking op concrete activiteiten,
vaak naar aanleiding van concrete gebeurtenissen. De houding van
regering en Hoge Raad ten opzichte van de deels vanouds bestaande

financiele betrokkenheid van gemeenten met kerk en godsdienst kan
welwillend genoemd worden.

De verhouding tussen kerk en staat op het gebied van armenzorg en

dat van onderwijs hebben een verschillende ontwikkeling door-
gemaakt. In het algemeen kan gezegd worden dat bij de regeling van
de armenzorg de positie van de kerk als zodanig op een meer directe
wij ze  in het geding is geweest  dan  bij het onderwijs. De steeds
weer terugkerende vragen bij de organisatie van de armenzorg

betroffen immers de omvang van de staatstaak en de positie van de
kerkelijke armbesturen.

In de Grondwet van 1814 werd het armbestuur aan de zorg der
regering aanbevolen, van wie gezegd kan worden dat de wil om te
komen tot een doeltreffende organisatie van de armenzorg aanwezig
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was. Zelfs werden economische oorzaken in verband gebracht met de
armoede. Naar huidige maatstaven was de armenzorg volstrekt
gebrekkig en kan er niet gesproken worden van een "sociaal grond-
recht"; desalniettemin werden hier en daar ideeen gehoord die blijk
gaven van een open oog voor de heersende noden. Ook al werd er niet
in  termen van rechten van individuen gedacht, bestrijding van ar-
moede werd door de regering wel gezien als noodzaak voor het land.
Een uitdrukking van de goede wil van de wetgever in 1818 kan gele-
zen worden in artikel 8 van de Wet op het domicilie van onderstand:

"Het is aan administrateuren van den algemeenen onderstand
veroorloofd daar uit de genen te bedeelen, aan wie zij die
bedeeling anderszins, volgens de tegenwoordige wet, zouden kunnen

weigeren, wanneer deze uitzondering door regtvaardigheid en
menschelijkheid wordt gewettigd."

Tegenover deze bepaling steken de latere armenwetten schril af.
Een bevredigende organisatie van de armenzorg werd echter ook in

de eerste jaren na 1814 niet bereikt. De wet van 1818 bevatte een
bepaling die de positie van kerkelijke instellingen ontzag. Tijdens
de regering van Willem I werden bij koninklijk besluit verschil-
lende pogingen ondernomen om enige controle uit te oefenen op de

kerkelijke instellingen, uiteindelijk zonder veel resultaat.
Van kerkelijke zijde kwam veel kritiek op de voorstellen van

armenwetten van 1845, 1851 en 1901 en de wet van 1854; deze kritiek
betrof de positie van de kerkelijke instellingen in de regelingen.
Toch was onder deze regelingen kerkelijke armenzorg primair en had
het overheidsoptreden een aanvullend karakter. De interesse van de
overheid voor de armenzorg beperkte zich in deze tijd tot hand-

having van de openbare orde. Onder de wet van 1912 versoepelde de
norm voor overheidsoptreden ten gunste van de bedeelden; ten

opzichte van de kerkelijke armenzorg bleef overheidsoptreden
aanvullend. Gaandeweg vervreemdde de wet steeds meer van de
praktijk, de kerkelijke armenzorg raakte ten opzichte van die van

de overheid op de achtergrond. Pas na de Tweede Wereldoorlog werd
in documenten het recht op bijstand vastgelegd en bovendien in een
ruimer kader van sociale zekerheid geplaatst. De vraag naar de
verhouding tussen kerk en staat op het terrein van de vroegere

armenzorg was daarmee op de achtergrond geplaatst.
Het verzet in de vorige eeuw tegen inbreuken van de wetgever op

de positie van kerken in de armenzorg is succesvol geweest. Er
waren ook steeds bijkomende factoren die bijdroegen tot het
resultaat. Het verzet tegen de wet van 1800 viel samen met een

streven naar herstel van de gewestelijke autonomie, hetgeen in de
constitutie van 1801 werd gerealiseerd. De correcties van de
koninklijke besluiten van 1822 en 1823 op artikel 9 van de wet van
1818 misten in de praktijk hun doel: de slechte financiele positie
van de overheid was een factor die in de richting van behoud van de
kerkelijke armenzorg werkte. Het streven naar behoud van de
bestaande kerkelijke armenzorg sinds de tweede helft van de vorige

eeuw viel samen met de politionele benadering van de armenzorg door
de voorstanders van het "laisser faire"-principe: armenzorg door de
overheid alleen indien en voor zover de openbare orde en veiligheid
gevaar liepen. Op dit laatste principe werd in 1912 verzachting
aangebracht, maar het systeem van overheidszorg als aanvulling op
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kerkelijke of particuliere zorg bleef gehandhaafd.
Zoals reeds vermeld, begon na 1912 de praktijk van de wet af te

wijken: feitelijk kwam overheidszorg op de eerste plaats. Ook begon
de visie op armoede en armenzorg te veranderen. De kerken trokken
zich op dit terrein steeds meer terug. Zij misten de organisatie en
deskundigheid om te komen tot een armenzorg, die aan de moderne

maatstaven kon voldoen. De visie op sociale zorg is langzamerhand
gewijzigd en leidde tot een meer doelgerichte en efficiente aanpak.
Daarnaast zijn kerkelijke instellingen zich gaan toeleggen op meer
gespecialiseerde terreinen van maatschappelijke zorg. Van over-
heidswege is hiermee onder andere door subsidioring rekening

gehouden.

In de lager onderwijswetgeving heeft de godsdienst een grote rol
gespeeld. Uit dat oogpunt is het lager onderwijs alleen al van
belang voor de verhouding tussen kerk en staat. In tegenstelling
tot de situatie op het gebied van de armenzorg is de kerk als

zodanig bij het lager onderwijs meer indirect betrokken geweest. De
juridische positie van de onderwijzers sinds de wet van 1806 heeft
hierbij ongetwijfeld een rol gespeeld. De wet van 1806 besteedde
aandacht aan het "bestaan en lot der school-onderwijzers" en droeg
daarmee bij tot professionalisering en de ontwikkeling van een

beroepsgroep.
De wet van 1806 en bijbehorende regelingen hadden het karakter

van een compromis en waren bij hun totstandkoming door de kerken

positief bejegend. Er werden voor de verschillende gezindten
mogelijkheden voor godsdienstonderwijs op de openbare lagere
scholen geboden, te verzorgen door vertegenwoordigers van de

desbetreffende kerkgenootschappen. Daarnaast hadden de bijzondere
scholen der eerste klasse, die alleen bedoeld waren voor de kin-
deren van de aanhangers van het desbetreffende kerkgenootschap, een
speciale positie: het toezicht ging minder ver, het ontslagrecht
ging verder; de keuze uit de te gebruiken schoolboeken was ruimer.

De oprichting van een school was gebonden aan een vergunning.
Bij koninklijk besluit van 1830 werd de autorisatie voor het

oprichten van scholen in handen gelegd van de gemeente, onder goed-
keuring van gedeputeerde staten, met de bedoeling het oprichten van
scholen te vergemakkelijken. Expliciet werd verder bepaald dat de

boeken op de openbare school gebruikt geen aanstoot mochten geven.
Bij koninklijk besluit van 1842 werd beroep opengesteld tegen
weigering van een vergunning tot het oprichten van een school en
werd de mogelijkheid van toelating van leerlingen tot bijzondere
scholen der eerste klasse verruimd. Ook werd de mogelijkheid
geopend dat schoolboeken die op de openbare school gebruikt werden
maar de goedkeuring van geestelijken niet konden verkrijgen,
uiteindelijk verwij derd werden.

In 1848 werd in de Grondwet vastgelegd dat het geven van onder-
wijs vrij was, behoudens toezicht uit te oefenen door de overheid

en behoudens het onderzoek naar de bekwaamheid en zedelijkheid van
de  onderwij zers.   Na   1848  nam het aantal bij zondere scholen  toe;   ook
het aantal openbare scholen groeide sterk. De aandacht van confes-
sionele zijde bleef voorlopig vooral gericht op de openbare school.
De pleidooien van met name Groen van Prinsterer voor een stelsel
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van openbare gezindtescholen, hetgeen financiering van "bijzondere
scholen" door de overheid impliceerde, bleef vergeefs. W&1 was in
het voorstel van wet van 1857 van regeringswege de mogelijkheid van
subsidiering van bijzondere scholen geopend. Dit onderdeel van het
voorstel werd verworpen. Subsidiering werd pas een wens ten tijde
van de totstandkoming van de wet van 1878. De financiole gelijk-

stelling tussen openbaar en bijzonder gewoon lager onderwijs werd
in 1917 grondwettelijk verankerd.

Uit het bovenstaande blijkt dat de ontwikkeling in de verhouding
tussen kerk en staat op de verschillende hierboven genoemde door
grondwettelijke sociale grondrechten bestreken terreinen geheel

verschillend is verlopen. Bij het beantwoorden van de vraag naar de
huidige betekenis van sociale grondrechten voor de verhouding
tussen kerk en staat is het essentieel zich te blijven realiseren

dat binnen het kader van sociale grondrechten overheidsactiviteiten
verlangd worden ter bereiking van een bepaald doel. De grondwet-
telijke bepaling geeft soms aan in welke richting de overheids-

activiteit zich kan begeven, zoals "het scheppen van voorwaarden"
en "het stellen van regels". Dit betekent niet dat de overheid met
uitsluiting van ieder ander bevoegd is op de genoemde terreinen op
te treden, alleen al vanwege de beperkingen door de klassieke

grondrechten gesteld.
De vraag naar de betekenis van sociale grondrechten voor de ver-

houding tussen kerk en staat heeft enerzijds betrekking op eventu-
ele mogelijkheden van overheidsoptreden ten behoeve van kerkgenoot-
schappen als zodanig, en anderzijds op overheidsoptreden ten behoe-
ve van kerkgenootschappen die voor zich een taak zien die de staat

zichzelf ook heeft gesteld. Wat het eerste punt betreft, overheids-
optreden ten behoeve van kerkgenootschappen als zodanig, bijvoor-

beeld in de vorm van subsidiering, moet in principe geoorloofd
geacht worden. Subsidie voor deelterreinen van kerkelijke activi-
teit, zoals bijvoorbeeld kerkenbouw en kerkelijke monumentenzorg,
verdient de voorkeur. Het opstellen van subsidiecriteria en -voor-
waarden is daarbij objectief te realiseren, zowel ten opzichte van
kerkgenootschappen onderling als tussen kerkgenootschappen en

andere instanties die overeenkomstige belangen hebben.
In het tweede geval is er geen sprake van subsidieren van kerk-

genootschappen als zodanig: het subsidieren van kerkgenootschappen
of kerkelijke instellingen vormt een manier voor de overheid om aan
een speciaal doel gestalte te geven dat valt binnen haar taak-
stelling als behartigster van het algemeen belang, zoals bijvoor-

beeld vormingsactiviteiten voor de jeugd. In dit kader kan dan de
hoogte van het subsidiebedrag afhankelijk gesteld worden van, of
kunnen voorwaarden gesteld worden in verband met een doelmatige en
verantwoorde wijze van bereiking van dat doel, zoals bekwaamheid,
deskundigheid, organisatie en inspanning of resultaat. De
verschillende grondwettelijke sociale grondrechten zijn in het
algemeen ruim geformuleerd, dus veelomvattend. Het is echter
realistisch om binnen het kader van een door een bepaald sociaal
grondrecht bestreken terrein te onderscheiden in specifieke

deelterreinen. Dit betekent dat overheidsprestatie en kerkelijke
prestatie beter beoordeeld kunnen worden. Deze uitgangspunten
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kunnen geconcretiseerd worden op de desbetreffende deelterreinen
van de activiteiten van kerken en overheid.



Deel 2

DE VORMGEVING VAN DE VERHOUDING TUSSEN
KERK EN STAAT IN WETGEVING EN

RECHTSPRAAK



Hoofdstuk V

INDIVIDUELE GODSDIENSTVRIJHEID

Inleiding

Dit hoofdstuk behandelt de concretisering van de individuele
godsdienstvrijheid in wetgeving en rechtspraak. Achtereenvolgens
worden drie verschillende aspecten van deze vrijheid belicht. In
het eerste gedeelte van dit hoofdstuk komt aan de orde de uit
wetgeving en jurisprudentie blijkende houding van de staat tegen-
over personen (en in het verlengde hiervan de houding van de staat
tegenover rechtspersonen) die zich uit godsdienstige overwegingen

niet aan de algemene normen(1) willen onderwerpen (A).
In het tweede gedeelte van dit hoofdstuk wordt stilgestaan bij de

godsdienstvrijheid van personen die in een bijzondere verhouding
tot de overheid staan (B). De personen waar het in dit verband om

gaat zijn ambtenaren, gedetineerden, en minderjarigen in instel-
lingen. Centraal bij de bespreking van de godsdienstvrijheid voor
deze personen staan de huidige wettelijke regelingen. Daarbij wordt
ook aandacht besteed aan de wijzigingen die deze regelingen tot op
heden hebben ondergaan.

In het derde deel van dit hoofdstuk wordt aan de hand van
wetsbepalingen en recente rechterlijke uitspraken nagegaan op welke
Wij ze individuele godsdienstvrijheid doorwerkt  in het burgerlijk
recht (C).
Tot slot volgt een evaluatie.

A. Godsdienstige overtuigingen

Hieronder wordt de houding van de staat besproken tegenover
personen die zich uit godsdienstige overwegingen niet aan de
algemene normen willen onderwerpen. Het uitgangspunt daarbij vormt
wetgeving in formele zin die rekening houdt met godsdienstige
opvattingen door met het oog op die opvattingen speciale bepalingen
op te nemen, bijvoorbeeld over mogelijke ontheffingen van bepaalde
wettelijke verplichtingen (1.). Bij de bespreking wordt een onder-
scheid gemaakt in wetgeving die vrijstelling opent van verplich-
tingen tot of anderszins bepalingen bevat omtrent het verrichten

van bepaalde handelingen of van bepaalde arbeid - onderverdeeld in
wetgeving die betrekking heeft op verplichte verzekeringen, op
medische verrichtingen, op militaire dienstplicht, en het afleggen
van de eed, belofte of verklaring - en wetgeving die bepalingen
bevat omtrent het verrichten van arbeid op bepaalde dagen.
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Vervolgens wordt nagegaan welke opstelling door de rechter wordt
ingenomen ten opzichte van een beroep op godsdienstige overtuigin-

gen (2.). Een onderscheid wordt gemaakt naargelang een dergelijk
beroep valt binnen de wettelijke mogelijkheden of daarbuiten;
nagegaan wordt ook hoe de rechter een dergelijk beroep beoordeelt
wanneer van openstaande vrij stellingsmogelijkheden geen gebruik  is
gemaakt.

1. Specifieke wettelijke bepalingen

Verzekeringen
De Coordinatiewet Sociale Verzekeringen(2) bevat in artikel 17

een bepaling over de vrijstelling van de verplichtingen bij of
krachtens de Ziektewet, de Wet op de arbeidsongeschiktheids-
verzekering, de Werkloosheidswet en de Ziekenfondswet(3). Vrijstel-
ling is mogelijk voor natuurlijke personen die gemoedsbezwaren
tegen de verzekering ingevolge die wetten hebben en voor de-
rechtspersonen waarbij zulke personen betrokken  zij n. De Coordi-
natiewet Sociale Verzekeringen bepaalt dat ter compensatie de werk-
gever een naheffingsaanslag in de loonbelasting wordt opgelegd ter

hoogte van de zonder vrijstelling verschuldigde premie. Volgens het
vij fde  lid van artikel  17  komt het bedrag aan premie waarvoor  de
werkgever aansprakelijk zou zijn geweest wanneer hem geen vrijstel-
ling was verleend, voor rekening van het Rijk.

De vrijstelling wordt door het uitvoeringsorgaan verleend "met
inachtneming van bij algemene maatregel van bestuur te stellen

regelen of voorwaarden"; "verdere gevolgen, welke aan het verlenen
van vrijstelling wegens gemoedsbezwaren zijn verbonden, alsmede de
gevallen, waarin de vrijstelling wordt of kan worden ingetrokken en
de aan de intrekking verbonden gevolgen" worden volgens het zesde
lid van artikel 17 Coordinatiewet Sociale Verzekeringen bij
dezelfde algemene maatregel van bestuur vastgesteld.
Niet alleen van de in de Coordinatiewet Sociale Verzekeringen

genoemde verzekeringswetten kan vrijstelling wegens gemoedsbezwaren
worden verleend: op grond van in de desbetreffende wetten voor-
komende bepalingen kan wegens gemoedsbezwaren vrijstelling worden
verleend van de verplichtingen ingevolge de Algemene Ouderdomswet,
de Algemene Weduwen- en Wezenwet, de Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten, de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en de Algemene
Kinderbijslagwet(4).
Artikel 47 van de Algemene Ouderdomswet opent zowel voor

natuurlijke personen als voor rechtspersonen de mogelijkheid van
vrijstelling van de bij of krachtens de wet opgelegde verplich-
tingen wegens gemoedsbezwaren tegen de in de wet geregelde ver-
zekering. Van de van verzekering vrijgestelde wordt ter compensatie
ter hoogte van het af te dragen bedrag loon- of inkomstenbelasting

ingehouden. Wanneer aan de inhoudingsplichtige vrijstelling is
verleend, houdt hij loonbelasting in ter hoogte van het bedrag dat

- zonder vrijstelling - ingehouden had moeten worden. Het bedrag
aan premie dat verschuldigd geweest zou zijn c.q. ingehouden had

moeten worden, komt voor rekening van het Rijk.
Vrijstelling wordt volgens de Algemene Ouderdomswet verleend door

de Sociale Verzekeringsbank "met inachtneming van de bij die
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algemene maatregel van bestuur te stellen regelen en voorwaarden";
de vrijstelling betreft "bij algemene maatregel van bestuur aan te
wijzen verplichtingen".
De artikelen 48 van de Algemene Weduwen- en Wezenwet en 32 van de

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten bevatten bepalingen analoog
aan die van artikel 47 van de Algemene Ouderdomswet.
Omtrent gemoedsbezwaren bepaalt artikel 75 van de Algemene

Arbeidsongeschiktheidswet:
"Met betrekking tot de maatstaf, de heffing, de heffingsrente, de

invordering, het verhaal en de vrijstelling van premiebetaling
wegens gemoedsbezwaren, vinden de bij of krachtens de Algemene
Wet Bijzondere Ziektekosten voor de overeenkomstige groepen van
premieplichtigen ingevolge die wet gestelde regelen
overeenkomstige toepassing."(5)

Artikel 26, eerste lid, van de Algemene Kinderbijslagwet komt
woordelijk met deze bepaling overeen.

Bij wet van 20 juli 1967(6) zijn de - huidige - artikelen 29 AKW,
46 AOW en 47a AWW opgenomen. In deze (gelijkluidende) artikelen
wordt bepaald:

"
In afwijking van de voorgaande artikelen van dit hoofdstuk kan

bij algemene maatregel van bestuur, met inachtneming van daarbij
te stellen regelen, worden bepaald, dat, indien een vrijstelling
wegens gemoedsbezwaren tegen een of meer andere volksverzekerin-

gen is verleend, geen premie ingevolge deze wet doch inkomsten-
belasting dan wel loonbelasting wordt geheven."
De opname van deze bepaling is om administratief-technische

redenen geschied. Volgens de memorie van toelichting beoogt deze
bepaling de mogelijkheid te openen in gevallen waarin gemoeds-
bezwaarden tegen alle verzekeringen tegen de onderhavige volks-

verzekering geen bezwaar hebben omdat zij daarin geen verzekering
zien, toch over te gaan tot heffing van premievervangende inkom-
sten- of loonbelasting(7).
De algemene maatregel van bestuur waarnaar in de hierboven

genoemde bepalingen van de Coordinatiewet Sociale Verzekeringen, de

AOW, de AWW, de AWBZ, de AAW en de AKW wordt verwezen, is vast-
gesteld bij koninklijk besluit  van  17 juni 1980(8). De sociale
verzekeringswetten zelf geven ondanks hun uitvoerigheid voor de
vrijstelling wegens gemoedsbezwaren niet veel meer dan het algemene
kader: er wordt een aanduiding gegeven van de mogelijkheid voor
vrijstelling in aanmerking te komen en van het orgaan dat tot het
verlenen van vrijstelling bevoegd is; bovendien wordt de ter
compensatie van de vrijstelling vereiste tegenprestatie vastgelegd.

Voor de algemene maatregel van bestuur blijven zodoende in ieder
geval over de toch vrij fundamentele kwesties als het criterium op
grond waarvan vrijstelling wordt verleend, de wijze waarop de
aanvraag getoetst wordt, de consequentie van vrijstelling voor de
aanspraak op verstrekkingen of uitkeringen op basis van de betref-
fende sociale verzekeringswetten, de mogelijkheid tegen een
afwijzing  van een verzoek of tegen intrekking van een vrijstelling
iets te ondernemen, vaststelling van de verplichtingen waarvan geen

vrijstelling kan worden verleend en de criteria voor intrekking van
de vrijstelling.
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Artikel 2 van de algemene maatregel van bestuur bepaalt dat de
door de verzoeker om vrijstelling in te dienen verklaring tenminste
moet inhouden dat hij "overwegende gemoedsbezwaren heeft tegen elke

vorm van verzekering, dat hij mitsdien noch zichzelf, noch iemand
anders,  noch zijn eigendommen  heeft verzekerd".

De Sociale Verzekeringsbank, waarbij een verzoek om vrijstelling
moet worden ingediend, onderzoekt "of de verklaring overeenkomstig
de  waarheid is"(9). Hierbij zal moeten worden aangenomen  dat  het
verzoek alleen betrekking mag hebben op het niet verzekerd hebben
van zichzelf, anderen of zijn eigendommen, en niet op een meer
inhoudelijke beoordeling van de "overwegende gemoedsbezwaren" van
de verzoeker(10). Helemaal "absoluut"  is dit criterium niet, immers
de wet en in zijn voetspoor ook de algemene maatregel van bestuur
zelf, laten de verzoeker de mogelijkheid ten aanzien van de volks-
verzekeringen te verklaren dat hij een of meer van de daarin

geregelde verzekeringen niet als verzekering beschouwt.
Ten aanzien van een verzoek ingediend door een werkgever wordt

door de algemene maatregel van bestuur onderscheid gemaakt

naargelang het verzoek al of niet betrekking heeft op hem als
werkgever(11). De tweede volzin van artikel 5 van de algemene

maatregel van bestuur bepaalt:
"
Aan een werkgever, die heeft verklaard geen gemoedsbezwaren te
hebben tegen de nakoming van de hem als werkgever opgelegde

verplichtingen, kan op die grond een vrijstelling van de hem
anders dan in zijn hoedanigheid van werkgever opgelegde ver-
plichtingen niet worden geweigerd.

"

De artikelen 17 tot 19 van de algemene maatregel van bestuur

hebben betrekking op intrekking van de vrijstelling. Artikel 17
maakt een onderscheid tussen de gevallen waarin de vrijstelling

w6rdt ingetrokken (het eerste lid) - op verzoek van de vrijgestelde
of "indien naar het oordeel van het uitvoeringsorgaan de gemoeds-
bezwaren, op grond waarvan de vrijstelling is verleend, niet langer
geacht kunnen worden te bestaan" - en de gevallen waarin de
vrijstelling kan worden ingetrokken (het tweede lid) - bij niet-

naleving van de nog overgebleven wettelijke verplichtingen of van
de verplichtingen van de algemene maatregel van bestuur(12).
Een vrijstelling verleend aan een rechtspersoon(13) vervalt

volgens artikel 17, dertiende lid, van de algemene maatregel van
bestuur in ieder geval 5 jaar na de verlening ervan. Aansluitende
verlenging is mogelijk.
Van een beslissing tot weigering of intrekking van de vrijstel-

ling is op verzoek van de betrokkene herziening mogelijk door de
Sociale Verzekeringsraad(14).

In het algemeen vormt verlening van de vrijstelling van de
premieplicht wegens gemoedsbezwaren geen hinderpaal voor het in
aanmerking komen van verstrekkingen of uitkeringen op grond van de
sociale verzekeringen(15). De algemene maatregel van bestuur bevat
hierop een uitzondering; artikel 16 daarvan bepaalt namelijk:

"Degene, die is vrijgesteld van verplichtingen ingevolge de
Ziekenfondswet als werknemer, heeft voor zichzelf en voor zijn
medeverzekerden, als bedoeld in artikel 4 van de Ziekenfondswet,
geen aanspraken op verstrekkingen ingevolge die wet."(16)
Niet van alle verplichtingen van de sociale verzekeringswetten
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wordt vrijstelling verleend. Artikel 1, tweede lid, van de algemene

maatregel van bestuur geeft een opsomming van verplichtingen waar-
van vrijstelling niet mogelijk is(17).

De sociale verzekeringswetten kennen een lange traditie van
vrijstellingen wegens gemoedsbezwaren. De Coordinatiewet Sociale
Verzekeringen bevatte bij zijn totstandkoming in 1953(18) in
artikel 17 bepalingen betreffende de gemoedsbezwaren. Het eerste
lid van artikel 17 heeft enkele malen een wijziging ondergaan
verband houdende met de toepasselijke wetten. De in 1953 bij de
totstandkoming van de Coordinatiewet Sociale Verzekeringen reeds
bestaande sociale verzekeringswetten kenden voordien ook al
vrijstellingsmogelijkheden wegens gemoedsbezwaren(19).
Een opvallende wijziging van de Coordinatiewet Sociale Verzeke-

ringen vond plaats in 1976(20) toen de mogelijkheid tot vrijstel-
ling  in  de  wet werd uitgebreid zodat  mede vrij gesteld konden worden
"
de rechtspersoon waarbij natuurlijke personen betrokken zijn die
zodanige gemoedsbezwaren hebben". Het ging hier overigens wel om
legalisering van de bestaande praktijk(21).
De (mede) op de Coordinatiewet Sociale Verzekeringen gebaseerde

algemene maatregel van bestuur kwam in 1956 tot stand en is nadien

enkele malen gewijzigd. Deze wijzigingen hielden met name verband
met de toepassingssfeer van de regeling. In 1980 is de algemene

maatregel van bestuur ingetrokken en door een nieuwe vervangen(22).
De ruime delegatie aan de Kroon heeft hier steeds bestaan.

Het in de huidige algemene maatregel van bestuur voorkomende
criterium  dat een verzoeker  om vrij stelling "overwegende gemoeds-
bezwaren heeft tegen iedere verzekering en mitsdien noch zichzelf

noch iemand anders noch zijn eigendommen heeft verzekerd", is niet
nieuw. De Invaliditeitswet formuleerde dit criterium ook al. Bij de
totstandkoming van de Invaliditeitswet in 1913(23) was echter nog

geen vrijstellingsmogelijkheid wegens gemoedsbezwaren opgenomen:
deze dateert van 1920(24). De Raad van Arbeid, het orgaan dat de
vrijstelling verleende, had tot taak te onderzoeken of het verzoek

overeenkomstig de waarheid was. Inmiddels is de vrijstellings-
regeling van de Invaliditeitswet vervallen(25).

Vrijstellingsmogelijkheden voor gemoedsbezwaarden zijn ook
opgenomen in meer recente wetgeving betreffende verplichte
verzekeringen. Zo verleent op grond van de Wet aansprakelijkheids-
verzekering motorrijtuigen (WAM) van 1963(26) de minister van
Financien aan de gemoedsbezwaarde vrijstelling van de verplichting
tot het sluiten van de verzekering. Ook de WAM bepaalt - in artikel
18, tweede lid, - dat de verzoeker een verklaring moet indienen dat
hij "overwegende gemoedsbezwaren heeft tegen elke verzekering,

welke ook, en dat hij mitsdien noch zichzelf noch iemand anders
noch zijn eigendommen  heeft verzekerd". Artikel  19  van  de  WAM
bepaalt dat de vrijstelling wordt verleend wanneer de verklaring
"naar het oordeel van Onze Minister van Financien overeenkomstig de
waarheid is". Tegen betaling wordt een bewijs van vrijstelling
uitgereikt met de geldigheidsduur van een jaar; de gelden vloeien
in het door de wet ingestelde Waarborgfonds Motorverkeer(27).
Artikel 19, tweede lid, stelt de gronden vast waarop de minister
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van Financien de vrijstelling kAn intrekken(28). De intrekkings-
gronden zijn sinds de totstandkoming van de WAM enigszins uitge-
breid(29); anderzijds was oorspronkelijk ook  in de wet vastgelegd
in welke gevallen de vrijstelling moest worden ingetrokken(30).
Sinds 1983 kunnen ook rechtspersonen een vrijstelling verkrij-
gen(31). Tegen weigering van de vrijstelling, of weigering van of

nalaten van het beschikken op een verzoek om vrijstelling, alsmede
tegen een besluit tot intrekking van de vrijstelling stelt artikel

29 van de WAM beroep open op de Kroon.

Een iets andere constructie dan de hierboven genoemde sociale
verzekeringswetten kennen de Wet verplichte deelneming in een
bedrijfspensioenfonds van 1949(32) en de Wet verplichte deelneming
in een beroepspensioenregeling van 1972(33). Op grond van de Wet
verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds geldt als voor-
waarde voor de inwilliging van een verzoek tot het verplicht
stellen van deelname "in het bedrijfspensioenfonds voor alle of
bepaalde groepen van bedrij fsgenoten" tenminste  dat "de statuten  en
reglementen van het fonds" bepalingen inhouden betreffende

"de wijze, waarop tegemoet gekomen wordt ten aanzien van perso-
nen, die gemoedsbezwaren hebben tegen iedere vorm van ver-
zekering, alsmede ten aanzien van rechtspersonen, waarbij

natuurlijke personen betrokken zijn, die zodanige gemoedsbezwaren
hebben"(34).

De wet geeft geen richting aan de inhoud van de statuten en regle-
menten die in een tegemoetkoming aan gewetensbezwaarden moet voor-
zien.

De Wet verplichte deelneming in een beroepspensioenregeling
bepaalt alleen in artikel 8, eerste lid, aanhef en onder g, dat de
statuten en reglementen van de organisatie van beroepsgenoten als
bedoeld in artikel 2, derde lid, van de wet bepalingen moeten
opnemen  over  "de  wij ze, waarop tegemoet wordt gekomen ten aanzien
van personen, die gemoedsbezwaren hebben tegen elke vorm van

verzekering".

Medische verrichtingen
Op grond van artikel 3, eerste lid, van de Wet immunisatie mili-

tairen(35) kan de minister van Defensie de militairen verplichten
een medische behandeling te ondergaan. Artikel 3, eerste lid, van
de wet luidt:

"Onze Minister is bevoegd militairen de verplichting op te leggen
zich, ter voorkoming van optreden of verspreiding van ziekten in
de strijdkrachten, aan revaccinatie tegen pokken en aan iedere
door hem nodig geoordeelde inenting en herinenting tegen andere
ziekten te onderwerpen."

Vrijstelling is mogelijk. Artikel 5, eerste lid, van de wet
bepaalt:

"
De militair, alsmede, indien de militair minderjarig is, degene
die de ouderlijke macht of de voogdij over hem uitoefent, die op
gronden ontleend aan zijn of haar godsdienstige of zedelijke
overtuiging gewetensbezwaren heeft tegen immunisatie, kan zich
met een met redenen omkleed verzoekschrift tot het verkrijgen van
vrijstelling van de aan hem of de onder zijn of haar ouderlijke



159

macht of voogdij staande militair opgelegde verplichting tot Onze
Minister wenden."

Erkent de minister de bezwaren, dan is de betrokkene blijvend
vrijgesteld. Indiening van het verzoekschrift heeft voor de immuni-
satie schorsende werking.   Over de wijze van beoordeling  van  het
verzoek vermeldt de wet niets; wel bepaalt het tweede lid van
artikel 5 dat de minister besluit "na advies van een door of namens
hem ingestelde commissie".
Bij wet van 12 november 1975(36) is het eerste lid van artikel 5

van de wet in zoverre verruimd dat niet alleen vanwege aan de gods-
dienstige overtuiging, maar ook vanwege aan de zedelijke overtui-
ging ontleende gewetensbezwaren vrijstelling kan worden verleend.
Volgens de memorie van toelichting is daarbij aansluiting gezocht

bij de Wet gewetensbezwaren militaire dienst(37).
Nederland kent geen algemene wettelijke inentingsplicht. De Wet

immunisatie militairen vormt hierop een uitzondering(38). De
voormalige Inentingswet 1939(39), die betrekking had op inenting
van kinderen vanwege de ouders, bevatte evenmin een inentings-
plicht. De door de wet opgelegde verplichting bestond slechts uit
het overleggen van een bewijs van inenting, ofwel van een ver-
klaring dat men daartegen "bezwaren" had. In het laatste geval vond
- verplicht - een gesprek plaats waarbij de burgemeester en een
geneeskundige aanwezig waren. Eigenlijke toetsing van de bezwaren
vond niet plaats.

Een verplichting hield wel in het Besluit bestrijding tuberculose

rundvee en de daarvoor in 1953 in de plaats gekomen Wet bestrijding
tuberculose rundvee(40). De wet, die inmiddels is ingetrokken(41),
kende - in tegenstelling tot het Besluit - wel een vrijstellings-
mogelijkheid. Vrijstelling was mogelijk van het verbod tot het "in
het werkgebied van een gezondheidsdienst houden van runderen,
tenzij men lid is van of aangesloten is bij hetzij een gezondheids-
dienst, hetzij een vereniging of stichting van veehouders, die zelf
lid is of aangesloten bij een gezondheidsdienst en welker statuten
bepalen, dat de leden of aangeslotenen zich moeten onderwerpen aan
de voorschriften van de gezondheidsdienst"(42). In ontheffing
wegens gewetensbezwaren was aanvankelijk niet voorzien, en toen de
kwestie ter sprake kwam, bleek de minister zelfs een groot tegen-

stander; uiteindelijk wilde hij wel gewetensbezwaren erkennen, maar
onder zeer strikte voorwaarden(43). Dit alles werd echter niet met
zoveel woorden in de wet verankerd.

"
Hoewel de wet dus spreekt van vrijstelling in het algemeen en de
gewetensbezwaren niet vermeldt, is het toch de bedoeling ook de
vrijstelling wegens gewetensbezwaren onder de wet te brengen,
waarbij de administratie zich het recht van toetsing voorbehoudt
alsook het recht die contraprestatie te verlangen, die voor de

veiligstelling van het behartigde belang nodig is."(44)

Een waarborg tegen mogelijke inbreuken op godsdienstige of

levensbeschouwelijke overtuigingen vormt artikel 20 van de Wet
afbreking zwangerschap(45). Artikel 20 luidt:

"1. Niemand is verplicht een vrouw een behandeling, gericht op
het afbreken van zwangerschap, te geven, dan wel daaraan
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medewerking te verlenen.
2. Indien de geneeskundige gemoedsbezwaren koestert tegen het

verrichten of doen verrichten van de behandeling, stelt hij de
vrouw onverwijld nadat zij zich tot hem heeft gewend, daarvan in
kennis.

3. Het eerste lid ontheft een geneeskundige niet van de verplich-
ting om desgevraagd en indien de vrouw daartoe toestemming heeft
verleend inlichtingen omtrent de toestand van de vrouw te geven

aan andere geneeskundigen."
Het tweede lid van dit artikel is pas in een vrij laat stadium in

het voorstel van wet opgenomen(46). De eigenlijke waarborg die het
artikel voor gewetensbezwaarden inhoudt ligt overigens besloten in
het eerste lid van het artikel(47). Tijdens de parlementaire behan-
deling is gesproken over de consequenties van het uitkomen voor
gewetensbezwaren in het arbeidsrechtelijke vlak. Ontslag werd
uitgesloten geacht; overplaatsing zou wel tot de mogelijkheden
behoren(48).

In de voorstellen betreffende wetgeving over euthanasie wordt ook
rekening gehouden met gewetensbezwaarden: het initiatief-voorstel
van wet van het (voormalig) kamerlid Wessel-Tuinstra, de proeve van
de regering en het rapport van de Staatscommissie euthanasie gaan
ervan uit dat niemand gedwongen kan worden tegen zijn wil mee te
werken aan enige vorm van levensbedindiging(49). Ook het bij

koninklij ke boodschap  van   11   december   1987  bij de Tweede Kamer
ingediende voorstel van wet ter zake(50) maakt - zonder dit te

expliciteren - door zijn constructie duidelijk dat van dwang om aan
levensbeeindiging mee te werken, geen sprake kan zijn.

Militaire dienstplicht
Binnen de juridische regeling van de mogelijkheid tot het

verkrijgen van vrijstelling van militaire dienstplicht speelt
godsdienst op twee manieren een rol. In de eerste plaats bevatten

de Dienstplichtwet(51) en het daarop gebaseerde Dienstplicht-
besluit(52) enkele-bepalingen over vrijstellingsmogelijkheden voor
bepaalde categorieen van personen. In de tweede plaats bestaat de
mogelijkheid vrijstelling te verkrij gen van militaire dienstplicht
op grond van de Wet gewetensbezwaren militaire dienst(53).
De Dienstplichtwet bepaalt in artikel 18 dat met inachtneming van

door de Kroon te stellen bepalingen vrijstelling wegens het

bekleden van een geestelijk of een godsdienstig-menslievend ambt of
opleiding tot zodanig ambt verleend wordt:

11                                                                                                                                 dea. aan de geestelijke, de bedienaar van de godsdienst,
zendeling, de broeder-diakoon van een godsdienstige vereniging en
de rooms-katholieke ordebroeder;
b. aan de student in de godgeleerdheid en de zendeling-kwekeling,
die tot geestelijke, tot bedienaar van de godsdienst of tot
zendeling wordt opgeleid, en aan de proefbroeder, die tot

broederdiakoon van een godsdienstige vereniging wordt opgeleid".
Deze bepaling heeft sinds de totstandkoming in 1922 geen inhoude-

lijke wijziging ondergaan. Artikel 20 van de Dienstplichtwet opent
beroep op de Kroon voor "iedere belanghebbende" tegen "elke omtrent
vrijstelling gedane uitspraak".
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Het Dienstplichtbesluit geeft in artikel 30 nadere voorschriften
omtrent (het verlenen van) vrijstelling wegens het bekleden van een
geestelijk of godsdienstig-menslievend ambt of opleiding tot zo-
danig ambt. Het artikel verwijst daarbij  naar de  bij het Besluit
opgenomen tabellen I en II. Tabel I geeft een overzicht van de

personen bij verschillende kerkgenootschappen die geacht worden de
hoedanigheid te bezitten van geestelijke of bedienaar van de gods-
dienst, of van student in de godgeleerdheid, en van de instanties
die voor hen een verklaring moeten afgeven waaruit blijkt dat de
verzoeker om vrijstelling inderdaad de daarin omschreven hoedanig-
heid heeft. Tabel II geeft aan wie geacht worden de hoedanigheid
van "zendelingen, zendeling-kwekelingen, broeders-diakenen, proef-
broeders en Rooms-Katholieke ordebroeders" in de zin van de wet
bezitten. De opsomming van de tabellen I en II is niet limitatief:

volgens artikel 30, eerste lid, van het Dienstplichtbesluit is
verlening van vrijstelling ook mogelijk aan degene die "verkeert in
een geval, dat met een der daar omschreven gevallen kan worden
gelijkgesteld".
Om een vrijstelling te verkrijgen van militaire dienstplicht op

grond van de genoemde bepalingen van de Dienstplichtwet en het
Dienstplichtbesluit spelen persoonlijke overtuigingen van de voor
vrijstelling in aanmerking komenden geen rol: het hebben van een
bepaalde hoedanigheid is beslissend. Niet alleen in de genoemde
bepalingen van de Dienstplichtwet en het Dienstplichtbesluit is het
hebben van een bepaalde hoedanigheid beslissend. Ook andere wette-

lijke bepalingen hanteren een dergelijk criterium(54).

Voor de mogelijkheid vrijstelling te verkrijgen op grond van de

Wet gewetensbezwaren militaire dienst is wel de persoonlijke
overtuiging beslissend. Vrijstelling is mogelijk wegens ernstige
gewetensbezwaren. Volgens artikel 2 van de Wet gewetensbezwaren
militaire dienst zijn ernstige gewetensbezwaren in de zin der wet:

"onoverkomelijke gewetensbezwaren tegen de persoonlijke vervul-

ling van militaire dienst in verband met het gebruik van middelen
van geweld waarbij men door dienstvervulling in de Nederlandse
krijgsmacht kan worden betrokken".

De minister van Defensie verleent de vrijstelling, nadat een
commissie van advies is gehoord(55). De wet stelt beroep open op de
Kroon(56). De compensatie voor de vrijstelling bestaat uit het
vervullen van vervangende dienstplicht, waarvan de duur gekoppeld
is aan de duur van de militaire dienstplicht. Artikel 12 van de Wet
gewetensbezwaren militaire dienst bepaalt dat de duur van de ver-
vangende dienst "een derde langer (is) dan die van het verplichte
verblijf onder de wapenen voor eerste oefening van het merendeel
der  dienstplichtigen,  doch ( . . . ) tenminste 18 maanden (bedraagt)".
De vrijstelling van krijgsdienst wegens ernstige gewetensbezwaren

heeft een uitdrukkelijke grondwettelijke basis. Artikel 99 van de
Grondwet luidt:

"
Bij de wet worden de voorwaarden genoemd, waarop wegens ernstige
gewetensbezwaren vrijstelling van de krijgsdienst wordt ver-"leend.

Deze bepaling werd in 1922 als artikel 183 in de Grondwet opge-
nomen(57) en is sindsdien inhoudelijk niet veranderd. De op basis
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van deze bepaling vastgestelde regels hebben daarentegen wel veran-
deringen ondergaan. Deze veranderingen betroffen zowel de norm die
voor de vrijstelling werd aangelegd,   de  wij ze van toetsing  aan  de
norm, de bij vrijstelling verplichte vervangende prestatie en de
beroepsmogelijkheid(58); zij strekken  alle ten voordele  van  de
verzoeker om vrijstelling(59).

De eed, belofte en verklaring
Nauw verbonden met individuele godsdienstvrijheid is het "eeds-

vraagstuk", dat een uiteindelijke regeling kreeg bij de totstand-

koming van de Eedswet 1971. Aan dit vraagstuk, dat zowel wetgever
als rechter lange tijd heeft beziggehouden, zijn twee elementen te

onderscheiden. Het ene betreft de wijze van het afleggen van de eed
(of, indien toegestaan, de belofte of verklaring), het andere be-
treft de gevallen waarin van het afleggen van de eed kan worden af-
gezien om in plaats daarvan de belofte of verklaring te geven(60).

De Eedswet 1971, geconstrueerd als wijziging van de Eedswet
1916(61) heeft evenals zijn voorganger alleen betrekking op de
gevallen waarin in plaats van de eed de belofte of verklaring mag
worden afgelegd. Artikel 1 bepaalt:

"
In elk geval waarin een wettelijk voorschrift het afleggen van

een eed vordert of daaraan rechtsgevolgen verbindt, kan ter keuze

van de betrokkene in plaats van de eed de belofte worden afgelegd
of, in voorkomend geval, de bevestiging worden gegeven."

Volgens artikel 2 wordt in wettelijke voorschriften onder de eed
begrepen de belofte of bevestiging, die op grond van de wet in
plaats van de eed wordt gegeven.
De wet houdt een verandering in ten opzichte van de Eedswet 1916

door in alle betreffende gevallen de keuze geheel vrij te laten. De
vrije keuze die de Eedswet 1916 in het voetspoor van reeds bestaan-
de specifieke regelingen op die terreinen toeliet, betrof volgens
artikel 4 uitsluitend "de aanvaarding van eenig openbaar  ambt,   van
eenige openbare betrekking, waardigheid of bediening, van eenig
beroep of van eenigen meer duurzamen werkkring, als die van voogden
of curators". Voor het overige introduceerde de wet in artikel 1
een algemene eedsverplichting:

"In elk geval waarin een wettelijk voorschrift het afleggen, het-
zij van een eed, hetzij naar de wijze der godsdienstige gezind-
heid van een eed of van eene belofte, verklaring of bevestiging
vordert of daaraan rechtsgevolgen verbindt, is een ieder, ook
indien hij niet tot eene godsdienstige gezindheid behoort,
verplicht den eed af te leggen."

Personen behorend tot een godsdienstige gezindheid - door de Hoge

Raad en regering opgevat als kerkgenootschap - die het afleggen van
eden verbiedt, leggen op verzoek de belofte of bevestiging af. Dit
is ook mogelijk voor personen die onoverkomelijke bezwaren tegen
het afleggen van een eed hebben voortkomend uit hun "opvatting
omtrent den godsdienst", hetgeen zij volgens de regels  van  de  wet
schriftelijk moeten verklaren.
Deze regeling beoogde te voorzien in de leemte met betrekking tot

getuigen die niet tot een kerkgenootschap behoorden en getuigen die

anders dan de opvatting van het kerkgenootschap waartoe zij behoor-
den, w61 bezwaren tegen eedsaflegging hadden. De formulering van de
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uitzonderingsregeling ingeval van bezwaren tegen het afleggen van

eden, was bij amendement opgenomen. De regering had zowel in het
oorspronkelijk en het gewijzigd ontwerp uit 1914 - door de Eerste
Kamer verworpen - als in het daarna in 1915 ingediende ontwerp een
andere oplossing voorgesteld(62). In het laatstgenoemde ontwerp
luidde artikel 3:

"Eene belofte of bevestiging wordt mede afgelegd, indien de te
beeedigen persoon bij de beeediging verklaart, tegen het afleggen
van eeden gewichtige gemoedsbezwaren te gevoelen.

Dit  voorstel  was in zoverre ruimer  dan de uiteindelijke wets-
bepaling op het punt dat de bezwaren niet ontleend hoefden te zijn

aan godsdienstige opvattingen. Anderzijds behelsde het een toetsing
van de bezwaren door de rechter. Deze toetsing was vergeleken bij
de voorgaande ontwerpen die van "oprecht" gewichtige bezwaren
spraken, overigens wel afgezwakt.
De leemte waarin de wet van 1916 beoogde te voorzien, was door de

Hoge Raad al v66r de indiening van het ontwerp van 1914 geconsta-
teerd. De regering had hierop gereageerd door in 1910 onder ver-
wijzing naar het arrest(63) een ontwerp in te dienen. Dit ontwerp
hield een regeling in van de gevallen waarin ter vervanging van de

eed de belofte of de verklaring gegeven mocht worden Zn de wijze
waarop eed, belofte of verklaring moesten worden afgelegd. Omtrent
het eerste punt bepaalde artikel 2:

"Waar het geldt getuigen in burgerlijke en strafgedingen, treedt
voor den (...) eed in de plaats eene belofte, wanneer de tot de

eedsaflegging geroepene:
a. behoort tot een kerk of kerkgenootschap, hetwelk het afleggen
van den eed verbiedt of
b. niet behoort tot een kerk of kerkgenootschap en redelijke
gronden opgeeft waarom hij tegen het afleggen van den eed bezwaar
heeft."

Wegens de kritiek die erop geuit was, liet de regering in het
gewijzigd voorstel deze regeling geheel vervallen(64) en beperkte
het tot alleen regeling van de vorm, daarmee de inhoudelijke vragen
onbeantwoord latend.
De Eedswet 1911(65) geeft een algemene aanvullende regeling over

de vorm waarin eed, belofte of verklaring moeten worden afgelegd en
laat andere specifieke voorschriften hieromtrent onverlet. Van de
algemene regeling mag volgens artikel 1 worden afgeweken ingeval de
desbetreffende persoon "aan zijn godsdienstige gezindheid den
plicht ontleent den eed, de belofte of bevestiging op andere wijze
te doen". De wet is nog steeds van kracht.

Het eedsvraagstuk verschilt in zoverre van de hierboven besproken
wettelijke regelingen, dat het afleggen van de eed zelf al een
religieuze dimensie heeft(66). Een algemene regeling van de uitzon-
deringsmogelijkheden op de eedsverplichting werd getroffen in 1916
voor degenen met godsdienstige bezwaren tegen eedsaflegging; voor

niet-godsdienstige bezwaren is volgens de wet pas sinds 1971 alge-
meen plaats. Bezwaren tegen de wijze van aflegging van eed, belofte

of verklaring worden volgens de Eedswet 1911 gehonoreerd indien
voortvloeiend uit iemands godsdienstige gezindheid; met individuele
opvattingen lijkt nu meer rekening te worden gehouden(67).

Voor de geboden uitzondering waren individuele opvattingen
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omtrent de godsdienst van minder belang dan die van een kerkgenoot-
schap waartoe iemand behoorde. In de Eedswet 1911 wordt nog steeds
gesproken van "godsdienstige gezindheid" hetgeen geinterpreteerd is
als "kerkgenootschap". De uitzondering van de eedsverplichting voor
zover voortvloeiend uit het behoren tot een godsdienstige gezind-

heid is zonder veel problemen aanvaard. Uitzonderingen voor indivi-
duele opvattingen, ook indien godsdienstig geinspireerd, waren
lange tijd minder aanvaardbaar.

Het verrichten van arbeid op bepaalde dagen
Bepalingen omtrent het verrichten van arbeid op godsdienstige

feestdagen zijn te vinden in allerlei verschillende wetten(68).
Deze bepalingen zijn te beschouwen als uitvloeisel van het recht

van godsdienstvrijheid, maar met name wanneer het de zondagen en de
algemeen erkende christelijke feestdagen betreft zijn zij zeker net
zo goed algemeen in de maatschappij aanvaarde rustdagen; zij strek-
ken zich ook uit tot degenen voor wie deze dagen in het geheel geen
godsdienstige betekenis hebben. Uit een oogpunt van de verhouding
tussen kerk en staat zijn de bepalingen omtrent de zondagen en de

algemeen erkende christelijke feestdagen van belang: zowel de
bepalingen omtrent het niet verrichten van arbeid op die dagen als
de bepalingen omtrent het wel verplicht te stellen verrichten van

arbeid op die dagen(69). Hetzelfde geldt, in sterkere mate, voor de
minder algemene christelijke feestdagen(70).

Een manier om rekening te houden met godsdienstige feest- of
rustdagen die niet te rekenen zijn tot de bovengenoemde christe-

lijke feest- en rustdagen, is door specifieke wetsbepaling een
overeenkomstige voorziening te treffen met betrekking tot die

dagen, zoals bijvoorbeeld is gebeurd in de Arbeidswet 1919(71) en
in de Winkelsluitingswet 1976(72).
Zo bepaalt artikel 13 van de Arbeidswet 1919:
"1. Het bepaalde bij of krachtens de artikelen (...) ten aanzien
van den Zondag vindt voor personen, die tot een kerkgenootschap

behooren, dat den wekelijkschen rustdag op den Sabbath of op den
Zevendedag viert, overeenkomstige toepassing onderscheidenlijk
ten aanzien van den Sabbath of den Zevendedag, indien die
personen een daartoe strekkend verzoek tot het hoofd of den

bestuurder der onderneming hebben gericht.
2. Voor personen, die een verzoek hebben gedaan, als bedoeld in
het eerste lid, vindt het bepaalde bij of krachtens de artikelen
(...) ten aanzien van den Zaterdag overeenkomstige toepassing ten
aanzien van den Vrijdag, dan wel krachtens overeenstemmenden wil
van het hoofd of de bestuurder der onderneming en van den arbei-
der ten aanzien van den Zondag."
Deze bepaling beperkt zich heel duidelijk tot bepaalde dagen, als

rustdag door bepaalde kerkgenootschappen beschouwd. De Winkel-
sluitingswet 1976 is op dit punt iets ruimer. Artikel 3, tweede

lid, aanhef en onder a van de Winkelsluitingswet bepaalt dat een
aankondiging van de openingstijden van de winkel niet gewaarmerkt
wordt wanneer daarop is aangegeven dat de winkel voor publiek
geopend zal zijn op zondag. Op grond van artikel 2, eerste lid, van
de wet is het verboden een winkel voor publiek open te hebben

zonder bij de ingang een door of namens burgemeester en wethouders
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gewaarmerkte aankondiging van openingstijden van buiten leesbaar te
hebben aangebracht. Het tweede lid van artikel 4 bepaalt:
"Indien de eigenaar of de beheerder van een winkel tot een kerk-

genootschap behoort, dat de wekelijkse rustdag op een andere dag
dan de zondag houdt, of te goeder trouw verklaart een godsdien-
stige overtuiging te bezitten, welke vordert, dat de wekelijkse
rustdag op een andere dag dan de zondag wordt gehouden, wijken
burgemeester en wethouders op een daartoe strekkend verzoek af
van het in artikel 3, tweede lid, onder a, bepaalde voor wat de
tijd tussen 10 en 18 uur betreft, mits volgens de aankondiging de

winkel niet voor het publiek geopend zal zijn op die andere dag."
Het behoren tot een bepaald kerkgenootschap is volgens de wet en

volgens het College van Beroep voor het bedrijfsleven niet ver-
eist(73); het College heeft overigens wel uitgemaakt dat ingeval er
meerdere eigenaars dan wel beheerders zijn, zij allemaal aan de
vereisten genoemd in artikel 4, tweede lid, van de Winkelsluitings-
wet 1976 moeten voldoen om in aanmerking te komen voor toewijzing
van een verzoek als bedoeld in dat artikellid(74).
Soms stelt de wet een kerkelijke band nog sterker op de achter-grond door te spreken van "dienstverrichting op voor hem op grond

van zijn godsdienst of levensovertuiging geldende feest- en rust-
dagen"(75).

2. Jurisprudentie

De rechter heeft tot taak in voorkomende gevallen een interpreta-
tie te geven van wettelijke bepalingen die - al of niet opgenomen
met het oog op godsdienstige overtuigingen - een uitzondering toe-
staan op de algemene normen. De rechter kan echter ook onder andere
omstandigheden geconfronteerd worden met godsdienstige bezwaren:
een beroep op dergelijke bezwaren kan geheel buiten de termen van

de wettelijke uitzonderingsmogelijkheid vallen; ook kan er sprake
zijn van een beroep op godsdienstige bezwaren zonder dat de des-
betreffende wet voorziet in enige uitzonde:ingsmogelijkheid. Verder
kan nog een beroep gedaan worden op de godsdienstige overtuiging
zonder dat van een wettelijke vrijstellings- of vergunnings-
mogelijkheid gebruik is gemaakt.

In deze paragraaf staat de houding van de rechter ten opzichte

van een beroep op de godsdienstige overtuiging centraal. Daarbij
wordt de hierboven aangegeven onderscheiding naar het karakter van
en de mogelijkheden geboden door de wet waartegen bezwaren bestaan,
aangehouden.

Beroep binnen de wettelijke mogelijkheden
Binnen de wettelijke mogelijkheden kunnen godsdienstige overtui-

gingen aan de orde komen wanneer de wet (mede) met het oog op die
overtuigingen een voorziening heeft getroffen(76). Ook wanneer dit
laatste niet het geval is, kan godsdienst een rol spelen binnen het
kader van de wet, namelijk bij de interpretatie van algemene, open
wettelijke begrippen(77) en bij de beoordeling van een verzoek op
grond van een algemene vrijstellings- of vergunningsmogelijkheid.
Een voorbeeld van een algemeen, open begrip is het begrip

"passende arbeid" dat voorkwam in artikel 31 Werkloosheidswet(78).
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Bij de toetsing of een ontvanger van een werkloosheidsuitkering
geweigerd heeft passende arbeid te aanvaarden, kan de godsdienst
van de betrokkene een relevante factor zijn. Zo hoeft verkoop van
carnavalskleding voor een Jehova's Getuige geen passende arbeid te
Zijn(79). Dezelfde Werkloosheidswet vereiste dat de werkloosheid

"onvrijwillig"  is(80). De godsdienstige overtuiging van degene  die
werkloos is geworden kan van belang zijn  bij de beoordeling van het
karakter van de werkloosheid. De Centrale Raad van Beroep heeft ten
aanzien van een beroep op godsdienst of levensovertuiging in dit
kader enkele toetsingscriteria ontwikkeld:

"1. Voor hoe ernstig en weldoordacht moeten die bezwaren worden
gehouden?
2. Wat kon de betrokkene als gevolg van die bezwaren redelijker-
wijs verwachten voor zijn positie op de arbeidsmarkt?
3. Wat doet betrokkene om de te verwachten gevolgen van zijn
bezwaren zoveel mogelijk te voork6men?"(81)

Toetsing aan deze criteria vereist een beoordeling van de concrete
omstandigheden van het geval.
Een beroep op een vrijstellingsmogelijkheid die niet speciaal met

het oog op godsdienstige overtuigingen is opgenomen, kan wel vanuit
een godsdienstige overtuiging worden gemotiveerd. Een voorbeeld van
een dergelijke situatie levert het koninklijk besluit van 16 maart
1982(82) inzake een beroep van een godsdienstig-principieel
bezwaarde - die om die reden ook vrijgesteld was van verzekerings-
plicht - tegen de weigering van de minister van Verkeer en Water-

staat op grond van artikel 95a RVV een ontheffing te verlenen van
de verplichting om een autogordel te dragen. De Kroon honoreerde

dit beroep niet, op grond van de overweging dat ontheffing dient te
worden beperkt tot redenen van medische aard, te beoordelen in het

licht van het "streven de ernstige gevolgen van verkeersongevallen
zoveel mogelijk te beperken". Opvallend was hierbij nog dat de

minister in de afwijzing van het verzoek nog gewaagd had van ver-
lening van de ontheffing "vrijwel uitsluitend" om medische redenen.
Een antroposofische arts die geen gemoedsbezwaren had tegen elke

vorm van verzekering, maar wel op grond van artikel 26 van de Wet
verplichte deelneming in een beroepspensioenregeling vrijstelling
verzocht, werd door de Afdeling rechtspraak van de Raad van State
gewezen op "de tekst en de geschiedenis van totstandkoming" van het
artikel, die vrijstelling op grond van de door hem aangevoerde
redenen in beginsel niet toelieten. Het beroep op artikel 9 van het

Europees Verdrag en artikel 18 van het Internationaal Verdrag
inzake burgerrechten en politieke rechten slaagde niet(83):
"Weliswaar is aannemelijk dat er verband bestaat tussen de door

appellant aangehangen levensovertuiging en zijn afwijzing van de,
op grond van vorengenoemde pensioenverplichtingen noodzakelijke
vaststelling van zijn bruto-beroepsinkomen als arts, maar hieruit
volgt naar het oordeel van de Afd. niet dat die afwijzing op
zichzelf een gedraging oplevert waardoor appellant naar objectie-
ve maatstaven een directe uitdrukking geeft aan zijn godsdienst
of overtuiging in de zin van voornoemde Verdragsartikelen."

Vervolgens ging de Afdeling rechtspraak verder in op de overtuiging
van de arts en de mogelijkheid om desondanks aan de wettelijke
verplichting te voldoen.
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Blijkens gepubliceerde jurisprudentie wordt het College van
Beroep voor het bedrijfsleven regelmatig geconfronteerd met ver-
zoeken om ontheffing van de vereisten van handelskennis en vak-
bekwaamheid door personen die van plan zijn een islamitischslagersbedrijf te beginnen. Dergelijke ontheffingen zijn mogelijk
op basis van algemene wettelijke bepalingen(84). In beginsel kunnen
deze beroepen worden gehonoreerd. Het Hoofdbedrijfschap Ambachten
hanteert bepaalde richtlijnen, waarin onder meer het element van
behoefte aan de bedrijfsuitoefening ter plaatse - volgens objec-
tieve maatstaven vast te stellen - een rol speelt.

Beroep buiten de wettelijke mogelijkheden
In rechterlijke procedures is verschillende malen een beroep op

godsdienst- en gewetensvrijheid gedaan in gevallen waarin de
bezwaren niet binnen de termen van de wettelijke uitzonderings-
mogelijkheid vielen of wanneer de wettelijke regeling in het geheel
geen rekening hield met dergelijke bezwaren.
De Hoge Raad verwierp een beroep op artikel 9 van het Europees

Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamen-
tele vrijheden van een gereformeerd predikant die in cassatie ging
van een arrest van het hof dat het beroep tegen de opgelegde

aanslag in het kader van de AOW had verworpen. De predikant had
aangevoerd dat het volgens de opvatting van hem en de kerk waartoe
hij  behoorde de plicht  van de kerk was te voorzien  in zijn levens-
onderhoud, ook na emeritaat. De overwegingen van de Hoge Raad(85)
zijn van belang voor de betekenis en reikwijdte die hij toekende
aan artikel 9 van het Europees Verdrag als zodanig, en vanwege de
beoordeling van de AOW en de daarin vervatte vrijstellingsmogelijk-
heid in het licht van het verdragsartikel. Met betrekking tot de

betekenis en reikwijdte van artikel 9 van het Europees Verdrag
overwoog de Hoge Raad:

"
dat de aldus aan een ieder gewaarborgde vrijheid om zijn gods-
dienst of overtuiging tot uiting te brengen niet samenvalt met
eens ieders vrijheid om wettelijke voorschriften aan zijn
godsdienstige opvattingen of aan zijn overtuiging te toetsen en

de bepaling van het Verdrag mitsdien niet betekent dat het een
ieder zou vrijstaan zich te onttrekken aan een wettelijke
regeling, ook indien deze op het tot uiting brengen van

godsdienst of overtuiging in enigerlei vorm geen betrekking
heeft, door op grond van aan zijn godsdienstige opvattingen of
overtuiging ontleende bezwaren de nietigheid of ongeldigheid
daarvan te zijn aanzien in te roepen".

Volgens de Hoge Raad bieden de in de Engelse en Franse verdragtekst
voorkomende uitdrukkingen "practice" en "les pratiques" voor deze
interpretatie geen steun: zij hebben betrekking op "handelingen die
naar haar aard in enigerlei vorm uitdrukking geven aan godsdienst
of overtuiging", niet op "opvolging van kerkelijke voorschriften in
de  practijk des levens". De beoordeling  van  de  AOW  en de daarin
vervatte vrijstellingsmogelijkheid door de Hoge Raad hield in:

"dat,   vermits  de  in de Algemene Ouderdomswet vervatte regeling
van een de gehele bevolking omvattende verplichte verzekering
tegen geldelijke gevolgen van ouderdom ligt buiten het gebied dat

door art. 9 van het Verdrag wordt bestreken, de door belangh. in
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de eerste grief verlangde toetsing van deze regeling aan het
tweede lid der verdragsbepaling niet aan de orde behoeft te

komen;
dat om dezelfde reden de in art. 36 der Algemene Ouderdomswet
geopende mogelijkheid van vrijstelling wegens gemoedsbezwaren
tegen de in deze wet geregelde verzekering niet oplevert nakoming

door den wetgever van de in art. 9 van het Verdrag nedergelegde
verplichtingen, maar een daarboven uitgaande tegemoetkoming aan

hen die zich op grond van gemoedsbezwaren met het aangaan of
aanvaarden van een verzekering niet kunnen verenigen".
Dezelfde terughoudende opstelling ten opzichte van het erkennen

van_eye_tensbezwaarden werd ingenomen in twee arresten van het Hof
C--6uwarden. In beidE- €Vallen ging het om een beroep ingesteld door
een veehouder die weigerde te voldoen aan de door het Landbouwschap
opgelegde verplichting bedrijfsinlichtingen te verstrekken. In

beide gevallen werd het beroep gebaseerd op artikel 9 van het
Europees Verdrag, en werd er tevens een beroep op gewetensbezwaren

gedaan buiten het Verdrag om. In geen van beide gevallen ging het
om godsdienstige gewetensbezwaren.

In het eerste arrest overwoog het hof(86) ten aanzien van het

beroep op artikel 9 van het Verdrag:
"dat het recht van vrijheid van godsdienst derhalve niet mede
brengt dat het aan ieder vrij kan staan om zich te onttrekken aan

een ook voor hem in het leven geroepen wettelijke regeling zo
deze op het tot uiting brengen van godsdienst of overtuiging in

enigerlei vorm geen betrekking heeft, door op grond van aan zijn
godsdienstige opvattingen ontleende bezwaren de nietigheid of
ongeldigheid daarvan te zijn aanzien in te roepen;
0. dat nu in lid 1 van art. 9 van het Verdrag t.a.v. een der

hoogste goederen, namelijk het recht van een ieder om zijn
godsdienst of overtuiging tot uiting te brengen, enige beperking

wordt gesteld, aangenomen moet worden, dat een dergelijke
beperking ook geldt voor het recht dat zeer nauw met dat van

vrijheid van godsdienst verbonden is en dat ook in art. 9 in
onmiddellijk verband met laatstgemeld recht wordt gebracht, te
weten het recht op vrijheid van geweten;
0. dat de in art. 9 van het Verdrag gewaarborgde vrijheid van
geweten dan ook niet mede brengt de bevoegdheid van verd., de
wettig tot stand gekomen Inventarisatieverordening Landbouwschap
en het op deze verordening gebaseerd zijnde Uitvoeringsbesluit
1960 Inventarisatieverordening Landbouwschap, te toetsen aan zijn
eigen innerlijk  bese f  van  goed en kwaad;
0. dat nu ook het recht van vrijheid van gedachten niet wordt
aangetast door het naleven van de bepaling van de Inventarisatie-
verordening Landbouwschap en het daarop gebaseerd zijnde Inventa-
risatiebesluit 1960 het beroep van verd. op het Verdrag in zover-
re moet worden verworpen".

Het beroep op de gewetensvrijheid had dus geen succes: het lijkt te

zijn afgeketst op de beperkingsclausule, gelet op de daaraan
gewijde overwegingen; helemaal duidelijk is dit gezien de laatste
overweging echter niet.
Ten aanzien van het beroep op gewetensbezwaren buiten het Verdrag

om overwoog het hof:
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"dat verd. 's beweerde gewetensbezwaren uitsluitend uit zijn eigen
opvattingen omtrent de waarde van een wettige instelling als het
Landbouwschap en van daarmede verbandhoudende voorschriften
voortspruitende weerstand opleveren, die hem niet kan ontheffen
van voor ieder geldende verplichtingen;
dat ook geenszins is gebleken dat verd. het feit heeft begaan
onder zodanige psychische dwang, dat vrije wilsvorming en rustig
en redelijk overleg waren uitgesloten".

Gelijksoortige overwegingen zijn te vinden in het tweede arrest van

het hof(87). Het hof verwierp het beroep op overmacht opleverende
gewetensbezwaren buiten het Europees Verdrag om met de overweging
dat naar zijn oordeel:

"geen sprake is van overmacht of onmacht tengevolge van iets

buiten hem om, waardoor hij dusdanig in het nauw is gebracht, dat
hem als uitweg slechts de illegale daad rest, doch van onwil,
voortspruitend uit zijn eigen opvatting omtrent het - wettig
ingestelde - Landbouwschap".

Het beroep op artikel 9 van het Europees Verdrag had hier evenmin
succes; het hof overwoog dat:

"
niet valt in te zien in welk opzicht de Inventarisatieverorde-
ning inbreuk zou maken op het recht op vrijheid van geweten; dat
overigens de in art. 9 van het Verdrag van Rome gewaarborgdevrijheid van geweten niet medebrengt,  dat verd. de innerlijke
waarde van wettige instellingen en voorschriften zou mogen
beoordelen en die voor een ieder der betrokken bedrijfsgenoten
verbindende voorschriften naar eigen inzicht en believen zou
mogen overtreden".

Deze overweging is evenmin als de overeenkomstige hierboven
aangehaalde overweging van het hof uit het eerste arrest duidelijk.
Het lijkt er echter op dat het hof zich hier op het standpunt stelt
dat het beroep buiten het in het eerste lid van artikel 9 van het
Europees Verdrag gegarandeerde recht valt; het recht wordt niet
geraakt, hetgeen het hof in eerste instantie afleidt uit de inhoud
van de regeling zelf.

Zeven jaar na het AOW-arrest wees de Hoge Raad een arrest dat
betrekking had op de Wet op de noodwachten(88). In deze wet is - in
tegenstelling tot de AOW - geen--vrijstellingsmogelijkheid opgeno-
men. Een beroep op artikel 9 van het Europees Verdrag slaagde even-
min. Ook in dit arrest worden enkele overwegingen gegeven met
betrekking tot de betekenis van artikel 9 van het Europees Verdrag,

alsmede over de betekenis van wettelijke uitzonderingsmogelijkheden
in het licht van artikel 9 van het Europees Verdrag. Nadat de Hoge
Raad had vastgesteld dat het verdrag voor de nationale wetgever
geen algemene verplichting inhoudt gewetensbezwaren te erkennen als

grond voor ontheffing of vrijstelling van wettelijke verplichtingen
overwoog hij ten aanzien van artikel 9:

"dat deze bepaling  van het verdrag niet betekent,   dat  aan  een
ieder het recht zou toekomen om van de naleving van wettelijke

voorschriften waarbij hem een verplichting wordt opgelegd - ook
indien deze, gelijk de voorschriften van de Wet op de nood-
wachten, op het innerlijk beleven of tot uiting brengen van gods-
dienst of overtuiging op enigerlei vorm geen betrekking heeft -
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te worden vrijgesteld of ontheven op grond van een bij hem
daartegen bestaand gewetensbezwaar ontleend aan zijn godsdienst
of overtuiging, dan wel dat het een ieder vrij zou staan zich
daaraan op grond van het bij hem bestaan van zodanig bezwaar te
onttrekken;
dat hieruit voortvloeit, dat ook de aan het betoog ten grondslag
liggende stelling, als zouden meEr in het bijzonder de voor-
schriften van de Wet op de noodwachten, welke een verplichting
inhouden doch geen vrijstelling daarvan wegens gewetensbezwaren,
in strijd zijn met art. 9 van meergenoemd verdrag, als onjuist
moet worden afgewezen".

De Hoge Raad verwierp in twee arresten eveneens het beroep in

cassatie van verdachten die veroordeeld waren wegens het weigeren
zich aan een op grond van artikel 33a, derde lid, WVW verplichte

-blogd proef te onderwerpen. In beide gevallen was de weigering
ingegev-en-door de godsdienstige overtuiging  van de verdachten(89).
Het beroep op overmacht dat in beide gevallen was gedaan slaagde
niet, aangezien "de verdachte zich vrijwillig en welbewust in de
situatie heeft gebracht die hem voor de keuze stelde een zijns
inziens moreel te veroordelen daad te stellen of het strafbare feit
te  begaan". Om dezel fde reden  werd het beroep  dat  in  een van beide
gevallen eveneens was gedaan op artikel 27 van het Europees Verdrag
afgewezen. Zeker bij de beoordeling van het beroep op de verdrags-
bepaling is het element van vrijwilligheid niet erg voor de hand
liggend. Opmerkelijk is nog dat blijkens de conclusie van de
A.-G.(90) in het kader van de totstandkoming van de overtreden

bepaling de vraag aan de orde is geweest of een voorziening opge-
nomen diende te worden voor personen met overwegende gemoeds-
bezwaren tegen afname van bloed. Aangezien niet was gebleken van de

behoefte aan een dergelijke clausule, is ervan afgezien.

Een beroep van een zevendedagadventist op het College van Beroep
voor het bedrijfsleven tegen de weigering van burgemeester en
wethouders toestemming te verlenen voor zijn winkel op een andere
avond dan de daarvoor door de gemeenteraad aangewezen vrijdagavond
koopavond te mogen houden, leidde tot een niet-ontvankelijkheids-
verklaring: het College overwoog dat burgemeester en wethouders
niet door of krachtens de Winkelsluitingswet 1976 de mogelijkheid
werd geboden om ontheffing te verlenen, en dat evenmin beroep was
opengesteld tegen een weigering van de ontheffing door burgemeester

en wethouders of de aanwijzing van koopavond door de gemeente-
raad(91).
Geheel anders pakte een beroep van een marktman op de Afdeling

rechtspraak van de Raad van State uit tegen een weigering van een
vergunning voor een marktstandplaats voor de verkoop van
boeken(92). De gemeentelijke marktverordening vereiste hiervoor,
zonder de mogerijkheid van-vrtistelling te openen, een bewijs van
het afgesloten hebben van een WA-verzekering, of lidmaatschap van
een organisatie die voor de leden een dergelijke, collectieve
verzekering heeft afgesloten. De appellant had echter principieel
godsdienstige bezwaren tegen verzekeringen.
De Afdeling rechtspraak toetste aan artikel 10 van het Europees
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Verdrag(93). De gemeentelijke verordening bevatte volgens de
Afdeling een beperking van het in het eerste lid van het Europees
Verdrag gegarandeerde recht, die verder ging dan de beperkingen die
het tweede lid van dat artikel toelieten:

"Voor zover al zou moeten worden aangenomen dat het hierin
gelegen belang onder een van de in art. 10 tweede lid van het
Verdrag genoemde belangen - bijvoorbeeld van de openbare orde -
valt te begrijpen, dan nog vermag de Afd. niet in te zien dat

voor bescherming van dat belang in het onderhavige geval deze
beperking waarvan geen vrijstelling verleend kan worden, nood-
zakelij k   is. "

Het feit dat de gemeentelijke verordening geen ontheffingsmogelijk-
heid bevatte werd hier(94) wel een relevant gegeven geacht. Nog
duidelijker kwam dit facet aan de orde bij de overwegingen van de
voorzitter van de Afdeling rechtspraak van de Raad van State(95)
tot wie de marktman zich al eerder had gewend met het verzoek om
een voorlopige voorziening. De voorzitter toetste aan artikel 18

van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke
rechten:

"Naar Ons voorlopig oordeel dient het niet op voorhand
uitgesloten te worden geacht, dat nu de verordening niet
daadwerkelijk de mogelijkheid biedt hen die op grond van hun
geloofsovertuiging gemoedsbezwaren hebben tegen elke vorm van
verzekering vrij te stellen van de in art. 13 van die verorde-
ning gestelde eis tot het afsluiten van een verzekering, die

verordening in dit opzicht, strijdig is met de in art. 18 van
eerdergenoemd Verdrag gewaarborgde vrijheid van praktische
toepassing van uit godsdienst of levensovertuiging voortvloeiende
geboden of voorschriften.

"

Beroep zonder gebruik te maken van wettelijke mogelijkheden
Het komt voor dat een algemene of (mede) op godsdienstige over-

tuigingen toegesneden wettelijke mogelijkheid tot vrijstelling van
een verplichting of tot vergunning van een handeling niet wordt

benut. Kan een beroep op godsdienstige bezwaren in een dergelijk
geval nog succes hebben?

De Hoge Raad wees bij arrest van 22 juli 1966(96) een beroep af
dat betrekking had op gewetensbezwaren zowel tegen de verplichting

tot verzekering op grond van de Wet aansprakelijkheidsverzekering
motorrijtuigen als tegen de  bij  die wet voorziene vrijstellings-
mogelijkheden. De Hoge Raad vond dat de rechtbank het door
rekwirant gevoerde verweer op juiste grond had verworpen. De Hoge
Raad overwoog omtrent het beroep op overmacht of het ontbreken van

alle schuld wegens gewetensbezwaren:
"dat de Rb. dit beroep verwerpt, nu de wetgever in de genoemde
wet uitdrukkelijk ten behoeve van gewetensbezwaarden een onthef-
fingsregeling heeft opgenomen en daarmede te kennen heeft
gegeven, dat gewetensbezwaarden tegen het gebruikmaken van deze

regeling niet kunnen worden erkend".
Een beroep op overmacht wegens godsdienstige gewetensdrang werd

eveneens afgewezen door de Hoge Raad in het arrest van 16 januari
1968(97). Het betrof hier deelname aan een protestoptocht door een
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Quaker zonder door de autonome gemeentelijke verordening vereiste
vergunning. De Hoge Raad oordeelde dat het verweer door de recht-
bank terecht was aangemerkt als beroep op overmacht en verworpen

was op gronden die de beslissing konden dragen. De rechtbank had
overwogen:

"
dat niet aannemelijk is gemaakt dat de opvattingen van verd. die

aan zijn handelen ten grondslag lagen dermate dwingend verd.
noopten tot het houden van een optocht waarvan hij wist dat

daarvoor aan hem geen vergunning overeenkomstig het bepaalde in
art. 6 lid 4 APV Amsterdam was verleend, dat het voor hem
onmogelijk was van het houden daarvan af te zien;

dat bovendien verd. een vergunning als voormeld zelfs niet heeft
aangevraagd, terwijl de door hem aangevoerde redenen waarom hij
zulks had nagelaten naar het oordeel van de Rb. niet dermate
dringend geacht kunnen worden dat het hem volslagen onmogelijk
was een dergelijke vergunning aan te vragen".

De Hoge Raad zelf liet bij de beoordeling in het licht van artikel
9 van het Europees Verdrag de vraag of van "belijden" sprake was,
open: op grond van de beperkingsmogelijkheid van het tweede lid van
het artikel zou een beroep daarop toch afstuiten.
Aan een verplichting tot kennisgeving neergelegd in een op de

Vleeskeuringswet gebaseerde gemeentelijke verordening(98) kon
volgens de Hoge Raad(99) niet met een beroep op artikel 9 van het
Europees Verdrag worden voorbijgegaan; hij overwoog dat aan dit
artikel:

"niet een zo ruime betekenis toekomt, dat daarmede degene die op
rituele wijze een geit wil slachten of doen slachten, zo dit
slachten het karakter zou hebben van een belijden van godsdienst
of overtuiging door het onderhouden van geboden en voorschriften
in de zin van gemelde verdragsbepaling, wordt gevrijwaard van een
verplichting om van het voornemen daartoe aan een bij of krach-
tens de wet aangewezen instantie kennis te geven;

j dat dan ook het in gemelde verdragsbepaling erkende grondrecht
niet wordt geraakt door het opleggen van een verplichting aan

I degene die een slachtdier wil slachten of doen slachten om daar-
van vooraf kennis te geven ...".

In deze overwegingen wordt een wat vreemde constructie gehanteerd:
duidelijk is uit de eerste hierboven aangehaalde alinea dat het
beroep op artikel 9 van het Europees Verdrag in dit geval geen
succes heeft; aan de verplichting tot kennisgeving mag niet voorbij

worden gegaan. Maar, hoewel daarbij - gemakshalve - wordt aangeno-
men dat er in casu sprake is van een uiting van godsdienstige
overtuiging, wordt in de tweede alinea overwogen dat het recht van
godsdienstvrijheid "niet wordt geraakt": te verwachten zou zijn dat

overwogen werd dat de verplichte kennisgeving 6fwel niet als
beperking beschouwd mocht worden, 6fwel dat de door de verplichte
kennisgeving gevormde beperking viel binnen de clausule van het
tweede lid van de verdragsbepaling; in beide gevallen zou het recht
w&1 zijn "geraakt" omdat het slachten het karakter van belijdenis
kan hebben.

Een_liindgestaan die offerresten  in een riviertje had geworpen was
wegens het deponeren van "afval en/althans vuilnis" in voor het
publiek toegankelijk water in strij d met-eenotonome gemeentelijke
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bepaling, door de kantonrechter veroordeeld, ondanks zijn beroep op
godsdienstvrijheid zoals gegarandeerd door artikel 181 (oud) Grond-
wet en artikel 9 van het Europees Verdrag(100): "De Kantonrechter
is van oordeel dat het Hindoeisme geen strenge cultusbeleving
voorschrijft". In hoger beroep had hij succes, zij het niet op
grond van zijn beroep op godsdienstvrijheid(101).

B. Godsdienstvrijheid van personen die tot de overheid in een

bijzondere positie staan

In deze paragraaf wordt aan de hand van wettelijke regelingen de
godsdienstvrijheid van ambtenaren, gedetineerden en minderjarigen
in instellingen besproken(102). Achtereenvolgens komen aan de orde
voor ambtenaren bepalingen van de Ambtenarenwet 1929 en het Alge-
meen Rijksambtenarenreglement alsmede voor militairen de Militaire
Ambtenarenwet 1931 en de Wet rechtstoestand dienstplichtigen (1.);
voor gedetineerden de Beginselenwet gevangeniswezen, de Gevangenis-
maatregel en het Psychopatenreglement (2.); en voor minderjarigen
de Beginselenwet kinderbescherming en het Uitvoeringsbesluit
kinderbescherming (3.). Verder wordt aandacht besteed aan het
wettelijk verbod tot beperking van godsdienstige en staatkundige

vrij heid   (4. ) .
Hoewel strikt genomen de rechtspositie van geestelijke verzorgers

van gedetineerden en minderjarigen niet direct van belang hoeft te
zijn voor de beoordeling van de godsdienstvrijheid van de gedeti-
neerden en minderjarigen zelf, komt deze rechtspositie, voor zover
neergelegd in de bovengenoemde regelingen, hier toch aan de orde.

Bespreking op deze plaats geeft een beter beeld van de wijze van
betrokkenheid van de overheid bij de garantie van de godsdienst-vrijheid van personen die tot de overheid in een bijzondere positie
staan.

1. Ambtenaren

De Ambtenarenwet  1929  en het Algemeen Rijksambtenarenreglement
Bij wet van 20 april 1988 is de Ambtenarenwet 1929 gewij-

zigd(103). Deze wijziging is een uitvloeisel van de herziening van
de Grondwet in 1983 en betreft de uitoefening van grondrechten door

ambtenaren(104). Voor de godsdienstvrijheid van ambtenaren is in
eerste instantie het nieuwe artikel 125b van belang. Dit luidt na
Wijziging tijdens de parlementaire behandeling(105):

"De ambtenaar is niet gehouden tot dienstverrichting op voor hem

op grond van zijn godsdienst of levensovertuiging geldende feest-
en rustdagen, tenzij het dienstbelang dit onvermijdelijk maakt. "

De wijziging tijdens de parlementaire behandeling betekende een

aanscherping van de bepaling: in plaats van een verplichting tot
dienstverrichting waarop een uitzondering was geformuleerd, is een
geclausuleerd recht tot niet verrichting van dienst gekomen(106).

De regeling van dienst- en werktijden zoals die nu is neergelegd
in  artikel  21  van het Algemeen Rijksambtenarenreglement  blij ft
gehandhaafd(107); door de wetswijziging wordt deze regeling
voorzien van een wettelijke basis. Artikel 21 ARAR geeft aan, voor



174

zover hier van belang, op welke dagen geen dienst verricht hoeft te

worden, onder welke omstandigheden daarvan kan worden afgeweken,
welke voorschriften bij dat afwijken in acht genomen moeten worden,
en in welke gevallen en op welke wijze weer van deze voorschriften
kan worden afgeweken. Het Arbeidsovereenkomstenbesluit bevat voor
arbeidscontractanten overeenkomstige bepalingen in artikel 20(108).

De regering stelde dat het nieuwe artikel 125b de vrijheid van
godsdienst en levensovertuiging wel "raakt", maar dat het - in
redelijke uitleg - deze vrijheid niet beperkte; dientengevolge
achtte zij regeling van de materie van artikel 21 ARAR bij wet in
formele zin niet vereist(109). Eerder had zij reeds verklaard dat
het voorgestelde wetsartikel de norm bevatte, en dat artikel 21
ARAR  slechts de wijze van naleving  in de praktijk betrof(110).

Niet alleen de opname van artikel 125b in de Ambtenarenwet 1929
is van belang met het oog op godsdienstvrijheid voor ambtenaren;
ook het nieuwe artikel 125a is interessant. Het eerste lid van deze
bepaling luidt:
"De ambtenaar dient zich te onthouden van het openbaren van
gedachten of gevoelens of van de uitoefening van het recht tot
vereniging, tot vergadering en tot betoging, indien door de uit-
oefening van deze rechten de goede vervulling van zijn functie of
de goede functionering van de openbare dienst, voor zover deze in
verband staat met zijn functievervulling, niet in redelijkheid
zou zijn verzekerd."(111)

Opvallend aan het artikellid is dat de uitoefening van godsdienst
en levensovertuiging hierin niet genoemd zijn. De vrijheid van
"belijden" van godsdienst en levensovertuiging houdt immers niet
alleen vrijheid tot het huldigen van een overtuiging in, maar ook
het zich daarnaar gedragen. Ten aanzien van de uitoefening van deze
rechten geniet de ambtenaar   dus een grotere  vrij heid.

De Militaire Ambtenarenwet 1931 en de Wet rechtstoestand
dienstplichtigen
Ook in de Militaire Ambtenarenwet 1931 en de Wet rechtstoestand

dienstplichtigen zijn wijzigingen voorgesteld verband houdende met
de uitoefening van grondrechten(112). Volgens de toelichting heeft

het wijzigingsvoorstel "hetzelfde doel en dezelfde strekking" als
die van het overeenkomstige voorstel dat leidde tot wijziging van

de Ambtenarenwet 1929. De voorgestelde bepalingen omtrent dienst-
verrichting op de voor de militair ambtenaar of dienstplichtige
geldende feest- en rustdagen, komen in hun redactie na wijzi-
ging(113) woordelijk overeen met artikel 125b uit het hierboven
besproken voorstel, - op de woorden ambtenaar, militair ambtenaar
en dienstplichtige na. Hetzelfde geldt voor artikel 125a, eerste
lid, Ambtenarenwet 1929 en de nieuw voorgestelde artikelen 12a
eerste lid, Militaire Ambtenarenwet 1931 en 2a, eerste lid, Wet
rechtstoestand dienstplichtigen.
Het voorstel van wet is niet vergezeld gegaan van uitwerkings-

voorstellen voor de daarop gebaseerde algemene maatregelen van
bestuur, het Algemeen militair ambtenarenreglement en het Reglement
Rechtstoestand Dienstplichtigen. Voorstellen ter zake zijn in de
nabije toekomst te verwachten.
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2. Gedetineerden

De Beginselenwet gevangeniswezen
De Beginselenwet gevangeniswezen van 1951(114) bevat een titel

over geestelijke verzorging van gedetineerden, bestaande uit de
artikelen 39 en 40. Artikel 39 luidt:

"Het behoort tot de taak der gestichtsdirectie te bevorderen, dat
de gedetineerden de te hunnen behoeve gehouden godsdienstoefenin-

gen of bezinningssamenkomsten kunnen bijwonen."
Deze redactie dateert van de herziening van 1976(115), ter hand

genomen na de rapportage van de Commissie rechtspositie gedetineer-
den(116). Artikel 39 van de Beginselenwet gevangeniswezen naar de
tekst van 1951 was door de Commissie in de aanbevelingen betrokken.
De regering stelde echter een verdergaande wijziging van de toen-
malige bepaling voor. Artikel 39 naar de tekst van 1951 luidde:

"1.  Het  behoort  tot  de  taak der gestichtsdirectie te bevorderen,
dat de gedetineerden de te hunnen behoeve gehouden godsdienst-

oefeningen bijwonen.
2. De gedetineerden zullen hebben te verklaren, of zij al dan

niet godsdienstoefeningen willen bijwonen. Hebben zij verklaard
dit te willen doen, dan zijn zij tot bijwoning daarvan verplicht,
behoudens mogelijkheid van uitdrukkelijke vrijstelling. Bij
detentie van langer dan zes maanden kan telkens na verloop van
zes maanden van de verklaring worden teruggekomen. Bereidverkla-
ring tot deelneming aan godsdienstoefeningen zal ook tussentijds

mogelijk zijn.
3. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid kan in het
huishoudelijk reglement worden bepaald, dat het bijwonen van
godsdienstoefeningen voor hen, die tot een bepaalde gezindte
behoren, gedurende de eerste twee maanden van de tenuitvoer-

legging van de straf verplicht zal zijn, tenzij ten aanzien van
meerderjarigen blijkt van bezwaren, aan hun opvattingen omtrent
de godsdienst ontleend."
In artikel 39 van de Beginselenwet gevangeniswezen naar de tekst

van 1951 valt de spanning te lezen tussen enerzijds het verplicht

stellen van bijwonen van godsdienstoefeningen, ingegeven door de
gedachte van de wenselijkheid daarvan, en anderzijds het respec-
teren van de vrijheid die gedetineerden op het gebied van gods-
dienst toekomt. De gedachte van wenselijkheid van bijwoning van
godsdienstoefeningen door gedetineerden komt tot uitdrukking in het
eerste lid van het artikel waarin de gestichtsdirectie een duide-
lijke taak wordt gesteld alsmede uit het derde lid van het artikel

dat het mogelijk maakt dat het huishoudelijk reglement in principe
de verplichting tot bijwonen van godsdienstoefeningen vastlegt. Het

respect voor de vrijheid blijkt uit de vrijheid die gedetineerden
gelaten wordt te kennen te geven geen prijs op godsdienstoefeningen
te stellen en uit de mogelijkheid tot ontheffing voor meerderjari-

gen van de door het derde lid van het artikel mogelijk gemaakte
verplichting om godsdienstige redenen.
Bij de totstandkoming van de Beginselenwet gevangeniswezen heeft

ten aanzien van de inhoud van het uiteindelijke artikel 39 tussen
regering en parlement een uitvoerige gedachtenwisseling plaats-
gehad. Aanvankelijk was door de regering een bepaling voorgesteld



176

die alleen uit de eerste twee leden van het uiteindelijke artikel
bestond(117). De memorie van toelichting sprak zich duidelijk uit

over de grondslag van de voorgestelde bepaling(118):
"Wederaanpassing aan het maatschappelijk leven is mede doel der
straf. Van een van binnen uit komende herorientering kan slechts
sprake zijn, indien zij is gegrond op een bezinning op geeste-
lijke waarden, waardoor de geestelijke vorming van de mens zich
voltrekt. Het behoort daarom tot de taak van de overheid het
godsdienstig leven in de gestichten te bevorderen. (...) De

ondergetekende acht een (...) verplichting niet meer passend in
het voorgestelde systeem van zoveel mogelijk individuele behan-
deling der gedetineerden. Het is immers de vraag, of door de
wereldlijke overheid afgedwongen aanwezigheid bij godsdienst-
oefeningen niet eerder een beletsel voor religieuse beleving dan
een bevordering daarvan is."(119)

Godsdienstige verzorging werd beschouwd als een onderdeel van de
therapie. De verplichting tot deelname werd op zichzelf niet afge-

keurd, maar gezien de opvattingen over individuele benadering van
de gedetineerde niet doeltreffend geacht. Een "opbloei van gods-
dienstig leven" werd, zo blijkt uit de memorie van toelich-
ting(120), als iets positiefs gezien.
In het voorlopig verslag(121) werd vanuit verschillende gezichts-

punten kritiek geleverd. Allereerst gingen er stemmen op om in
ieder geval voor protestantse gedetineerden gedurende een korte
periode het bijwonen van godsdienstoefeningen verplicht te stel-

len(122), hetgeen bij anderen direct al op bezwaren stuitte. Verder
werd er aangedrongen in het artikel een onderscheid tussen minder-
en meerderjarigen aan te brengen:

"Daar nu ten aanzien van minderjarigen, die in een strafinrich-
ting zijn ondergebracht, de Staat als het ware de taak van de
ouders ten deze overneemt, is het juist te achten, dat de

gevangenisdirectie, naar gelang de wens der ouders, deze
gevangenen al dan niet tot kerkgang verplicht."(123)

Ook werd voorgesteld in de wet op te nemen dat gedetineerden en

geestelijke verzorgers in de gelegenheid werden gesteld persoonlijk
contact met elkaar te onderhouden(124). Door anderen werd
bepleit(125) de voorgestelde bepaling uit te breiden tot bijeen-
komsten op humanistische grondslag. Tegen het voorstel tot schrap-
pen van het tweede lid, werd opgemerkt dat daarin ook een zekere
waarborg tegen de gestichtsdirectie te lezen viel.

Bij nota van wijzigingen(126) werd een derde lid toegevoegd aan
het voorgestelde artikel 39.

1,

Het is namelijk bij proefnemingen gebleken, dat in gemeenschaps-
gestichten door de verschillende gedetineerden soms druk op
elkander wordt uitgeoefend om niet naar de kerk te gaan. Voor
hen, die wel kerkgang wensen, doch de kracht missen tegen een
stroom van onverschilligheid op te roeien, kan een verplichting
wenselijk zijn."(127)

Over humanistische geestelijke verzorging werd opgemerkt:
"De ondergetekende kan overigens omtrent de geestelijke verzor-
ging van humanistische zijde nog niet wel een standpunt innemen,

zolang hij niet weet, welke verlangens men koestert en ten aan-
zien van welke gedetineerden. Voorshands is hij van mening, dat
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er een groot verschil is tussen godsdienstoefeningen, die een

essentieel element van de godsdienstige beleving vormen, en
bijeenkomsten op humanistische grondslag, die voor de humanis-
tische levensbeschouwing niet essentieel zijn."(128)

In het tweede lid van de voorgestelde bepaling werd een waarborg
tegen de gestichtsdirectie gelezen. In de Gevangenismaatregel zou

een bepaling betreffende minderjarigen worden opgenomen. In de
uiteindelijke redactie van het derde lid van artikel 39 werd nog
een clausulering opgenomen(129).
De herziening van 1976 was de eerste - en enige - herziening

waarin artikel 39 betrokken is. Niet alleen het derde lid, zoals
voorgesteld door de Commissie rechtspositie gedetineerden - werd
geschrapt, maar ook het tweede lid van het artikel verdween.
Bovendien werd het eerste lid uitgebreid tot "bezinningssamenkom-
sten" en werd het woord "kunnen" toegevoegd voor het woord
"bijwonen"(130).

In antwoord op vragen uit het voorlopig verslag werd in de memo-
rie van antwoord(131) uiteengezet dat in artikel 39 volgens de
voorgestelde redactie geen "actieve taak" van de gestichtsdirectie
ten aanzien van de geestelijke zorg gelezen mocht worden(132).
Overigens heeft de wijziging nauwelijks aanleiding tot discussie

gevormd.
Artikel 40 van de Beginselenwet gevangeniswezen luidt:
"1. De gedetineerden worden in de gelegenheid gesteld godsdienst-
onderwijs te ontvangen.
2. Zij worden bovendien in de gelegenheid gesteld persoonlijk
contact met geestelijke verzorgers te onderhouden."

Deze bepaling is sinds zijn totstandkoming niet gewijzigd; discus-

sie over de inhoud heeft nauwelijks plaatsgehad.

Intussen wijkt de huidige regeling sterk af van die van de in
1886 tot stand gekomen Gevangenis beginselenwet, die voor de

bewoners van gevangenissen, Rijkswerkinrichtingen en Rijksopvoe-
dingsgestichten het bijwonen van de te hunnen behoeve gehouden

godsdienstoefeningen, behoudens uitdrukkelijke vrijstelling,
verplicht stelde(133). Deze wet bepaalde verder dat in gevange-
nissen en Rijkswerkinrichtingen gelegenheid werd gegeven gods-
dienstonderwijs te ontvangen  en  dat  de  in  de Rij ksopvoedingsge-
stichten verpleegden het godsdienstonderwijs, "behoudens de uitzon-
deringen  door het college van regenten  aan te wijzen" volgden(134).
Opvallend is dat in de memorie van toelichting bij het ontwerp

dat tot de wet leidde uitdrukkelijk aandacht werd besteed aan, en

verband werd gelegd met de grondwettelijk gegarandeerde vrijheid
van godsdienst, waarvan de gelding ook voor gedetineerden werd
benadrukt(135). De verplichting tot bijwoning van de godsdienst-

oefeningen van de eigen gezindte werd hiermee echter niet in strijd
geacht; dwang werd zelfs onmisbaar geacht(136). Uit de toelichting

blijkt echter dat eerder, bij de totstandkoming van het Wetboek van

Strafrecht, van regeringszijde ook al anders gedacht was over de
juistheid van het verplicht stellen van het bijwonen van gods-
dienstoefeningen(137).
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De Gevangenismaatregel
De Gevangenismaatregel(138) bevat in Titel III Regiem, Afdeling

5, bepalingen over de geestelijke verzorging. De bepalingen uit

deze afdeling bestrijken nogal uiteenlopende zaken: het kennisgeven
van het behoren tot een godsdienstige gezindte, het plaatsvinden

van godsdienstoefeningen, het verrichten van arbeid en de mogelijk-
heid tot ontspanning op bepaalde momenten of dagen, het volgen van

godsdienstonderwijs, de aan het gesticht verbonden geestelijke
verzorgers, hun positie tot de overheid, het toezicht dat op hen

wordt uitgeoefend en de mogelijkheid met gedetineerden in contact
te treden. Deze bepalingen worden achtereenvolgens weergegeven.
Daarbij wordt een verdeling gemaakt in de bepalingen die gods-
dienst, godsdienstoefeningen en -onderwijs betreffen enerzijds, en
de bepalingen die in eerste instantie betrekking hebben op geeste-
lijke verzorgers.

Godsdienst, godsdienstoefeningen en -onderwijs. Artikel 70 van de
Gevangenismaatregel bepaalt dat de gedetineerden bij binnenkomst in
het gesticht opgeven of zij tot een godsdienstige gezindte behoren,
en zo ja, tot welke. Volgens artikel 69, eerste lid, worden er voor
de gedetineerden die tot godsdienstige gezindten behoren, voor zo-

ver mogelijk, godsdienstoefeningen gehouden op "hun erkende gods-
dienstige kerk-, en feestdagen - voor de christelijke gezindten
zondagen, voor de overige gezindten gelijksoortige dagen daaronder
begrepen".
V66r de wijziging van 1977(139) bevatte artikel 70 een tweede lid,

bepalend dat wanneer bij minderjarige gedetineerden de opgave
betreffende de godsdienstige gezindte afweek van de opgave van
ouders of voogden, in de regel de opgave van de laatsten beslissend
was. In 1977 zijn de artikelen 71 en 72 van de Gevangenismaatregel,
die een uitwerking vormden van de leden twee en drie van artikel 39

oud Beginselenwet gevangeniswezen vervallen.
Tijdens de uren waarop godsdienstoefeningen worden gehouden,

wordt volgens artikel 69, tweede lid, als regel geen gelegenheid

tot ontspanning gegeven. Artikel 75 van de Gevangenismaatregel
luidt:

"1. Op hun erkende, als rustdag te vieren godsdienstige feest- en

kerkdagen, zondagen en gelijksoortige dagen daaronder begrepen,
benevens bij retraites, tridua, protestants-kerkelijke conferen-

ties en buitenkerkelijke bezinningssamenkomsten behoeven de
daarbij betrokken gedetineerden geen arbeid te verrichten.
2. Voor de gedetineerden, die niet tot enige godsdienstige

gezindte behoren, gelden de algemene christelijke feestdagen, de
zondag daaronder begrepen, als rustdag."

De  woorden "en buitenkerkelijke bezinningssamenkomsten"   zij n  in
1966 aan het eerste lid van dit artikel toegevoegd(140).

Volgens artikel 74 van de Gevangenismaatregel worden de gedeti-
neerden in de gelegenheid gesteld van de aan het gesticht verbonden
geestelijke verzorgers godsdienstonderwijs te ontvangen.

Geestelijke verzorgers. De Gevangenismaatregel maakt een onder-
scheid tussen verschillende categorieen geestelijke verzorgers.
Artikel 63, eerste lid, luidt:
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"Aan ieder gesticht zijn een of meer gfestelijke verzorgers van
protestantse, rooms-katholieke en Israelitische gezindten
verbonden, benevens, indien wenselijk, een of meer plaats-
vervangers.

"

Volgens het derde lid van artikel 64, wordt "(a)an de geestelijke
verzorgers van andere gezindten dan die waarvan een geestelijke
verzorger aan het gesticht verbonden is, (...) binnen de grenzen
door de noodzakelijkheid van orde in het gesticht te stellen, gele-
genheid gegeven tot het behartigen van de geestelijke belangen van
de tot hun gezindte behorende gedetineerden die zulks verzoeken".

Daarnaast kan nog een derde categorie geestelijke verzorgers
onderscheiden worden, gevormd door vertegenwoordigers van een
genootschap op geestelijke grondslag dat door de minister tot de
geestelijke verzorging van gedetineerden in de gelegenheid is
gesteld (artikel 65).
Aan het onderscheid tussen de verschillende categorieen geeste-

lijke verzorgers zijn consequenties verbonden voor benoeming c.q.
aanwijzing, en het op hen uit te oefenen toezicht. De geestelijke
verzorgers bedoeld in artikel 63, eerste lid, worden benoemd door
de minister; de voordracht daartoe geschiedt door  "het  door de
kerken aangewezen orgaan". Benoeming van deze geestelijke verzor-
gers door kerkelijke overheid of kerkbestuur is mogelijk in geval
" de eisen van de gezindte zich tegen benoeming door de wereldlijke
overheid" verzetten (artikel 64, tweede lid, Gevangenismaatregel);
er  is  dan  wel  voor het verkrijgen van toegang  tot het gesticht
voorafgaande toestemming van de minister vereist. Benoeming van

vertegenwoordigers van de in artikel 65, eerste lid, bedoelde
genootschappen op geestelijke grondslag geschiedt door de minister.

Op de geestelijke verzorgers die aan het gesticht verbonden zijn
wordt toezicht uitgeoefend. Opvallend is dat het toezicht van de

godsdienstige geestelijke verzorgers (van het eerste lid van
artikel 63) zich alleen uitstrekt tot de protestantse en rooms-
katholieke verzorging, niet tot de israelitische. Het toezicht
wordt volgens artikel 63, tweede lid, uitgeoefend door de hoofd-

predikant en de hoofdaalmoezenier bij de inrichtingen van Justitie.
Het uitoefenen van toezicht op de geestelijke verzorging door ver-

tegenwoordigers van de in artikel 65, eerste lid, van de Gevange-
nismaatregel bedoelde genootschappen op geestelijke grondslag
geschiedt door de Centraal geestelijke raadsman bij de inrichtingen
van Justitie.

Over het contact van de geestelijke verzorgers met de gedetineer-
den bevat de Gevangenismaatregel twee bepalingen. Artikel 73 luidt:

"
De aan het gesticht verbonden geestelijke verzorgers en geeste-
lijke raadslieden bezoeken de gedetineerden, wier geestelijke
verzorging aan hen is opgedragen, zo spoedig mogelijk en houden
geregeld contact met hen.

"

De woorden "en geestelijke raadslieden" zijn in 1966 toegevoegd.

Wanneer de geestelijke verzorging niet aan hen is opgedragen, is
voor de aan het gesticht verbonden geestelijke verzorgers en gees-
telijke raadslieden voorafgaande kennisgeving aan de directeur ver-
eist(141). Bij de herzieningen van 1966 en 1977, zijn de bepalingen
voor de geestelijke verzorgers betreffende het in contact treden
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met gedetineerden wiens verzorging niet aan hen is opgedragen
versoepeld(142).

Het Psychopatenreglement
Het Psychopatenreglement is in 1928 tot stand gekomen(143) en

sinds zijn totstandkoming verschillende malen gewijzigd.  Deze
Wijzigingen betroffen niet in eerste instantie de bepalingen over

de godsdienst, maar hebben daar wel consequenties voor gehad.
Verpleging van onvoorwaardelijk ter beschikking gestelden

geschiedt volgens het Psychopatenreglement in particuliere in-
richtingen of in gezinnen onder de hoede van zo'n inrichting, in
rijksasyls of onder de hoede daarvan in gezinnen(144). Het tweede

lid van artikel 2 bepaalt dat bij de opdracht aan particuliere zorg
rekening wordt gehouden met onder meer de godsdienst van de ver-
pleegden.
De verpleging onder de hoede van rijksasyls geschiedt volgens ar-

tikel 92 van het Psychopatenreglement zoveel mogelijk in een gezin

van de godsdienstige gezindte van de verpleegde. Hetzelfde wordt in
artikel 112 bepaald ten aanzien van de verpleging in gezinnen onder

de hoede van een particuliere inrichting. Artikel 95 heeft betrek-
king op verpleging onder de hoede van een rijksasyl en luidt:

"Bij de verpleging worden de volgende voorwaarden in acht
genomen, welke in de overeenkomst van uitbesteding uitdrukkelijk
worden vermeld: (...)
7°. op zijn erkende godsdienstige feest- en kerkdagen - voor de
Christelijke gezindten Zondagen, voor de overige gelijksoortige
dagen daaronder begrepen - wordt den verpleegde, voor zoover
eenigszins mogelijk, gelegenheid gegeven een godsdienstoefening
bij te wonen;
de godsdienstoefeningen van het Rijksasyl, welke mede voor hem
gehouden worden, woont de verpleegde bij;
de verpleegde volgt het mede voor hem gegeven godsdienstonderwijs
van het Rijksasyl; indien de geneesheer-directeur het volgen van
ander godsdienstonderwijs wenschelijk acht, woont de verpleegde
dit bij;
8'. op zijn erkende, als rustdag te vieren, godsdienstige feest-

en kerkdagen, Zondagen en gelijksoortige dagen daaronder begre-
pen, heeft de verpleegde geen arbeid te verrichten;
voor den verpleegde, die niet tot eenige godsdienstige gezindte
behoort, gelden de algemeene Christelijke feestdagen, de Zondagen

daaronder begrepen."
Artikel 115 bevat een voor verpleging in gezinnen onder de hoede
van particuliere inrichtingen gelijkluidende bepaling. In de prak-
tijk komt verpleging in gezinnen als in het Psychopatenreglement
bedoeld niet voor(145).
Het Psychopatenreglement bevat verder enkele bepalingen over de

godsdienstige verzorging in particuliere inrichtingen. Volgens
artikel 104 moet ten aanzien van gestichten onder meer een opgave

worden overlegd hoe in de godsdienstige verzorging van de verpleeg-
de zal worden voorzien. Artikel 107 bepaalt dat de verpleging zo-
veel mogelijk geschiedt in een gesticht "dat waarborg geeft voor
een verzorging overeenkomstig de godsdienstige gezindte, waartoe de
verpleegde behoort". Artikel 109 van het Psychopatenreglement houdt
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enkele bepalingen in omtrent de godsdienstige verzorging die verge-

lijkbaar zijn met die van het hierboven weergegeven artikel 95.
Op het punt van de godsdienstige verzorging zijn de bepalingen

van het Psychopatenreglement sinds de totstandkoming in 1928 niet

gewijzigd. Opvallend is het verplichtend karakter van godsdienst-
oefeningen en godsdienstonderwijs; bovendien hebben de bepalingen
alleen betrekking op godsdienst: er heeft geen uitbreiding van de
werkingssfeer plaatsgevonden tot niet-godsdienstige geestelijke

verzorging.
In 1928 bevatte het Psychopatenreglement ook verschillende be-

palingen over de verpleging in de rijksasyls, waaronder ook bepa-
lingen over de godsdienstige verzorging van de in die rijksasyls
verpleegden en over de aan het gesticht verbonden bedienaren van de
godsdienst. De bepalingen betreffende de rijksasyls zijn in 1953
vervallen bij de vaststelling van de Gevangenismaatregel(146): de
werkingssfeer van de Gevangenismaatregel strekt zich ook uit tot de
in de rijksasyls verpleegden. Voor de geestelijke verzorging van de
verpleegden maakt het volgens de toepasselijke reglementen een

duidelijk verschil of de verpleging geschiedt in rijksasyls waarop
de Gevangenismaatregel van toepassing is of in particuliere

inrichtingen waarvoor het Psychopatenreglement geldt.

3. Minderjarigen

Beginselenwet kinderbescherming
De Beginselenwet kinderbescherming dateert van 1961(147). De wet

bevat slechts enkele bepalingen omtrent de godsdienstige verzor-
ging. Nadere uitwerking van deze bepalingen zijn te vinden in het
hierna te bespreken Uitvoeringsbesluit kinderbescherming(148).
Artikel 23 van de Beginselenwet kinderbescherming bepaalt ten

aanzien van rijksinrichtingen:
"1. Aan de in de rijksinrichtingen opgenomen minderjarigen wordt
gelegenheid gegeven:
a. hetzij aan godsdienstoefeningen deel te nemen en godsdienst-

onderwijs te ontvangen;
b. dan wel deel te nemen aan bijeenkomsten onder leiding van
geestelijke verzorgers vanwege door Onze Minister toegelaten

genootschappen op geestelijke grondslag.
2. Behoudens uitdrukkelijke vrijstelling nemen zij, die behoren
tot enig kerkgenootschap of godsdienstige gemeenschap, deel aan
te hunnen behoeve gehouden godsdienstoefeningen en gegeven
godsdienstonderwijs.
3. Zij worden in de gelegenheid gesteld persoonlijk contact met
geestelijke verzorgers te onderhouden.

4. Met de wensen van de minderjarige en van zijn ouders wordt
rekening gehouden."

Rijksinrichtingen in de zin van de Beginselenwet kinderbescherming
zijn volgens artikel 15, eerste lid, opvangtehuizen, observatie-
huizen, tuchtscholen, inrichtingen voor opvoeding en inrichtingen

voor buitengewone behandeling.
Bij de totstandkoming van de Beginselenwet kinderbescherming is

aan de redactie van hetgeen uiteindelijk artikel 23 zou worden, de
nodige aandacht besteed. Aanvankelijk was een uit vier leden
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bestaande bepaling voorgesteld, waarvan de eerste twee leden
luidden:

"1. Aan de in rijksinrichtingen opgenomen minderjarigen wordt
gelegenheid gegeven aan godsdienstoefeningen deel te nemen en
godsdienstonderwijs te ontvangen.
2. Behoudens uitdrukkelijke vrijstelling nemen zij deel aan te
hunnen behoeve gehouden godsdienstoefeningen en gegeven gods-
dienstonderwijs."(149)

In de memorie van toelichting werd verwezen naar de desbetreffende
bepaling in de toenmalige wet en de daarop gebaseerde algemene

maatregel van bestuur(150). In zoverre betekende het voorstel dus
geen verandering van de situatie. Verder werd verwezen naar de
Beginselenwet gevangeniswezen.

"
In het voorlopig verslag werd gepleit om  op soortgelijke wijze

als in de gevangenissen geschiedt, ook aan niet kerkelijke genoot-
schappen op geestelijke grondslag een plaats in te ruimen"(151). De

minister was bereid in de nadere uitwerking van de regeling te
overwegen "of en in hoeverre" aan deze wens tegemoet kon worden
gekomen(152); een grondslag voor deze uitbreiding werd niet terug-

gevonden in het gewijzigd ontwerp van wet(153), en evenmin, hoewel
in het verslag op de kwestie werd teruggekomen, in het nader
gewijzigd ontwerp(154): de huidige redactie is voor het eerst bij
amendement voorgesteld(155).

In een slotbepaling van de wet is vastgelegd dat de krachtens de
Beginselenwet kinderbescherming aan particuliere instellingen,
inrichtingen en tehuizen te stellen voorwaarden de geestelijke

grondslag onverlet laten(156).

Het Uitvoeringsbesluit kinderbescherming
Het Uitvoeringsbesluit kinderbescherming bevat in titel VI

Rijksinstellingen, Afdeling III Opvoeding en verzorging, enkele
bepalingen over de geestelijke verzorging van minderjarigen. Twee
artikelen hebben betrekking op godsdienstoefeningen en -onderwijs;
de overige artikelen betreffen in eerste instantie de geestelijke
verzorgers.

Godsdienstoefeningen en -onderwijs. Het eerste lid van artikel 169
bevat een herhaling van het eerste lid van artikel 23 van de Begin-
selenwet kinderbescherming, bepalend dat aan de in de rijksinrich-
tingen opgenomen minderjarigen gelegenheid wordt geboden tot deel-

name aan godsdienstoefeningen en -onderwijs hetzij bezinningssamen-
komsten van levensbeschouwelijke aard. Deelname is in principe ver-
plicht. Volgens het tweede lid van artikel 169 van het Uitvoerings-

besluit kinderbescherming worden deze minderjarigen in de gelegen-
heid gesteld persoonlijk contact met geestelijke verzorgers te

onderhouden. Deze bepaling is identiek aan artikel 23, derde lid,
Beginselenwet kinderbescherming.
Artikel 175, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit

kinderbescherming luidt:
"Op hun erkende godsdienstige kerk- en feestdagen - voor de
christelijke gezindten zondagen, voor de overige godsdienstige
gezindten gelijksoortige dagen daaronder begrepen - wonen de
minderjarigen de godsdienstoefeningen voor hun gezindte bij.

"
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Volgens het tweede lid nemen de minderjarigen deel aan het te

hunnen behoeve gegeven godsdienstonderwijs. Vrijstelling van de
verplichting tot bijwoning van godsdienstoefeningen en -onderwijs

kan op basis van het derde lid, op verzoek van ouders of voogden,
of om gewichtige redenen, verleend worden door de directeur.

Geestelijke verzorgers. Evenals de Gevangenismaatregel maakt het
Uitvoeringsbesluit kinderbescherming een onderscheid tussen cate-

gorieen geestelijke verzorgers. Artikel 170, eerste lid, bepaalt
dat aan iedere inrichting naar behoefte geestelijke verzorgers van
protestantse, rooms-katholieke en israelitische gezindte verbonden
Zijn. Daarnaast wordt volgens de artikelen 172 en 173 aan

geestelijke verzorgers van andere godsdienstige gezindten dan
waarvan een geestelijke verzorger aan de inrichting is verbonden en
aan geestelijke verzorgers vanwege de door de minister toegelaten

genootschappen op geestelijke grondslag binnen de grenzen door de
noodzakelijkheid van orde in de inrichting te stellen, gelegenheid
gegeven tot het behartigen van de geestelijke belangen van de tot

hun godsdienstige gezindte, c.q. genootschap behorende
minderjarigen.

De bepalingen betreffende benoeming en toezicht hebben alleen

betrekking op de in het eerste lid van artikel 170 van het Uit-
voeringsbesluit kinderbescherming bedoelde geestelijke verzorgers.
Artikel 171 bepaalt:

"1. De in het vorige artikel bedoelde geestelijke verzorgers
worden door Onze Minister benoemd op voordracht van het door de
kerken aangewezen orgaan.
2. Verzetten de eisen van de godsdienstige gezindte zich tegen

benoeming door de wereldlijke overheid, dan geschiedt deze door
de kerkelijke overheid of door het kerkbestuur, doch wordt de
benoemde niet zonder voorafgaande toestemming van Onze Minister
toegang tot de inrichting verleend."
Toezicht op de protestantse en rooms-katholieke geestelijke ver-

zorging wordt volgens het tweede lid van artikel 170 uitgeoefend

door respectievelijk de hoofdpredikant en de hoofdaalmoezenier bij
de inrichtingen van Justitie.
Verder bevat deze Afdeling in artikel 174 een bepaling omtrent

contact van geestelijke verzorgers met minderjarigen "met wier
geestelijke verzorging  zij  niet zijn belast". Deze geestelijke
verzorgers hebben voor het zich in verbinding stellen met de
minderjarigen de toestemming nodig van de directeur. Bovendien is

bepaald:
"Zij verrichten hun werkzaamheden met eerbiediging van ieders
geloofs- en levensovertuiging".

De hierboven genoemde artikelen over de geestelijke verzorging
betreffen alleen de in de rijksinrichtingen opgenomen minderjari-

gen. Het Uitvoeringsbesluit bevat verder slechts enkele verspreid
liggende bepalingen die met godsdienst te maken hebben en van toe-

passing zijn op particuliere inrichtingen en instellingen. Zo
bepaalt artikel 56, derde lid, van het Uitvoeringsbesluit kinder-
bescherming dat het besluit van de minister tot goedkeuring van
particuliere inrichtingen onder meer de door het bestuur opgegeven
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levens- of wereldbeschouwelijke grondslag vermeldt.
Volgens artikel 84 nemen particuliere opvangtehuizen

minderjarigen van elke godsdienstige gezindte en levensbeschouwing
op. De leiding van een dergelijk tehuis moet "zorg dragen dat de
minderjarige geestelijke verzorging ontvangt zoveel mogelijk
overeenkomstig zijn godsdienstige gezindte of levensbeschouwing".
De opdracht aan een particuliere instelling, tot opvoeding en

verzorging van een minderjarige die ter beschikking gesteld is van

de regering, geschiedt volgens artikel 191 "zo mogelijk slechts
(...) aan een instelling, die waarborg geeft voor een opvoeding
overeenkomstig de godsdienstige gezindte waartoe de minderjarige
behoort".

4. Geen beperking van godsdienstige of staatkundige vrijheid

Artikel 14a, eerste lid, Sr., opgenomen in het Eerste Boek,
Algemene bepalingen, Titel II Straffen, opent de mogelijkheid van
voorwaardelijke veroordeling. Aan de voorwaardelijke veroordeling
kunnen door de rechter bijzondere voorwaarden worden verbonden.
Artikel 14c Sr. gaat nader in op de bijzondere voorwaarden. Naast
de in het tweede lid van artikel 14c genoemde bijzondere voorwaar-

den inhoudende schadevergoeding, het zich ter verpleging tijdelijk
laten opnemen in een inrichting en het storten van een waarborgsom,
kunnen andere bijzondere voorwaarden het gedrag van de veroordeelde
betreffende worden opgelegd. Volgens artikel 14c, derde lid, Sr.
mogen de bijzondere voorwaarden de vrijheid van de veroordeelde
zijn godsdienst of levensovertuiging te belijden en de staatkundige
vrijheid niet beperken.
Artikel 37d opgenomen in Boek I, Titel III Uitsluiting, verminde-

ring en verhoging van de strafbaarheid, opent de mogelijkheid van
voorwaardelijke terbeschikkingstelling. Ook aan de voorwaardelijke
terbeschikkingstelling kunnen bijzondere voorwaarden warden verbon-
den. Artikel 37d, tweede lid, Sr. bepaalt:

"De artikelen 14b-k zijn van overeenkomstige toepassing, met dien
verstande: ..."

De voorgaande bepalingen (14c en 37d Sr.) zijn volgens artikel
77b, eerste lid, Sr. niet van toepassing op "degene die tijde van

het begaan van een strafbaar feit de leeftijd van twaalf jaren,
doch nog niet die van achttien jaren heeft bereikt". In Titel VIIIA
van het Eerste Boek, Bijzondere bepalingen voor jeugdige personen,
wordt wel rekening gehouden met de godsdienstige en staatkundige
vrijheid van deze personen. Wanneer de rechter op grond van de
artikelen 77w of 77y Sr. overgaat tot voorwaardelijke veroordeling

of voorwaardelijke invrijheidstelling, wordt volgens artikel 77z
Sr. een proeftijd voor ten hoogste twee jaar bepaald. Volgens het

tweede lid van dat artikel kunnen bijzondere voorwaarden worden
gesteld het gedrag van de veroordeelde betreffende; "deze mogen de
godsdienstige of staatkundige vrijheid van de veroordeelde niet
beperken".
Ook in het Wetboek van Strafvordering wordt gesproken over de

godsdienstige en staatkundige vrijheid, namelijk in Boek IV Eenige
rechtsplegingen  van bij zonderen aard, Titel VII Rechterlijke
bevelen ter handhaving van de openbare orde. Artikel 540 Sv. luidt:
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"In het geval van ontdekking op heeterdaad van eenig strafbaar
feit waardoor de openbare orde ernstig is aangerand en ter zake
waarvan voorloopige hechtenis niet is toegelaten, kunnen de maat-
regelen in de navolgende bepalingen omschreven, worden toegepast,
indien tegen den verdachte gewichtige bezwaren bestaan en er

groot gevaar is voor herhaling of voortzetting van dat feit."
Op grond van artikel 543, tweede lid, Sv. geeft de rechter-commis-
saris de verdachte "voor een bepaalden termijn de noodige bevelen
ter voorkoming van herhaling of voortzetting van het feit en vor-
dert van hem eene bereidverklaring tot nakoming van die bevelen. "

"De bevelen mogen de godsdienstige en staatkundige vrijheid niet
beperken.", volgens het vijfde lid van dat artikel. Na bereid-
verklaring volgt invrijheidstelling. Over de inverzekeringstelling
op basis van artikel 545 Sv. wordt door de rechter-commissaris met
inachtneming van artikel 543 Sv. beslist.

De artikelen 543, vijfde lid, en 545 Sv. kwamen in het Wetboek
van Strafvordering van 1921(157) voor als artikelen 515, vijfde
lid, en 517.
De redactie van artikel 14c, derde lid, Sr. dateert van

1986(158).  Bij de gelegenheid  van  de wij ziging  van de regeling  van
voorwaardelijke veroordeling werd het voorheen geldende verbod tot

beperking van de godsdienstige of staatkundige vrijheid uitgebreid
met het verbod tot beperking van de vrijheid van levensovertuiging.

De wetswijziging betrof ook de invrijheidstelling. Als uitvloeisel
van de vervanging van de regeling van voorwaardelijke invrijheid-
stelling door een regeling betreffende vervroegde invrijheidstel-
ling verviel de tot dan toe geldende bepaling van artikel 15a,
tweede lid, dat de bijzondere voorwaarden te verbinden aan de voor-

waardelijke invrijheidstelling niet de godsdienstige of staatkun-
dige vrijheid mochten beperken.
Bepalingen met de strekking van artikel 14c, derde lid, en het

voormalige 15a, tweede lid, Sr. werden met de voorwaardelijke

veroordeling en voorwaardelijke invrijheidstelling in 1915 in het
Wetboek van Strafrecht geintroduceerd(159). In het oorspronkelijk
ontwerp kwamen de betreffende clausules niet voor. Als tegemoet-
koming aan de kritiek die in het voorlopig verslag was verwoord op
de ruime mogelijkheden voor de rechter om bijzondere voorwaarden te

stellen, werden zij in het gewijzigd ontwerp opgenomen(160), en
vervolgens in het nader gewijzigd ontwerp iets anders geformu-
leerd(161). Een uitdrukkelijke fundering in de vrijheid van gods-
dienst ontbreekt hier historisch gezien.
Voorwaarden die op grond van deze clausule niet gesteld mogen

worden, zijn onder meer "aansluiting bij een bepaald
kerkgenootschap; naleving van kerkelijke voorschriften; vlijtig
kerkbezoek; noch uitoefening van het kiesrecht in een bepaalde
richting of het zich niet verkiesbaar stellen"(162).
Bij arrest van 10 november 1959 oordeelde de Hoge Raad dat een

bijzondere voorwaarde - opgelegd  bij de voorwaardelijke bijkomende
straf - inhoudende "dat veroordeelde zich binnen drie weken na het
ingaan van den proeftijd zal verzekeren en verzekerd zal blijven
gedurende den gehelen proeftijd tegen wettelijke aansprakelijkheid

met betrekking tot het besturen en doen of laten besturen van
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motorrijtuigen op de voor het openbaar rij- en ander verkeer
openstaande wegen" niet in strijd met het bepaalde in artikel 14c
Sr. De veroordeelde had daar principiele godsdienstige bezwaren
tegen en had zich daarom in het verleden ook niet verzekerd. De
Hoge Raad overwoog dat:

1,

de opgelegde bijzondere voorwaarde, in verband met de hiervoren
vermelde overweging van het vonnis, aldus zal moeten worden
verstaan, dat zij niet wordt overtreden indien gereq. zich niet
als voormeld verzekert, mits hij maar gedurende den proeftijd
zich onthoudt van het besturen en doen of laten besturen van
motorrij tuigen  op  de  voor het openbaar  rij- en ander verkeer
openstaande wegen, hoedanige onthouding zijn godsdienstige
vrijheid niet beperkt."(163)

In het vonnis van de rechtbank speelde bij de overweging een rol
dat de veroordeelde geen verhaal kon bieden voor de door hem aan
een ander toegebrachte schade(164).

C. Godsdienstvrijheid in het burgerlijk recht

Fundamentele rechtsbeginselen die ten grondslag liggen aan in de

Grondwet en internationale verdragen neergelegde klassieke grond-
rechten, werken door in burgerlijke verhoudingen. Dit geldt ook
voor de beginselen waarvan artikel 6 Grondrecht voor de verhouding
tussen overheid en burger de neerslag vormt. De doorwerking in
burgerlijke verhoudingen kan op verschillende manieren geschieden:
door expliciete wetsbepaling, maar ook door interpretatie van
"open" wettelijke begrippen door de rechter(165). De belangstelling
voor deze doorwerking,  ook wel "horizontale werking" van grondrech-
ten genoemd(166), heeft door de Grondwetsherziening van 1983 een
belangrijke impuls gekregen(167). Het verschijnsel als zodanig
dateert echter van lang v66r 1983.

In deze paragraaf wordt aan de hand van enige wetsbepalingen en
enkele recente rechterlijke uitspraken nagegaan op welke wijze het
burgerlijk recht godsdienstvrijheid beschermt en beperkt. Aller-
eerst wordt aandacht besteed aan het personen-, familie- en erf-
recht (1.); vervolgens komt de godsdienstvrijheid in de relatie
tussen werkgever en werknemer aan de orde (2.).

1. Personen-, familie-, en erfrecht

Huwelijk. Artikel 1:68 BW bepaalt:
"Geen godsdienstige plechtigheden zullen mogen plaats hebben,
voordat de partijen aan de bedienaar van de eredienst zullen
hebben doen blijken,  dat het huwelijk ten overstaan van de
ambtenaar van de burgerlijke stand is voltrokken. "

De bedienaar van de godsdienst die enige godsdienstige plech-
tigheid met betrekking tot de huwelijksvoltrekking verricht voordat
hem door partijen is gebleken van het bestaan van het burgerlijk
huwelijk, is volgens artikel 449 Sr. strafbaar. De strafbaarstel-
ling van dit laatste artikel beperkt zich tot de bedienaar van de

godsdienst en strekt zich dus niet, zoals aanvankelijk was voor-
gesteld(168), uit tot een ieder die genoemde plechtigheden ver-
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richt; er wordt een genootschappelijke binding verondersteld.
De artikelen 1:68 BW en 449 Sr. zijn strikt in die zin dat zij

beide niet alleen eisen dat een burgerlijk huwelijk is voltrokken,
maar ook dat dit de betreffende bedienaar van de godsdienst zelf is
gebleken, en wel door partijen. Ruim is het begrip "godsdienstige
plechtigheid", bedoeld om discussies uit te sluiten omtrent de

werkelijke aard van de verrichte plechtigheden(169).
De Hoge Raad oordeelde in een arrest van 1971(170) dat de beper-

king van godsdienstvrijheid die artikel 449 Sr. vormt, valt binnen
de beperkingsclausule van artikel 9 van het Europees Verdrag.

Echtscheiding. Volgens artikel 1:151 BW wordt echtscheiding uit-
gesproken op vordering van een echtgenoot wanneer het huwelijk
duurzaam ontwricht is, of op gemeenschappelijk verzoek volgens
artikel 1:154, eerste lid, BW wanneer beide echtgenoten van oordeel
zijn dat het huwelijk duurzaam ontwricht is. Verschil van godsdien-
stige opvattingen kunnen hierbij een rol spelen. Zo overwoog de
Rechtbank Zwolle naar aanleiding van het beroep van gedaagde op
haar godsdienstvrijheid, dat de grondwettelijk gegarandeerde
godsdienstvrijheid:

"
niet inhoudt dat een meningsverschil van godsdienstige aard niet
zou kunnen leiden tot een zodanige verwijdering tussen pp. dat -

de verdere omstandigheden van het geval in aanmerking genomen -
sprake kan zijn van een duurzame ontwrichting van het huwe-
lijk"(171).

Artikel 1:30 BW bepaalt dat de wet het huwelijk alleen in zijn
burgerlijke betrekkingen beschouwt. Deze bepaling staat niet in de
weg aan een vordering tot medewerking van een kerkelijke echtschei-
ding. Een weigering tot medewerking kan onrechtmatig zijn wegens

strijd met de zorgvuldigheidsnorm(172). Financiele bijdragen van
overheidswege in de kosten van een kerkelijke echtscheidingsproce-
dure worden niet verstrekt op grond van de Wet rechtsbijstand on-
en minvermogenden(173).

Godsdienst kan een rol spelen in het kader van de alimentatie. De
alimentatieverplichting van een leider van een gospelgroep ten aan-
zien van zijn ex-vrouw werd door de Rechtbank Dordrecht opgeheven.
Het optreden van de groep werd "ingegeven door religieuze overtui-
gingsdrang waarbij financiele motieven geen enkele rol spelen". De
rechtbank overwoog "dat de op verzoeker drukkende
alimentatieverplichting verzoeker niet mag beletten zijn leven in
te richten overeenkomstig zijn religieuze overtuiging"(174).

Conflict tussen ouders en kinderen. Een enkele keer wordt de
rechter geroepen ter beslechting van conflicten tussen ouders en

kinderen waarbij een beroep wordt gedaan op godsdienstige opvat-
tingen. Hieronder worden twee recente rechterlijke uitspraken op

dit terrein weergegeven.
Volgens artikel 1:35, eerste lid, BW kan een minderjarige geen

huwelijk aangaan zonder toestemming van de ouders die tot hem in

familierechtelijke betrekking staan. Artikel 1:36 BW luidt:
"1. Voorzover een volgens het vorige artikel vereiste toestem-
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ming niet wordt verkregen, kan zij op verzoek van de minderjarige
door die van de kantonrechter worden vervangen.
2. Zodanige vervanging is echter niet geoorloofd, indien een
ouder, die het gezag over zijn wettig kind uitoefent, zijn toe-
stemming weigert.

11

De Kantonrechter Gorinchem(175) verleende op basis van artikel
1:36, eerste lid, BW vervangende huwelijkstoestemming aan een
minderjarig meisje. Haar ouders hadden toestemming geweigerd wegens

het feit dat hun dochter (alsmede de aanstaande echtgenoot) op
grond van haar overtuiging zich weigerde in te schrijven bij een

kerkgenootschap. Nadat de kantonrechter met aanhaling van een
beschikking van de Hoge Raad(176) vaststelde dat de ouders op dit
punt geen aan de rechterlijke macht onttrokken vetorecht toekomt -
in verband met artikel 12 van het Europees Verdrag - , overwoog
hij:

dat de door de ouders gegeven motivering voor hun weigering
(...) niet redelijk is omdat die in strijd is met de vrijheid van
godsdienst en overtuiging waarop hun thans als verzoekster optre-

dend kind en haar partner op grond van art. 9 van eerdergenoemd
verdrag recht hebben, zodat aan die weigering voorbij wordt
gegaan".

Tot een uitdrukkelijke belangenafweging kwam de president van de
Rechtbank Zwolle(177) in een geval waarin de ouders op grond van
een christelijke levensovertuiging weigerden ten behoeve van hun
18-jarige dochter een op grond van artikel 17, eerste lid, van de
Paspoortinstructie Nederland 1952 vereiste verklaring van geen
bezwaar af te geven voor het verkrijgen van een paspoort voor een
buitenlandse vakantiereis met haar vriend, met wie zij tegen de wil

van de ouders samenwoonde. De president overwoog onder meer:
"
Slechts indien zou vaststaan dat gedaagden in dit geval van de

ouderlijke macht een gebruik zouden maken dat evident in strijd
is met het in een goede opvoeding gelegen doel, waartoe die macht
gegeven is danwel op onredelijke gronden zouden weigeren van de
uit die ouderlijke macht voortvloeiende bevoegdheden gebruik te
maken, zou er - wanneer het belang van M(...) zwaarwegend genoeg
zou zijn om een zodanig vergaande beslissing te rechtvaardigen -
voor een dwangvoorziening ruimte zijn. "

Van dit laatste was volgens de rechter in dit geval geen
sprake(178).

Ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing. De rechter treedt niet

in een waardering van godsdienstige overtuigingen. Het Hof
Arnhem(179) overwoog dat:

"Zij, die de ouderlijke macht over hun kinderen uitoefenen in
beginsel vrij zijn de godsdienstige inslag van de opvoeding te

bepalen, doch dit geenszins medebrengt dat de rechter, gesteld
voor de keuze wie van de ouders na een scheiding van tafel en bed

de ouderlijke macht zal uitoefenen, op grand van de bij hen of
een hunner levende geloofsovertuiging aan de ene ouder de voor-
keur zou moeten geven boven de andere ouder".

Dit betekent echter niet dat de rechter in het geheel geen rekening
houdt met de aard van de geloofsovertuiging. In oudere jurispruden-
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tie(180) is bij de beslissing over de voogdij de geloofsrichting

waartoe de eventuele toekomstige voogd (en diens gezin) behoorde
een factor van duidelijk belang; wel konden bepaalde omstandigheden
die het belang van het kind betroffen ook aanwijzing van een voogd
van een andere geloofsrichting dan die van het kind rechtvaardigen.
De artikelen 1:255, derde lid, en 263, tweede lid, BW dragen de

rechter op rekening te houden met de godsdienstige overtuigingen
van zowel ouders als kinderen(181). Het gebod rekening te houden

met godsdienstige overtuiging gaat niet zover dat een pleeggezin
exact dezelfde geloofsrichting moet aanhangen. De Hoge Raad(182)
overwoog ten aanzien van de uithuisplaatsing van een onder toezicht
gestelde minderjarige:

"dat art.  263,  lid 2,  Boek 1 B.W., de rechter voorschrijvende te
letten op de godsdienstige gezindheid van het kind en van het
gezin waartoe het behoort, de rechter niet verplicht een plaat-
sing in een pleeggezin af te wijzen omdat dit gezin niet dezelfde
godsdienstige overtuiging zou zijn toegedaan als het kind en de
ouders; dat het Hof blijk geeft aan vorenbedoeld voorschrift te
hebben voldaan door te overwegen "dat het gezin (...) een chris-
telijke levensovertuiging heeft en dat M.M. de mogelijkheid heeft
in dat gezin geheel overeenkomstig haar eigen godsdienstige
overtuiging te leven", zodat ook dit onderdeel te vergeefs is

voorgesteld"(183).
Volgens de Rechtbank 's-Gravenhage(184) beogen de artikelen

1:255, derde lid, en 1:263, tweede lid, BW mede het vertrouwen te
beschermen van ouders "dat bij de begeleiding van de minderjarige
de  in hun gezin geldende morele normen worden gerespecteerd";   deze
waren in casu gebaseerd op de katholieke geloofsovertuiging van de
ouders. De opvattingen van de minderjarige, die wel tevreden was
met de haar in het tehuis verleende vrijheid, werden hier niet

aangemerkt als een (uitvloeisel van) godsdienstige gezindheid.
Bij verschil van overtuiging gaat die van de ouders niet altijd

boven die van kinderen. In het kader van ondertoezichtstelling met
uithuisplaatsing van een minderjarig Marokkaans meisje schaarde de
Hoge Raad zich achter het hof dat het beroep van de vader op arti-
kel 27 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en
politieke rechten verworpen had met de overweging dat het "daarin
neergelegde recht om zijn "eigen cultuur te beleven" en zijn "eigen
godsdienst te belijden en in de praktijk toe te passen" niet
zodanig mag worden uitgeoefend dat men de rechten en vrijheden van
anderen (...) dreigt aan te tasten".(185)

Adoptie en ouderlijke macht. Een direct conflict tussen ouders en

de staat doet zich voor bij de weigering van een beginseltoestem-
ming voor adoptie op grond van godsdienstige opvattingen van de
aspirant pleegouders. Hoewel hier buiten het terrein van het

burgerlijk recht getreden wordt, vindt bespreking van dit onderwerp
plaats gezien de samenhang met de hiervoor besproken gezins-
relaties. De Afdeling rechtspraak heeft enkele malen een uitspraak
gedaan in een dergelijk conflict. Het ging daarbij om een beroep
tegen een afwijzing van een beginseltoestemming voor adoptie van

een buitenlands pleegkind door de staatssecretaris van Justitie,
ingesteld door Jehova's Getuigen die uitdrukkelijk verklaarden
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wegens hun godsdienstige overtuiging inentingen en bloedtransfusies
af te wijzen, ook voor eventuele pleegkinderen. Op grond van het

beleid van de staatssecretaris onder meer neergelegd in de Vreemde-
lingencirculaire, vormde een dergelijke houding in beginsel een
grond voor weigering. De Afdeling rechtspraak stelde zich op het
standpunt dat het beleid niet strijdig was met artikel 9, eerste
lid, van het Europees Verdrag; van uitoefening van godsdienstvrij-
heid was volgens de Afdeling rechtspraak geen sprake:

"De opneming door pleegouders van een buitenlands pleegkind in
hun gezin is immers op zichzelf niet aan te merken als een prak-
tische toepassing van de godsdienst of overtuiging van die pleeg-
ouders in de zin van voornoemd art. 9 eerste lid.
Door, in overeenstemming met het door hem in voornoemde circu-
laire van 6 juni 1979 uitgestippelde beleid, op de aanvraag van
appellanten om een beginseltoestemming afwijzend te beschikken op
de grond dat appellanten met betrekking tot bloedtransfusies niet

het voornemen hebben het kind de gangbare medische behandelingen
van preventieve of curatieve aard te laten ondergaan die voor het

kind van levensbelang zijn, heeft verweerder aan de belijdenis
door appellanten van hun godsdienst of overtuiging dan ook geen
belemmering opgeworpen."(186)
In het ene geval werd de afwijzing van de beginseltoestemming

geaccepteerd, waarbij overigens de indruk wordt gewekt dat de Afde-
ling op twee gedachten hinkt: enerzijds wordt het belang van het

kind als het juiste uitgangspunt voor het betreffende adoptiebeleid
erkend, terwijl bij de verwerping van het beroep op het gelijk-
heidsbeginsel mede het verschil in belang van de als voorbeeld aan-
gehaalde pleegouderparen  bij de toewij zing  van een adoptiefkind
betrokken werd(187). In het tweede geval werd de afwijzing vernie-
tigd, niet wegens strijd met het gelijkheidsbeginsel waarop appel-

lanten zich hadden beroepen, maar wegens strijd met het motive-
ringsbeginsel: de verschillende behandeling ten opzichte van andere

gevallen was niet voldoende gemotiveerd(188).
De (uit godsdienstige overtuiging voortvloeiende) houding van

ouders ten opzichte van het laten verrichten van gangbare medische
behandelingen bij hun kinderen kan voor de staat ook een reden tot

ingrijpen vormen op grond van regels van burgerlijk recht. In
tegenstelling tot de hierboven besproken gevallen van adoptie van
buitenlandse kinderen waar van overheidswege wordt opgetreden door
een beginseltoestemming te weigeren vanwege het huldigen van een
opvatting ten aanzien van medicatie terwijl op voorhand niet vast
hoeft te staan dat die medische voorziening aangewezen zal zijn,
gaat  het  hier  om een ingrij pen wanneer de noodzaak van medische
behandeling zich in concreto voordoet(189). Het ingrijpen kan
geschieden door ondertoezichtstelling van het kind of ontzetting
uit de ouderlijke macht(190).

Erfrecht. In een serie op dezelfde kwestie betrekking hebbende
vonnissen en arresten(191), gewezen tussen 1923 en 1929, speelde de
vraag naar de toelaatbaarheid van een voorwaarde in een testament

die als volgt luidde:
"dat ingeval de ingestelde erfgenaam uit een door haar eventueel
aan te gaan huwelijk kinderen mocht krijgen, die niet voor den
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aanvang van hun tweede levensjaar in de Nederduitsch Hervormde

Kerk zijn gedoopt, de voormelde erfstelling zal vervallen en het
genoemde overschietende deel van de nalatenschap der testatrice
zal worden geerfd door ...".

Volgens de voorwaarde verviel de erfstelling inderdaad: de oor-
spronkelijk ingestelde erfgename die zelf rooms-katholiek was,
trouwde met een rooms-katholieke man en hun kinderen werden in de
Rooms-Katholieke Kerk gedoopt. De echtgenoot bestreed vervolgens
namens zichzelf en zijn kinderen de voorwaarde van het testament.
Hij beriep zich op artikel 935 BW dat bepaalt dat een voorwaarde in
strijd met de goede zeden voor niet geschreven moet worden gehou-
den. De Hoge Raad overwoog hieromtrent:

"dat toch voor de ouders de doop hunner kinderen eene zaak is,
die zij vrijelijk overeenkomstig hunne godsdienstige overtuiging
behooren te beslissen, zonder dat overwegingen van geldelijken

aard daarbij invloed mogen oefenen;
dat echter de onderhavige erfstelling voor de moeder aan het doen
doopen harer kinderen in een bepaald kerkgenootschap een gelde-
lijk voordeel verbindt, zulks zonder rekening te houden met het-

geen hare godsdienstige overtuiging haar bij het nemen van haar
besluit gebiedt en al zou alsdan de doop in het bedoelde kerk-
genootschap met hare godsdienstige overtuiging niet in overeen-
stemming zijn"(192).

Godsdienst(vrijheid) speelde in dit geval dus een rol bij de inter-
pretatie van het open begrip "goede zeden"(193)(194).

2. Godsdienstvrijheid in de relatie tussen werkgever en werknemer

Niet alleen de wetgever(195), ook de rechter houdt rekening met
godsdienstige belangen waar het de verhouding tussen werkgever en
werknemer betreft. De Hoge Raad(196) heeft in een vrij recent
arrest betekenis toegekend aan godsdienstvrijheid bij de inter-

pretatie van het begrip "dringende reden" voor ontslag op staande
voet(197), zonder overigens in de overwegingen te verwijzen naar in

de Grondwet of verdragen neergelegde waarborgen van godsdienstvrij-
heid. Een islamitische werkneemster was op staande voet ontslagen
nadat zij voor het vieren van een islamitische feestdag was wegge-
bleven van haar werk zonder dat zij toestemming hiertoe had verkre-
gen. Tevoren had zij wel om toestemming voor het opnemen van een

vrije dag verzocht; dit was haar echter geweigerd. De Hoge Raad
ging in zijn overwegingen minder ver dan de rechtbank was gegaan,
maar overwoog wel het volgende:

"Echter zal - daargelaten specifieke regelingen in de arbeids-
voorwaarden - in de regel de aanwezigheid op het werk in rede-
lijkheid niet kunnen worden verlangd van een werknemer die tijdig
tevoren, onder opgaaf van redenen, toestemming voor het opnemen

van een snipperdag heeft gevraagd voor de viering van een voor
hem belangrijke godsdienstige feestdag. Dit zal anders kunnen
zijn indien te verwachten valt dat de gang van zaken in het

bedrijf van de werkgever ernstig zal worden geschaad door de
afwezigheid van de betrokken werknemer op die dag. Of dit laatste
afwijking van vorenbedoelde regel wettigt, zal naar de omstandig-
heden van het geval moeten worden beoordeeld."
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In de overwegingen wordt ook aandacht besteed aan de betekenis van
algemeen erkende christelijke feestdagen in verhouding tot feest-

dagen van andere religies(198).

Slot

Hieronder wordt de houding van de staat tegenover de individuele

godsdienstvrijheid geevalueerd, waarbij de volgende indeling wordt
aangehouden: godsdienstige overtuigingen (1.), godsdienstvrijheid
van personen die tot de overheid in een bijzondere positie staan

(2.) en godsdienstvrijheid in het burgerlijk recht (3.). Vervolgens
wordt stilgestaan bij het in wetgeving en rechtspraak aanwezige
verband tussen enerzijds individuele overtuigingen en anderzijds de

kerkelijke organisatie en de gemeenschappelijk beleden overtuiging
(4.) en bij de uitbreiding van de werkingssfeer van wettelijke
bepalingen tot levensovertuiging (5.). Daarna wordt de betekenis

van de godsdienstvrijheid zoals gegarandeerd in de Grondwet en in
internationale verdragen voor de individuele godsdienstvrijheid in
het algemeen toegelicht (6.).

1. Godsdienstige overtuigingen

Het scherpst komt de moeilijkheid van de afweging tussen het
toekennen van de vrijheid aan een individu te handelen volgens zijn

godsdienstige overtuiging en het handhaven van de wettelijke
gedragsnormen(199), naar voren in de jurisprudentie. De rechter zal
in het concrete geval van een conflict tussen normen van een indi-

vidu en de wettelijke normen een uitdrukkelijke afweging moeten
maken. Deze afweging kan juridisch de vorm hebben van een toetsing
van de bestreden wettelijke  norm aan artikel 9  van het Europees
Verdrag, artikel 18 van het Internationaal Verdrag en eventueel ook
aan artikel 6 Grondwet, of een beoordeling van een beroep op
gewetensbezwaren buiten deze artikelen om(200).
Uit de wetgeving blijkt de gemaakte afweging, voor zover al een

conflict met godsdienstige overtuigingen te voorzien was, vaak

slechts impliciet. Dit is het geval wanneer geen, of alleen algeme-
ne uitzonderingsmogelijkheden zijn opgenomen. Mogelijk blijkt uit
de totstandkomingsgeschiedenis in hoeverre op dit punt bewuste

keuzen zijn gemaakt.
Niet alleen bij het maken van een afweging in geval van een

conflict tussen individuele en wettelijke normen neemt de rechter
ten opzichte van de wetgever een meer in het oog springende positie

in: ook wanneer uitsluitend de interpretatie van de wettelijke
norm, en niet de norm zelf betwist wordt zal de rechter nagaan in
hoeverre de godsdienstige overtuiging een relevante factor is bij
de interpretatie. In het wetgevingsproces komen dergelijke vragen
zelden of niet aan de orde.

Rechterlijke toetsing aan artikel 9 van het Europees Verdrag en
artikel 18 van het Internationaal Verdrag

De rechter stelt zich terughoudend op bij de toetsing aan artikel

9 van het Europees Verdrag en artikel 18 van het Internationaal
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Verdrag: de afweging tussen het toekennen van de vrijheid van
handelen volgens zijn godsdienstige overtuiging en het handhaven

van de wettelijke norm, valt uit in het voordeel van het laatste.
Niet alleen het feit dAt terughoudendheid wordt betracht, maar
vooral de wijze waarop deze terughoudendheid juridisch tot uit-

drukking komt, is interessant. Hoe wordt de verwerping van het
beroep op de verdragsartikelen geconstrueerd?

Met de terughoudende opstelling van de rechter hangt samen het

feit dat in de rechterlijke overwegingen veelal een negatieve
omschrijving van de betekenis van het desbetreffende verdrags-
artikel te vinden is. Na een citaat of parafrase van het verdrags-

artikel wordt aangegeven wat het niet inhoudt en wat het artikel
niet betekent. Dit was het geval in het AOW-arrest, de arresten van
het Hof Leeuwarden, het Noodwachterarrest en het geitarrest.
Deze negatieve omschrijving wordt soms direct zo sterk toege-

spitst op het concrete geval, zoals in laatstgenoemd arrest, dat er
nauwelijks meer sprake is van een motivering. In feite wordt erin
niets anders dan een constatering van de verwerping van het beroep
gegeven.
In andere arresten is wel eerst een interpretatie van de ver-

dragsbepaling gegeven als schakel tussen de bepaling zelf en de

afwijzing van het beroep. Deze interpretatieve overwegingen werpen
licht op de met elkaar samenhangende aspecten van de inhoud van de
in de verdragsbepalingen voorkomende begrippen geweten, godsdienst
en levensovertuiging, en van de mate van erkenning van een voor
toetsing aan de verdragsbepalingen relevant conflict tussen indi-

viduele normen en de wettelijke normen, alsmede van de waardering
van de in wetgeving voorkomende vrijstellingsmogelijkheden van
verplichtingen in het licht van de verdragsbepalingen.

Over de betekenis van de in verdragsbepalingen gegarandeerde
vrijheid van geweten bestaat geen overeenstemming(201). Van Eck
vatte deze vrijheid in zijn noot bij het Noodwachterarrest(202) op

"als  vriJheid van gewetensvorming en van uitdragen van de gewetens-

overtuiging". Als zodanig wordt deze vrijheid ook gewaarborgd door
artikel 7 Grondwet(203). Zo reiken ook de vrijheid van godsdienst
en levensovertuiging niet zo ver dat zij het overtreden van
wettelijke voorschriften op basis daarvan rechtvaardigen(204).
Het AOW-arrest, de arresten van het Hof Leeuwarden en het geit-

arrest liggen geheel in de lijn van deze visie. Overwogen werd
immers zowel ten aanzien van de vrijheid van geweten als van de
vrijheid van godsdienst en (levens)overtuiging dat deze niet
inhouden een toetsing van wetten aan het eigen besef van goed en

kwaad, c.q. aan zijn godsdienstige opvattingen of aan zijn
overtuiging. Het trekken van consequenties uit een dergelijke

toetsing voor het handelen wordt hier a fortiori niet onder
begrepen.
Deze visie heeft terecht kritiek ontmoet(205): ook de vrijheid

van handelen op basis van geweten, godsdienst en levensovertuiging
wordt in principe door de genoemde verdragsartikelen gegaran-
deerd(206). De consequentie van een ruimere opvatting van de
betekenis van de begrippen geweten, godsdienst en levensovertuiging
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is dat een beroep minder snel verworpen wordt vanwege het feit dat
het gegarandeerde recht niet geraakt wordt, maar wegens het feit
dat de beperking daarvan binnen de clausulering valt.
Hoewel de Hoge Raad niet helemaal kon ontkennen dat tenminste

sommige vormen van handelen onder de in artikel 9 van het Europees
Verdrag gegarandeerde recht vallen, zijn deze uiterst minimaal
opgevat(207). Blijkens de uitspraak op het beroep van de antropo-
sofische huisarts aanvaardt de Afdeling rechtspraak wel dat hande-
len volgens de overtuiging in principe valt onder de in verdragen
gegarandeerde godsdienstvrijheid. Desalniettemin werd een restric-
tie ingebouwd door te eisen dat er sprake moest zijn van een "naar

objectieve maatstaven directe uitdrukking" van de overtuiging.
Deze laatste uitdrukking geeft aanleiding tot bespreking van het

volgende: in hoeverre maakt het verschil of men zich in dit verband
beroept op louter zijn eigen opvattingen omtrent goed en kwaad,
zijn eigen godsdienstige opvattingen en levensovertuiging, of op

algemeen bekende, door (kerkelijke) organisaties (uit)gedragen
opvattingen die men tot de zijne heeft gemaakt? Deze vraag is

enkele malen zijdelings in de rechtspraak aan de orde gekomen; het
beantwoorden ervan is echter min of meer ontweken. In het geit-
arrest lichtte de Officier van Justitie die rekwirant van cassatie
was van het vonnis van de economische politierechter zijn beroep
als volgt toe:

"Ten onrechte heeft de Ec.Pol.r. aangenomen dat de verd.,  die  in
verband met de komende Ramadan op rituele wijze een geit slacht-
te, aldus handelende de voorschriften van zijn godsdienst
onderhield, nu de hieromtrent t.t.r.z. gehoorde deskundige (...)
onder meer heeft verklaard:
"
De Mohammedaan is niet verplicht voor de Ramadan een dier te
slachten, doch het is een goede gewoonte zulks te doen.",

en overigens t.t.r.z. dienaangaande niets is gebleken. Het
onderhavige slachten was derhalve geen vorm van godsdienst
belijden, waartoe art. 9 van bovenaangehaald verdrag het vrije
recht geeft.

1,

De Hoge Raad ging niet rechtstreeks op deze toelichting in, maar

hield een slag om de arm door "zo dit slachten het karakter zou
hebben van een belijden van godsdienst of overtuiging door het
onderhouden van de geboden en voorschriften in de zin van gemelde
verdragsbepaling" de beperking van de vrijheid toelaatbaar te
achten(208).

In het eerste Hindoestaans offervonnis is te lezen:
"De Kantonrechter is van oordeel dat het Hindoeisme geen strenge
cultusbeleving voorschrij ft."(209)

In het kader van de Winkelsluitingswet 1976 kwam bij het College
van Beroep voor het bedrijfsleven de vraag naar het honoreren van
individuele opvattingen omtrent de wekelijkse rustdag aan de
orde(210).
Voor een rechter die met een beroep op gewetensvrijheid, vrijheid

van godsdienst of levensovertuiging wordt geconfronteerd is dit
geen eenvoudig probleem, tenzij de wet zich er duidelijk over
uitlaat. Een toetsing door de rechter van de juistheid van de

weergave van de collectief beleden opvattingen ligt meer voor de
hand wanneer iemand zich voor de rechter daarop expliciet beroept.
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Toch is voorzichtigheid hier wel geboden: een godsdienstige
overtuiging of levensovertuiging kan zeer wel gemeend en honoreer-
baar zijn zonder dat deze precies overeenkomt met die van anderen.
Dit geldt des te meer voor een gewetensovertuiging.

Samenhangend (maar niet samenvallend) met het aspect van de
rechterlijke opvatting over de betekenis van de begrippen geweten,
godsdienst en levensovertuiging, is het aspect van de mate van
erkenning van een voor toetsing aan de verdragsbepalingen relevant
conflict tussen individuele normen en wettelijke normen.

Toetsing van de verplichtingen neergelegd in de Algemene Ouder-
domswet aan artikel 9 van het Europees Verdrag kwam volgens de Hoge
Raad niet aan de orde omdat de de daarin "vervatte regeling van een
de gehele bevolking omvattende verplichte verzekering tegen de

geldelijke gevolgen van ouderdom ligt buiten het gebied dat door
artikel 9 van het Verdrag wordt bestreken". Dergelijke overwegingen
zijn ook te vinden in de arresten van het Hof Leeuwarden en het

Noodwachterarrest(211). Door op grond van het karakter van de
bestreden wetgeving op zich - en dus los van het door de justitia-
bele daartegen aangevoerde bezwaar - al te concluderen dat toetsing

aan de verdragsbepaling niet aan de orde kan komen, wordt de moge-
lijkheid van het bestaan van een conflict tussen de wettelijke en

de individuele norm bij voorbaat eenvoudigweg al ontkend. Juridisch
is deze houding te zien als een ontkenning van het gegeven dat

algemene beperkingen van grondrechten ook beperkingen van grond-
rechten zijn(212). Deze houding is af te wijzen.

In enkele uitspraken heeft de rechter in het licht van de in
verdragsbepalingen verzekerde grondrechten een waardering gegeven
van specifieke wettelijke uitzonderingsmogelijkheden voor
gewetensbezwaarden. De Hoge Raad verwierp in het Noodwachterarrest
de  stelling  dat de wetgever op grond van (artikei-9-van)  het  Euro-

-pees Verdrag steeds verplicht zou zijn in een wettelijke regeling
een vrijstellingsmogelijkheid van de daarin neergelegde
verplichtingen voor gewetensbezwaarden op te nemen. Daarbij beriep

de Hoge Raad zich op inhoud en strekking van het verdrag. Dit
standpunt is juist. De wetgever zal zich echter wel moeten
realiseren of de wettelijke regeling die een inbreuk maakt (of kan
maken) op het recht van geweten, godsdienst of levensovertuiging
valt binnen de beperkingsclausule.

In het AOW-arrest ging de Hoge Raad meer in het bijzonder in op
de betekenis in het licht van artikel 9 van het Europees Verdrag
van de vrijstellingsmogelijkheid opgenomen in de Algemene Ouder-
domswet. De overwegingen van de Hoge Raad hieromtrent doen echter
gewrongen aan. De Hoge Raad oordeelde dat gezien het feit dat de
Algemene Ouderdomswet zelf geen betrekking had op het in artikel 9
van het Europees Verdrag gegarandeerde recht, een met het oog op
gewetensbezwaren opgenomen vrijstellingsregeling geen nakoming van
de verdragsbepaling inhield. De vrijstellingsregeling was een boven
het verdrag uitgaande tegemoetkoming aan gewetensbezwaarden. De
Hoge Raad lijkt in dit arrest de gevangene te zijn van de eigen
redenering: omdat toetsing aan artikel 9 niet aan de orde kan komen
- het conflict tussen de godsdienstige norm en de wettelijke norm
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was tevoren al ontkend -  kan ook in de vrijstellingsregeling geen
nakoming van de verdragsverplichting gezien worden(213).
Een overweging van de rechter als in het WAM-arrest, waarin

overigens geen beroep werd gedaan op een verdragsbepaling, dat de
wetgever door een specifieke vrijstellingsmogelijkheid te creeren
(bijvoorbeeld voor degenen die gewetensbezwaren koesteren tegen

elke vorm van verzekering) tot uitdrukking heeft gebracht
daarbuiten geen bezwaren te willen honoreren, kan op zichzelf niet

een voldoende grond opleveren voor verwerping van een beroep. De
vraag is immers of de wetgever bij een beperking van een grondrecht
binnen de clausulering is gebleven. Door een te enge vrijstellings-
mogelijkheid te creeren  kan de wetgever de grenzen  zij n overschre-
den. Dat de rechter bij de beoordeling of dit laatste het geval is
geweest, een zekere terughoudendheid betracht, is een andere
kwestie.

Het AOW-arrest, het Noodwachterarrest en het WAM-arrest zijn
arresten van de Hoge Raad en betreffen alle wetten in formele zin.
In de recente uitspraak van de Afdeling rechtspraak van de Raad van
State betreffende het vereiste van een WA-verzekering voor een
standplaats op de markt, waren ook principieel godsdienstige
bezwaren in het spel. Dit vereiste was neergelegd in een gemeente-
lijke verordening; er werd getoetst aan artikel 10 van het Europees
Verdrag. Onduidelijk is of en in hoeverre deze verschillende
omstandigheden het verschil in benadering kunnen verklaren; het
verschil in benadering zelf is duidelijk: het ontbreken van een
vrijstellingsmogelijkheid vormde een belangrijk gegeven bij de
beoordeling of de gemeentelijke wetgever binnen de grenzen van de
beperkingsclausule was gebleven. Hetzelfde·uitgangspunt werd in de
voorlopige voorzieningprocedure ingenomen door de voorzitter van de
Afdeling rechtspraak in het kader van de toetsing aan artikel 18

van het Internationaal Verdrag. Dit lijkt mij een juist uitgangs-
punt.

Rechterlijke toetsing buiten de verdragen om

Ook buiten de verdragen om kan een beroep op het geweten worden
gedaan, hetgeen vooral van belang is in strafrechtelijke proce-
dures. Juridisch gezien zijn verschillende constructies denk-
baar(214). In de literatuur worden de voor- en nadelen van deze
constructies verschillend beoordeeld(215). Een werkelijke beoorde-
ling van een op 66n van dergelijke manieren geconstrueerd beroep kan
een vrij vergaand treden in de concrete omstandigheden van het

geval meebrengen, alsmede een waardering van deze omstandig-
heden(216).

Hoewel de mogelijkheden in dit verband van een rechterlijke
toetsing buiten de verdragen om, in principe wel erkend worden,
heeft een beroep dat daarop gericht is, niet vaak succes: ook het
beroep op overmacht in de arresten van het Hof Leeuwarden en in het
Quakerarrest slaagde niet; in het WAM-arrest en de bloedproef-
arresten werd het beroep eveneens verworpen. In de bloedproefarres-
ten ging de Hoge Raad met nadruk in op de keuzemogelijkheid die de
betrokkenen hadden om niet in de situatie te geraken waarin de
bloedproef verplicht is. Ook waar de wetgever zelf om elke twijfel
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uit te sluiten, zoals in artikel 14c Sr., uitdrukkelijk rekening
houdt met godsdienst door te bepalen dat de betreffende bijzondere

voorwaarden geen beperking voor het belijden van godsdienst mogen
vormen, beoordeelde de Hoge Raad een opgelegde voorwaarde in het
licht van de keuzemogelijkheid die de betrokkene had om op zodanige
wij ze  aan de voorwaarde te voldoen  dat  hij   niet in strijd  met   zij n
overtuiging zou handelen.

In al deze arresten ging het om incidentele gevallen. In theorie

kunnen incidentele gevallen evenzeer in aanmerking komen voor
honorering als de gevallen die breder gedragen worden. Op terreinen

waar de maatschappelijke opvattingen duidelijk aan het veranderen
zijn en de wetgever niet in staat blijkt hierop via wetgeving ade-
quaat te reageren (op welke  wij ze  dan ook), zoals  bij het eutha-
nasievraagstuk, is de rechter in de praktijk sneller geneigd een
beroep te honoreren. Zo is in de jurisprudentie over euthanasie de
discussie van het louter principiele terrein verlegd naar het

terrein van de zorgvuldigheid die bij euthanasie betracht moet
worden, te toetsen via in de rechtspraak ontwikkelde criteria. Zo

gezien is het w61 een factor van belang of het een beroep louter
individuele opvattingen betreft, of te plaatsen is in een breder
kader  van  zich wij zigende maatschappelijke opvattingen(217).
Meer dan bij een beoordeling van een beroep op een in (Grondwet

of) verdragsbepalingen gegarandeerd grondrecht worden bij de
beoordeling van een beroep buiten deze bepalingen om de fundamenten
van de verhouding tussen wetgever en rechter in een democratische
rechtsstaat geraakt.

De houding van de rechter ten opzichte van godsdienstige over-
tuigingen overziend moet geconcludeerd worden dat de rechter - met
name de Hoge Raad - in alle mogelijke fasen van de toetsing aan

verdragsbepalingen waarin vrijheid van geweten, godsdienst en
levensovertuiging gegarandeerd wordt, terughoudend is. Uitgaande

van de opvatting dat gewetensvrijheid evenals godsdienstvrijheid en
vrijheid van levensovertuiging ook het handelen volgens die
overtuiging omvat, is deze terughoudendheid niet te rechtvaardigen.
Zo kwam de rechter in veel van de besproken gevallen niet aan de
toetsing van de omstreden wettelijke bepalingen aan de beperkings-
clausules toe, terwijl dit de aangewezen toetsing was geweest.

Hierbij moet worden gerealiseerd dat een beperkte interpretatie
van de in de genoemde verdragsartikelen gegarandeerde rechten niet
moet gaan doorwerken bij de interpretatie van artikel 6 Grondwet.
Vast staat immers dat de in dat artikel gegarandeerde belijdenis-
vrijheid niet alleen het huldigen van de overtuiging, maar ook het
zich daarnaar gedragen omvat.
Voor de terughoudendheid van de rechter bij de toetsing aan de

(genoemde) verdragsbepalingen is wel een principiele verklaring
vanuit het gezichtspunt van de machtenscheiding gezocht(218). Het
is echter de vraag geworden of de rechter op alle rechtsgebieden
bij de toetsing aan verdragsbepalingen wel even terughoudend is. Zo
vertoont het optreden van de Hoge Raad op het terrein van het
personen- en het familierecht momenteel onmiskenbaar activistische
trekken. Hierbij moet overigens wel weer opgemerkt worden dat de

algemene maatschappelijke opvattingen over het personen- en
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familierecht in een stroomversnelling zijn geraakt; de wetgever is
op deze veranderingen niet direct ingegaan.

De wetgever
De wetgever houdt expliciet rekening met godsdienstige opvattin-

gen op het terrein van verplichte verzekeringen, medische verrich-

tingen, militaire dienstplicht, het afleggen van eed, belofte of
verklaring en het verrichten van arbeid op bepaalde dagen. Daar-
naast bevatten verscheidene wettelijke bepalingen een verbod tot
beperking van de godsdienstige en staatkundige vrijheid.
Bij de opbouw van een stelsel van sociale voorzieningen introdu-

ceerde de wetgever in het begin van deze eeuw ook verplichte ver-
zekeringen. Aanvankelijk bevatte deze wetgeving geen uitzonderings-
mogelijkheden voor gewetensbezwaarden. Sinds de jaren twintig werd

opname van dergelijke uitzonderingsbepalingen gewoon. Bij verge-
lijking door de jaren heen en tussen de verschillende wetten onder-

ling valt op dat het criterium voor vrijstelling niet gewijzigd is.
Vrijstelling voor rechtspersonen is ook over het algemeen mogelijk
gemaakt, zij het in een veel later stadium.
Er bestaan tussen de vrijstellingsregelingen voor gewetens-

bezwaarden tegen verzekeringen ook verschillen. Deels vloeien deze
verschillen voort uit het verschil in materie: zo zijn de instan-
ties die beslissen op een verzoek om vrijstelling ingevolge de

sociale verzekeringswetten andere dan die betrokken zijn bij de
beoordeling van een vrijstellingsmogelijkheid op grond van de WAM.
Gezien het feit dat de verplichtingen waarvan op grond van deze
wetten vrijstelling kan worden verkregen van financiele aard zijn,
is er ook grote overeenkomst in de gevorderde tegenprestatie. De

regelingen lopen sterk uiteen in de mate waarin de vrijstellings-
mogelijkheid geregeld wordt bij wet of algemene maatregel van
bestuur. De waardering van dit verschil hangt mede af van de beoor-
deling van deze vrijstellingsmogelijkheden in het licht van de
grondrechten. Hoewel de vrijstellingsregelingen nauwelijks van
inhoud veranderd zijn, verdient het aanbeveling om de hoofdzaken,
zoals het criterium voor vrijstelling, de tegenprestatie, de

intrekkingsgronden en de beroepsmogelijkheden in de wet  vast te
leggen. Onduidelijkheid op deze punten kan onbevredigend zijn zoals
blijkt uit de beslissing van de Kroon inzake het verzoek om
vrijstelling van de verplichting tot het dragen van een autogordel,
waarin de Kroon geen enkele ruimte voor gewetensbezwaren liet.

Wat medische verrichtingen betreft: van het invoeren van een
algemene wettelijke inentingsplicht is (mede) afgezien vanwege
daartegen te verwachten godsdienstige bezwaren. In de gevallen

waarin wel voorzien is in de mogelijkheid een inentingsverplichting
op te leggen, zoals voor militairen, is een vrijstellingsmogelijk-

heid gecreeerd. Naast het achterwege laten van het invoeren van een
wettelijke verplichting, of het openen van een vrijstellingsmoge-
lijkheid, is een andere manier om in het kader van medische ver-
richtingen rekening te houden met gewetensbezwaren het opnemen van

een wettelijke bepaling dat niemand verplicht kan worden mee te
werken aan het verrichten van die medische verrichting. Een derge-
lijke bepaling is opgenomen in de Wet afbreking zwangerschap. Van
een verplichting tot medewerking aan euthanasie zal evenmin sprake
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zijn. Zowel ten aanzien van abortus als van euthanasie is na jaren-

lange discussies onder invloed van zich wijzigende ethische opvat-
tingen in de maatschappij uiteindelijk een zekere legalisering

bereikt; het blijven echter nog steeds controversiele onderwerpen.
Van de regelingen die expliciet rekening houden met gewetens-

bezwaren is die betreffende de vrijstelling van de militaire
dienstplicht in de loop der tijd het sterkst veranderd. Er heeft
een aanzienlijke verruiming van het vrijstellingscriterium plaats-
gevonden; ook de wijze van toetsing, de vervangende prestatie en de

beroepsmogelijkheid hebben wijzigingen ondergaan.  Tij dens de parle-
mentaire behandeling van de verschillende wetswijzigingen is ook
stilgestaan  bij het karakter  van het "geweten". Alleen  op  dit  ter-
rein is de vrijstellingsregeling een uitvoering van een specifieke
grondwettelijke opdracht.
Het eedsvraagstuk neemt hier in zoverre een speciale positie in

dat het afleggen van de eed zelf een godsdienstig karakter heeft.
Wettelijke uitzonderingen op de eedsverplichting werden eerst
geopend ingeval van godsdienstige bezwaren, later voor andersoor-
tige bezwaren. Voor afwijking van de algemene wijze van eedsafleg-

ging is de godsdienstige gezindheid bepalend.

Wettelijke bepalingen die expliciet rekening houden met godsdien-
stige overtuigingen komen (begrijpelijkerwij ze) slechts tot stand
wanneer aannemelijk is dat daar inderdaad behoefte aan bestaat: er
is een zeker "draagvlak" nodig. Voor de beoordeling van de reik-
wijdte van de vrijheid tot handelen volgens zijn godsdienstige
opvattingen, dient dit gegeven gecombineerd te worden met de terug-

houdende opstelling van de rechter inzake incidentele beroepen op
de vrijheid van geweten, godsdienst of levensovertuiging.

2. Godsdienstvrijheid van personen die tot de overheid in een

bijzondere positie staan

In de besproken regelingen betreffende de godsdienstvrijheid van
gedetineerden en minderjarigen in instellingen zijn bepalingen te
vinden over het bijwonen van godsdienstoefeningen, het volgen van
godsdienstonderwijs, over de positie van en het contact met geeste-
lijke verzorgers en over rust- en feestdagen. Op het gebied van
deze regelingen, die een lange geschiedenis achter zich hebben,
hebben zich in de loop van de tijd op allerlei punten veranderingen
voltrokken.
Wat het bijwonen van godsdienstoefeningen en het volgen van gods-

dienstonderwijs betreft, heeft zich een ontwikkeling voorgedaan van
verplichting naar vrijheid. Bij het analyseren van de achtergrond
van deze ontwikkeling moet een onderscheid gemaakt worden tussen
aan de ene kant ideeen over de betekenis van grondrechten voor deze
groepen van personen in het algemeen, en anderzijds de ideeen over
het karakter van de voorzieningen van godsdienstoefeningen en
-onderwij s   zel f.
Bij de Grondwetsherziening van 1983 is duidelijk vastgesteld dat

grondrechten onverkort gelden voor personen die tot de overheid in

een bijzondere positie staan. Aan de uitoefening van grondrechten
door deze groepen van personen kunnen verdergaande beperkingen
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worden gesteld dan voor anderen. Deze beperkingen moeten echter wel
berusten op een grondwettelijke beperkingsclausule.
Dit uitgangspunt kan wellicht als sluitstuk van een ontwikkeling

van ideeen over dit vraagstuk in het recente verleden gezien
worden. Het uitgangspunt is echter niet geheel nieuw: van een
gestadig verlopende ontwikkeling is dan ook geen sprake(219).
Bij de totstandkoming van het Wetboek van Strafrecht aan het eind

van de vorige eeuw werd uitdrukkelijk de werking van grondrechten
voor gedetineerden erkend. Een verplichting tot het bijwonen van

godsdienstoefeningen en het volgen van godsdienstonderwijs werd
zelfs in strijd geacht met de godsdienstvrijheid. Ook bij de
totstandkoming van de Gevangenis beginselenwet van 1886 werd

uitgegaan van de gelding van grondrechten voor gedetineerden; het
opnemen in de wet van verplichtingen ten aanzien van godsdienst-
oefeningen en -onderwijs werd echter niet met de godsdienstvrijheid
in strijd geacht. In oudere literatuur is het aspect van grondwet-
tigheid van deze regelingen verschillende malen aan de orde ge-
steld(220).
De fluctuaties in de opvattingen over de werking van grondrechten

voor personen die tot de overheid in een bijzondere relatie staan -

waarbij een belangrijk punt de beperkingsmogelijkheden zijn (gewor-
den) - lijken niet veel invloed te hebben uitgeoefend op de rege-

lingen in wet en algemene maatregelen van bestuur betreffende gods-
dienstoefeningen en -onderwijs van gedetineerden(221). De wijzi-
gingen in de regelingen lijken eerder het gevolg van wijzigingen
van de opvattingen over het karakter van de voorzieningen zelf.
Zo werd godsdienst bij de totstandkoming van de Gevangenis begin-

selenwet een middel tot zedelijke verbetering van de gedetineerden
gezien en een verplichting nodig geacht in verband met te handhaven
orde in een gesticht. Bij de totstandkoming van de Beginselenwet

gevangeniswezen van 1953 werd van regeringswege een versoepeling
van het regime met betrekking tot godsdienst in verband gebracht
met de therapie: een integrale verplichting werd onwenselijk geacht

in verband met de voorgestane individuele benadering van gedeti-
neerden. Godsdienstige bezinning werd echter wel een belangrijk
middel geacht voor heraanpassing aan het maatschappelijk leven; zo-
doende werd ook de gestichtsdirectie een actieve taak toe-
gedacht(222).
Momenteel overheerst een andere visie over het karakter van de

voorzieningen voor gedetineerden(223) met betrekking tot gods-
dienst. In een sociale rechtsstaat wordt het tot de taak van de
overheid gerekend om daar waar feitelijke omstandigheden
uitoefening van grondrechten belemmeren, actief op te treden door
voorwaarden te scheppen waardoor de uitoefening van grondrechten

niet wordt verhinderd(224). Dit geldt ook voor de godsdienstige
voorzieningen in een (overwegend) gesloten omgeving. Het is
duidelijk dat in deze visie een verplichting niet past.

De Beginselenwet gevangeniswezen verschaft de wettelijke basis

voor godsdienstige voorzieningen. Deze basis is globaal: in de
nadere uitwerking in de Gevangenismaatregel en het Psychopaten-
reglement is de regering veel vrijheid gelaten. Hetzelfde geldt
voor de besproken regelingen voor minderjarigen, zij het in mindere
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mate. Uitgaande van de visie dat deze voorzieningen te beschouwen
zijn als waarborgen tegen algemene beperkingen van grondrechten
valt niet direct een antwoord te geven op de vraag hoe de verhou-
ding tussen de bepalingen in wet en algemene maatregel van bestuur
moet zijn. Regeling  van de hoofdzaken  bij  wet  blij ft echter wense-
lijk. Overigens biedt artikel 15, vierde lid, Grondwet zonder het
daartoe competente orgaan te specificeren een grondslag voor beper-

king van grondrechten voor degenen die rechtmatig van hun vrijheid
zijn beroofd.

Onderlinge vergelijking van de regelingen die op verschillende
groepen van personen betrekking hebben, brengt ook enkele opval-
lende verschillen aan het licht. Zo kent het Psychopatenreglement
in tegenstelling tot de Gevangenismaatregel nog steeds voor het

bijwonen van godsdienstoefeningen en het volgen van godsdienst-
onderwijs een verplichting. Sinds hun totstandkoming in 1928 zijn

deze bepalingen niet gewijzigd; er heeft ook geen uitbreiding van
de werkingssfeer tot de niet-godsdienstige geestelijke verzorging
plaatsgehad. Wel zijn bij de totstandkoming van de Gevangenismaat-

regel in 1953 de bepalingen betreffende de verpleging in rijksasyls
vervallen; de Gevangenismaatregel strekt zich daartoe uit. Voor de

toepasselijke regelingen betreffende de godsdienst maakt het dus
verschil of men al of niet in een rijksasyl verpleegd wordt. Ook de
Beginselenwet kinderbescherming heeft nog de verplichting tot

bijwoning van godsdienstoefeningen en het volgen van godsdienst-
onderwijs gehandhaafd; in de mogelijkheid van niet-godsdienstige
geestelijke verzorging is voorzien, zonder dat er overigens van
enige verplichting sprake is. Gezien de huidige opvattingen over
het karakter van de voorzieningen van geestelijke verzorging voor
deze groepen van personen verdient het aanbeveling de regelingen
hieromtrent aan te passen. Waar wettelijke regelingen op dit
terrein ontbreken, verdient het aanbeveling tenminste een garantie

voor geestelijke zorg op te nemen.

3. Godsdienstvrijheid in het burgerlijk recht

De term "horizontale werking" van grondrechten ter aanduiding van
de doorwerking van grondrechtelijk beschermde waarden in het
privaatrecht is niet gelukkig(225). De term is van de laatste tijd:

daarbij gaat er de suggestie vanuit dat het ermee aangeduide ver-
schijnsel ook van de laatste tijd is. Deze suggestie is misleidend.
Niet alleen in de literatuur is al geruime tijd aandacht besteed

aan het verschijnsel, ook de rechter heeft in voorkomende gevallen
bij de interpretatie van privaatrechtelijke open normen grondrech-
telijk beschermde waarden als relevante factoren in ogenschouw
genomen. Dit geldt ook voor godsdienstvrijheid. Krachtens uitdruk-
kelijke wetsbepaling houdt de rechter rekening met godsdienst; ook

bij  de,interpretatie van begrippen als "duurzaam ontwricht"  en
goede zeden" kan godsdienst(vrijheid) een rol spelen. Dat hierbij

de gedachte makkelijk postvat dat het gaat om de "toepassing" van
grondrechten in het privaatrecht is op zichzelf niet verwonderlijk:
zowel in de literatuur(226) als in de jurisprudentie is wel een
direct verband gelegd met in grondwettelijke bepalingen of ver-
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dragsbepalingen vervatte grondrechten, en is - in rechterlijke
overwegingen - een dergelijke bepaling aangehaald.

Bij de beoordeling van de mate waarin en de wijze waarop de
rechter in het personen- en familierecht rekening houdt met gods-
dienstige overtuigingen, is het nuttig te onderscheiden naargelang
de aard van situatie waarmee de rechter te maken heeft. Van rech-
terlijke tussenkomst kan sprake zijn bij conflicten in een gezin

die hun oorsprong hebben in verschil van godsdienstige opvattingen;
bij conflicten in een gezin waarvan de bron niet gelegen is in een
verschil van godsdienstige opvattingen; en in gevallen waarin er
geen conflicten binnen het gezin aanwezig zijn.

In gevallen van conflicten binnen het gezin die hun oorsprong
vinden in verschil van godsdienstige overtuigingen (tussen echt-
genoten onderling of tussen ouders en kinderen) zal de rechter

rekening kunnen houden met de factor godsdienst bij het erkennen
van het feit dAt er conflicten zijn. Bij de beslechting ervan zal
hij niet mogen treden in (een waardering van) de aard van de ver-

schillende overtuigingen zelf. Zo kan de rechter constateren dAt er
sprake is van duurzame ontwrichting en kan de echtscheidingsproce-
dure vervolgd worden; of kan de rechter constateren dAt er con-
flicten zijn tussen ouders en kinderen, waarbij hij zich vervolgens

kan afvragen hoever de ouderlijke macht reikt(227).
Rekening houden met de aard van de godsdienstige overtuiging kan

juist wel geboden zijn in gevallen waar de problemen niet voort-
komen uit verschil van godsdienstige overtuiging. De rechter houdt
op grond van het BW bijvoorbeeld rekening met de godsdienstige
overtuiging bij ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing.
Problematisch is dit letten op de overtuiging niet.

Problematisch kan dat wel zijn wanneer de overheid acht slaat op
de godsdienstige overtuiging zonder dat er binnen het gezin hier-
over onenigheid bestaat. Dit kan het geval zijn wanneer ouders op
grond van hun godsdienstige overtuiging weigeren hun (onmondige)
kinderen te laten inenten, of als potentiele pleegouders verklaren
dit te zullen weigeren. Op zichzelf zal in dergelijke gevallen toch

voor overheidsoptreden plaats moeten zijn. Dit optreden kan de vorm
aannemen van (tijdelijke) ontzetting uit de ouderlijke macht(228).
Moeilijker te beantwoorden is de vraag of een dergelijke over-
tuiging al een criterium moet zijn bij de beslissing omtrent
toelating tot adoptie.

De artikelen 1:68 BW en 449 Sr. vormen een bijzondere grond-
rechtsbeperking. In 1971 oordeelde de Hoge Raad dat de beperking
van godsdienstvrijheid die artikel 449 Sr. vormt, binnen de
beperkingsclausule van artikel 9, tweede lid, van het Europees

Verdrag valt. Naarmate echter kerkgenootschappen er toe overgaan om
ook niet voor huwelijk vatbare relaties in te zegenen en de staat

op allerlei rechtsgebieden als sociaal recht en fiscaal recht
relaties aan het huwelijk gelijk stelt, is het de vraag in hoeverre
een dergelijk verbod nog aan zijn bedoeling beantwoordt.
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4. Kerkelijke organisatie en gemeenschappelijk beleden opvattingen

Hierboven is reeds op verschillende plaatsen ingegaan op het
verband tussen individuele godsdienstvrijheid en de kerkelijke
organisatie. De wetgever houdt op uiteenlopende terreinen van het

recht rekening met godsdienstige opvattingen en abstraheert daarbij
soms van de individuele overtuiging waarbij hij dan aansluiting
zoekt bij de kerkelijke organisatie. De geschiedenis van het eeds-
vraagstuk laat zien dat lange tijd het kerkgenootschap waartoe men

behoorde bepalend was. Het abstraheren van de persoonlijke gods-
dienstige overtuiging kan ook plaatsvinden door iemandshoedanig-
heid centraal te stellen. Hiervan is onder meer sprake in de

dienstplichtwetgeving. In de herformulering van wettelijke bepalin-
gen betreffende het verrichten van arbeid op godsdienstige feest-
en rustdagen tekent zich een zekere individualisering af. Van een
tendens tot individualisering is, op een andere manier, ook sprake

waar het de benadering van de voorziening van geestelijke verzor-
ging betreft van personen die in openbare instellingen verblijven.
De geestelijke verzorging in deze instellingen door geestelijke
verzorgers die aan de instellingen verbonden zijn, vindt vanzelf-
sprekend plaats in een institutioneel kader.

Een beroep op individuele godsdienstvrijheid voor de rechter
heeft niet vaak succes. Dit is het geval zowel bij een beroep op

bepalingen van Grondwet en verdragen als bij een beroep buiten deze
bepalingen om. Gemeenschappelijk beleden overtuigingen dienen
impliciet of expliciet als referentiekader. Op terreinen waarop de

maatschappelijke opvattingen sterk in beweging zijn en de wetgever
niet inspringt, is de rechter minder terughoudend.

5. Godsdienst en levensovertuiging

De in" dit hoofdstuk besproken wettelijke regelingen die persoon-
lijke gemoedsbezwaren erkennen maken geen onderscheid naar gods-
dienst of levensovertuiging. Niet alle wetgeving die rekening houdt
met individuele godsdienstvrijheid strekt zich ook tot levens-

overtuiging uit. In wetgeving die betrekking heeft op het ver-
richten van arbeid op godsdienstige feest- en rustdagen en met het
oog op de grondwettelijke gelijkstelling tot levensovertuiging

wordt uitgebreid, raakt het kerkelijke verband enigszins op de
achtergrond. Het verbod tot het beperken van godsdienstige en
staatkundige vrijheid, is in enkele bepalingen tot levensovertui-

ging uitgebreid. Ook in andere wettelijke bepalingen is sprake van
verruiming van de toepassingssfeer in deze zin. Op het terrein van

de categoriale geestelijke verzorging heeft zich reeds lang v66r de
Grondwetsherziening van 1983 een ontwikkeling in deze richting
ingezet.

6. Godsdienstvrijheid in Grondwet en verdragen

Indien zou blijken dat het rechterlijk activisme bij de toetsing
aan verdragsbepalingen op andere terreinen dan de godsdienstvrij-
heid tot die terreinen beperkt blijft, dan dient zeker de wijze van
toetsing aan het recht van godsdienstvrijheid te veranderen (zoals
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hierboven is aangegeven). Een bijkomend voordeel van een andere
wijze van toetsing, die ertoe leidt dat het overheidsoptreden meer
in het licht van de beperkingsclausules van de grondrechten wordt
beoordeeld, is dat de gegarandeerde vrijheden daadwerkelijk een
kritische functie vervullen ten opzichte van regelingen die vroeger

misschien wel geboden waren, maar inmiddels niet meer.
In rechterlijke procedures op het terrein van de individuele

godsdienstvrijheid is nog niet zo vaak een beroep op artikel 6
Grondwet gedaan, deels vanwege het toetsingsverbod, deels wellicht

vanwege het feit dat het artikel dateert van 1983(229). Duidelijk
is dat het artikel in dit verband zeker een functie kan vervullen.
In het inwerkingtreden van artikel 6 Grondwet is ook een goede

aanleiding gelegen om de regelingen die betrekking hebben op de
godsdienstvrijheid van personen die tot de overheid in een bijzon-
dere verhouding staan, te herzien.



Hoofdstuk VI

GEMEENSCHAPPELIJKE GODSDIENSTVRIJHEID

Inleiding

De houding van de staat ten opzichte van de gemeenschappelijke
godsdienstvrijheid moet worden afgeleid uit een samenstel van
wettelijke bepalingen en jurisprudentie. Deze wettelijke bepalingen

verschillen van elkaar in oorsprong en karakter. Voor zover zij
expliciet rekening houden met godsdienst, laten zij zich in een
drietal categorieen verdelen.
De eerste categorie wordt gevormd door bepalingen die zich

richten tot overheidsorganen met het uitdrukkelijk verbod een
inbreuk te maken op de gemeenschappelijke belijdenisvrijheid. Een

voorbeeld van een bepaling uit deze categorie is artikel 123
Wetboek van Strafvordering betreffende het betreden van plaatsen,
dat een verbod tot overheidsoptreden bevat.
De tweede categorie van bepalingen wordt gevormd door bepalingen

op specifieke terreinen van overheidszorg zoals volksgezondheid,

die expliciet rekening houden met de vrijheid van gemeenschappe-
lijke belijdenis door ten behoeve van de uitoefening van die vrij-
heid uitzonderingen op de algemene regels te introduceren en even-
tueel speciale faciliteiten te scheppen. De activiteit van de wet-

gever gaat hierbij verder dan het formuleren van een onthoudings-
norm.

De derde categorie van bepalingen beschermt de gemeenschappelijke
belijdenisvrijheid door beperkingen op te leggen aan uitingen of

gedragingen van andere burgers. In deze categorie zijn onder andere
de bepalingen van de Zondagswet te rangschikken, alsmede enkele

artikelen uit het Wetboek van Strafrecht. Onder omstandigheden
kunnen deze bepalingen tegelijkertijd echter ook een beperking
inhouden van (godsdienstige) uitingsvrijheid van anderen.
Niet in alle gevallen heeft de wetgever expliciet rekening

gehouden met de mogelijkheden voor gemeenschappelijke godsdienstige
belijdenis. Wettelijke bepalingen die niet uitdrukkelijk rekening
houden met godsdienst kunnen een algemene beperking van godsdienst-
vrijheid inhouden. In voorkomende gevallen zal de rechter, die van-
zelfsprekend ook een rol speelt bij de handhaving En interpretatie
van bepalingen uit de bovengenoemde drie categorieen, deze wette-
lijke voorschriften alsmede bestuurshandelingen op basis van deze
voorschriften toetsen aan hogere normen, zoals neergelegd in de
Grondwet en internationale verdragen.

Hieronder worden de wettelijke bepalingen en de jurisprudentie
besproken die van belang zijn voor de vrijheid van gemeenschappe-
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lijke belijdenis. Daarbij wordt de bovenstaande indeling aan-
gehouden. Tot slot vindt een evaluatie plaats.

A. Waarborgen tegen overheidsoptreden

1. Binnentredingsverbod

Een bepaling waardoor de gemeenschappelijke godsdienstige be-
lijdenisvrijheid wordt beschermd tegen inbreuken van overheidsorga-
nen is artikel 123 Wetboek van Strafvordering, opgenomen in Boek I
Algemeene bepalingen, Titel IV Eenige bijzondere dwangmiddelen,
Vierde Afdeeling Binnentreden van woningen en betreden van enkele
bijzondere plaatsen. Artikel 123 Wetboek van Strafvordering luidt:
"In de gevallen waarin krachtens dit wetboek het betreden van

plaatsen is toegelaten, geschiedt dit, buiten het geval van
ontdekking op heeter daad niet:
1°. in de vergaderzaal van de Staten-Generaal, van de staten
eener provincie of van den raad eener gemeente, gedurende de
vergadering;
2°. in de lokalen voor den godsdienst bestemd, gedurende de
godsdienstoefening;
3°. in de lokalen waarin terechtzittingen worden gehouden,
gedurende de terechtzittingen."
De oorsprong van deze bepaling is terug te voeren op artikel 5

van de wet van 21 juli 1890(1) tot verzekering van de toepassing
van bij de wet bevolen of toegelaten vrijheidsbeneming. Het tweede
onderdeel van artikel 5 van die wet spreekt van "openbaren gods-
dienst" en in plaats van "op heeter daad" van "bij ontdekking van
een strafbaar feit terwijl het wordt gepleegd of terstond nadat het

wordt gepleegd". Verder verwijst artikel 5 van de wet van 1890 naar
de artikelen 1 en 2 van die wet die handelen over binnentreding
voor vrijheidsbeneming bij de wet bevolen of toegelaten door de tot

aanhouding bevoegde openbare macht, en de binnentreding bij de
aanhouding door een ieder in geval van heterdaad zolang de openbare
macht nog niet is opgetreden.

Evenmin als in een eerder (gewijzigd) ontwerp van de wet op het
binnentreden(2) was nu in het voorstel een bepaling te vinden over

het betreden van bepaalde bijzondere plaatsen. Onder "elke plaats"
die betreden kon worden, konden ook kerkgebouwen vallen. Tijdens de
parlementaire behandeling was dit punt ter sprake gebracht. Uitein-

delijk nam de regering het amendement over waardoor de bepaling de
inhoud kreeg van hetgeen vervolgens artikel 5 van de wet van 1890
zou worden(3).

In de Wet van 15 januari 1921(4), houdende vaststelling van een
nieuw Wetboek van Strafvordering kwam de bepaling terug als artikel

123. De formulering van artikel 123 van de wet had overigens ten
opzichte van het voorstel van wet enige verandering ondergaan. In
het voorstel(5) luidde de bepaling:

"In de gevallen waarin krachtens dit wetboek het betreden van
plaatsen is toegelaten, geschiedt dit, buiten het geval van
ontdekking op heeter daad, niet: (...)
2°. in de lokalen, voor den openbaren godsdienst bestemd,
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gedurende de godsdienstoefening; (...)
De bepaling van artikel 56, eerste lid, geldt voor deze plaatsen
niet."(6)

In het uiteindelijke artikel 123 was, ter verruiming van het
betredingsverbod, het woord "openbaren" geschrapt. Het tweede lid
verviel en de inhoud werd verwerkt in artikel 56 (het huidige
artikel 55 Sv. )(7).
In het Wetboek van Strafvordering zoals vastgesteld in 1921

kwamen nog enkele bepalingen voor omtrent het binnentreden waarop
artikel 123 expliciet van toepassing werd verklaard. Het betreft de

bepalingen van - in huidige nummering - artikel 547, eerste lid,
(uit het Vierde Boek Enige rechtsplegingen van bijzondere aard,
Titel VII Rechterlijke bevelen tot handhaving van de openbare orde)

en artikel 565 (uit het Vijfde Boek Tenuitvoerlegging, Derde
Afdeling, Tenuitvoerlegging van bevelen tot vrijheidsbenemingen en
veroordelende vonnissen of arresten)(8).
Bij Wet van 29 juni 1925(9) tot invoering van het nieuwe Wetboek

van Strafvordering werd aan het Vierde Boek toegevoegd Titel VIII

Bijzondere bepalingen omtrent opsporing van feiten, strafbaar
gesteld bij het Wetboek van Strafrecht. In deze - huidige - arti-
kelen 551 en 552 werd artikel 123 Sv. uitdrukkelijk van toepassing
verklaard.

Artikel 123 Sv. spreekt van het betreden in gevallen waarin dit
krachtens dat wetboek is toegelaten(10) en heeft dus een veel

beperkter strekking dan de wet van 1890 betreffende alle wettelijk
mogelijke binnentreding. In een aantal bijzondere wetten wordt
echter verwezen naar artikel 123 Sv. Zo bepaalt artikel 20, eerste
lid, van de Wet economische delicten(11):
"De opsporingsambtenaren hebben, behoudens het bepaalde in
artikel 123 van het Wetboek van Strafvordering, te allen tijde
toegang tot alle plaatsen, waarvan naar hun redelijk oordeel de
betreding voor de vervulling van hun taak nodig is. Zo nodig
verschaffen  zij   zich de toegang met behulp  van de sterke  arm. "

De uitzondering van artikel 123 onder 2°. Sv. is historisch
gezien niet uitdrukkelijk gefundeerd in de vrijheid van godsdienst.
De wenselijkheid van een dergelijke uitzondering kwam in het kader
van de totstandkoming van de wet van 1890 ter sprake bij het nagaan

van de consequentie van het opnemen van het begrip "elke
plaats"(12). Artikel  123 Sv. biedt de genoemde bij zondere plaatsen,
die niet door het grondwettelijk huisrecht bestreken worden een
ruimere bescherming tegen binnentreden dan een woning. Deze
bescherming stijgt zelfs uit boven die die de Grondwet in artikel
12 biedt tegen het betreden van woningen(13). In het geval van

ontdekking op heterdaad is betreding door een opsporingsambtenaar
echter zonder meer mogelijk. Door artikel 123 Sv. te overtreden

handelt een opsporingsambtenaar in strijd met artikel 370 Wetboek
van Strafrecht.

Artikel 123 Sv. spreekt van lokalen bestemd voor de godsdienst.
"Het lokaal moet duidelijk voor de godsdienst zijn bestemd en
niet alleen bij wijze van uitzondering er voor worden gebruikt.
Als zodanig kan men noemen kerken (waaronder synagogen en mos-
keeen), kapellen en ruimten die weliswaar voor onderwijs,
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groepswerk of recreatie zijn ingericht (bijv. in gevangenissen,
bejaardenhuizen, ziekenhuizen), maar op daartoe bestemde tijden

voor de godsdienstoefening worden gebruikt."(14)(15)

Ook in het voorstel van Algemene wet op het binnentreden(16) is een
bepaling opgenomen omtrent het betreden van bijzondere plaatsen.
Artikel 12 van het voorstel luidt:

"In de gevallen waarin het binnentreden van plaatsen krachtens
een wettelijk voorschrift is toegelaten, geschiedt dit buiten het

geval van ontdekking op heterdaad niet: (...)
b. in de ruimten bestemd voor godsdienstoefeningen of bezinnings-
samenkomsten van levensbeschouwelijke aard, gedurende  de
godsdienstoefening of bezinningssamenkomst; (...)".

Het voorstel van wet is wat reikwijdte betreft te vergelijken met
de wet van 1890. De memorie van toelichting op dit artikel ver-
meldt:

"Dit artikel zal, ook zonder nadere bepaling over de toepasse-

lijkheid van de Algemene Wet op het binnentreden, gelden in alle
gevallen waarin krachtens een wettelijk voorschrift het betreden
van plaatsen is toegestaan."(17)

De voorgestelde bepaling is door de toepasselijkheid op ruimten

bestemd voor bezinningssamenkomsten van levensbeschouwelijke aard
aanmerkelijk verruimd. Deze verruiming is toegelicht door verwij-
zing naar vooral de artikelen 1 en 6 Grondwet en de daarin vervatte
norm van gelijke behandeling van godsdienst en levensovertuiging.
De memorie van toelichting wees er tevens op dat de in artikel 12

aanhef en onder b genoemde ruimten ook in woningen gelegen kunnen
zijn(18). De norm zoals verwoord in artikel 123 onder 2°. Sv. staat
niet ter discussie.

2. Optochten en betogingen

Sinds 1848 heeft op de uitoefening van openbare godsdienstoefe-
ningen buiten gebouwen en besloten plaatsen grondwettelijk nagenoeg
een algeheel verbod gerust. Pas bij de Grondwetsherziening van 1983
is daarin verandering gebracht(19). Het buiten gebouwen en besloten
plaatsen uitdrukking geven aan een godsdienstige overtuiging,
individueel of in gemeenschap met anderen lag, in ieder geval tot

voor kort, juridisch nogal problematisch, hetgeen uit de hieronder
vermelde arresten mede blijkt.

In een arrest van 1 november 1949(20) spaarde de Hoge Raad een
bepaling uit de APV van de gemeente Hasselt die het op of aan een
voor een publiek toegankelijke weg houden van een toespraak ver-
bood, door te overwegen dat een godsdienstoefening niet begrepen
kon worden onder de "toespraak" van de APV-bepaling: de Hoge Raad
achtte het aannemelijk dat de gemeentelijke wetgever niet had
willen treden in een onderwerp waarin reeds door de wet was voor-
zien. Aan de beoordeling van de stelling van rekwirant dat de
bepaling in strijd zou zijn met de toenmalige artikelen 174 en 177

Grondwet (artikelen 181 en 184 oud Grondwet), kwam de Hoge Raad
zodoende niet toe. Terugverwijzing naar de kantonrechter vond
plaats om uit te maken of de straatpredikatie waarom het ging te
beschouwen was als godsdienstoefening(21).
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Het met borden bekendheid geven aan en het uitnodigen tot een
godsdienstige lezing door een Jehova's Getuige werd in twee arres-

ten van de Hoge Raad in het licht van de vrijheid van meningsuiting
beoordeeld, en niet, hoewel dit ook was aangevoerd, als uiting van
een godsdienstige opvatting in de zin van het toenmalige artikel

174 Grondwet. In het eerste geval(22) oordeelde de Hoge Raad de
autonome gemeentelijke bepaling  "Het is verboden met reclamewagens,
reclameborden (...) zich te bevinden op, aan of langs den weg" niet
in strijd met artikel 7 Grondwet en verder:
"De rechter kon het bord, waarvan het opschrift slechts inhield
een uitnodiging en opwekking tot het bijwonen van een openbare

lezing, beschouwen als een reclamebord als bedoeld in genoemd
art. 74 derde lid (van de APV-bepaling van Eindhoven), hetwelk
t.a.v. het doel met de reclame beoogd generlei beperking aan-
geeft; req.'s zich op den openbaren weg bevinden met een bord,
dragende een opschrift van dien inhoud, leverde niet op een
belijden van zijn godsdienstige mening als bedoeld in art. 174
Gr.w."
In het tweede geval verklaarde de Hoge Raad de bepaling van de

gemeente Arnhem luidende: "Het is verboden aankondigingen op den
openbaren weg om te roepen of bekend te maken" onverbindend wegens
strijd met artikel 7 Grondwet. De vraag naar strijd met artikel 174
Grondwet kwam niet meer aan de orde(23).
Artikel 9 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten

van de mens en de fundamentele vrijheden bracht op dit punt geen
directe verandering. Immers, geroepen artikel 184, tweede lid, oud
Grondwet te toetsen aan artikel 9 van het Europees Verdrag, gaf de

Hoge Raad de bekritiseerde(24) interpretatie van de beperkings-
clausule vervat in het tweede lid van het verdragsartikel en van de
door de rechter daartegenover in te nemen houding. De Hoge Raad
overwoog namelijk:

"dat de rechter die voor de beoordeling wordt gesteld van de
vraag of de toepassing van een bepaalde regeling welke een
beperking inhoudt van de vrijheid tot het houden van openbare
godsdienstoefeningen buiten gebouwen en besloten ruimten met art.
9 van het Verdrag verenigbaar is, die vraag slechts dan ontken-
nend zal kunnen beantwoorden indien het ten enenmale ondenkbaar
zou moeten worden geacht dat een wetgever, gesteld voor de nood-
zaak met het oog op de bescherming van de openbare orde te dien
aanzien een regeling te treffen, daartoe een zodanige regeling in
redelijkheid zou kunnen treffen of handhaven"(25).

Artikel 184, tweede lid, Grondwet hield stand.
In een volgend arrest van de Hoge Raad(26) waar een beroep werd

gedaan op de artikelen 9 en 10 van het Europees Verdrag nam de Hoge
Raad aan dat het onaannemelijk was dat met het in de beperkings-
clausules voorkomende woord "wet" - in de Engelse en Franse ver-
dragtekst respectievelijk "prescribed by law" en "prevues par la
loi" - uitsluitend wetten in formele zin bedoeld waren. Beperkingen
door gemeentelijke wetgevers kunnen dus niet bij voorbaat als in
strijd met de desbetreffende verdragsbepalingen worden aangemerkt.
Een beroep van een Quaker die uit persoonlijke godsdienstige gedre-
venheid deelnam aan een "optocht" op artikel 9 van het Europees
Verdrag, werd door de Hoge Raad niet op zijn inhoudelijke merites

JA
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beoordeeld. De ruime interpretatie van de beperkingsclausules maak-
te dit overbodig. De Hoge Raad overwoog dat(27):
"ook al ware door rekw. ter zitting van de Rb. ter zake van het
hem telastegelegde een beroep gedaan op de vrijheid zijn gods-
dienst of overtuiging te belijden in de zin van art. 9 (...) (van

het Europees Verdrag) en al zou dat belijden zich naar des rech-
ters oordeel hebben voorgedaan, zodanig beroep rekw. niet te
stade zou zijn gekomen; dat toch die vrijheid ingevolge lid 2 van
dat artikel, voor zover thans van belang, kan worden onderworpen

aan beperkingen, welke bij de wet zijn voorzien en die in een
democratische samenleving nodig zijn onder meer voor de bescher-
ming van de openbare orde".

De jurisprudentie betreffende het opwekken tot een godsdienstige

bijeenkomst, het houden van of het deelnemen aan optochten of
betogingen met een godsdienstig karakter of het deelnemen uit per-
soonlijke godsdienstige gedrevenheid vertoont enkele merkwaardige
trekken. Op het niveau van de bepalingen uit het Europees Verdrag

is het inhoudelijke aspect van het belijden van godsdienst niet
ruim  geinterpreteerd. De elementen  "wet" en "opsnbare  orde"  van  de
beperkingsclausule zijn daarentegen w&1 ruim geinterpreteerd. Een
11hoogtepunt" vormde daarbij de terughoudende opstelling van de Hoge
Raad bij de toetsing van artikel 184, tweede lid, oud Grondwet aan

artikel 9 van de Europees Verdrag in het arrest Geertruidenbergse
processie-II.
Artikel 184, tweede lid, oud Grondwet lijkt, zowel voor het

arrest Geertruidenbergse processie-II als daarna een grote invloed
te hebben uitgeoefend. Het bestaan van artikel 184, tweede lid, oud

Grondwet had consequenties voor de interpretatie van gemeentelijke
bepalingen: zoals in het arrest van de Hasseltse straatpredikatie
bleek, werden de toespraken uit de gemeentelijke bepaling niet
geacht godsdienstoefeningen te omvatten. De vraag werd nu verder

alleen: was er in casu sprake van een godsdienstoefening? Luidde
het antwoord positief dan was vervolging op grond van de gemeente-
lijke bepaling onterecht; luidde het antwoord negatief, dan niet.
Door het begrip "godsdienstoefening" restrictief te interpreteren
werden de uitingen in kwestie onttrokken aan de werkingssfeer van
artikel 184 oud Grondwet - daarbij werd meteen de vraag ontweken of
gemeentelijke bepalingen vielen binnen de beperkingsclausule van
artikel 181 oud Grondwet -, en onder de werkingssfeer van de
gemeentelijke bepalingen gebracht die zelf beoordeeld werden in het
licht van artikel 7 Grondwet. Paradoxaal genoeg leidde de restric-
tieve interpretatie van het begrip "godsdienstoefening" uiteinde-
lijk tot een grotere vrijheid. Aanvankelijk boden immers autonome

gemeentelijke verordeningen weinig  vrij heid; gaandeweg  zijn  zij
versoepeld(28). Het rooms-katholieke-processieverbod bleef - opval-
lend genoeg - streng gehandhaafd, ook na de inwerkingtreding van
artikel 9 van het Europees Verdrag. Het processieverbod bleef zijn
invloed behouden: als de rechter in dit verband aan een inhoude-

lijke beoordeling van het beroep op het Europees Verdrag toe zou
komen, dan zou een beroep op artikel 9 daarvan lang niet altijd
succesvol hoeven zijn, alleen al omdat het processieverbod "er-
tussen zat"(29).

A
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De bepalingen in de wetgeving voor uitzonderingstoestanden hante-
ren  nog het begrip "openbare godsdienstoefeningen". Artikel  50,
eerste lid, van de Oorlogswet voor Nederland bepaalt dat het mili-
tair gezag bevoegd is te bepalen, dat geen openbare vergaderingen

of bijeenkomsten, geen besloten vergaderingen of bijeenkomsten van
meer dan tien personen, of geen optochten zullen worden gehouden

dan met schriftelijke vergunning van het militair gezag. De volgen-
de leden geven hieromtrent enige nadere bepalingen. Het vijfde lid
verklaart het artikel onder meer niet van toepassing op openbare

godsdienstoefeningen. Voor de bevoegdheid van de burgemeester
bevatten artikel 59 van deze wet en artikel 20 van de Wet buiten-
gewone bevoegdheden burgerlijk gezag grotendeels analoge bepalin-
gen(30).  Door de verruiming  van de grondwettelijke vrijheid  van
(openbare) godsdienstoefeningen buiten gebouwen en besloten plaat-
sen, heeft de uitzonderingsbepaling een ruime strekking.

3. Klokgelui

Artikel 8 van de Wet op de kerkgenootschappen van 1853 luidde:
"1. Het klokkengelui tot viering van kerkelijke plegtigheden of
om de ingezetenen tot de godsdienstoefening op te roepen, kan in

gemeenten, waar kerken van meer dan &5n kerkgenootschap zijn, in
het belang der openbare orde en rust door Onzen commissaris in de
provincie worden verboden.
2. Klokkengelui tot andere einden heeft geene plaats dan met ver-

gunning der plaatselijke politie."
Deze bepaling was een dode letter geworden(31). Hoewel met de tot-
standkoming van de Wet openbare manifestaties de Wet op de kerk-
genootschappen is afgeschaft, is de bepaling betreffende het klok-
gelui in gewijzigde vorm overgebracht naar de Wet openbare manifes-
taties zelf. De regering had aanvankelijk voorgesteld:

"Klokgelui ter gelegenheid van godsdienstige en levensbeschouwe-
lijke plechtigheden en lijkplechtigheden is toegestaan. De
gemeenteraad is bevoegd ter zake regels te stellen met betrekking
tot duur en geluidsniveau."

Deze bepaling bevat in de eerste volzin een garantie van over-
heidsonthouding. Het gaat hier evenwel niet om een ongeclausuleerde
onthoudingsnorm of een ongeclausuleerd geformuleerd recht. Op grond
van de tweede volzin van het voorgestelde artikel mag de gemeente-
raad immers met betrekking tot duur en geluidsniveau regelend op-
treden.
In de memorie van toelichting was een redengeving voor opname van

deze bepaling in het voorstel opgenomen:
"Wij achten het juist, deze traditionele bevoegdheid in de wet te
blijven verankeren, en daarmede te voorkomen dat deze door plaat-
selijke regulering zou worden verboden. Mede in het licht van
artikel 6 herziene Grondwet wordt voorgesteld, deze bevoegdheid
niet te beperken tot "kerkelijke plechtigheden" maar te spreken

van "godsdienstige en levensbeschouwelijke plechtigheden en
lijkplechtigheden"."(32)

Deze redengeving in combinatie met de tekst van de door de regering

voorgestelde bepaling omtrent klokgelui geven het volgende beeld:
1. door het artikel te plaatsen in het voorstel van Wet openbare



212

manifestaties is erkend dat het hier gaat om een uiting die in
principe grondwettelijke bescherming geniet; dit valt ook op te
maken uit de geciteerde passage uit de toelichting op dit artikel
waar verwezen wordt naar artikel 6 Grondwet;
2. de werkingssfeer van de bepaling is uitgebreid ten opzichte van

de overeenkomstige bepaling uit de Wet op de kerkgenootschappen
doordat er uitdrukkelijk gesproken wordt van levensbeschouwelijke
plechtigheden.
Wat nu het eerste punt betreft: als het klokgelui ter gelegenheid

van onder meer godsdienstige plechtigheden te beschouwen is als een

grondwettelijk beschermde uiting, dan is de redengeving van de
memorie van toelichting dat opname mede geschiedt om een gemeente-
lijk verbod ter zake te voorkomen, strikt gezien onnodig, gezien

het feit dat uitingen beschermd door artikel 6 Grondwet niet
zelfstandig door gemeentelijke organen mogen worden beperkt. De
voorgestelde bepaling vormt wel een wettelijke grondslag voor
beperking door de gemeenteraad, waarbij de toelichting er kennelijk

vanuit is gegaan dat het een uiting betreft buiten gebouwen en
besloten plaatsen en dat de doelcriteria van artikel 6, tweede lid,

Grondwet in acht zijn genomen.
Wat het tweede punt betreft: aanvankelijk werd in het voorstel

uitsluitend gesproken van "(k)lokgelui ter gelegenheid van gods-

dienstige en levensbeschouwelijke plechtigheden en lijkplechtig-
heden". De uitbreiding van de werkingssfeer was daarmee vooral een
symbolische. Nadat de regering met een beroep op "de traditie en
het algemeen cultuurpatroon" de door haar voorgestelde redactie
bleef verdedigen(33), werd bij amendement de eerste volzin gewij-
zigd in "Klokgelui ter gelegenheid van godsdienstige en levens-

beschouwelijke plechtigheden en lijkplechtigheden, alsmede oproepen
tot het belijden van godsdienst of levensovertuiging, zijn toege-
staan."(34) Door aanneming van het amendement is in eerste instan-
tie theoretisch geworden de vraag op welke  wij ze beperkingen  van
alternatieven voor "klokgelui" ter gelegenheid van niet-christe-
lijke godsdienstige plechtigheden en levensbeschouwelijke plechtig-
heden gerealiseerd kunnen of mogen worden. Voor beperking door

autonome gemeentelijke bepalingen zou dan immers geen plaats zijn.
De memorie van toelichting besprak dit laatste vraagstuk niet,

maar stelde wel een andere vraag aan de orde, namelijk de vraag
naar de mogelijkheid van beperking van klokgelui tot andere doel-

einden dan in de voorgestelde bepaling opgesomd. Zij stelde zich op
het standpunt dat het aan de gemeente is overgelaten regelend op te
treden:

1,

voor zover daarin althans niet door een hogere regeling is voor-
zien. In dit verband valt te denken aan mogelijke voorschriften
inzake geluidsapparaten, gebaseerd op de Wet geluidhinder, en aan
de Hinderwet."(35)
Hinderwetplicht voor een carillon was al eerder door de Kroon

aangenomen. De Kroon overwoog in beroep(36), ingesteld door het
college van burgemeester en wethouders van Hengelo tegen de

beschikking van gedeputeerde staten van Overijssel waarbij een
hinderwetvergunning met voorwaarden verleend was voor het op-

richten, in werking brengen en houden van een carillon, onder meer
dat de culturele betekenis van het carillon niet uitsloot dat het
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geluidhinder kon veroorzaken.
Samenvattend: onder de werkingssfeer van de Wet openbare manifes-

taties moet voor het toepasselijk juridisch regime een onderscheid

gemaakt worden naar het doel van de uiting. Artikel 10 heeft uit-
sluitend betrekking op "klokgelui ter gelegenheid van godsdienstige

en levensbeschouwelijke plechtigheden en lijkplechtigheden, alsmede
oproepen tot het belijden van godsdienst of levensovertuiging". Een
redelijke interpretatie brengt mee dat artikel 6, tweede lid,
Grondwet als voldoende basis voor artikel 10 Wet openbare manifes-
taties beschouwd kan worden: het oproepen tot het belijden van

godsdienst of levensovertuiging is immers naar buiten gericht.

B. Uitzonderingen en faciliteiten

1. Ritueel slachten

Bij de bepalingen die expliciet rekening houden met gemeenschap-pelijke belijdenisvrijheid door een uitzondering te scheppen op de
algemene regels en de uitzonderingsmogelijkheden tegelijkertijd te
reguleren, horen de bepalingen omtrent het ritueel slachten van
vee. Uitzonderingen op de algemene regels worden toegelaten voor
het slachten van vee volgens de israelitische en de islamitische
ritus. Deze uitzonderingsmogelijkheid is neergelegd in het Vlees-
keuringsbesluit(37) ter uitvoering van de artikelen 18 en 25 van de

Vleeskeuringswet(38). De basis van de uitzonderingsmogelijkheid
wordt gevormd door artikel 18, tweede lid, van de Vleeskeuringswet

dat bepaalt dat bij algemene maatregel van bestuur voorschriften
gegeven kunnen worden betreffende de wijze waarop slachtdieren
mogen worden geslacht. Dit artikel geeft zelf geen aanwijzing voor
het eventueel opnemen van een uitzonderingsmogelijkheid om redenen
van godsdienstige aard: de inhoudelijke uitwerking is te vinden in
het Vleeskeuringsbesluit.
Artikel 8, eerste lid, van het Vleeskeuringsbesluit bevat een

algemene regel over de wijzen van slachten; volgens het tweede lid
is deze niet van toepassing "op slachtdieren waarvan het vlees is

bestemd voor consumptie door Israelieten of door Islamieten en
welke in verband daarmede worden bestemd voor halssnede volgens de
Israelitische of volgens de Islamitische ritus". Artikel 11 van het
Vleeskeuringsbesluit geeft vervolgens regels die in acht genomen
moeten worden bij het slachten; deze regels gelden gelijkelijk voor
het slachten volgens de israelitische en de islamitische ritus.

Deze regels betreffen het behandelen van de dieren, het gebruik van
materiaal en de aanwezigheid van en de mogelijkheid van aanwijzin-
gen door bepaalde personen(39).
Volgens het eerste lid van artikel 12 Vleeskeuringsbesluit wordt

er alleen geslacht volgens de israelitische of de islamitische
ritus in door de minister aangewezen slachthuizen. De volgende
leden van het artikel behandelen de procedure en voorwaarden voor
het bewerkstelligen van een dergelijke aanwijzing, de vaststelling
van het aantal wekelijks te slachten dieren, en de aanwijzing van
personen die het slachten mogen verrichten: deze bepalingen zijn
waar nodig gesplitst naar gelang het betreft het slachten volgens
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de israelitische of de islamitische ritus(40). Op basis van dit

artikel worden regelmatig (wijzigingen in) aanwijzingen vast-
gesteld.

Bij de totstandkoming van de Vleeskeuringswet is de vraag aan de

orde gekomen of de Vleeskeuringswet zelf inhoudelijke bepalingen
over de wijze van slachten moest opnemen, inclusief een uitzonde-
ring voor rituele slachting(41). Dit is niet geschied. De bepaling
door de regering voorgesteld is wet geworden. Het eerste artikel
18, tweede lid, luidde:
"Bij algemeenen maatregel van bestuur kunnen voorschriften worden
gegeven met betrekking tot de wijzen, waarop slachtdieren mogen

worden geslacht."(42)
Met het woord "kunnen" was oorspronkelijk bedoeld aan te geven dat

het een bevoegdheid, en geen plicht betrof een algemene maatregel
van bestuur vast te stellen. Deze interpretatie laat zich voor de

huidige tijd moeilijk indenken.
De bepalingen in het Vleeskeuringsbesluit, betreffende het ritu-

ele slachten, zijn na het totstandkomen in 1920 verschillende malen

gewijzigd. Oorspronkelijk betrof de uitzondering slechts het slach-
ten volgens de israelitische ritus. Later is dit tot de islamiti-

sche ritus uitgebreid(43).

2. Media

Godsdienst speelt een rol in de Mediawet bij het onderscheid

tussen de verschillende instellingen die voor zendtijd in aanmer-
king kunnen komen, bij de vereisten die gesteld worden om als een
bepaald soort instelling aangemerkt te worden en bij het gebruik

van zendtijd. Deze onderwerpen zijn geregeld in hoofdstuk IV van de
Mediawet dat betrekking heeft op de binnenlandse omroep door middel
van omroepzenders.
Afdeling 1 van dit hoofdstuk maakt onderscheid tussen soorten

omroepinstellingen. Dit zijn (aspirant-)omroepverenigingen, de
Nederlandse Omroepprogramma Stichting, de Stichting Etherreclame en
lokale en regionale omroepinstellingen. Zowel voor (aspirant-)-
omroepverenigingen als lokale en regionale omroepinstellingen heb-
ben de vereisten waaraan zij moeten voldoen om als zodanig aange-
merkt te worden, betrekking op hun representativiteit en hun doel-

stelling. Ten aanzien van omroepverenigingen verwoordt artikel 14,
eerste lid, Mediawet dit als volgt:

" de vereniging stelt zich blijkens haar statuten ten doel in haar

programma een bepaalde, in de statuten aangeduide, maatschappe-
lijke, culturele of godsdienstige dan wel geestelijke stroming te
vertegenwoordigen en zich in haar programma te richten op de

bevrediging van in het volk levende maatschappelijke, culturele
of godsdienstige dan wel geestelijke behoeften"(44).
Toewijzing en intrekking van zendtijd, geregeld in afdeling 2 van

het vierde hoofdstuk, geschiedt door het Commissariaat voor de
Media. Voor toewij zing van zendtijd  voor de landelijke omroep komen
niet uitsluitend de in de vorige afdeling genoemde omroepinstellin-
gen in aanmerking. Ook overheidsinstellingen, politieke partijen en
groeperingen, alsmede kerkgenootschappen en genootschappen op gees-
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telijke grondslag kan zendtijd toegewezen worden. Volgens artikel
38 is dit voor deze organisaties tezamen met de educatieve omroep-
instellingen niet meer dan twintig procent van de totaal beschik-

bare zendtijd. Het exacte percentage is vastgesteld bij algemene
maatregel van bestuur(45).
Afdeling 3 handelt over de rechten en verplichtingen van de

instellingen aan wie zendtijd is toegewezen. Bepaald wordt onder

meer dat iedere instelling vorm en inhoud van haar programma be-
paalt en verantwoordelijk is voor hetgeen in haar zendtijd wordt
uitgezonden; in principe is iedere instelling verplicht deze zend-
tijd geheel te gebruiken. Volgens artikel 50, tweede en derde lid,

gebruiken kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke
grondslag hun zendtijd geheel voor een kerkelijk programma respec-
tievelijk programma op geestelijk terrein.

Het belang dat gehecht wordt aan weerspiegeling van de plurifor-
miteit en evenwichtigheid op levensbeschouwelijk terrein, komt ook
in artikel 51 van de Mediawet tot uitdrukking. Dit handelt over het

programma van de Nederlandse Omroepprogramma Stichting en bepaalt
in het tweede lid:

"Het programma bestaat uit onderdelen die voorzien in de bevre-
diging van in het volk levende maatschappelijke, culturele, of
godsdienstige behoeften, waarin niet in voldoende mate wordt
voorzien door programma's van andere instellingen die zendtijd
hebben verkregen, zodat, mede gelet op het bepaalde in artikel
50, eerste lid, (betreffende gebruik van zendtijd door een
omroepvereniging) het programma van de Stichting tezamen met de

programma's van de andere instellingen die zendtijd hebben ver-
kregen een evenwichtig beeld oplevert."(46)
Hoofdstuk IV van de Mediawet bevat ook verder nog enkele bepalin-

gen die de positie van kerkgenootschappen en genootschappen op
geestelijke grondslag preciseren. Zo bevat artikel 55 het verbod
voor instellingen die zendtijd hebben verkregen tot dienstbaarheid
aan winst van derden, waakt het tegen financiele belangenverstren-
geling en voorziet het in een controle. Ten aanzien van onder meer
kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grondslag be-
paalt het derde lid dat het verbod slechts betrekking heeft op hun
werkzaamheden die strekken tot verzorging van radio- en televisie-

programma's. Artikel 57 heeft betrekking op het verrichten van
andere activiteiten dan het verzorgen van het programma en op de
inkomsten uit deze activiteiten. Volgens het vijfde lid is het
artikel niet van toepassing op onder meer kerkgenootschappen en
genootschappen op geestelijke grondslag. Het verbod voor instellin-
gen die zendtijd hebben verkregen voor landelijke omroep om
eigendom te verwerven van "faciliteiten" (artikel 60) geldt niet
voor deze genootschappen(47).
Hoofdstuk VIII van de wet handelt over de financiering. De

minister stelt jaarlijks een bedrag ter beschikking voor de kosten

van "instellingen die zendtijd hebben verkregen voor landelijke
omroep, regionale omroepinstellingen  en de Wereldomroep". Hieronder
worden ook kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke
grondslag begrepen. Het Commissariaat voor de Media wijst de
bedragen toe volgens hetgeen bij of krachtens de wet is bepaald.
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De huidige situatie van verschillende omroepinstellingen optre-
dend vanuit de achtergrond van godsdienst of levensovertuiging is
een voortzetting van de in de jaren '20 van deze eeuw ontstane
radio-omroeporganisatie. Deze ontwikkelde zich voordat er wetgeving
ter zake bestond. Bij wet van 12 mei 1928 werden in de Telegraaf-

en Telefoonwet 1904 enkele artikelen toegevoegd(48) die aansloten
bij de inmiddels ontstane praktijk. Op basis daarvan kwam het
Radio-reglement 1930(49) tot stand waarin eisen geformuleerd werden
om voor zendtijd in aanmerking te komen. In het derde lid van arti-

kel 2 van dat reglement kwam de formulering voor dat de instellin-
gen "in zoodanige mate gericht zijn op bevrediging van in het volk
levende cultureele of godsdienstige behoeften, dat hare uitzen-
dingen uit dien hoofde geacht kunnen worden van algemeen nut te
zijn"(50). De Zendtijdbeschikking van 1930(51) verdeelde de zend-
tijd over de verschillende organisaties. In 1947(52) stelde de

minister een regeling voor de binnenlandse omroep vast(53); deze
bleef van kracht tot 1965. Aan kerkgenootschappen werd zendtijd

beschikbaar gesteld.
Op grond van het Televisiebesluit 1956(54) werd zendtijd voor

televisie aan kerkgenootschappen toegekend; ook dit bleef van

kracht tot 1965.
Uiteindelijk kwam in 1967 de Omroepwet tot stand(55). Deze trad

twee jaar later in werking en maakte daarmee een einde aan het

sinds 1965 bestaande overgangsbestel(56). Ten aanzien van de posi-
tie van godsdienst en levensovertuiging als zodanig betekent de Me-
diawet geen fundamentele verandering ten opzichte van de Omroepwet.

3. Lijkbezorging

De Wet op de lijkbezorging(57) laat in verschillende bepalingen

ruimte voor godsdienst en godsdienstige plechtigheden. Zo moet de
gemeentelijke verordening volgens artikel 7 bij het vaststellen van

de tijd van begraven rekening houden met de eventueel daaraan voor-
afgaand te verrichten godsdienstige plechtigheden.

Volgens artikel 14, tweede lid, wordt "(v)erlof tot het aanleggen
ener bijzondere begraafplaats ten behoeve der leden van een kerke-

lijke gemeente (...) aan het bestuur dier gemeente niet geweigerd,
dan wanneer de aangewezen plaats niet aan de voorschriften der wet
voldoet." Wanneer een kerkelijke gemeente  geen bij zondere begraaf-
plaats heeft, moet volgens artikel 19 van de wet desgewenst door
het bestuur van die kerkelijke gemeente, op volgens dat artikel
bepaalde wijze met de inrichting van de algemene begraafplaats
rekening worden gehouden. Ook een crematorium kan door een kerk-
genootschap of onderdeel daarvan worden gevestigd en in werking
worden gehouden(58).

De voorschriften die de wet verder geeft vormen geen werkelijke
belemmeringen voor het verrichten van christelijke plechtigheden:
de wet sluit in de hoofdlijnen aan bij maatschappelijk algemeen
aanvaarde opvattingen en gebruiken, en geeft daarbij bepalingen in
het belang van de openbare orde en de volksgezondheid.
Wettelijke normen die niet als werkelijke belemmeringen kunnen

worden gezien voor het verrichten van christelijke plechtigheden,
vormen voor de belijders van niet traditioneel in Nederland voor-
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komende godsdiensten grote obstakels(59). Volgens islamitisch
gebruik wordt een overledene zonder kist begraven, hetgeen in
Nederland wettelijk niet is toegestaan. Voor hindoestanen is

hernieuwde opening van de kist in het crematorium nodig voor het
verrichten van de voor hen gebruikelijke plechtigheden; daarnaast
wordt door hen - mede op praktische gronden - de termijn waarbinnen
de crematie verricht moet worden als kort ervaren. Voor Chinezen
vormt de regeling van de asbusbijzetting het grootste bezwaar.

Sinds geruime tijd is een voorstel tot wijziging van de Wet op de
lijkbezorging aanhangig(60). Tijdens de behandeling ervan door de
Tweede Kamer is de mogelijkheid tot het volgen van godsdienstige,
niet-christelijke gebruiken aan de orde gesteld, onder meer in het
kader van het voorgestelde artikel 34. Dit artikel luidt:

"Wij kunnen omtrent  de  wij ze van begraven, de inrichting  van  het
graf en de afstand van de graven onderling bij algemene maatregel
van bestuur regels stellen.

11

In antwoord op de vraag of er bij het vaststellen van de algemene
maatregel van bestuur op basis van het voorgestelde artikel 34 van
de wet rekening zal worden gehouden met gebruiken van andere reli-
gies vermeldde de nota naar aanleiding van het eindverslag(61):

"Wij  kunnen ( . . . ) verzekeren  dat  er  naar zal worden gestreefd  zo
weinig mogelijk belemmeringen in de te treffen regeling op te
nemen. Slechts indien belangen van volksgezondheid, opsporing van
strafbare feiten of openbare orde het eisen, zal dit niet moge-

lij k   zij n. "
Daarvoor was in reactie op een vraag uit het nader voorlopig ver-
slag over de mogelijkheid tot begraven volgens islamitisch gebruik
in de nadere memorie van antwoord door de regering de aandacht
gevestigd op een (voorgestelde) verplaatsing van een bepaling van
wet naar algemene maatregel van bestuur "waardoor gemakkelijker
aandacht kan worden besteed aan eventuele uitzonderingen"(62).

De voorgestelde wet is nog niet van kracht(63). Inmiddels gelden
voor islamitische begrafenissen in enkele grote steden een voor-
lopige regeling en zijn er sinds januari 1985 voor hindoecrematies
richtlijnen(64).

C. Waarborgen door overheidsoptreden

1. Zondagsrust

De Zondagswet beschermt de gemeenschappelijke belijdenisvrijheid
door beperkingen op te leggen aan uitingen en gedragingen van
andere burgers. De huidige Zondagswet is een wet "houdende nadere
voorschriften ter wegneming van beletselen voor de viering van en
ter verzekering van de openbare rust op de Zondag en enige Chris-

telijke feestdagen". Bij het inwerkingtreden van deze wet op 7
december 1953 zijn de Zondagswet van 1815 en het Soeverein Besluit
van 1814 vervallen(65). De wet van 1815 had een steviger band met
de godsdienst dan de huidige Zondagswet; het was een wet "houdende
voorschriften ter viering der dagen aan den openbaren Christelijken
Godsdienst toegewijd".
Tegelijk met de totstandkoming van de Wet openbare manifesta-
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ties(66) zijn enige artikelen van de Zondagswet gewijzigd. De rege-
ring beoogde met de wijzigingen, mede voorgesteld vanwege artikel 6
Grondwet, binnen het kader van de bestaande Zondagswet te blijven.
Dit laatste blijkt uit het in de memorie van toelichting omschreven

doel van artikel 2 van de wet en van het voorgestelde nieuwe arti-
kel 5 van de Zondagswet:

"
Artikel 2 van de Zondagswet beoogt de door de christelijke leer
voorgeschreven specifieke wijze van zondagsviering te
beschermen."(67)

en:
1,

Motief van artikel 5, tweede lid, is door de christelijke leer,
c.q. traditie, voorgeschreven  wij ze van viering  van de zondag
mogelijk te maken, door enerzijds de gehele dag gelegenheid te

geven voor godsdienstige manifestaties op openbare plaatsen,anderzijds althans tijdens een gedeelte  van de zondag  -  de   tij d
voor 13 uur - maximale openbare rust te verzekeren."(68)
De toelichting bevat een interessante passage over de verhouding

tussen de door artikel 6 Grondwet gelijkelijk beschermde godsdienst
en levensovertuiging, en de verhouding tussen verschillende gods-
diensten onderling(69). Volgens de toelichting wordt een gelijk-
stelling in de Zondagswet tussen godsdienst en levensovertuiging
niet geboden door de grondwettelijke gelijkstelling, aangezien "de
zondagsviering bij andere levensbeschouwingen niet die betekenis
heeft die ze bij de christelijke godsdienst heeft". Te ver gaat het
verder om "uit een oogpunt van "gelijkstelling overeenkomstige

""

bescherming door de Zondagswet te bieden met betrekking tot voor

andere godsdiensten met de christelijke zondag vergelijkbare dagen
of over te gaan tot afschaffing van de bescherming die de Zondags-

wet biedt(70). Hierbij weegt ook mee dat de zondag ook als een
maatschappelijk algemeen erkende rustdag is te beschouwen.

,lUiteraard dient de wetgever tevens rekening te houden met gods-
dienstige opvattingen die niet tot dat algemene patroon kunnen

worden gerekend; met name in die zin dat het belijden van gods-
dienst niet onnodig wordt belemmerd. De Zondagswet bevat geen
zodanige belemmeringen."(71)
Bij amendement is het aanvankelijk voorgestelde artikel 5 inhou-

delijk gewijzigd door het verbod op Zondag v66r 13 uur optochten of
bijeenkomsten op openbare plaatsen te houden, daartoe de gelegen-
heid te geven, of daaraan deel te nemen, mede niet toepasselijk te

verklaren op uitingen van levensovertuiging(72). Hierdoor is het
karakter van de Zondagswet echter niet fundamenteel gewijzigd.

De bepalingen van de Zondagswet hebben betrekking op het "verwek-
ken van gerucht" en het (doen) houden of deelnemen aan "openbare
vermakelijkheden" en "optochten of bijeenkomsten op openbare plaat-
sen" op zondag  en  de voor toepassing  van  de wet daaraan gelij k-
gestelde dagen(73).
De artikelen 2 en 3 van de wet handelen over het verwekken van

gerucht. Volgens het eerste lid van artikel 3 is het verboden op
zondag zonder strikte noodzaak gerucht te verwekken, dat op een

afstand van meer dan 200 meter van het punt van verwekking hoorbaar
is. Voor de tijd na 13 uur kan de burgemeester op grond van het
derde lid hiervan ontheffing verlenen; de gemeenteraad kan ter zake
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regels stellen. Het tweede lid van artikel 3 bevat een uitzondering
ten aanzien van het eerste lid, onder meer voor uitingen tijdens
geoorloofde samenkomsten tot het belijden van godsdienst of levens-

overtuiging. De burgemeester kan bepaalde voorschriften, beperkin-
gen en aanwijzingen geven "voor zover dat vereist is ter voorkoming

van gerucht dat de viering van de Zondag en de openbare rust op de
Zondag ernstig verstoort".
Artikel 2 heeft speciaal betrekking op het verwekken van gerucht

op zondag in de nabijheid van kerken of andere gebouwen voor de
openbare eredienst in gebruik, waardoor de godsdienstoefening wordt
gehinderd. Dit mag niet zonder strikte noodzaak geschieden. Het
tweede lid van dit artikel draagt de burgemeester op de nodige
maatregelen te treffen om te voorkomen dat op zondag "door het

verkeer op land- en waterwegen in de nabijheid van kerken of andere
gebouwen voor de openbare eredienst in gebruik, meer voor de gods-
dienstoefeningen hinderlijk gerucht wordt veroorzaakt dan met het
oog op de eisen van dat verkeer redelijkerwijze onvermijdelijk is.
Hij is bevoegd daartoe verbiedend of bevelend op te treden of te

doen optreden." De gemeenteraad kan volgens artikel 7, vierde lid,
bij plaatselijke verordening bepalen "dat artikel 2 mede van
toepassing zal zijn op in de verordening met name genoemde dagen,
welke door een of meer kerkgenootschappen tot rust- of feestdag
zij n   bestemd."
Artikel 4, eerste lid, Zondagswet verbiedt het (doen) houden van

of deelnemen aan openbare vermakelijkheden v66r de tijd van 13 uur.
Bij algemene maatregel van bestuur kunnen uitzonderingen worden
gemaakt wanneer van die uitingen "redelijkerwijze geen beletselen
voor de viering van de Zondag en geen verstoring van de openbare
rust op de Zondag zijn te duchten"(74). Het tweede lid van artikel

4 bepaalt dat de gemeenteraad bij plaatselijke verordening voor de
tijd na 13 uur eenzelfde verbod kan vaststellen als in het eerste
lid voor door hem aan te wijzen openbare vermakelijkheden. Het
derde lid luidt:

"De burgemeester is bevoegd ontheffing te verlenen van het be-
paalde in het eerste en krachtens het tweede lid; de gemeenteraad
kan terzake regels stellen. "

Volgens het eerste lid van artikel 5 is het verboden op zondag v66r
13 uur optochten of bijeenkomsten op openbare plaatsen te (doen)
houden of daaraan deel te nemen. Het tweede lid bevat een uitzonde-
ring op dit verbod voor onder meer samenkomsten tot het belijden

van godsdienst of levensovertuiging. De burgemeester kan op grond
van het derde lid "voor zover dat vereist is ter voorkoming van
onnodige verstoring van de openbare rust op de Zondag" bepaalde
voorschriften, beperkingen en aanwijzingen geven.
Artikel 5a, tweede lid, verklaart de hierboven aangeduide bepa-

lingen van het derde lid van de artikelen 3 en 4 niet van toepas-

sing "in door Gedeputeerde Staten aangewezen gemeenten, waar naar
hun oordeel het verlenen van ontheffing zou indruisen tegen gods-

dienstige overtuigingen, welke het volksleven aldaar overwegend be-
heersen"(75). Burgemeester en wethouders worden voordien gehoord.
Artikel 6 luidt:

"Het is verboden op Zondag zonder genoegzame reden de openbare
rust door arbeid in beroep of bedrijf te verstoren."
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Sportbeoefening of andere vormen van ontspanning op Zondag die niet
als openbare vermakelij kheid   in  de  zin  van  de  wet  zijn  te  be-
schouwen, mogen niet verboden worden door plaatselijke verordenin-
gen tot regeling van punten, waaromtrent bij deze wet niet is voor-
zien, en niet belet worden door besluiten van andere organen van de
gemeente(76).

De wijzigingen in de Zondagswet betreffen niet een uitbreiding
van de werkingssfeer van de wet tot levensovertuiging en niet-
christelijk godsdienst, maar vloeien direct voort uit de bij de
herziening van 1983 aanvaarde beperkingssystematiek van grondwette-
lijke grondrechten.
De wijzigingen betreffen "een aantal gedelegeerde bevoegdheden

tot beperking van optochten en bijeenkomsten in het belang van de

zondagsviering  en  van de openbare  rust op zondag"(77). Delegatie
van beperkingen van de in de artikelen 6 en 9 Grondwet gegarandeer-
de rechten is alleen mogelijk op grond van de leden twee van die

artikelen "ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het
verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden".

Aangezien de beperkingen aangelegd door de Zondagswet uit andere
motieven geschiedt(78), is alleen de wetgever in formele zin
bevoegd tot het stellen van beperkingen.

Met het oog hierop is artikel 3, tweede lid, aangepast op het
punt van "de onbepaalde mogelijkheid tot ontheffing voor de tijd na
13 uur" en is het vroegere artikel 5a, tweede lid, betreffende "de
bevoegdheid van de burgemeester tot het treffen van "maatregelen"
met betrekkking tot uitingen met een godsdienstig karakter" ge-
schrapt(79). Met betrekking tot de niet door de artikelen 6 en 9

Grondwet bestreken uitingen blijft voor de burgemeester de moge-
lijkheid tot verlening van ontheffing van het in het eerste lid van
artikel 3 Zondagswet gegeven verbod bestaan. De gemeenteraad mag
ter zake regels stellen.
Ten aanzien van het bepaalde in artikel 5, derde lid, Zondagswet,

merkte de memorie van toelichting het volgende op:

"In het voorgestelde derde lid van artikel 5 is, op vergelijkbare
wijze als in artikel 3, de bestaande onbepaalde bevoegdheid van
de burgemeester tot het treffen van "maatregelen" vervangen door
een imperatief geredigeerde bevoegdheid tot het stellen van
voorschriften en beperkingen, dan wel het geven van aanwijzingen,
met betrekking tot tijd, plaats en duur van deze uitingen."(80)

Aan de burgemeester worden dus nog wel enige bevoegdheden gelaten.
Met name over artikel 7 Zondagswet betreffende sportbeoefening en

andere vormen van ontspanning op zondag, bestaat enige jurispruden-
tie.

De Afdeling rechtspraak van de Raad van State overwoog in een
beroep tegen een besluit van de gemeenteraad van Waardenburg om de
plaatselijke tennisvereniging geen garantie en subsidie te verlenen
voor de aanleg van tennisbanen louter vanwege het feit dat de
tennisbanen op zondag open gehouden zouden worden, dat het woord

"beletselen" van artikel 7, tweede lid, dezelfde betekenis toekomt
als  "verbodsbepalingen"  in het eerste  lid,   zij   het  dat het eerst-
genoemde woord ook gemeentelijke besluiten ten aanzien van haar

eigendommen omvat.   In  casu  was van "beletselen" geen sprake,   en  dus
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geen strijd met artikel 7, tweede lid, Zondagswet. Gezien echter

het feit "dat verweerder een gunstige beslissing op het verzoek om
een financiele bijdrage uitsluitend afhankelijk heeft gesteld van
het nemen door appellante van een met de wet strijdige beslissing"
- op grond van artikel 7, derde lid, Zondagswet zou het verbod van
het tweede lid ook gelden voor de tennisvereniging, die van de

gemeente subsidie had ontvangen - , oordeelde de Afdeling recht-
spraak het besluit van de gemeente in strijd met het motiverings-
beginsel(81). Het woord "beletselen" werd hier door de Afdeling eng
geinterpreteerd.
Een ruimere interpretatie werd aangenomen door de Kroon in een

spontaan vernietigingsbesluit(82), waarbij wegens strijd met de wet
vernietigd werden de besluiten van de gemeenteraad van Hardinxveld-
Giessendam tot het niet voteren van gelden voor de openstelling van

het gemeentelijk zwembad op zondag op grond van overwegende gods-
dienstige bezwaren tegen het laten werken van zwembadpersoneel op

die dag. De betreffende besluiten werden gezien als "beletselen" in
de zin van artikel 7, tweede lid, van de Zondagswet.

Artikel 7, eerste lid, Zondagswet speelde (mede) een rol in een
arrest van de Hoge Raad(83) bij de interpretatie van de bedoeling
van de wetgever bij opname van artikel 22 van de Drank- en Horeca-
wet, dat toestemming vereist van de burgemeester voor het geven van
de gelegenheid tot dansen aan de exploitant van een horeca-inrich-

ting. De Hoge Raad constateerde dat het motief van weigering van de
vergunning gelegen was in de godsdienstige gevoelens met betrekking
tot de zondagsheiliging van de meerderheid van de Katwijkse bevol-

king. Dit motief viel buiten de grenzen gesteld door de bedoeling
van de wetgever bij het vereisen van de vergunning. Bovendien bleek
volgens de Hoge Raad uit artikel 7, eerste lid, Zondagswet dat voor
dergelijke motieven geen plaats is daar "de wetgever niet heeft
gewild dat omtrent vormen van ontspanning, als waarvan hier sprake
is voor de zondagen bij de plaatselijke verordening verbodsbepalin-
gen zouden worden gegeven"(84).
Wegens strijd met artikel 7, eerste lid, Zondagswet vernietigde

de Kroon een APV-bepaling die de opening van een voor publiek toe-
gankelijke eet- of drinkgelegenheid op zondag aan vergunning van de
burgemeester bond(85). Toetsing aan artikel 7, eerste lid, Zondags-
wet vond ook plaats van het verbod voor de burgemeester neergelegd
in de APV om ontheffing te verlenen voor openstelling van Drank- en

Horecawetinrichtingen in de nachtelijke uren van de zondag(86).

De godsdienstige gevoelens van (een meerderheid van) de bevolking
kunnen voor de burgemeester een doorslaggevend argument zijn om een
vergunning - op basis van de gemeentelijke APV vereist - te weige-
ren voor een "openbare vermakelijkheid". De Afdeling rechtspraak
oordeelde in een geval van weigering van een vergunning voor een
circusvoorstelling door de burgemeester van Staphorst die, gezien
de religieuze samenstelling en gevoelens van de bevolking, bij
vergunningverlening vreesde voor verstoring van de openbare orde:

"Gelet op de zwaarwegende belangen welke met handhaving van de
openbare orde worden gediend is de Afd. van oordeel dat verweer-
der bij afweging van de betrokken belangen in redelijkheid tot de

bestreden beslissing heeft kunnen komen."(87)
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De Afdeling rechtspraak vernietigde echter wegens strijd met het
motiveringsbeginsel het besluit van de gemeenteraad van Staphorst
tot weigering van het nemen van een voorbereidingsbesluit met het

oog op aanleg van een jachthaven. Het bezwaar van de Afdeling was
niet gelegen in het feit dat argumenten betreffende de zondagsrust
bij het nemen van het besluit een rol speelden. Het was de Afdeling
echter niet gebleken dat dit bezwaar door de overgrote meerderheid
van de bevolking werd gevoeld(88).

2. Strafbare uitingen en gedragingen

Ook de artikelen 145-147a en 137c-e Sr., opgenomen in Boek II,
Titel V Misdrijven tegen de openbare orde, en artikel 429 bis Sr.

opgenomen in Boek III, Titel II Overtredingen betreffende de open-
bare orde, beschermen de gemeenschappelijke belijdenisvrijheid door
beperkingen op te leggen aan uitingen of gedragingen van anderen.
Hierna worden eerst de artikelen 145 en 146 Sr. besproken, vervol-
gens de artikelen 147, 147a en 429 bis Sr. en daarna de artikelen
137c-e Sr.

Artikel 145 Sr. luidde:
"Hij die door geweld of bedreiging met geweld hetzij een geoor-
loofde openbare godsdienstige bijeenkomst, hetzij een geoorloofde
kerkelijke plechtigheid of lijkplechtigheid verhindert, wordt
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geld-

boete van de derde categorie."
Met de totstandkoming van de Wet openbare manifestaties is artikel
145 Sr. gewijzigd:

"Hij die door geweld of bedreiging met geweld hetzij een geoor-
loofde openbare samenkomst tot het belijden van godsdienst of

levensovertuiging, hetzij een geoorloofde godsdienstige of
levensbeschouwelijke plechtigheid of lijkplechtigheid verhindert,
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of
geldboete van de derde categorie."

Artikel 145 Sr. wordt wel gezien als een lex specialis ten
opzichte van artikel 143 Sr. dat het verstoren van vergaderingen
strafbaar stelt(89). Opvallend is dat artikel 145 Sr. een zwaardere

straf bedreigde dan het voor vergaderingen overeenkomstige artikel
143 Sr. Dit is bij de totstandkoming uitdrukkelijk beoogd(90). In

de nieuwe artikelen 143 en 145 Sr. blijft dit verschil in straf-
bedreiging gehandhaafd.
De geoorloofdheid van de bijeenkomst of plechtigheid als bedoeld

in artikel 145 Sr. werd v66r 1983 bepaald door artikel 184 oud
Grondwet(91). Na het inwerkingtreden ervan wordt de geoorloofdheid
bepaald door de Wet openbare manifestaties(92).
Artikel 145 Sr. noemde naast de geoorloofde openbare godsdien-

stige bijeenkomst onder meer de geoorloofde kerkelijke plechtig-
heid. Een godsdienstige bijeenkomst - ruimer dan kerkelijke plech-
tigheid - was een "bijeenkomst die godsdienstoefening ten doel
heeft"(93).

In het artikel 145 Sr. komt de strafbaarstelling van het door
geweld of bedreiging met geweld verhinderen van een geoorloofde
kerkelijke plechtigheid niet terug. Desondanks is de werkingssfeer
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van de bepaling verruimd: in plaats van de kerkelijke plechtigheid
komt de godsdienstige plechtigheid; verder zijn ook geoorloofde
openbare samenkomsten tot belijdenis van godsdienst of levensover-

tuiging, alsmede levensbeschouwelijke plechtigheden onder de wer-
king van het artikel gebracht. Volgens de memorie van toelichting
beoogt de bepaling voornamelijk bescherming tegen stoornis van
buitenstaanders te bieden, maar is zij ook toepasselijk op stoornis
door deelnemers zelf(94). De verruiming van de werkingssfeer vloeit
ook voort uit het feit dat de betekenis van het begrip "belijden
van godsdienst" bepaald wordt door artikel 6 Grondwet.
De bepaling van artikel 145 is in het verleden uitdrukkelijk

gefundeerd in de vrijheid van godsdienst:
"De Grondwet (...) beschermt de kerkgenootschappen. De strafwet
heeft zich gelijk dusver bij de grondwettelijke waardeering van
de kerkgenootschappen te eerder aan te sluiten daar de volksover-
tuiging hiermede overeenstemt."(95)

In de toelichting op het nieuwe artikel 145 is artikel 6 Grondwet

expliciet genoemd(96).

Artikel 146 Sr. luidde:
"Hij die opzettelijk door het verwekken van wanorde of het maken
van gedruis hetzij een geoorloofde openbare godsdienstige bijeen-
komst, hetzij een geoorloofde kerkelijke plechtigheid of
lijkplechtigheid verstoort, wordt gestraft met gevangenisstraf
van ten hoogste twee maanden of een geldboete van de tweede

categorie."(97)
Met de totstandkoming van de Wet openbare manifestaties is artikel

146 Sr. gewijzigd. Het betreft de strafbaarstelling van het opzet-
telij k storen  van "een geoorloo fde openbare samenkomst  tot  het
belijden van godsdienst of levensovertuiging, hetzij een geoorloof-
de godsdienstige of levensbeschouwelijke plechtigheid of lijkplech-
tigheid".
Artikel 146 Sr. heeft dezelfde oorsprong en berust op dezelfde

grondslag als artikel 145 Sr. en komt begripsmatig ook overeen met
dat artikel. Artikel 146 stelt echter niet het verhinderen, maar
het storen strafbaar: de bijeenkomst of plechtigheid moet al zijn
begonnen. Het artikel beoogt bescherming te bieden tegen storing
van buitenaf, maar ook tegen storing van binnenuit(98).
Artikel 147 Sr. luidt:
"Met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete
van de tweede categorie wordt gestraft:

1°. hij die zich in het openbaar, mondeling of bij geschrift of
afbeelding, door smalende Godslasteringen op voor godsdienstige
gevoelens krenkende wijze uitlaat;
2°. hij die een bedienaar van de godsdienst in de geoorloofde
waarneming van zijn bediening bespot;
3°. hij die voorwerpen aan een eredienst gewijd, waar en wanneer
de uitoefening van die dienst geoorloofd is, beschimpt."

Artikel 147a Sr. luidt:

"1. Hij die een geschrift of afbeelding waarin uitlatingen voor-
komen die, als smalende godslasteringen, voor godsdienstige
gevoelens krenkend zijn, verspreidt, openlijk tentoonstelt of
aanslaat of, om verspreid, openlijk tentoongesteld of aangeslagen
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te worden, in voorraad heeft, wordt, indien hij weet of ernstige
reden heeft om te vermoeden dat in het geschrift of de afbeelding

zodanige uitlatingen voorkomen, gestraft met gevangenisstraf van
ten hoogste twee maanden of geldboete van de tweede categorie.

2. Met dezelfde straf wordt gestraft hij die, met gelijke weten-
schap of gelijke reden tot vermoeden, de inhoud van een zodanig
geschrift openlijk ten gehore brengt.
3. Indien de schuldige een van de misdrijven omschreven in dit
artikel in zijn beroep begaat en er, tijdens het plegen van het
misdrij f, nog geen twee jaren zijn verlopen sedert een vroegere
veroordeling  van de schuldige wegens  een  van deze misdrij ven
onherroepelijk is geworden, kan hij van de uitoefening van dat
beroep worden ontzet."
De formulering van de verschillende gedragingen strafbaar gesteld

in de artikelen 147 en 147a, zijn sinds hun opname in het Wetboek
van Strafrecht niet veranderd. De bepalingen neergelegd in het
huidige artikel 147 onder 2°. en 3°. dateren van 1886; het bepaalde
onder 1°. is bij wet van 4 november 1932(99) ingevoegd. Twee jaar
later, bij wet van 19 juli 1934(100) kwam artikel 147a Sr. tot
stand.
Bij de totstandkoming van de drie punten van artikel 147 Sr. is

de grondslag niet gezocht in de bescherming van de godsdienst(101),
maar in de vrijheid van godsdienst, waarbij door de formulering van
de bepalingen ook vrijheid wordt gelaten voor kritiek op godsdienst
"zelfs waar die spottend of schimpend mocht zijn"(102). Bij de
afweging van deze twee laatste fundamentele belangen is ter be-

scherming van de openbare orde de grens getrokken bij uitingen die
voor godsdienstige gevoelens krenkend zijn.
De zinsnede "op voor godsdienstige gevoelens krenkende wijze" is

expliciet in artikel 147, eerste lid, Sr. neergelegd. Blijkens de
memorie van toelichting is het doel daarvan aan te geven dat

bepalend is het "standpunt van de gelovigen" voor de vraag of een
uiting als Godslastering is aan te merken en niet de verhouding
"van de dader tot God"(103). Zodoende kan een atheist ook God
lasteren. De clausule biedt dus een referentiepunt voor het bepalen
of iets als Godslastering moet worden aangemerkt en is als zodanig
"niet naast smalend een afzonderlijk, dus bewijs behoevend element
van het delict"(104).
De zinsnede "op voor godsdienstige gevoelens krenkende wijze

"

moet worden geobjectiveerd: het gaat er niet om "dat de uiting
inderdaad iemand gekrenkt moet hebben, maar slechts dat zij naar
haar aard bij een gelovige diens godsdienstige gevoelens krenken
moet"; en geabstraheerd,   dat wil zeggen: niet afhankelijk gemaakt
van de toevallige toehoorder(105).

In artikel 147a, eerste lid, Sr. is een overeenkomstige clausule
neergelegd. De onder 2°. en 3°. van artikel 147 Sr. genoemde
gedragingen beogen volgens de memorie van toelichting eveneens de
"
beteugeling van de krenking die de godsdienstige overtuiging (...)

ondervindt"(106).
Het begrip "bedienaar van de godsdienst" duidt op een duidelijk

genootschappelijke, institutionele binding(107). Het begrip "Gods-
lastering" is toepasselijk bij godsdiensten met een duidelijk
omlijnd godsbeeld, dat niet bij alle (wereld)godsdiensten aanwezig
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is(108). Het "voorwerp  aan de godsdienst gewijd" moet tastbaar  zijn
en een functie (gaan) vervullen binnen het kader van een
godsdienstoefening(109).
Bij wet van 4 november 1932(110) is artikel 429 bis Sr. opgeno-

men:

"Hij die op een van de openbare weg zichtbare plaats woorden of
afbeeldingen stelt of gesteld houdt, die, als smalende godslas-
teringen, voor godsdienstige gevoelens krenkend zijn, wordt
gestraft met hechtenis van ten hoogste een maand of geldboete van
de tweede categorie."

Deze bepaling spreekt enerzijds ruim van "op een van de openbare
weg zichtbare plaats"  en van "stellen of gesteld houden",   en
anderzijds van "smalend", een begrip dat door de Hoge Raad nog eng
werd uitgelegd(111).

Lagere wetgevers zijn niet bevoegd tot regeling van de onderwer-
pen bestreken door de artikelen 147, 147a en 429 bis Sr. Alleen al
de structuur van artikel 7, eerste en derde lid, Grondwet laat niet
toe dat andere wetgevers dan de wetgever in formele zin beperkingen

stellen aan de inhoud van de daar beschermde uitingen. Wegens
strijd met artikel 7 Grondwet vernietigde de Kroon enkele in
verschillende gemeenten gelijkluidende bepalingen van de APV die
luidden:

"1. Het is verboden in het openbaar de naam van God vloekende te
gebruiken.
2. Het is verboden in het openbaar ruwe of onzedelijke taal te
gebruiken.
3. het bepaalde in lid 1 geldt niet indien het Wetboek van Straf-
recht van toepassing is."(112)

De artikelen 137c-e Sr. zijn opgenomen in het Wetboek van Straf-
recht bij wet van 18 februari 1971(113) ter uitvoering van het

Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van elke vorm van
rassendiscriminatie van 7 maart 1966(114). De artikelen 137c en d
Sr. stellen als misdrijf strafbaar het in het openbaar, mondeling
of bij geschrift of afbeelding over een groep mensen wegens hun
ras, hun godsdienst of levensovertuiging zich opzettelijk beledi-
gend uitlaten (137c) en aanzetten tot haat tegen of discriminatie
van mensen of gewelddadig optreden tegen persoon of goed van mensen

(137d). Artikel 137e, eerste lid, Sr. stelt degene strafbaar die:
"anders dan ten behoeve van zakelijke berichtgeving:

1'. een uitlating openbaar maakt die, naar hij weet of redelij-
kerwijs moet vermoeden, voor een groep mensen vanwege hun ras,
hun godsdienst of hun levensovertuiging beledigend is, of aanzet
tot haat tegen of discriminatie van mensen of gewelddadig optre-
den tegen persoon of goed van mensen wegens hun ras, hun

godsdienst of hun levensovertuiging;
20. een voorwerp waarin, naar hij weet of redelijkerwijs moet
vermoeden, zulk een uitlating is vervat, verspreidt of ter

openbaarmaking van die uitlating of verspreiding in voorraad
heeft".
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Ook in de artikelen 137c-e Sr. heeft de wetgever de al of niet
godsdienstige uitingsvrijheid beperkt ten behoeve van de bescher-
ming van andere fundamentele belangen, waaronder ook de godsdienst.
Door de clausule "anders dan ten behoeve van zakelijke bericht-

geving" op te nemen in artikel 137e heeft de wetgever de uitings-
vrijheid niet te zeer willen beperken. Deze clausule die overigens

niet expliciet als zodanig is opgenomen in de artikelen 137c en
d(115), is tijdens de parlementaire behandeling uitdrukkelijk aan

de orde gekomen(116).
Deze produkten van de afweging van fundamentele belangen - de

artikelen 145-147a, 429 bis en 137c-e Sr. - spelen gezien hun aard
als strafrechtelijke bepalingen in eerste instantie een rol in de
verhouding tussen overheid en burger. Door hun inhoud wordt echter
(mede) de gemeenschappelijke belijdenisvrijheid tegen inbreuken van

andere burgers beschermd, ook wanneer die inbreuken zelf geschieden
op basis van een geloofs- of levensovertuiging.
Blijkens een arrest van het Hof Arnhem(117) speelt bij de beoor-

deling van de vraag of sprake is van een misdrijf in de zin van
artikel 137e Sr. de eventuele godsdienstige achtergrond van waaruit
gehandeld is, een rol. Het hof oordeelde dat de strekking van
bepaalde passages van de geschriften van een evangelistenechtpaar
op zichzelf "voor het Joodse volk beledigend wegens hun ras en/of
godsdienst"  was,  maar  dat deze passages in samenhang  met de volle-
dige inhoud van de teksten moesten worden beschouwd. Van een bele-

digende geloofsverkondiging, opgevat als "nodeloos grievend en
kwetsend" was volgens het hof geen sprake: de bedoelingen waren
"volstrekt zuiver (...) en in ieder geval niet gericht op beledi-

"ging" en bovendien had de totale inhoud van de teksten geen  door

anti-semitisme of racisme gekenmerkte beledigende strekking".
De normen vervat in de in deze paragraaf besproken strafrechte-

lijke bepalingen kunnen ook meer direct een rol spelen in de ver-
houding tussen burgers onderling. Het maken van een inbreuk op deze

normen kan, in civielrechtelijke verhoudingen, een onrechtmatige
daad opleveren. Hiervan kan ook sprake zijn wanneer de grenzen van
de maatschappelijke zorgvuldigheid zijn overschreden, zonder dat
een inbreuk is gemaakt op de in de strafrechtelijke bepalingen ver-
vatte normen. In de civiele procedure werden in drie instanties de
schriftelijke uitlatingen van hetzelfde evangelistenechtpaar on-
rechtmatig geacht(118). Hieraan deed niet af dat de uitlatingen
direct voortvloeiden uit de geloofsovertuiging van het echtpaar en
hun opdracht tot verkondiging daarvan. Het hof erkende het grond-

wettelijk recht van vrijheid van godsdienst en levensovertuiging en
de vrijheid van meningsuiting zoals gegarandeerd in de artikelen 6
en 7 Grondwet(119), maar wees daarbij wdl op de daarin voorkomende
beperkingsclausules "behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens
de wet". Het hof achtte artikel 1401 BW een uitdrukking van deze
verantwoordelijkheid en stelde vast dat de uitlatingen "onnodig
grieven, kwetsend en denigrerend" waren en indruisten tegen de
zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aan-

zien van de gevoelens van geintimeerden(120). Het beroep in cassa-
tie had geen succes. Duidelijk is dat de burgelijke rechter aan de
basis van zijn overwegingen een grondrechtelijke grondslag legde.
Van een grondrechtelijke invalshoek was ook sprake in het arrest
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van het Hof Amsterdam in hoger beroep van het kort geding door het
COC aangespannen tegen kardinaal Simonis, naar aanleiding van diens

uitlatingen in een interview betreffende "een door de Paus goedge-
keurde brief van de Congregatie van de Geloofsleer te Rome aan de

bisschoppen van de Rooms-Katholieke Kerk over de pastorale zorg
voor homosexuele personen"(121). Het hof stelde vast dat de vrij-
heid van godsdienst en meningsuiting zoals neergelegd in de artike-
len 6 en 7 Grondwet beperkt worden "door ieders verantwoordelijk-
heid volgens de wet, waaronder begrepen het in de rechtstreeks toe-

passelijke verdragen en in de Nederlandse wetgeving opgenomen ver-
bod van discriminatie". Vervolgens wees het hof op artikel 1 Grond-
wet, een nog tot stand te brengen Algemene wet gelijke behandeling

en op artikel 90 quater Sr. en vatte discriminatie op "in de zin
van (feitelijke) achterstelling".
Het hof sloot zich aan bij de opvatting van de president van de

rechtbank dat noch de verkondiging van de kerkelijke leer, noch de
uitlatingen van de kardinaal zelf ongeoorloofd waren. Het oordeel
over dit laatste aspect was het resultaat van een afweging waarbij
het delicate karakter van de materie, de in acht te nemen zorg-

vuldigheid en de positie van de eiser onder meer een rol speelden.
In zijn overwegingen gaf het hof blijk van het aanvaarden van een
ruime mogelijkheid tot het uitdragen van godsdienstige overtuigin-

gen(122).
Ook vrijheid van belijdenis wordt derhalve van overheidswege be-

schermd tegen discriminatoire bejegening door andere burgers, ook

indien die bejegening zelf is ingegeven door een godsdienstige
overtuiging.

D. Algemene beperkingen

Ruimtelijke ordening en godsdienstvrijheid

Een aspect van de gemeenschappelijke belijdenisvrijheid is de
vrijheid een gebouw daadwerkelijk te gebruiken voor gemeenschappe-

lijke godsdienstoefeningen. Recent is de vrijheid om een gebouw
voor godsdienstige doeleinden in gebruik te nemen of te gebruiken

in enkele rechterlijke procedures aan de orde gekomen. Deze worden
achtereenvolgens besproken. De rechtsoverwegingen zijn speciaal van
belang door hun antwoord op de vraag of het recht van de ruimte-
lijke ordening wel of niet een beperking mag vormen op het
grondwettelijk gegarandeerde recht van vrijheid van godsdienst.

In een uitspraak van de Afdeling rechtspraak van de Raad van
State van 19 juni 1984(123) speelde de vraag naar de vrijheid van
woonruimte-onttrekking ten behoeve van godsdienstig onderwijs.

Gedeputeerde staten van Noord-Holland hadden bij besluit van 28
december 1982 het beroep van de Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam
tegen een besluit van het college van burgemeester en wethouders

van Amsterdam van 7 mei 1982 ongegrond verklaard. Het college had
de Joodse Gemeente "toestemming verleend tot onttrekking van de
woonruimte behorende bij het synagoge-complex" onder voorwaarde van
het betalen van een bepaald bedrag per vierkante meter tot een
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totaal bedrag van f 9240. De Joodse Gemeente, die de woning, die
alleen toegankelijk was via tot het synagoge-complex behorende
ruimte, in gebruik wilde nemen als leslokaal, ging tegen het

besluit van gedeputeerde staten in beroep bij de Afdeling recht-
spraak. Het bezwaar van de Joodse Gemeente richtte zich tot de aan

de beschikking verbonden voorwaarde. In beroep werd onder meer
aangevoerd:

"De bevoegdheid die B. en W. van Amsterdam aan art. 56 eerste lid
Woningwet - en de KB van 16 nov. 1973 en 23 juli 1980 - ontlenen,
vindt naar het oordeel van appellante haar begrenzing daar waar
de rechthebbende een woning aan haar bestemming onttrekt met het
oog op een ideeel doel, althans indien de onttrekking plaatsvindt
om de desbetreffende ruimte in gebruik te nemen als of ten
behoeve van een gebouw, bestemd voor de openbare eredienst,

anders gezegd: een kerkgebouw.
Dat art. 56 Woningwet niet van toepassing is op onttrekking ten

behoeve van een kerkgebouw is een uitvloeisel van het in art. 6
(herziene) Grondwet neergelegde grondrecht dat de vrijheid van
godsdienst waarborgt. Met dat grondrecht is onverenigbaar dat een
(zelfstandig onderdeel van een) kerkgenootschap van overheidswege
toestemming zou behoeven om een gedeelte van een hem in eigendom
toebehorend kerkgebouw als zodanig in gebruik te nemen of wederom
in gebruik te nemen."

Verwezen werd verder naar het Besluit gemeentelijke onroerend-goed-
belastingen dat "gebouwde eigendommen, met inbegrip van de onder-
grond en van hun gebouwde en ongebouwde aanhorigheden, welke in
hoofdzaak zijn bestemd  voor de openbare eredienst" vrijstelt  van de
heffing.

De Afdeling rechtspraak honoreerde deze argumenten niet. Zij
overwoog dat "niet valt in te zien dat de toepassing welke in dit

geval aan genoemd art. 56 is gegeven, namelijk het verlenen van
toestemming voor de door appellante gewenste onttrekking onder

voorwaarde van het betalen van een geldelijke compensatie, op enige
wij ze  het vrij belijden van godsdienst of levensovertuiging belem-
mert of in gevaar brengt".

In kort geding was door een naburig bedrijf een verbod gevorderd
voor gedaagde, de Stichting Islamitisch Centrum Eindhoven, om een
pand "te gebruiken of te doen gebruiken voor het houden van gebeds-
diensten".  Het  pand werd namelijk in strijd  met het bestemmingsplan
-  dat  hier de bestemming "kleine bedrij ven" aangaf  -  en in strijd
met de toepasselijke gebruiksbepaling gebruikt voor gebedsdiensten.

Vrijstelling was - nog - niet verleend. De president van de Recht-
bank 's-Hertogenbosch overwoog dat er sprake was van een gemeen-
schappelijk belijden binnen een gebouw door het houden van gebeds-
diensten. De toepasselijke gebruiksbepaling - geen wet in formele

zin - kon dit belijden niet onmogelijk maken, hetgeen betekende dat
de vordering voor zover gebaseerd op gebruik van het pand op een
Wij ze die strijdig  is  met de toepasselijke gebruiksbepaling  werd
afgewezen(124).

In een procedure voor de voorzitter van de Afdeling rechtspraak
van de Raad van State(125) werd door de Stichting Islamitisch Cen-
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trum Helmond schorsing verzocht  van een aanschrijving "het gebruik
van de panden (...) als gebedsruimte te staken binnen dertig dagen

na  dagtekening  van dit schrij ven, bij gebreke waarvan zulks  van
gemeentewege, doch op kosten van verzoekster zal plaatsvinden." Op
de grond rustte de bestemming "Eensgezinshuizen Klasse c", volgens
artikel 5 van de voorschriften eensgezinshuizen en/of detailhandel.
Artikel 6, eerste lid, van de voorschriften bevatte een verbod tot
het "gebruiken, in gebruik geven of te laten gebruiken op een wijze

11of tot een doel, strijdig met de van toepassing zijnde bestemming .
Vrijstelling door het college van burgemeester en wethouders op
basis van het tweede lid van dat artikel was mogelijk ingeval van
beperking van het meest doelmatige gebruik door strikte toepassing.
Na de voorlopige constatering dat het gebruik van het pand als

gebedsruimte strijd opleverde met de voorschriften behorende bij
het bestemmingsplan, dat burgemeester en wethouders derhalve in
beginsel bevoegd waren tot het doen uitgaan van de aanschrijving en
dat het aannemelijk was dat zij geen vrijstelling hadden kunnen
verlenen, uitte de voorzitter de volgende bedenkingen:

"Tegenover de belangen die zijn gemoeid met de handhaving van het
ter plaatse geldende bestemmingsplan staat het onmiskenbare
belang dat de godsdienstige groepering ten behoeve van wie ver-

zoekster de onderhavige gebedsruimte heeft ingericht - naar zij
onweersproken heeft gesteld, gaat het hier om ruim 120 personen -
aan hun dagelijkse godsdienstige verplichtingen kan voldoen."
De voorzitter betrok bij zijn verdere afweging de consequentie

van onmiddellijke effectuering van het besluit van het college van
burgemeester en wethouders en de mate van overlast voor de buurt
bij niet-effectuering van dat besluit. De voorzitter achtte boven-
dien de bezwaarschriftenprocedure bij uitstek geschikt voor de
afweging van de hier tegenover elkaar staande belangen. Het nadeel
voor de Stichting bij uitvoering van het bestreden besluit werd
onevenredig geacht in verhouding tot de met de uitvoering daarvan
te dienen belangen - "(0)fschoon het niet licht is op te nemen dat

verzoekster de onderhavige panden als gebedsruimte in gebruik heeft
genomen" - en het besluit van het college van burgemeester en
wethouders werd geschorst tot dertig dagen na verzending van de

beslissing op het daartegen ingediende bezwaarschrift.

In oktober 1985(126) heeft de voorzittei van de Afdeling recht-
spraak van de Raad van State in een vergelijkbaar geval, waarin het
college van burgemeester en wethouders de Deventer Islamitische
Jeugdvereniging had aangeschreven bouwwerkzaamheden en gebruik van
het pand als culturele ruimte en gebedsruimte te staken onder waar-

schuwing van politiedwang, een vergelijkbare belangenafweging
gemaakt. Een verschil in casus wordt gevormd door het feit dat voor
de grond waarop het pand stond geen bestemmingsplan van kracht was,
maar wel een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 21 Wet op
de Ruimtelijke Ordening voor de duur van twee jaar genomen was.

Zodoende betwijfelde de voorzitter de bevoegdheid van het college
om in de aanschrijving het gebruik van het pand te betrekken.

Wat staking van de illegale bouwwerkzaamheden betreft, kwam in de
belangenafweging van de voorzitter aan de orde het belang van hand-
having van de Woningwet tegenover het onmiskenbare belang te vol-
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doen aan godsdienstige verplichtingen, de consequentie voor ver-
zoekster van effectuering van het besluit, en het punt van even-
tuele overlast voor de omgeving eventueel nopend tot optreden van

gemeentewege. Ook hier werd de bezwaarschriftenprocedure bij uit-
stek geschikt geacht de belangen af te wegen. Uiteindelijk werd het

besluit van het college van burgemeester en wethouders geschorst
tot dertig dagen na verzending van de beslissing op het betreffende
bezwaarschrift.

Slot

In dit hoofdstuk is de verhouding tussen kerk en staat op het

terrein van de gemeenschappelijke godsdienstvrijheid besproken aan
de hand van wettelijke bepalingen en jurisprudentie. Hieronder
wordt deze verhouding en de ontwikkelingen die zich daarin voordoen
geplaatst in het licht van artikel 6 Grondwet. Daartoe wordt
achtereenvolgens stilgestaan bij veronderstelde (kerk)genootschap-
pelijke binding (1.), de houding van de staat ten opzichte van het

"begrip "godsdienst , ten opzichte van de verschillende godsdiensten
onderling en ten opzichte van godsdienst en levensovertuiging
onderling (2.), de houding ten opzichte van algemene beperkingen

van de grondwettelijk gegarandeerde godsdienstvrijheid (3.) en ten-
slotte de delegatie van beperkingen van grondwettelijke grond-
rechten (4.).

1. (Kerk)genootschappelijke binding

In artikel 184 oud Grondwet werd gesproken van "openbare" gods-
dienstoefening. Daarmee werd bedoeld een (kerk)genootschappelijke
band aan te geven. In het huidige artikel 6 Grondwet is van een

verwijzing naar een kerkgenootschappelijke band geen sprake. In de
mede ter uitvoering van dat artikel vastgestelde Wet openbare
manifestaties brengt alleen de tijdens de parlementaire behandeling
toegevoegde bepaling omtrent samenkomsten waarvoor een eenmalige
kennisgeving vereist is, dit facet tot uitdrukking.

Niet alleen echter in het voormalige artikel 184 Grondwet, maar
ook in andere wetsbepalingen werd of wordt een genootschappelijke
band verondersteld. Het binnentredingsverbod van het oorspronkelijk
voorgestelde artikel 123 Sv. betrof eveneens "openbare" godsdienst-
oefeningen. In de uiteindelijke bepaling werd, ter verruiming van

het verbod, het woord "openbare" geschrapt. De wetgeving voor
uitzonderingstoestanden spreekt nog van "openbare godsdienstoefe-
ningen".
De Zondagswet is vrij uitdrukkelijk op het punt van de genoot-

schappelijke binding. Zo wordt er in enkele bepalingen gesproken
over openbare eredienst; daarnaast bepaalt artikel 7, vierde lid,
Zondagswet dat de gemeente bij verordening kan bepalen dat het
bepaalde in artikel 2 van de wet mede van toepassing is op de in

die verordening met name genoemde dagen welke door een of meer
kerkgenootschappen tot rust- of feestdag zijn bestemd. Artikel 2

van de Zondagswet heeft betrekking op het verwekken van gerucht op
zondag in de nabijheid van kerken of andere gebouwen voor de
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openbare eredienst in gebruik, waardoor de godsdienstoefening wordt
gehinderd.

In de artikelen 145 en 146 Sr. en in artikel 8 van de Wet op de
kerkgenootschappen werd expliciet de kerkelijke plechtigheid ge-
noemd. De genootschappelijke band is echter enigszins op de achter-
grand gedrongen door de wijziging van de artikelen 145 en 146 Sr.
en door het in de plaats van artikel 8 van de Wet op de kerkgenoot-
schappen getreden artikel 10 van de Wet openbare manifestaties. De
bescherming van godsdienstige uitingen is overigens door de wijzi-
ging van de artikelen 145 en 146 Sr. werkelijk verruimd. De verrui-
ming van artikel 10 van de Wet openbare manifestaties zoals aanvan-
kelijk voorgesteld was vooral een symbolische; in de huidige redac-
tie heeft de verruiming inhoudelijke betekenis gekregen.

In de artikelen 147, 147a en 429 bis Sr. speelt een kerkgenoot-
schappelijk verband een rol op de achtergrond.

De genootschappelijke binding speelt een heel duidelijke rol bij
de wetsbepalingen op specifieke terreinen van overheidszorg die

rekening houden met de gemeenschappelijke belijdenisvrijheid door
uitzonderingen op de algemene regels te introduceren en eventueel
speciale faciliteiten te scheppen. Zo noemt het Vleeskeurings-

besluit bepaalde genootschappen bij naam en betrekt het met name
aangeduide vertegenwoordigers van die genootschappen bij de
besluitvorming in het kader van die bepalingen. De Mediawet regelt
onder meer toewijzing van zendtijd aan kerkgenootschappen. Kerk-

genootschappen hebben ook een plaats in de Wet op de lijkbezorging,
die nauw aansluit bij de traditioneel in een christelijke samen-
leving gewortelde gebruiken. De momenteel aanhangige voorstellen
tot wijziging van deze wet beogen echter onder meer door het openen
van uitzonderingsmogelijkheden tegemoet te komen aan wensen van in

Nederland levende godsdienstige minderheden.

2. Godsdienst en levensovertuiging

Van belang voor de verhouding tussen kerk en staat in het posi-
tieve recht op het terrein van de gemeenschappelijke godsdienst-

vrijheid is de interpretatie van "godsdienstoefening" en "godsdien-
stige belij denis".  Bij het bepalen  van de reikwijdte  van  deze
begrippen is vooral de jurisprudentie van belang.
In de jurisprudentie wordt een zekere terughoudendheid aan de dag

gelegd bij het kwalificeren van uitingen of gedragingen als gods-
dienstoefening of godsdienstige belijdenis. Heel duidelijk bleek
dit bij de onder A.2 besproken arresten van de Hoge Raad betreffen-
de het houden van of deelnemen aan of oproepen tot optochten en
betogingen of het houden van toespraken in het openbaar. De invloed

van het grondwettelijk processieverbod heeft zich daarbij doen gel-
den. Merkwaardigerwijs heeft hier de restrictieve interpretatie van
het begrip "godsdienstoefening" uiteindelijk tot een grotere vrij-
heid geleid.
Niet altijd geven rechterlijke uitspraken helemaal duidelijk aan

of een beroep op godsdienstvrijheid in beginsel wordt gehonoreerd,
maar afgewezen omdat er in casu sprake is van geoorloofde beperkin-
gen, dan wel of het beroep op godsdienstvrijheid op zichzelf al
wordt afgewezen. In de uitspraak van de Afdeling rechtspraak van de
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Raad van State die betrekking had op het verbinden van een finan-
ciele voorwaarde aan een vergunning tot onttrekking van woonruimte
ten behoeve van het gebruik van het pand als lokaal voor gods-

dienstig onderricht, werd, naar uit de niet helemaal duidelijke
overweging afgeleid kan worden, een beroep op godsdienstvrijheid
zoals gegarandeerd in artikel 6 Grondwet, op zichzelf afgewezen.
Opgemerkt moet hierbij overigens worden dat ten tijde van het nemen
van het bestreden besluit door gedeputeerde staten, artikel 6
Grondwet nog niet in werking was getreden.
Tijdens de parlementaire behandeling van artikel 6 Grondwet is

een ruime interpretatie van het "belijden" aanvaard: het huldigen
van de overtuiging en het zich daarnaar gedragen. In de toekomst

zal nog moeten blijken in hoeverre in de jurisprudentie deze ruime
interpretatie inderdaad zal worden gehanteerd.

De strafrechtelijke en administratiefrechtelijke wettelijke bepa-
lingen op het terrein van de gemeenschappelijke belijdenisvrijheid

die spreken van godsdienst en kerkgenootschappen, bestrijken in
beginsel ook de niet-joodse of niet-christelijke godsdienst en hun
godsdienstige organisaties. Dit feit vormt niet of nauwelijks een
punt van discussie; discussie wordt daarentegen wel gevoerd naar
aanleiding van het begrip kerkgenootschap als categorie van het
rechtspersonenrecht.
Het komt echter voor dat de wet meer of minder impliciet alleen

bepaalde godsdienstige organisaties op het oog heeft. Hoewel de
tekst van artikel 7, vierde lid, van de Zondagswet op zichzelf niet
in de weg staat onder "kerkgenootschappen" ook niet-christelijke
genootschappen te verstaan, is blijkens de considerans van de wet
alsmede de toelichting op enkele wijzigingen van die wet uitslui-
tend aan christelijke kerkgenootschappen gedacht.

Het Vleeskeuringsbesluit noemt met name de israelitische en
islamitische ritus; voor de uitoefening van de christelijke gods-
dienst vormt het besluit en de wet waarop dat gebaseerd is, geen
belemmeringen. Voorgestelde wijzigingen van de Wet op de lijkbe-
zorging, die aansluiten bij maatschappelijke en culturele gebruiken
verweven met de christelijke godsdienst, openen de mogelijkheid
tegemoet te komen aan bezwaren ontleend aan niet-christelijk en
niet-joods godsdienstig geinspireerde gebruiken.

Artikel 6 Grondwet speelt een belangrijke rol bij de motivering
van de uitbreiding van de werkingssfeer van wettelijke bepalingen
op het terrein van de gemeenschappelijke godsdienstvrijheid tot

uitingen van levensovertuiging. De Wet openbare manifestaties
vloeit rechtstreeks voort uit artikel 6 (en 9) Grondwet en biedt
uitingen van levensovertuiging bescherming op dezelfde voet als
godsdienstige uitingen. Artikel 10 van de Wet openbare manifesta-
ties betreffende het klokgelui is voor zover betrekking hebbend op
levensovertuiging van symbolische betekenis. De toevoeging van het

amendement verruimt de werkingssfeer wel aanzienlijk. In bestaande
bepalingen, die qua werkingssfeer tot levensovertuiging worden uit-
gebreid, wordt tevens wat de godsdienst betreft de (kerk)genoot-

schappelijke binding - voor zover aanwezig - meer op de achter-
grond geplaatst.
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De uitbreiding van de werkingssfeer van bepalingen betreffende
gemeenschappelijke belijdenisvrijheid tot levensovertuiging is geen
verschijnsel dat dateert van 1983. Ook v66r de herziening van de
Grondwet werden in verschillende wetten die betrekking hebben op de
gemeenschappelijke belijdenisvrijheid godsdienst en levensovertui-
ging naast elkaar geplaatst, zoals bijvoorbeeld in de artikelen
137c-e Sr.

Ook na 1983 zullen er wettelijke bepalingen blijven die alleen
betrekking hebben op godsdienst. Te denken valt daarbij aan de
artikelen 147, 147a en 429 bis Sr., die niet in de herziening naar
aanleiding van de totstandkoming van de Wet openbare manifestaties

vallen. Ingeval bepalingen wel in verband met artikel 6 Grondwet in
een herziening betrokken zijn, maar niet tot levensovertuiging

worden uitgebreid, zoals het geval is bij de wijziging van enkele
bepalingen van de Zondagswet, wordt dit gemotiveerd in het licht
van met name de beperkingsmogelijkheden van de in artikel 6 Grond-
wet gegarandeerde vrijheid van godsdienst of levensovertuiging; bij
uitbreiding van de werkingssfeer wordt daarentegen alleen verwezen
naar de grondwettelijke gelijkstelling. Waarom gelijkstelling in
overige wetgeving in het ene geval wel en het andere niet geboden
wordt geacht, wordt niet steeds geexpliciteerd.

3. Algemene beperkingen

Tijdens de parlementaire behandeling van de grondwetsherziening
op het punt van de grondrechten is aanvaard dat algemene beperkin-
gen van grondrechten  net  als  de bij zondere beperkingen,   te  her-
leiden moeten zijn tot een grondwettelijke beperkingsclausule.

Sinds de grondwetsherziening zijn er enkele rechterlijke uitspraken
gewezen waarin algemene beperkingen van godsdienstvrijheid een rol
speelden. De algemene beperkingen werden gevormd door bepalingen
van ruimtelijk ordeningsrecht. De uitspraken lopen nogal uiteen. In
de uitspraak van de Afdeling rechtspraak betreffende de onttrek-
king van woonruimte ten behoeve van gebruik van de ruimte als 10-

kaal voor godsdienstles werd geen beperking van godsdienstvrijheid
aanwezig geacht. Daarmee werd de vraag naar de toelaatbaarheid van

algemene beperkingen van godsdienstvrijheid eigenlijk ontweken. (De
in deze procedure bestreden beslissing dateerde van voor het inwer-
kingtreden van artikel 6 Grondwet.)

In de twee uitspraken van de voorzitter van de Afdeling recht-
spraak van de Raad van State, die beide een verzoek tot schorsing

van een aanzegging van politiedwang betreffen, in het ene geval
wegens het gebruiken van een pand als gebedsruimte in strijd met
bestemmingsplan en van toepassing zijnde gebruiksvoorschriften en

in het andere geval wegens ongeoorloofde bouwactiviteiten, lijkt te
worden erkend dat het gaat om de uitoefening van godsdienstvrij-
heid; artikel 6 Grondwet speelt echter geen directe rol in de rech-
terlijke overwegingen. De voorzitter maakte in beide gevallen een
belangenafweging en verwees partijen verder naar de bezwaarschrif-
tenprocedure; in beide gevallen werd de aanzegging van politiedwang

geschorst. Het vraagstuk van de algemene beperkingen van gods-
dienstvrijheid kwam in deze uitspraken (wellicht mede door het
karakter van de procedure) niet aan de orde.
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Geheel anders was de benadering van de president van de Rechtbank
's-Hertogenbosch. De president erkende dat er, ingeval van het
gebruik van een pand als gebedsruimte en de toepasselijke gebruiks-

voorschriften, sprake was van uitoefening van godsdienstvrijheid
binnen gebouwen en besloten plaatsen. Het stellen van beperkingen
aan de uitoefening van deze vrijheid is voorbehouden aan de wetge-
ver in formele zin. De president overwoog vervolgens dat het vast-
stellen van een bestemmingsplan met daarbij behorende gebruiksvoor-
schriften door de gemeenteraad op grond van de Wet op de ruimte-
lijke ordening wegens het grondwettelijke delegatieverbod geen
beperking mag vormen voor het uitoefenen van godsdienstvrijheid. De
vordering van de eiser werd voor zover gebaseerd op overtreding van
ruimtelijk ordeningsrecht door gedaagde afgewezen.
Op basis van deze uitspraken valt moeilijk een verwachting over

de toekomstige ontwikkeling aan te geven. Duidelijk is dat de

besproken uitspraken een groot verschil in benadering vertonen. De
voorzitter van de Afdeling rechtspraak van de Raad van State kwam
aan toetsing aan artikel 6 Grondwet niet eens toe.

4. Delegatie van beperkingen

De recente wijzigingen in de Zondagswet betreffen volgens de
memorie van toelichting "gedelegeerde bevoegdheden tot beperking"
en vloeien rechtstreeks voort uit de bij de Grondwetsherziening van
1983 aanvaarde beperkingssystematiek van grondwettelijke grondrech-
ten. De bepalingen van de Zondagswet beogen niet beperkingen aan te
leggen met het oog op de in de leden twee van de artikelen 6 en 9

Grondwet aangegeven doelcriteria: de beperkingen moeten zodoende
steunen op de eerste leden van die artikelen. Naar de letter ge-
nomen verdragen de artikelen 3 en 5 zich niet helemaal met het be-
perkingssysteem van de in de Grondwet neergelegde grondrechten: de
burgemeester wordt immers een zekere discretionaire bevoegdheid ge-
laten, hetgeen mede als delegatie beschouwd moet worden. Ditzelfde
geldt voor artikel 9 van de Wet openbare manifestaties (die in
hoofdstuk II en III is besproken).
Heel strikt bij het oordeel dat sprake was van delegatie van

grondrechtelijke beperkingen was de president van de Rechtbank
's-Hertogenbosch die het vaststellen van een bestemmingsplan en van
daarbij behorende gebruiksbepalingen op grond van de Wet op de
ruimtelijke ordening als delegatie in de grondwettelijke betekenis
aanmerkte.

Aan de vraag of er sprake is van delegatie van beperkingen van
godsdienstvrijheid zoals gegarandeerd in de Grondwet, gaat de vraag
of er sprake is van een godsdienstoefening binnen of buiten gebou-
wen en besloten plaatsen vooraf. In de meeste gevallen is deze
laatste vraag niet moeilijk te beantwoorden. Getwijfeld kan echter

worden of klokgelui als activiteit zich binnen of buiten gebouwen
en besloten plaatsen afspeelt. Strikt genomen is het meer als een
activiteit binnen, maar wat de draagwijdte ervan betreft meer als
activiteit buiten gebouwen en besloten plaatsen aan te merken. Van
belang is daarbij   nog  dat het oproepen   tot het belij den   van  gods-
dienst of levensovertuiging erop gericht is naar buiten te werken.
Bij de wetsbepalingen op specifieke terreinen van overheidszorg
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die rekening houden met de gemeenschappelijke belijdenisvrijheid
door uitzonderingen op de algemene regels te introduceren en even-
tueel faciliteiten te scheppen is het moeilijker om uit te maken of

er sprake is van uitoefening van godsdienstvrijheid binnen of
buiten gebouwen en besloten plaatsen. Zijn ritueel slachten of het
verzorgen van uitzendingen op radio en televisie activiteiten
binnen of buiten gebouwen en besloten plaatsen in de zin van
artikel 6 Grondwet?

Het Mediabesluit uitgevaardigd op basis van de Mediawet bevat
bepalingen die kerkgenootschappen raken. Hoewel hier onmiskenbaar
sprake is van delegatie, bevat het Mediabesluit uitvoeringsmaatre-
gelen op basis van in de wet redelijk geconcretiseerde bepalingen.
Dit in tegenstelling tot de Vleeskeuringswet, die alleen een heel

ruim formeel kader verschaft en voor zover hier van belang geen
enkele inhoudelijke richting aan de algemene maatregel van bestuur
geeft.

Weer anders is de ontwikkeling betreffende de Wet op de lijkbe-
zorging. Onderwerpen die nu in de wet zelf geregeld zijn, zullen
volgens het aanhangige voorstel in de toekomst bij algemene maat-
regel van bestuur worden geregeld: juist om tegemoet te komen aan op

godsdienst gebaseerde wensen. Ook worden er door de wet bij het
openen van uitzonderingsmogelijkheden voor individuele gevallen aan
bestuursorganen discretionaire bevoegdheden verleend.
Wat betreft de wettelijke bepalingen op specifieke terreinen van

overheidszorg die rekening houden met gemeenschappelijke belijde-
nisvrijheid door uitzonderingen op de algemene regels te introduce-
ren en eventueel speciale faciliteiten te scheppen, voldoet het
grondwettelijk onderscheid tussen uitoefening van de overtuiging

binnen of buiten gebouwen en besloten plaatsen niet helemaal. Afge-
zien echter van de vraag of grondwettelijk gezien delegatie wel of
niet aanvaardbaar moet worden geacht, is het in ieder geval aan te
bevelen in de wet de hoofdlijnen neer te leggen, waarbinnen de

lagere regeling voor nadere uitwerking kan zorgen.



Hoofdstuk VII

VRUHEID VAN KERKELUKE ORGANISATIE

Inleiding

Dit hoofdstuk gaat in op de houding van de staat ten opzichte van

de kerkelijke organisatie als zodanig. Nagegaan wordt welke vrij-
heid de staat de kerk laat vorm te geven aan de eigen organisatie.

Deze vrijheid wordt voor een deel bepaald door de positie die kerk-
genootschappen, hun zelfstandige onderdelen en andere genootschap-

pen op geestelijke grondslag(1) innemen in het rechtspersonenrecht.
Allereerst wordt daarom de positie van kerkgenootschappen en de
daarmee juridisch op 6#n lijn gestelde organisaties volgens boek 2 BW
bestudeerd (A). Vervolgens worden consequenties getrokken die uit
die positie voortvloeien voor de verhouding tussen kerkgenootschap

en aangeslotenen (B). Daarna wordt het karakter van de
arbeidsverhouding tussen geestelijk verzorger en kerk behandeld

(C). Dan wordt aandacht besteed aan (voorgenomen) overheidsmaat-
regelen in het kader van open(baar)heid en medezeggenschap en in
het kader van het gelijkheids- en non-discriminatiebeginsel (D). In
de laatste paragraaf komen enkele speciale rechten van kerkgenoot-
schappen aan de orde (E). Tot slot wordt de houding van ds staat

ten opzichte van de kerkelijke organisatie als zodanig geevalueerd
in het licht van de grondrechten.

A. Kerkgenootschappen in boek 2 BW

Hieronder wordt de positie belicht die kerkgenootschappen en de
daarmee op 68n lijn gestelde organisaties in boek 2 BW innemen.
Het eerste gedeelte van deze paragraaf behandelt de status van

kerkgenootschap (1.). Achtereenvolgens komen aan de orde de
begrippen "kerkgenootschap", "zelfstandig onderdeel van een
kerkgenootschap", "ander genootschap op geestelijke grondslag",  en
de beperktheid van de opsomming van de artikelen 2 en 18 boek 2 BW.

In het tweede gedeelte van de paragraaf wordt ingegaan op enkele

consequenties die aan een dergelijke klassificatie verbonden zijn
(2.). Nagegaan wordt enerzijds welke grenzen het (privaat)recht
stelt aan het kerkelijk recht, en anderzijds welke consequenties
het bestaan van kerkelijk recht heeft voor de toepasselijkheid van

het privaatrecht. Hiertoe wordt achtereenvolgens onderzocht:
- de toepasselijkheid van de bepalingen van titel 1 boek 2 BW:

- de toepasselijkheid van de artikelen 10 e.v.,
- de toepasselijkheid van de artikelen 15 e.v.,
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- de toepasselijkheid van de overige bepalingen van titel 1 boek
2 BW,

- de positie van kerkelijke rechtspersonen volgens de voorgestelde
nieuwe bepalingen van titel 1 boek 2 BW,
- de vermogensrechtelijke vertegenwoordiging van kerkelijke
rechtspersonen,
- de betekenis van de term "wet" in artikel 2:2 BW.

1. De status van kerkgenootschap

Het begrip kerkgenootschap
Sinds 1798 komt het begrip "kerkgenootschap" in de wetgeving van

Nederland voor. De Staatsregeling voor het Bataafse Volk van 1798
gebruikte het begrip in artikel 21 van de burgerlijke en staat-
kundige grondregels en de additionele artikelen 5 en 6 tot de acte

van staatsregeling(2). Het begrip kerkgenootschap is een begrip
"van de staat".

"Het woord kwam op, toen de band tussen de staat en de Hervormde
Kerk werd verbroken en de Overheid met meer dan 66n kerk te maken
kreeg."(3)
De term heeft een neutrale connotatie. Als zodanig werd dan ook

in de Grondwetscommissie van 1814 voorgesteld te spreken van
"kerkgenootschappen" en juist daarom wekte het voorstel tot opname
van het begrip in de Grondwet - doorslaggevende - weerstand. Het
was een term "goed voor Menisten, Remonstranten, Lutherschen, niet
voor ons Gereformeerden"(4). Het werd 1848 voordat in de Grondwet
een  bepaling te vinden was over "kerkgenootschappen"(5).  Het  wet-
telijk gebruik van het begrip kerkgenootschap geeft op zichzelf
geen verdere aanwijzing voor de houding van de staat ten opzichte
van de kerkelijke organisatie.

Het begrip "kerkgenootschap" komt voor in Nederlandse wetgeving
van ouder en jonger datum(6). Een wettelijke omschrijving van het
begrip is tot nu toe echter niet gegeven(7). Uit de wettelijke

bepalingen valt hoogstens indirect een aanduiding van de betekenis
af te leiden. Zo verstond artikel 1 van de Wet Premie Kerkenbouw(8)
onder een kerkgenootschap "een kerkgenootschap als bedoeld in de
wet van 10 september 1853, Stb.102, of een zelfstandig onderdeel
van een kerkgenootschap". Daarnaast sprak de wet van "genootschap-
pen waarvan het doel het houden van openbare godsdienstoefeningen
medebrengt" in artikel 9, en in artikel 13 van "genootschappen op
geestelijke grondslag, andere dan kerkgenootschappen". In artikel
2:2 BW worden kerkgenootschappen als rechtspersoon onderscheiden
van andere rechtspersonen; artikel  2: 18 BW spreekt  van  "kerk-
genootschappen en hun zelfstandige onderdelen en andere genoot-
schappen op geestelijke grondslag". Uit deze indirecte begrips-
bepalingen zijn wel inhoudelijke conclusies getrokken over de bete-
kenis van het begrip "kerkgenootschap"(9). Een indirecte aanduiding
van het begrip geeft ook de memorie van toelichting bij het voor-
stel van Invoeringswet Boeken 3-6 NBW(10).

Het  omschrij ven  van het begrip "kerkgenootschap"   is  niet  een-
voudig:
"Aan pogingen, tot een juridisch aanvaardbare omschrijving van
het begrip te komen, heeft het niet ontbroken, maar het schijnt
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niet mogelijk een zodanige definitie te geven, dat daarin de

wezenskenmerken der kerk zijn verwerkt zonder dat geloofsvragen
in het geding worden gebracht, welke privaatrechtelijk irrelevant
zijn, althans door de rechter niet in discussie mogen worden
genomen. Nimmer dekt het juridische begrip het dogmatische:
wanneer een juridische formulering wordt gegeven, ontkomt men er
niet aan, dat ook niet-christelijke religieuze groeperingen
kunnen worden inbegrepen; wanneer een theologische formulering

wordt geboden, plaatst men de rechter voor dogmatische beoorde-
lingen, waartoe hij - gegeven de veelheid van kerken, die
bovendien niet zelden elkaar verwij ten valse  kerk  te  zijn  -  niet
in staat is."(11)
De voor juridische doeleinden gegeven wetenschappelijke omschrij-

vingen lopen inderdaad sterk uiteen. In de eerste plaats wordt er
verdedigd dat onder kerkgenootschappen alleen op de Bijbel geinspi-
reerde geloofsgemeenschappen gerekend kunnen worden, alsmede de
joodse organisaties(12). Deze opvatting, die in de literatuur geen
meerderheid heeft, wordt op verschillende wijzen gefundeerd; daar-
bij treedt duidelijk het in bovenstaand citaat genoemde dilemma op.
Behalve een theologische benadering, is het met name de juridisch-

historische interpretatie (die op zijn beurt vroeger grammaticaal-
teleologisch, of ook weer theologisch gefundeerd was), die steun

kan bieden aan het standpunt dat slechts christelijke en joodse
geloofsgemeenschappen kerkgenootschap kunnen zijn(13). Een om-
schrijving van het begrip kerkgenootschap als gegeven door de Wet
Premie Kerkenbouw wijst wellicht op een dergelijke betekenis.

In de tweede plaats worden vanuit privaatrechtelijke invalshoek

verschillende juridisch-technische omschrijvingen gegeven, waarbij
van het twistpunt of niet-Bijbelse of niet-joodse genootschappen

ook als kerkgenootschappen kunnen worden beschouwd, geabstraheerd
kan worden(14).
Ter rechtvaardiging van het noemen van een kerkgenootschap in

wetgeving als aparte categorie wordt wel verwezen naar "aard en
wezen"  van een kerkgenootschap(15). Het hanteren  van dit argument
is, wanneer aard en wezen niet verder worden geconcretiseerd,
weinig zinvol; het gaat immers niet om de vraag of kerkgenoot-
schappen naar aard en wezen verschillen van andere organisaties,
maar om de vraag of kerkgenootschappen, gegeven hun aard en wezen,
juridisch wel of niet op 65n lijn met andere organisaties moeten of
kunnen worden gesteld. Natuurlijk kan het opnemen van het begrip
"kerkgenootschap" in wetgeving niet helemaal los staan van opvat-
tingen van zichzelf als "kerken" aandienende groeperingen, wil die
wetgeving enige realiteitswaarde hebben en aan zijn doel beant-
woorden( 16). Anderzijds  zijn het uiteindelijk organen  van de staat
die het burgerlijk recht positiveren en die binnen de grenzen van
dit recht uitmaken of een organisatie als kerkgenootschap wordt
aangemerkt.

De discussie over de betekenis van het begrip "kerkgenootschap"
is niet zonder belang. Zodra het is opgenomen in de wetgeving,
worden er aan het onderscheid rechtsgevolgen verbonden. Het opnemen
van het begrip heeft juridische consequenties(17). Wanneer de
wetgever geen duidelijkheid verschaft over de juridische betekenis
van het begrip, zal dit in voorkomende gevallen een taak voor de
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rechter zijn. In een arrest van de Hoge Raad(18) komt de volgende
passage voor:
"... een kerkgenootschap, hetwelk zich de gemeenschappelijke
godsvereering van de leden, op den grondslag van gemeenschap-
pelijke godsdienstige opvattingen, ten doel stelt, ...".

Deze passage wordt in het algemeen beschouwd als definitie van de
Hoge Raad van een kerkgenootschap(19). Hoewel de bewoordingen nauw
aansluiten bij een eerder als definitie gepresenteerde omschrij-
ving(20), kan betwijfeld worden of de aangehaalde zinsnede uit het
arrest als definitie bedoeld is(21). Inderdaad hoeft een dergelijke
algemene strekking niet in de uitspraak gelezen te worden.

Bovendien was de vraag of in dit geval sprake was van een kerk-
genootschap niet rechtstreeks in het geding. Het betrof een
binnenkerkelijk geschil.
Wel in het geding was deze vraag in de zaak die leidde tot het

arrest van de Hoge Raad van 31 oktober 1986(22), en een zaak die
leidde tot een vonnis van de president van de Rechtbank Amsterdam

in kort geding van 21 maart 1985(23). De "Kerk van Satan" werd niet
als kerkgenootschap in de zin van artikel 2:2, eerste lid, BW
aangemerkt, aangezien "onvoldoende is komen vast te staan dat het

in de Kerk van Satan om godsdienst gaat en dat de aanhangers een
gestructureerde organisatie hebben". Hier werden dus twee essen-
tialia geformuleerd(24).

Zelfstandig onderdeel van een kerkgenootschap
Van het begrip zelfstandig onderdeel van een kerkgenootschap

geeft de wet net zomin een omschrijving als van het begrip
kerkgenootschap. Zelfstandige onderdelen van kerkgenootschappen
vertonen in de praktijk een grote variatie; te denken valt aan

plaatselijke geloofsgemeenschappen, maar ook aan kerkelijke
organisaties met een beperkt doel. In de eerste plaats bepaalt het
kerkgenootschap zelf of een instelling een zelfstandig onderdeel
is(25). Deze beslissing staat ter toetsing van de rechter.

Bij de beoordeling van de vraag wat als zelfstandig onderdeel van
een kerkgenootschap kan worden aangemerkt spelen de volgende punten
een rol:
- is het noodzakelijk dat een kerkgenootschap expliciet te kennen
geeft een zelfstandig onderdeel in het leven te roepen (Er moet
immers beoogd zijn een zelfstandig onderdeel te creeren)?

- is het noodzakelijk dat er formele beinvloedingsmogelijkheden
voor het kerkgenootschap zijn gegarandeerd?
- zijn er inhoudelijke kenmerken vereist (Het moet immers gaan om
een onderdeel van een kerkgenootschap)?

Op geen van deze punten bestaat duidelijkheid. Wat het eerste
punt betreft: er wordt in de literatuur enerzijds sterke nadruk
gelegd op het expliciet te kennen geven van de bedoeling of wil van
het kerkgenootschap over te gaan tot het instellen van een zelf-
standig onderdeel(26), terwijl anderzijds wel de mogelijkheid wordt
opengehouden om te concluderen tot aanwezigheid van een zelfstandig

onderdeel zonder dat aan dat vereiste is voldaan(27). Over de nood-
zakelijkheid van formele beinvloedingsmogelijkheden voor organen
van het kerkgenootschap wordt ook verschillend gedacht: dit wordt
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wel "in het algemeen" als kenmerk gezien(28), daarentegen ook wel
als duidelijk vereiste(29).
Wat het derde punt betreft: uit de totstandkomingsgeschiedenis

van artikel 2:2 BW valt niet af te leiden dat een inhoudelijke

begrenzing aangelegd moet worden(30) en verdedigd wordt wel dat een
dergelijke begrenzing niet aangelegd mAg worden(31); anderzijds
wordt evenzeer een restrictieve interpretatie bepleit(32), vooral
met het oog op de juridische consequenties.
De kwalificatie als zelfstandig onderdeel van een kerkgenootschap

is enkele malen ter beoordeling van de rechter gekomen(33). In deze

gedingen was de kwalificatie in eerste instantie van belang in ver-
band met het daaraan verbonden rechtsgevolg van rechtspersoonlijk-
heid. De uitspraken spreken zich niet duidelijk uit over algemene
criteria. Wanneer een kerkgenootschap een instelling niet als
zodanig beschouwt, is er in ieder geval geen sprake van een zelf-
standig onderdeel.
De verschillende kerkgenootschappen maken onderling in verschil-

lende mate gebruik van de rechtsfiguur "zelfstandig onderdeel". Dit
hangt mede samen met de verschillen in organisatie en inrichting
van het kerkgenootschap zelf(34). Naast rechtspersoonlijkheid,
heeft de kwalificatie als zelfstandig onderdeel ook andere rechts-
gevolgen die later in dit hoofdstuk ter sprake komen(35).

Ander genootschap op geestelijke grondslag
Bij amendement is de toepassingssfeer van het toenmaals voorge-

stelde artikel 2:18 BW(36) uitgebreid: niet alleen kerkgenootschap-
pen  en hun zelfstandige onderdelen,  maar ook "andere genootschappen
op geestelijke grondslag" werden  in de bepaling opgenomen(37).  De
uitbreiding van de werkingssfeer van de bepaling werd gerechtvaar-
digd met een beroep op het argument dat de genoemde organisaties
zoveel mogelijk op &5n lijn gesteld dienden te worden met kerkge-

nootschappen en hun zelfstandige onderdelen.
Over de inhoud van het begrip "ander genootschap op geestelijke

grondslag" is geen duidelijkheid geschapen. In ieder geval werd
gedacht aan het Humanistisch Verbond. In de literatuur zijn verder
wel enkele voorbeelden genoemd van organisaties die wel, of juist
niet tot de "andere genootschappen" gerekend moeten of kunnen
worden.

"Onder de omschrijving vallen wellicht ook verenigingen  van kerk-
genootschappen en andere nauw met een kerkgenootschap verbonden
privaatrechtelijke lichamen. (...) Bij een ruime interpretatie
zou men ook kunnen denken aan bijvoorbeeld een christelijke vak-
of omroepvereniging. Dit is echter niet bedoeld."(38)
Duidelijk is in elk geval dat, aangezien artikel 2:18 BW spreekt

van niet-toepasselijkheid van bepaalde artikelen van boek 2 Rechts-
personen   van  het  BW, de "andere genootschappen op geestelij ke

"grondslag rechtspersoonlij kheid moeten hebben naar Nederlands
recht. Dit kan betekenen dat er sprake is van een organisatie die
vereniging of stichting is in de zin van boek 2 BW. Daarnaast
bestaat echter ook de mogelijkheid van een organisatie die niet
binnen de termen van de wet - die van een gesloten systeem van

rechtspersonen uitgaat(39) - valt, maar waarvan rechtspersoonlijk-
heid toch aangenomen wordt. Als voorbeeld van dit laatste kan
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gedacht worden aan een samenwerkingsverband van kerken(40). De
vraag rijst wel of een dergelijke organisatie ook direct bij de
uitoefening van godsdienst betrokken moet zijn, of dat een meer
organisatorisch-bestuurlijk verband ook mogelijk is.
Het opnemen in artikel 2:18 BW van de "andere genootschappen op

geestelijke grondslag" is van verschillende zijden bekritiseerd.
"
Uit het oog is echter verloren, dat kerkgenootschappen rechts-
personen van eigen aard zijn, terwijl in Nederland bestaande

"genootschappen op geestelijke grondslag" verenigingen of
stichtingen zullen zijn. Het is een hoogst zonderlinge voor-
ziening, dat bepalingen van het algemeen rechtspersonenrecht niet
van toepassing zijn op verenigingen en stichtingen, die als
genootschap op geestelijke grondslag kunnen worden
aangemerkt"(41)

en ook is gesproken van een "uit systematisch oogpunt halfslachtige
positie":

"Van tweeen een: 6f volstrekte gelijkstelling met kerkgenoot-
schappen en hun onderdelen en opneming in art.2 BW, 6f terug naar
het gewone rechtspersonenrecht! Ik prefereer laatstgenoemde
opvatting. ( . . . ) Juist vanwege  het  feit  dat de "andere genoot-
schappen" zich bewust uitsluitend richten  op het intermenselijke,
zijn m.i. de regels die het privaatrecht geeft voor het creoren

van die intermenselijke samenlevingsverbanden van toepassing en
is het maken van een uitzondering daarop niet gerechtvaar-
digd."(42)

Uit deze citaten blijkt dat er bezwaren zowel van wetstechnische
aard als van inhoudelijke aard zijn.
Bij beide citaten kunnen echter - voorlopig - enige kanttekenin-

gen geplaatst worden. Het begrip kerkgenootschap is zonder enige
twijfel toepasbaar op joodse en christelijke geloofsgenootschappen

en in principe ook op niet-joodse of -christelijke geloofsgemeen-
schappen. Deze laatste gemeenschappen kunnen een juridisch lossere
structuur vertonen dan de meer traditionele kerkgenootschappen;

soms wordt een vereniging of stichting in het leven geroepen voor
het beheer van de gebedsruimte of het aanstellen van een gees-
telijke. Heeft men in deze gevallen juridisch gezien te maken met

een kerkgenootschap in de zin van het BW; of misschien niet met een
kerkgenootschap in de zin van het BW, maar wel in de zin van andere
- bijvoorbeeld administratieve - wetten? Zo al niet in privaatrech-
telijke zin gesproken kan worden van een kerkgenootschap, dan is de

kwalificatie "ander genootschap op geestelijke grondslag" in ieder
geval op zijn plaats. Een dergelijk "genootschap op geestelijke
grondslag" vertoont op bepaalde punten meer overeenkomst met een
kerkgenootschap dan met een "gewone" vereniging of stichting.
Daarbij moet bedacht worden dat ook een - in de jurisprudentie(43)
ook als zodanig gekwalificeerd - kerkgenootschap als het Leger des
Heils juridisch de vorm van een stichting heeft.

De beperktheid van de opsomming van de artikelen 2 en 18 boek 2 BW
De begrippen die de artikelen 2 en 18 boek 2 BW hanteren, name-

lijk "kerkgenootschap", "zelfstandig onderdeel  van een kerkgenoot-"  "schap  (en  genootschap op geestelijke grondslag"), geven geen

afspiegeling van de kerkelijke organisatiestructuur. Dit is met het
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opnemen van deze begrippen in deze artikelen ook niet beoogd. De
zin van het opnemen van deze artikelen is het daaraan verbinden van

bepaalde rechtsgevolgen. Die rechtsgevolgen bestaan bij artikel
2:18 BW uit het niet toepasselijk verklaren van een aantal algemene
bepalingen uit titel 1 boek 2 BW, en bij artikel 2:2 BW het ver-

schaffen van duidelijkheid omtrent het bezit van rechtspersoonlijk-
heid en de organisatievrijheid in ruime zin. Het geven van een
afspiegeling van de kerkelijke organisatie is zelfs niet goed denk-
baar, vanwege het sterk uiteenlopen van de organisatiestructuur van
de verschillende kerkgenootschappen. De wetgever moet - binnen de
grenzen van de specifiek beoogde rechtsgevolgen - zoeken naar alge-
mene begrippen die evengoed toepasbaar zijn op de verschillende

geloofsgemeenschappen.
Het begrip "kerkgenootschap"  is  zo' n algemeen toepasbaar begrip.

Het verschil in organisatiestructuur brengt echter mee dat in
juridische zin in het ene geval de plaatselijke geloofsgemeenschap
"kerkgenootschap" is, in het andere geval de centrale organisa-
tie(44). Ook het begrip "zelfstandig onderdeel" is algemeen toepas-

baar,   zij  het  dat  deze j uridische figuur  bij  het ene kerkgenoot-
schap eerder voorkomt dan bij het andere.
Hoewel de in de artikelen 2 en 18 boek 2 BW voorkomende juridi-

sche organisatieverbanden niet vastomlijnd zijn en er verschil van
mening bestaat over hun reikwijdte, zijn er toch ook kerkelijke
verbanden aan te wijzen die niet bij deze begrippen zijn thuis te
brengen. Gedacht kan worden aan samenwerkingsverbanden als "locale
of regionale raden van kerken", "basisgemeenten"(45) en "gebeds-
centra"(46).
Nu is het op zichzelf geen noodzaak om in de wetgeving betreffen-

de het rechtspersonenrecht alle soorten kerkelijke verbanden op te
nemen. De mogelijkheid bestaat om bewust bepaalde kerkelijke ver-
banden uit te sluiten van bepaalde rechtsgevolgen. Aan het bewust

onthouden van die rechtsgevolgen moet dan wel een deugdelijke
argumentatie ten grondslag liggen. Te denken valt bijvoorbeeld aan
de rechtsgevolgen die artikel 2:18 BW in het leven roept. lets
anders ligt het bij het scheppen van duidelijkheid omtrent
rechtspersoonlijkheid. Het bezit van rechtspersoonlijkheid is
essentieel voor het als organisatie volledig kunnen deelnemen aan
het privaatrechtelijke rechtsverkeer.
Het feit dat de opsomming in artikel 2:2 BW niet uitputtend is,

en er dus kerkelijke verbanden bestaan die buiten de opsomming val-
len, heeft een volgende reactie ontlokt:

"Letterlijk genomen zou art. 2 Boek 2 dit niet toelaten, hetgeen

echter zou neerkomen op een onwettige, en onbedoelde, bemoeiing
van de wetgever op godsdienstig gebied."(47)

Het probleem betreft hier niet zozeer de toelating in letterlijke

zin - dergelijke kerkelijke verbanden zijn niet verboden - maar
toelating als organisatie tot het rechtsverkeer. Het draait om het

bezit van rechtspersoonlijkheid.
Klassificatie als "genootschap op geestelijke grondslag" biedt

hier geen uitkomst gezien het feit dat artikel 2:18 BW rechtsper-
soonlijkheid van een dergelijke organisatie veronderstelt. De
mogelijkheid bestaat vanzelfsprekend wel om een vereniging of
stichting naar Nederlands recht in het leven te roepen, al was het
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maar voor het vervullen van bepaalde beheerstaken.
Het Nederlands rechtspersonenrecht vormt een gesloten systeem.

Desondanks is het niet geheel uitgesloten dat organisaties buiten
de bepalingen van het BW om, rechtspersoonlijkheid bezitten. Bij

arrest van de Hoge Raad is rechtspersoonlijkheid van een kerkelijk
samenwerkingsverband aangenomen(48).

In het licht van de verhouding tussen kerk(elijke organisatie) en
staat is het van belang te weten op welke wijze de staat in de

wettelijke bepalingen (betreffende het rechtspersonenrecht) aan-
sluiting zoekt bij de organisatievormen van de verschillende
kerken. Daarbij kan gelet worden op de mate van en pretentie van
nauwkeurigheid en volledigheid, en op de toepasbaarheid van de

gebezigde begrippen op de organisaties van de verschillend kerken.
Verder is de theoretische vraag of de staat rechtspersoonlijkheid
"erkent of toekent"(49) aan kerkelijke verbanden van belang voor de

waardering van de beperktheid van de opsomming in artikel 2:2 BW.
In geval van toekenning is het immers van meer belang dat de opsom-

ming alle verschijningsvormen van kerkelijke organisaties dekt.

2. Enkele consequenties

Artikel 2:18 BW
Artikel 2:18 BW is erg stellig geformuleerd:
"De artikelen 10-17 van dit Boek zijn niet van toepassing op

kerkgenootschappen en hun zelfstandige onderdelen en andere
genootschappen op geestelijke grondslag.

"

Desondanks geeft deze op het eerste gezicht duidelijke bepaling
aanleiding tot twee vragen:
1. mogen de artikelen 10-17 boek 2 BW analogisch worden toegepast?

2. betekent de opname van artikel 2:18 BW dat de overige bepalingen
van titel 1 boek 2 BW w61 van toepassing zijn?

Het antwoord op beide vragen is van belang voor de beoordeling van
de vrijheid van kerkelijke organisatie.

Analogische toepassing van de artikelen 10-17 BW. De artikelen 2:10
e.v. BW. Een argument ter ondersteuning van de stelling dat artikel
2:18 BW een verbod tot analogische toepassing inhoudt van de
artikelen 2:10 e.v. BW - waarbij vooral artikel 11 over de toetsing
van besluiten aan statuten en goede trouw van belang is - wordt wel
gevonden(50) in het feit dat artikel 2:18 BW ook van toepassing
uitsluit een bepaling betreffende het overeenkomstig toepassen van
de artikelen 10 e.v. Artikel 2:13 BW luidt immers:

"De vorige drie artikelen zijn van overeenkomstige toepassing op
besluiten, genomen door andere organen van rechtspersonen, met
dien verstande dat het besluit nietig is, indien het orgaan niet
bevoegd was het besluit te nemen."

Deze opvatting heeft echter weinig ingang gevonden.
Voor analogische toepassing van de artikelen 10 e.v. boek 2 BW

pleiten twee argumenten. Allereerst is tijdens de totstandkoming

van artikel 2:18 BW aan deze vraag uitdrukkelijk aandacht besteed,
Zij het op een niet helemaal duidelijke wijze(51)(52). Uit de
totstandkomingsgeschiedenis kan worden afgeleid dat de bedoeling
van de clausule is geweest de rechter niet te verplichten tot
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toepassing van deze artikelen, maar aan de andere kant hem niet te
verbieden deze bepalingen overeenkomstig toe te passen.
Daarnaast is artikel 13 van de Wet algemene bepalingen als argu-

ment aangevoerd(53). Wat zou de rechter moeten doen wanneer hij in
een hem op dit terrein liggend voorgelegd geschil zich noch kan

baseren op het kerkelijk statuut, noch op het burgerlijk recht?

De Hoge Raad heeft een standpunt in deze materie ingenomen. Een
predikant van de Molukse Evangelische Kerk werd door het daartoe
bevoegde synodebestuur wegens het aanvaarden van een volledige
dagtaak elders van zijn ambt en functie als predikant ontheven. Wel
bleef hij in de gelegenheid "assistentiewerkzaamheden te verrichten

op het gebied van kerkelijke zorg met het recht de sacramenten toe
te dienen, indien hem zulks wordt gevraagd"(54).

Vanwege zijn "koppige houding" tegenover het besluit werd hij
later oneervol ontheven van zijn functie van predikant van de
Moluks Evangelische Kerk en werd zijn rang van dominee ingetrokken.
De gewezen predikant wendde zich tot de rechtbank met een vordering
tot nietigverklaring van het laatste besluit wegens strijd met de
goede trouw en ging in beroep tegen het vonnis van de rechtbank

waarbij hij niet-ontvankelij k was verklaard. Evenals de rechtbank
oordeelde het hof dat artikel 2:18 BW geen ruimte laat voor
analogische toepassing van de artikelen 10-17 boek 2 BW. Naar de

opvatting van het hof gold dit met name voor artikel 2:11 BW;
toetsing aan dit artikel zou zich niet verdragen met de ratio van
artikel 2:18. De Hoge Raad overwoog echter:

"Het middel is gegrond voor zover het betoogt dat art. 2:18 zich
niet verzet tegen analogische toepassing van art. 2:11 lid 1

aanhef en onder c op besluiten van organen van kerkgenoot-
schappen. De tekst van het artikel noopt niet tot een andere

opvatting, die ook niet zou stroken met het v66r de invoering van
Boek 2 geldende recht. Voorts blijkt uit de conclusie OM onder 3
geschetste wetsgeschiedenis dat het de bedoeling is geweest
ruimte te laten voor evenbedoelde analogische toepassing.

Uitgangspunt moet zijn dat art. 2:11 lid 1 aanhef en onder c van
overeenkomstige toepassing is op besluiten van organen van kerk-
genootschappen. Maar deze toepassing is, evenals v66r de invoering
van Boek 2 gold, uitgesloten voor zover zij niet te verenigen is

met het statuut van het kerkgenootschap of de aard van de onder-
linge verhoudingen.

"

De hierboven aangehaalde overweging laat zien dat de Hoge Raad
zelfs verder gaat dan het onder bepaalde omstandigheden toch
(analogisch) toepassen van artikel 2:11, eerste lid, aanhef en
onder c BW. Immers: overeenkomstige toepasselijkheid vormt het uit-

gangspunt. Daarvan wordt afgeweken indien dit zich niet verdraagt
met het kerkelijk recht. Het is overigens de vraag wat de betekenis
is  van de uitdrukking  "de  aard der onderlinge verhoudingen". Wordt
hier ongeschreven kerkelijk recht mee bedoeld? Of wordt er
misschien een aanduiding gegeven omtrent de toetsbaarheid in
verband met de aard van het besluit?
"Een besluit tot ontslag van een kerk-functionaris, gegrond op
diens prediking van een onjuiste leer,  zal niet door de rechter
kunnen worden getoetst aan de goede trouw, althans niet inhou-
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delijk; een ontslagbesluit gebaseerd op "een koppige houding" van
een kerkfunctionaris tegen de ontheffing uit zijn ambt in

beginsel wal."(55)
Gerealiseerd moet worden dat de Hoge Raad zich alleen maar

uitlaat in het arrest over de toepasselijkheid van artikel 2:11,

tweede lid, BW hoewel het cassatiemiddel de andere bepalingen uit
t10-17 erbij betrok(56).

De artikelen 15-17 boek 2 BW. De wettelijke regeling betreffende
verboden rechtspersonen heeft bij de totstandkoming van boek 2 BW

enige veranderingen ondergaan. In dat kader is ook de positie van
kerkgenootschappen aan de orde geweest. De regeling betreffende
verboden rechtspersonen is nadien gewijzigd(57). Hieronder wordt de
huidige regeling weergegeven, alsmede de argumenten die bij de
totstandkoming van boek 2 BW zijn aangevoerd om onder meer kerkge-

nootschappen in artikel 2:18 BW in een uitzonderingspositie te
plaatsen.
De algemene regeling is neergelegd in de artikelen 15-17 boek 2

BW. De wet maakt een onderscheid tussen de werkzaamheid en het doel
van de rechtspersoon. Wat de werkzaamheid van de rechtspersoon
betreft is de ontkoppeling tussen verbodenverklaring en ontbinding

ongedaan gemaakt(58). Wanneer de werkzaamheid van de rechtspersoon
in strijd is met de openbare orde is de rechtspersoon verboden en
wordt deze tevens ontbonden. Dit geschiedt door de rechtbank op

vordering van het Openbaar Ministerie. Wanneer het doel in strijd
is met de openbare orde, vindt ontbinding van de rechtspersoon door
de rechtbank op vordering van het Openbaar Ministerie plaats. Deze
rechtspersoon wordt echter in de gelegenheid gesteld het doel te
wijzigen(59). De strafbaarstelling van deelname aan een verboden
rechtspersoon is neergelegd in artikel 140 Wetboek van Strafrecht.
Volgens artikel 2:18 BW zijn deze bepalingen niet van toepassing

op kerkgenootschappen, hun zelfstandige onderdelen en andere
genootschappen op geestelijke grondslag. Aanvankelijk was deze uit-
zonderingsmogelijkheid niet in het voorstel opgenomen en uitdrukke-
lijk ook niet beoogd(60). Hoewel later nog van ministeriele
Zij de(61) uitdrukkelijk verklaard  werd dat toepasselijkheid   op
kerkgenootschappen geen strijd met de (toenmaals) grondwettelijk
gegarandeerde godsdienstvrijheid zou opleveren, werd de inmiddels
aangebrachte wijziging ten opzichte van het oorspronkelijke voor-
stel niet teruggedraaid. Nog later(62) werden bij amendement in de
uitzonderingsbepaling ook de andere genootschappen op geestelijke
grondslag opgenomen.
Er zijn verschillende argumenten naar voren gebracht tijdens de

parlementaire behandeling ter ondersteuning van de uitzonderings-

positie van kerkgenootschappen: het gebrek aan een praktische
behoefte aan de ontbindingsmogelijkheid, de al bestaande mogelijk-
heden om individuele personen te vervolgen, en het feit dat in zijn

algemeenheid niet beoogd werd om de rechtspositie van kerkgenoot-
schappen  te wij zigen bij gelegenheid  van de aanhangige  her-
ziening(63).
Witteveen wijst erop dat bij de totstandkoming van boek 2 BW de

uitzonderingsbepaling van het huidige artikel 2:18 BW makkelijker
werd aanvaard voor zover betrekking hebbend op de verboden
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rechtspersoon en ontbinding daarvan, dan voor zover betrekking
hebbend op de uitsluiting van de bepalingen betreffende de tot-
standkoming en vernietiging van besluiten(64).
Over de toelaatbaarheid van ontbinding van kerkgenootschappen in

het licht van de godsdienstvrijheid wordt verschillend gedacht in
de literatuur. Het twistpunt betreft niet de formele geoorloofdheid

van een wettelijke ontbindingsbepaling op grond van de clausule
"behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet" van artikel
6, eerste lid, Grondwet, en evenmin de erkenning van het uitslui-
tend juridisch karakter van het instrument(65).

Vanwege het karakter van ontbinding van de rechtspersoon als
middel voor uiterste gevallen en vanwege de ontwikkeling naar een
ruime interpretatie van het begrip "kerkgenootschap", acht Maeijer
het schrappen van de uitzonderingsbepaling op dit punt op zijn
plaats(66).
Juist de betrekkelijkheid van het juridische instrument van

ontbinding van de rechtspersoon, samenhangend met het feit dat het
instrument geen adequaat middel tot bescherming van de maatschappij
vormt - reeds bestaande mogelijkheden tegen individuen op te treden
bieden meer bescherming - en het gegeven dat tot nu toe niet van

behoefte aan het middel is gebleken, vormen voor Witteveen de
doorslaggevende praktische argumenten die hij tegen de mogelijkheid

van ontbinding van kerkgenootschappen aanvoert(67). Materieel acht
hij ontbinding, in het licht van de godsdienstvrijheid, slechts in
de uiterste gevallen toelaatbaar:

"Het verboden karakter van een kerkgenootschap mag (...) niet
voortvloeien uit het hebben van een bepaalde godsdienstige
overtuiging maar uit de uitwendige manifestatie daarvan ...

"

"Zou  een ( . . . ) ontbinding immers inhouden,  dat de staat  het
feitelijke huldigen van een bepaalde godsdienstige opvatting
onmogelijk maakt of beoogt te maken, dan zou sprake kunnen zijn
van een zodanige inperking van de godsdienstvrijheid, dat de kern
van het grondrecht wordt geraakt en daarmee de grens van wat aan
beperking van het recht toelaatbaar is te achten wordt over-
schreden."
"Het gaat niet om het verbieden van een geloofsvorm, maar om het
verwij deren  uit het maatschappelijk verkeer  van  een  op  een  ge-
loofsovertuiging stoelende organisatie die op ontoelaatbare wijze

aan dat verkeer deelneemt. Hoe scherp men echter ook formuleert,
het laat zich niet verhelen dat ontbinding van een verboden
kerkgenootschap in haar werking een belangrijk element van de
godsdienstvrijheid treft, namelijk het recht van mensen om zich
op basis van een gemeenschappelijk geloof aaneen te sluiten."(68)

Juist is dat de beperkingsclausules van de artikelen 6 en 8
Grondwet de wetgever in formele zin aanwijzen als het orgaan dat
competent is tot het stellen van beperkingen. Dit betekent niet dat

de wetgever op dit punt een (vrijwel) ongelimiteerde bevoegdheid is
toegekend om inhoudelijke beperkingen te stellen. Het is echter de

vraag of uiteindelijk praktische argumenten de doorslag moeten
geven bij de beantwoording van de vraag of ontbinding van kerkge-
nootschappen mogelijk gemaakt moet worden. Het vraagstuk vraagt in
eerste en laatste instantie om een inhoudelijke beoordeling in het



247

licht van de verhouding tussen kerk en staat, waarbij de vrijheid
van godsdienst uitgangspunt is(69).

De toepasselijkheid van de overige bepalingen van titel 1 boek 2

BW. Uit het opnemen van artikel 2:18 kan niet zonder meer a
contrario worden afgeleid dat de overige bepalingen van titel 1
boek 2 BW wel van toepassing zijn. Hierover bestaat geen verschil

van mening(70).
Wjl varieren de uitgangspunten bij de beantwoording van de vraag

naar toepasselijkheid. Deze uitgangspunten komen neer op
"rechtstreekse toepassing afhankelijk van de aard der bepaling" of
"in beginsel toepasselijkheid tenzij de aard der bepaling zich
daartegen verzet"(71). De overeenkomst tussen de verschillende
opvattingen lijkt dus hierin te liggen dat de "aard der bepaling"

doorslaggevend is. Daarbij blijkt deze beoordelingsmaatstaf toch
genoeg ruimte te bieden tot verschil in conclusie ten aanzien van
de toepasselijkheid van de in concreto opgenomen bepalingen in

titel 1 boek 2 BW(72).
Nadere analyse laat echter zien dat bij de beoordeling van de

toepasselijkheid impliciet of expliciet dieper liggende criteria
worden gehanteerd, waaraan de desbetreffende bepaling wordt
getoetst.   De  "aard"  van de bepaling  zel f  is  dus niet zozeer  de
toetsingsmaatstaf.  De "aard"  van de bepaling wordt vastgesteld in
het licht van de toetsingsmaatstaf en gehouden tegen het licht van
de toetsingsmaatstaf. Deze toetsingsmaatstaven kunnen bijvoor-

beeld berusten op het onderscheid naar de gerichtheid op het
"interne of externe" functioneren(73) of ingegeven zijn door de
wens tot derdenbescherming.

De positie van kerkelijke rechtspersonen volgens de voorgestelde
nieuwe bepalingen van titel 1 boek 2 BW

De Hoge Raad heeft in het arrest van 15 maart 1986(74) betreffen-
de toetsing van besluiten van kerkelijke organen nauw aansluiting

gezocht bij het in het voorstel van Invoeringswet Boeken 3-6 Nieuw
Burgerlijk Wetboek (zesde gedeelte), aanpassing boeken 1 en 2 van
het Burgerlijk Wetboek(75) voorgestelde nieuwe artikel 2:2, tweede
lid, BW.
Het voorgestelde artikel 2 komt in de plaats van de huidige

artikelen 2:2 en 2:18 BW en houdt ten opzichte van de huidige
situatie een wijziging in van de rechtspositie van kerkgenoot-
schappen. Het voorgestelde artikel luidt:

11 1
1. Kerkgenootschappen, alsmede hun zelfstandige onderdelen en

lichamen waarin zij zijn verenigd, bezitten rechtspersoonlijk-
heid.

2. Zij worden geregeerd door hun eigen statuut, voorzover dit
niet in strijd is met de wet. Met uitzondering van artikel 5
gelden de volgende artikelen van deze titel niet voor hen;
overeenkomstige toepassing is geoorloofd, voorzover deze te

verenigen is met hun statuut en met de aard der onderlinge
verhoudingen."(76)

Om de betekenis van de voorgestelde wijzigingen in het licht van de
houding van de staat ten opzichte van de kerkelijke organisatie
goed te kunnen beoordelen, wordt hieronder de belangrijkste passage
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uit de memorie van toelichting geciteerd:

"De tweede wijziging die wordt voorgesteld, is de verwerking van
artikel 18 in lid 2 op een wijze, analoog aan die voor de
publiekrechtelijke rechtspersonen van artikel 1. Dit betekent dat
op de kerkgenootschappen van Boek 2 alleen van toepassing blijft

de voor hen in aanmerking komende bepaling inzake de positie van
een rechtspersoon in het vermogensrechtelijke rechtsverkeer. Dit
geschiedt met het oog op de ingrijpende wijzigingen die de titel
in het ontwerp ondergaat, en die in veel sterkere mate dan thans
zullen beletten, hem rechtstreeks op kerkgenootschappen toe te
passen; men vergelijke de onderwerpen die in verband hiermede
zijn opgesomd in de inleiding van de toelichting op artikel II,

en die een veel ruimer gebied bestrijken dan de huidige artikelen
10-17 die thans in artikel 18 zijn uitgesloten. Daarentegen wordt
in het ontwerp nu zelf tot uitdrukking gebracht dat de artikelen
van Titel 1, die niet rechtstreeks worden toegepast, in beginsel
w61 van overeenkomstige toepassing kunnen zijn, nl. voor zover
Zij met de aard der kerkelijke verhoudingen verenigbaar
zijn."(77)
Uit de motivering van het voorgestelde artikel 2 BW blijkt dat

een duidelijke terughoudendheid ten opzichte van kerkgenootschappen

in acht wordt genomen: nu andere bepalingen worden aangescherpt,
ligt volgens de memorie van toelichting toepasselijkheid daarvan op
kerkgenootschappen minder voor de hand.
Opvallend daarbij is dat de genootschappen op geestelijke grond-

slag, die in het huidige artikel 2:18 BW delen in dezelfde uitzon-
deringspositie, volgens het voorstel wel onder de - aangescherpte -
algemene bepalingen zullen vallen. In tegenstelling tot de huidige
situatie zijn in het voorgestelde artikel 2, tweede lid, uitdrukke-

lijk de "lichamen waarin zij (de kerkgenootschappen) zijn verenigd"
genoemd. Met name is hierbij aan de protestantse kerkgenootschappen
gedacht(78); vereist is wel een "nauw kerkrechtelijk verband"(79).
Onduidelijk is overigens in hoeverre er sprake moet zijn van
directe gerichtheid op godsdienstoefening, of in hoeverre het
organisatorisch-bestuurlijk karakter op de voorgrond kan staan.
Het tweede lid van het voorgestelde artikel 2:2, tweede lid, BW

neemt enerzijds enkele onduidelijkheden weg, maar creeert ander-
zijds weer nieuwe onduidelijkheden. De op het eerste gezicht duide-
lijke onderscheiding die het huidige artikel 2:18 BW aanlegt, ver-
valt, en daarmee ook de vraag welke bepalingen van de artikelen
10-17 boek 2 BW toch van toepassing zijn, en welke andere bepalin-
gen van die titel juist niet. Overeenkomstige toepassing van alle
bepalingen behoort  tot de mogelijkheden,   zij het geclausuleerd.   In
die clausulering en in de terughoudende formulering "is geoorloofd"

liggen de nieuwe vragen.
De clausulering van het voorgestelde artikel 2:2, tweede lid, BW

is nadere aandacht waard:
"Zij worden geregeerd  door hun eigen statuut, voorzover  dit  niet
in strijd is met de wet. Met uitzondering van artikel 5 gelden de
volgende artikelen van deze titel niet voor hen; overeenkomstige
toepassing daarvan is geoorloofd, voorzover deze is te verenigen

met hun statuut en de aard der onderlinge verhoudingen."
Afhankelijk van de betekenis van de term "wet" in de eerste volzin
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kan het artikellid op verschillende manieren worden uitgelegd.
Onder andere als volgt(80).

De eerste volzin bevat een algemene bepaling waarvan de toepasse-  lijkheid zich in principe ook uitstrekt buiten de bepalingen van    i
deze titel; deze bepaling strekt zich zelfs uit buiten het Burger-  1
lijk Wetboek. Kerkgen®tschappen zijn, ook in de vormgeving van hun L<
or-ganisaiie  onderworpen  aan  "de  wet". De eerste zinsnede  van  de          *4tw-eede mlzin kan gelezen worden als een uitzondering op de in de
vorige volzin geformuleerde regel (behalve waar het artikel 5
betreft) en beperkt zich wat zijn werking betreft uitsluitend tot
titel 1 boek 2 BW. Toepassing van de bepalingen van deze titel is
onder omstandigheden geoorloofd.
Kort  samengevat: het statuut van kerkgenootschappen is

onderworpen  ·  aan de wet, maar een deel van de wet is niet van toepassing voor
zover het niet strookt met het statuut. Geldt in het algemeen "de
opperheerschappij der algemeene wet"(81),  op een bepaald terrein       '
heeft de wet de opperheerschappij van het statuut geproclameerd.
Het terrein omvat weliswaar 66n titel met algemene bepalingen, maar

die algemene bepalingen lopen nogal uiteen. Dit werkt de onduide-
lijkheid  van de betekenis  van de tweede volzin  van het voorgestelde
artikel 2:2, tweede lid, nog meer in de hand. Het kan zijn dat een

kerkgenootschap in het statuut zelf heeft voorzien in een onderwerp
waarvoor titel 1 boek 2 BW een algemene bepaling bevat. In dat
geval zal de bepaling in het statuut voorgaan. Volgens de tekst van

het voorgestelde artikel gaat het statuut ook voor wanneer het een
regeling bevat die sterk afwijkt van het algemene recht en voor-
bijgaat aan bepaalde fundamentele normen bijvoorbeeld op het gebied
van de besluitvorming. Ontbinding van een kerkgenootschap moet in

deze visie uitgesloten worden geacht: zo dit al niet in strijd is
met het statuut, dan toch wel met de "onderlinge verhoudingen". De
"aard der onderlinge verhoudingen" kan toepasselijkheid van de
algemene bepalingen van titel 1 boek 2 BW laten afstuiten wanneer
er geen relevante bepalingen in het statuut te vinden zijn. Hoe
toetst de rechter overigens "de aard der onderlinge verhoudin-
gen"(82); en welke grenzen zijn er voor de rechter voor toetsing

aan het kerkelijk statuut(83)?
Kritiek is reeds uitgeoefend op de woorden "overeenkomstig" en

"geoorloofd": onder omstandigheden dienen de bepalingen van titel  1
boek 2 BW rechtstreeks te worden toegepast(84). In het hierv66r

genoemde arrest betreffende het ontslag van de Molukse predikant
nam de Hoge Raad (overeenkomstige) toepassing als uitgangspunt(85).

De vermogensrechtelijke vertegenwoordiging van kerkelijke
rechtspersonen
Kerkgenootschappen hebben zowel volgens het huidige als volgens

het voorgestelde artikel 2:2, eerste lid, BW rechtspersoonlijkheid.
Zij worden_geregeerd door hun eigen statuut voor zover dit niet in

strijd is met de wet. Toepassing van de algemene bepalingen van
titel  1  bbER-2  BW-behoort  tot de mogelijkheden(86). Terwijl echter
boek 2 BW voor de andere privaatrechtelijke rechtspersonen speci-
fieke bepalingen bevat van dwingend of van regelend recht, zijn
kerkgenootschappen op die punten vrij.
Een onderwerp dat voor andere privaatrechtelijke rechtspersonen
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in boek 2 BW geregeld is, maar waarin kerkgenootschappen vrij zijn,
is de vermogensrechtelijke vertegenwoordiging(87). Het kerkelijk
statuut is in principe ter zake maatgevend.

De kerkelijke reglementen lopen  op  dit punt sterk uiteen(88).  Zij
Zijn voor derden vaak moeilijk toegankelijk en een extra complica-
tie doet zich voor wanneer voor het verrichten van een rechtshande-
ling een machtiging vereist is van een orgaan buiten de desbetref-
fende rechtspersoon(89). De consequenties hiervan voor een derde
worden gevonden in het feit dat, in tegenstelling tot de situatie

waarin hij met andere privaatrechtelijke rechtspersonen handelt,  de
interne bevoegdheid tot het verrichten van rechtshandelingen bij

een kerkgenootschap samenvalt met de externe bevoegdheid: dit
betekent dat de kerkelijke rechtspersoon zich met succes tegenover

een derde op de onbevoegdheid van de vertegenwoordiger kan beroe-
pen(90)(91)(92).

De betekenis van de term "wet" in artikel 2:2 BW
Artikel 2:2, tweede lid, BW geeft uitdrukking aan de vrijheid die

kerkgenootschappen hebben om vorm te geven aan hun organisatie, en
bakent tegelijkertijd die vrijheid af: de grens van die vrijheid
wordt gevormd  door  de  "wet". De betekenis  van  de  term  "wet"  in  dit
verband is niet geheel duidelijk. Enerzijds wordt in de literatuur
onder  "wet"  in dit artikellid verstaan  "al het dwingend recht"(93).
Deze ruime interpretatie wordt expliciet gevolgd in de memorie van
antwoord bij het voorstel voor een nieuw artikel 2:2 BW(94).

Anderzijds wordt, vanuit de gedachte dat de wetgever een zekere
terughoudendheid ten opzichte van de kerkelijke organisatie dient
te betrachten, gepleit voor een enge interpretatie(95) van de term

"wet" in artikel 2:2 BW, als "fundamentele dwingende regels van het
gemene - geschreven of ongeschreven - Nederlands recht"(96).
Voor de betekenis van de tweede volzin van het voorgestelde

nieuwe artikel 2:2, tweede lid, BW is ook de interpretatie van
"wet" in dat artikel van belang. Wordt "wet" ruim uitgelegd, dan
betekent de tweede volzin van het tweede lid door de niet-toepasse-

lijkverklaring van de overige algemene bepalingen een uitzondering
op de eerste(97). Zo niet, dan geldt de tweede volzin van het voor-
gestelde artikel 2:2, tweede lid, BW onverminderd de eerste, het-

geen een richting aangeeft voor de ("overeenkomstige") toepasse-
lijkheid van de algemene bepalingen van titel 1 boek 2 BW(98); dit

laatste zowel in de gevallen waarin het kerkelijk statuut wel een
regeling bevat,  als  in de gevallen waarin die ontbreekt(99).
Maeijer is voorstander van een enge interpretatie van het begrip

"wet" in artikel 2:2 BW. Hij brengt echter de volgende nuancering
aan:

"Er zijn vooreerst dwingende normen die betrekking hebben op het
functioneren van het kerkgenootschap als rechtspersoon in het
omringende rechtsverkeer, anders gezegd: op het externe optreden.
Zoals eerder benadrukt, lijken mij deze normen op kerkgenoot-
schappen onverkort van toepassing. (...)

Vervolgens zijn er dwingende normen die betrekking hebben op de
inrichting en de organisatie, op het intern functioneren van het
kerkgenootschap dat primair door zijn eigen statuut wordt
bepaald. En hier geldt dan m.i. de zojuist aangeduide "enge"
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betekenis van het woord "wet" in artikel 2."(100)
De vraag wordt dan: welke normen zijn hier als fundamenteel te
beschouwen?(101)

De vraag naar de betekenis van de term "wet" is de vraag naar de
inhoudelijke grenzen aan de kerkelijke organisatievrijheid en is
daarmee direct van belang voor de beoordeling van de houding van de
staat ten opzichte van de kerkelijke organisatie. Daarbij moet

gerealiseerd worden dat de reikwijdte van artikel 2:2, tweede lid,
BW niet beperkt hoeft te zijn tot het burgerlijk recht, maar een
uitstraling heeft over alle rechtsgebieden, zo ook die van het
strafrecht en het administratieve recht. In de drie navolgende
paragrafen wordt de vrijheid van kerkelijke organisatie nader

"    "
bekeken; daarbij zal steeds de betekenis van de  wet  als grens
voor de organisatievrijheid een rol spelen.

B. De kerk en de bij de kerk aangeslotenen

Een element van de vrijheid van kerkelijke organisatie is de
vrijheid van een kerkgenootschap in de relatie tot de aangeslote-
nen. Deze vrijheid wordt bepaald door de vrijheid die de staat door
Grondwet en burgerlijke wetgeving, met name boek 2 BW de kerk
garandeert, en anderzijds door de vrijheid die de aangeslotene aan
de Grondwet en aan de burgerlijke wetgeving ontleent.
De vrijheid die de Grondwet verleent is, zowel voor kerkgenoot-

schappen als voor aangeslotenen, een vrijheid tegenover de staat.

Dit betekent niet dat grondwettelijke grondrechten onbelangrijk
zouden  zijn  voor de verhouding kerk-aangeslotene(102). Immers,  de
staat is als burgerlijke wetgever gehouden de beperkingsclausules
van de grondwettelijke bepalingen in acht te nemen. Dit is van

belang voor de gevallen waarin de vrijheid van een kerkgenootschap
een beperking van die van de aangeslotene inhoudt, of andersom.
Artikel 6 Grondwet, dat de vrijheid van godsdienst en levensover-

tuiging garandeert, kent als beperkingsclausule in het eerste lid
"
ieders verantwoordelijkheid volgens de wet". Procedureel gezien
valt elke beperking die door de wetgever in formele zin is gesteld
binnen deze clausule. Deze competentieverlening mag echter niet als
een onbeperkte inhoudelijke, materiele bevoegdheidsverlening worden
opgevat om elke beperking te stellen(103). In deze paragraaf, als-

mede in de paragrafen C en D, wordt mede aan de hand van enkele
wetsbepalingen en jurisprudentie nagegaan welke beperkingen in het
positieve recht zijn aangelegd aan de vrijheid van de kerk tegen-
over de aangeslotene.

Als zodanig is de vrijheid van kerkelijke organisatie niet in de
Grondwet genoemd; desondanks wordt zij wel door de Grondwet
beschermd(104). De vrijheid van organisatie in de zin van vrijheid
regelend op te treden is in formeel wettelijke bepalingen terug te

vinden. Artikel 1, eerste lid, van de Wet op de kerkgenootschappen,
die  onlangs is afgeschaft(103-J, bepaalde:

"Aan alle kerkgenootschappen  is  en  blij ft de volkomen vrijheid
verzekerd alles wat hunne godsdienst en de uitoefening daarvan in
hunnen eigen boezem betreft, te regelen."
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Artikel 2:2, tweede lid, BW luidt:
"Zij (kerkgenootschappen en hun zelfstandige onderdelen) worden
geregeerd door hun eigen statuut, voorzover dit niet in strijd is
met de wet. "

Beide bepalingen bevatten een clausulering, zij het onderling ver-
schillend van karakter: de clausulering van artikel 1 van de Wet op
de kerkgenootschappen is inhoudelijk, die van artikel 2 BW is
formeel van aard.

Bepalingen uit kerkelijke statuten kunnen civielrechtelijke
rechtsgevolgen in het leven roepen. Dat laatste is zeker niet
altijd het geval.

"Er kunnen in een kerkgenootschap tal van regelingen en beslis-

singen bestaan, die geen enkel civielrechtelijk effect hebben.
Men denke bijv. aan het huwelijksrecht van de RK Kerk, aan
besluiten van excommunicatie of suspensie, aan kerkelijke dog-
ma's. Dit is een belangrijk verschil met de rechtspersonen van
het civiele recht. De statuten van deze rechtspersonen hebben
steeds een uitsluitend civielrechtelijk rechtseffect, hun beslui-
ten zijn steeds civielrechtelijke rechtshandelingen."(106)

Ook bepalingen uit reglementen, en de besluiten van kerkgenoot-
schappen, die niet zijn gericht op civielrechtelijke rechtsgevolgen
zijn volgens artikel 2:2, tweede lid, BW onderworpen aan de
"wet"(107). De tekst van artikel 2:2, tweede lid, BW maakt geen

onderscheid naar gelang de werkingssfeer van de bepalingen in het
statuut. Toch kan de werkingssfeer - louter in het kerkrechtelijke
vlak of (mede) civielrechtelijk - een factor van betekenis zijn bij
de beoordeling van de aan de kerkgenootschappen te garanderen

vrijheid. Een hypothetisch voorbeeld hiervan geeft Versteeg in zijn
rede "De Kerken en het privaatrecht":

"Een Kerk kan het huwelijk verbieden tussen bloed- en aanverwan-

ten in verdere graad dan door de burgerlijke wet geschiedt.
Wanneer een lid van deze Kerk zich nu vrijwillig houdt aan de
regelen van zijn Kerk, is er geen enkele moeilijkheid. Door te
voldoen aan de strengere kerkelijke bepaling, is vanzelf voldaan
aan de minder strenge burgerlijke bepaling. Hoe echter als niet
voldaan wordt aan de kerkelijke bepaling, maar wel aan de burger-
lijke bepaling? De burgerlijke bepaling is van dwingende aard in
deze zin,  dat een verdere vrijheidsbeperking dan de burgerlijke
wet kent, niet met de burgerlijke wet in de hand zal kunnen wor-
den gehandhaafd. Zou iemand zich bij overeenkomst daartoe hebben
verbonden, op straffe van een boete, dan zou de rechter bij over-
treding van de afspraak de boete niet mogen toewijzen, omdat het
hier gaat over bevoegdheden, die niet te onzer vrije beschikking

staan in die zin, dat wij deze zouden mogen prijsgeven. En wan-
neer een testamentaire making zou plaatsvinden onder voorwaarde
van niet te huwen met iemand, te wiens aanzien naar de burger-

lijke wet geen huwelijksbeletselen bestaan, dan zou die voorwaar-
de voor niet geschreven mogen worden gehouden, omdat daarin een
beinvloeding zou liggen met betrekking tot zaken, waarin ieder
vrij behoort te worden gelaten. Art. 935 BW. Er is dus iets dwin-

gends in deze situatie. Er is strijd met de vrijheid, die de wet
toestaat.   Moet  dit  nu ook betekenen  dat een kerkelijk huwelijks-
verbod, als hier bedoeld, ook voor de interne verhoudingen ongel-
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dig  is?  Ik  waag  het te betwij felen,  maar  dan  is  art.   2.1.2,   lid
2, te absoluut geformuleerd. Volstaan had kunnen worden met een

bepaling, volgens welke de rechter zijn medewerking mag weigeren,
wanneer het gaat om handhaving van een regel, die in strijd is
met de wet. Zuiver intern werkende sancties kunnen dan worden
vrijgelaten. Het is denkbaar, dat de bepaling toch zo zal worden

toegepast."(108)
Versteeg maakt een onderscheid tussen interne en niet-interne
werking van bepalingen van kerkgenootschappen.  Voor  zover  _het.de
inteFii6-werking betreft, bepleit  hij  een" -gPotere vrijheid  dan  die
de- "W6t'", -+IT-zi,Tri _ioorbe6-1.Rfen. formeel   ge-Etellik6 -bdi-alingen - ui€-liet
89-,  6-*erIaaE-2-Ten eventuele aanweEiglleid -van -eed--EivieIr:6'ETitelijlce
r Iifir  Te, wordt beoordeeld  aan  hand  van -86-liEFgeilijke  "  -  ----
wetgeving.

In zijn geschrift "Rechtspersonen, godsdienst en levensovertui-
ging" maakt ook Maeijer(109) een onderscheid tussen "extern en
intern". Hij onderscheidt namelijk "dwingende normen die betrekking
hebben op het functioneren van het kerkgenootschap als rechtsper-
soon in het omringende rechtsverkeer, anders gezegd: op het externe
optreden" en "dwingende normen die betrekking hebben op de inrich-
ting en de organisatie, op het interne functioneren van het kerkge-

nootschap dat primair door zijn eigen statuut wordt bepaald"(110).
Naar gelang het het extern of juist het intern optreden betreft is
er inhoudelijk verschil tussen de van toepassing zijnde dwingende
civielrechtelijke normen. Het intern functioneren wordt terughou-
den-d  te mvell-getreden(111). Als "dwingende  norm" die betrekking
heeft op het intern functioneren noemt Maeijer onder meer: "de
privaatrechtelijke grondnorm krachtens de welke een natuurlijk per-
soon vrij  moet  zijn - en te dien einde bij voldoende onderschei-
dingsvermogen ook zelfstandig zijn wil moet kunnen bepalen - om tot
een kerkgenootschap als privaatrechtelijke corporatieve rechtsper-
soon toe te treden, of als lidmaat uit te treden"(112).
Voor zover er (mede) civielrechtelijke betrekkingen aanwezigzijn, is inderdaad _vanzelfsprekend dat daarop civielrechtelijke

»Fm€fi--oF vali--toepassing zijn: heeft  men als lidmaat  (mede)  een
civielYRhteIijke  band met'lidt kerkgenootschap,   dan  kan  die  band
verbroken worden. Maar, is verbreking van de kerkrechtelijke band
hiermee ook gegeven, bijvoorbeeld wanneer een kerkgenootschap elk
dooplid levenslang beschouwt als behorend tot de geloofsgemeen-

schap? In ieder geval, als het antwoord negatief luidt, moet daar-
bij wel bedacht worden dat eventuele sancties wegens eventueel niet
nakomen van de verplichtingen niet via civielrechtelijke weg, dus
via de burgerlijke rechter afgedwongen kunnen worden.
De Hoge Raad heeft in een arrest van 1911 ook in de band tussen

aangeslotene en kerkgenootschap onderscheiden tussen het kerkrech-
telijke en het civielrechtelijke element. Opmerkelijk was echter
dat de Hoge Raad sprak van "eenen tweeledigen voor geene splitsing

vatbaren band"(113). De inlijving van een kind in de kerk door de
doop, die volgens de Hoge Raad "eene zuivere kerkelijke handeling"
was - maar die wel de tweeledige band deed ontstaan - was gegrond

niet in de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vader (die alleen
vermogensbelangen betreft), maar in het opvoedingsrecht dat met het
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bereiken van de meerderjarigheid van het kind eindigt:
"dat hieruit, (...) volgt dat, al bracht de opvoeder de inlijving
van  zijn  kind ( . . . ) bevoegdelijk tot stand, de daardoor ontstane
in de eerste plaats op geloofsgemeenschap gerichte band (...)
noch deze werking vermocht te behouden, noch de daarmede onaf-

scheidelijk verbonden burgerlijke werking (...) nu niet is
gebleken, dat hij, meerderjarig geworden, door latere handelingen
den band in stand hield".

De door de kerk geeiste betaling van de kerkelijke omslag was in

dit geval niet verplicht.
Dit arrest van 1911 heeft wel kritiek ontmoet, met name wegens

het   oordeel   dat de kerkelijke en civiele band onlosmakelijk waren.
"Naar onze mening is het veeleer zo,  dat uit de op zichzelf niet
civielrechtelijke band van kerkgenootschap en lidmaat een civiel-
rechtelijke verhouding kan voortvloeien. De burgerlijke rechter
heeft uitsluitend te oordelen over deze laatste verhouding. Hij

kan oordelen, dat de civielrechtelijke verhouding niet bestaat of
nietig is; hij kan beslissen dat de band in het bepaalde geval
geen grondslag kan zijn voor de civielrechtelijke verhouding. De
vraag echter of de - niet-civielrechtelijke - band bestaat, is
niet onderworpen aan zijn oordeel."(114)
Op alle andere gebieden waar zowel de kerk als de burgerlijke

overheid ieder hun eigen, onderling afwijkende, normen stellendoet
de   vraag  naar de rechtskracht   van die kerkelij ke normen  zich  voor,
bijvoorbeeld betreffende echtscheiding. De burgerlijke wet erkent
echtscheiding en geeft de procedures volgens welke die kan worden
bewerkstelligd. Volgens kerkelijke recht kunnen met betrekking tot
de echtscheiding geheel andere regels gelden. Betekent dat strijd
met de wet in de zin van artikel 2:2, tweede lid, BW van de kerke-
lijke reglementen? Dat hoeft niet; in ieder geval kunnen die kerke-
lijke bepalingen alleen kerkrechtelijke consequenties  in het leken
roeRS!!*- Rn- e jieoluele  JgTkelij ke sancties kunnen  niet  door   de  bur-
gerlijke rechter geeffectueerd worden.

Civielrechtelijke rechtsbetrekkingen tussen kerkgenootschap en

aangeslotene zijn onderworpen aan civielrechtelijke normen(115).
Door de pachtkamer van het Hof Arnhem werd zo een beding in een
pachtovereenkomst tussen de Protestantse Vereniging "Maatschappij
tot bevordering van welstand, voornamelijk onder landlieden" en een

pachter, nietig geacht(116). Dat beding luidde:
"de pachter is verplicht als lid der Protestantse Kerkelijke ge-
meente te zijner woonplaats, gedurende de duur der pachtovereen-
komst mede te werken tot bereiking van het doel der voornoemde

maatschappij volgens haar Reglement en die Kerkelijke gemeente
tot steun te strekken; ingeval de pachter daarin mocht ingebreke

blijven, zal de verpachtster gerechtigd zijn de ontbinding der
overeenkomst in rechte te vorderen"(117).

Na overtreding van de bepaling en volharding daarin - het hele ge-
zin van de pachter was overgegaan tot de Jehova's Getuigen - werd

ontbinding gevorderd van de overeenkomst door de Maatschappij. De
Maatschappij voerde aan dat de kantonrechter "ten onrechte heeft
beslist, dat het bedoelde beding nietig is, als zijnde in strijd
met  de wet, de goede zeden en/of de openbare orde".
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Het hof overwoog echter:
"dat toch bij het beding de pachter een verplichting wordt opge-
legd, die hij bij veranderde, daarmede strijdige geloofsovertui-
ging niet langer kan nakomen, waardoor dan conflict ontstaat tus-
sen die overtuiging en genoemde verplichting;
dat mitsdien het beding inderdaad de geloofs- en gewetensvrijheid
aantast"(118).

In deze uitspraak speelt de godsdienstvrijheid een rol bij inter-
pretatie van een privaatrechtelijk begrip(119).

Een speciale categorie van aangeslotenen van een kerkgenootschap
vormen de ambtsdragers. Welke juridische relatie hebben zij tot een
kerkgenootschap? Is die relatie louter kerkrechtelijk bepaald, of
ook civielrechtelijk, en welke consequenties heeft dit voor de
toepasselijkheid van burgerlijke rechtsnormen op die relatie? In de
volgende paragraaf komen onder meer deze vragen aan de orde.

C. De verhouding tussen geestelijk verzorger en kerk

In deze paragraaf staat de arbeidsverhouding tussen geestelijke

verzorger en kerk centraal en wordt er nagegaan welke consequenties
de aard van die verhouding meebrengt voor ontslagprocedures en de
toepasselijkheid van de sociale verzekerings- en belastingwetge-
ving. Ook wordt hier de juridische status van de imam, inclusief de
toelating tot Nederland, onder de loep genomen.

1. Ontslag

De aard van de arbeid die een geestelijke verricht, en de vorm-
geving van de arbeidsverhouding door de geestelijke en de instel-
ling waarbij hij in dienst is, heeft juridische consequenties op
het terrein van de ontslagverlening. Artikel 2, eerste lid, aanhef

en onder c van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945
(BBA) bepaalt dat het besluit niet van toepassing is op de arbeids-

verhouding van personen, die een geestelijk ambt bekleden. Dit
betekent dat voor ontslag geen vergunning vereist is van de Direc-

teur van het Gewestelijk Arbeidsbureau. Onder een arbeidsverhouding
in de zin van het BBA moet volgens artikel 1 aanhef en onder g wor-
den verstaan de rechtsbetrekking tussen werkgever en werknemer.

Hieronder worden enkele recente rechterlijke overwegingen weer-
gegeven die betrekking hebben op artikel 2, eerste lid, aanhef en
onder c van het BBA.

Artikel 2, eerste lid, aanhef en onder c BBA speelde een rol in
een kort geding voor de president van de Rechtbank Amsterdam(120)
tussen de stichting "De Moskee" en een door de stichting met
onmiddellijke ingang uit zijn functie ontheven imam. De stichting
vorderde bevel tot ontruiming van de haar in eigendom toebehorende

en de door de imam voor de duur van zijn aanstelling vrij te
gebruiken woonruimte, en verbod het ambt van imam in de desbetref-
fende moskee uit te oefenen. De president overwoog onder meer dat
voor het eventueel toewijzen van de vordering van belang was of na
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ontslag het verblijf van de imam zonder recht of titel was. Voor de

beantwoording van deze vraag moest nagegaan worden of van een
arbeidsovereenkomst sprake was, en zo ja, of de uitzondering van
artikel 2, eerste lid, BBA van toepassing was. Aanwezigheid van een

dienstbetrekking leek de president niet onaannemelijk. Artikel 2,
eerste lid, aanhef en onder c BBA achtte hij verder niet van toe-

passing.   Hij wees daarbij   nog  op het ontbreken  van  een bij zondere
rechtspositionele regeling waarop de imam zou kunnen terugvallen.

In een vervolg op dit kort geding(121) waarin als eiser nu de
imam optrad en als gedaagde de stichting "De Moskee", werd deels
teruggekomen op de hierboven vermelde overwegingen. Omtrent de

aanwezigheid van een dienstbetrekking werd overwogen:
"Aan gedaagde kan hierbij worden toegegeven dat tussen een

geestelijk leidsman en de gelovigen, die zich aan zijn zorgen
hebben toevertrouwd een bijzondere band bestaat, welke er aan in

de weg staat, dat alle voor een dienstbetrekking gestelde rechts-
regels overkort op deze verhouding van toepassing zijn.
Anderzijds valt niet in te zien op welke grond aan een religieuze

leidsman, die voor een groep gelovigen vast is aangesteld en voor
zijn levensonderhoud van deze positie afhankelijk is, geen aan-
spraak zou kunnen maken op de rechtsbescherming welke aan alle
werknemers is toegekend, voorzover dit met het bijzonder karakter

van zijn werkzaamheden niet onverenigbaar is. De tussen partijen
getroffen regeling waarbij eiser als Imam zijn tijd aan gedaagde
- tegen betaling van een maandelijks loon - ter beschikking stelt
en de hem opgedragen taken, zoals het leiden van gebedsdiensten

en het geven van godsdienstonderricht, uitvoert vertonen alle
voor een dienstbetrekking wezenlijke kenmerken.
Dat de benadering van het ambt van Imam in het fiscale en sociale
verzekeringsrecht een andere is, doet aan deze conclusie niet af,
omdat de doelstellingen van deze wetgevingen een andere is dan de
regeling van de rechtspositie van werknemers en werkgevers.

Dan komt de vraag aan de orde, in hoeverre voor de beeindiging
van de arbeidsovereenkomst tussen pp. de toestemming van de

directeur van het GAB vereist is ingevolge de bepalingen van het
BBA 1945."

Nu werd de imam wel gerekend tot de in artikel 2, eerste lid, aan-

hef en onder c BBA genoemde "personen, die een geestelijk ambt be-
kleden".

In een geval van een ontslagen imam stond de Hoge Raad in het
kader van de vraag of de imam een geestelijk ambt in de zin van
artikel 2, eerste lid, aanhef en onder c BBA bekleedde, stil bij de
achtergrond van de wetsbepaling. Hij overwoog dat:

"de grond voor het opnemen van de uitzonderingsbepaling van art.

2 lid 1 sub c in het bijzonder dAArin is gelegen dat de be-
sluitwetgever, gelet op de in de Grondwet neergelegde vrijheid
van godsdienst, overheidsbemoeiing als vervat in het BBA met de
arbeidsverhouding van de in die bepaling bedoelde geestelijke
ambtsdragers heeft willen vermijden. De Rb. is er voorts van
uitgegaan dat deze uitzonderingsbepaling ook geldt voor een
geestelijk leider van een islamitische religieuze gemeenschap.
Dit uitgangspunt is eveneens juist; de hiertegen gerichte klacht
van onderdeel 2 van het middel, dat betoogt dat de uitzondering
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van art. 2 lid 1 sub c moet worden beperkt tot predikanten,
roomskatholieke geestelijken en rabbijnen, althans tot de in het

onderdeel bedoelde "personen wier functie is de bediening van het
woord of sacrament", vindt geen steun in het recht en dient te
worden verworpen: zulk een beperking zou leiden tot een onaan-
vaardbaar onderscheid tussen de verschillende in Nederland
beleden godsdiensten"(122).

In de twee vonnissen wordt eerst onderzocht 6f er sprake is van
een dienstbetrekking, noodzakelijk voor het concluderen tot het

bestaan van een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht; pas na
een bevestigend antwoord komt de vraag aan de orde of er sprake is
van een geestelijk ambt. Het aanwezig zijn van een dienstbetrekking
is dus voorwaarde voor het uitgesloten kunnen worden op grond van
artikel 2, eerste lid aanhef en onder c BBA. Na het in aanmerking
nemen van "alle omstandigheden" werd in het vonnis van 3 november
1983 uitgegaan van het bestaan van een dienstbetrekking; evenals in
het vonnis van 8 december 1983 waarbij de omstandigheden met name
genoemd werden; bovendien werd in laatstgenoemd vonnis een even-
tueel verschil in benadering vergeleken met fiscaal en sociaal
verzekeringsrecht gerechtvaardigd in het licht van de doelstelling
van de wetgeving. Het arrest van de Hoge Raad rept niet over de
dienstbetrekking.
In het vonnis van 3 november 1983 wordt geen "geestelijk ambt"

aanwezig Heacht; volgens de president dient dit restrictief te
worden geinterpreteerd waarbij de rechtspositie van het individu,
de imam, in ogenschouw wordt genomen: hij kan niet terugvallen op
een "bijzondere rechtspositionele regeling".  In het vonnis  van  8
december wordt louter op grond van de taakinhoud, de religieuze
functie, die vervuld wordt, geconcludeerd tot het aanwezig zijn van

een "geestelijk ambt". De Hoge Raad betrekt de doelstelling van de
uitzonderingsclausule in zijn overweging: hier past geen overheids-
bemoeiing,  ook al  pakt dit voor de "werknemer" ongunstig uit.  De
regeling wordt zo in het licht van de verhouding tussen kerkelijke

organisatie en staat beschouwd. De Hoge Raad formuleert zeer zorg-
vuldig: het woord "kerkgenootschap" wordt vermeden (privaatrechte-
lijk gezien is hier sprake van een vereniging) en kiest het woord
"godsdiensten"; daarbij blijft dan de grondwettelijk naast gods-
dienst beschermde levensovertuiging buiten beschouwing.
Bij nadere beschouwing lijkt het in de onderhavige gevallen voor-

al gegaan te zijn om de vraag of een imam aangemerkt kan worden als
bekleder van een geestelijk ambt(123). De vraag naar de dienstbe-
trekking is hieraan ondergeschikt, hoewel formeel door de vonnissen
uitdrukkelijk eerst beantwoord: wanneer sprake  is  van  "loon"  en
"werk" is er een dienstbetrekking. Hierbij speelt de wijze van aan-
stelling geen rol(124).

In een vonnis van de Rechtbank Breda waarin onder meer de vorde-
ring van een ontslagen predikant van de Noodgemeente van de Protes-
tantse Molukse Kerk in Nederland tot herstel in zijn functie werd
afgewezen, nam de rechtbank zonder nadere toelichting aan dat
sprake was van een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht. Ver-
volgens kwam de uitzonderingsbepaling van het BBA aan de orde(125).
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2. Sociale verzekerings- en belastingwetgeving

Het begrip "dienstbetrekking" in het kader van een arbeidsover-
eenkomst naar burgerlijk recht speelt (speelde) wel een belangrijke
rol in de jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep inzake de
toepasselijkheid van de sociale verzekeringswetgeving op personen

die arbeid van overwegend geestelijk-godsdienstige aard verrichten;
met name is in dit verband de periode na 1977(126) interessant.
Tot 1977 werd door de Centrale Raad van Beroep aangenomen dat

arbeid van overwegend geestelijk-godsdienstige aard een arbeids-
overeenkomst naar burgerlijk recht uitsloot; zo overwoog de Centra-
le Raad van Beroep in 1965 in een geding tussen een predikant en de

Raad van Arbeid over de toekenning van kinderbijslag ingevolge de
Kinderbijslagwet voor loontrekkenden:

"dat eiser in 1963 het ambt van predikant bij de Gereformeerde
Kerk te H. bekleedde en de door hem als zodanig verrichte werk-

zaamheden een overwegend geestelijk-godsdienstig karakter dragen;
dat dit karakter ook blijkt uit de door eiser overgelegde
beroepsbrief;
dat arbeid van zodanige aard niet het onderwerp kan uitmaken van
een arbeidsovereenkomst, als bedoeld in artikel 1637 a van het
Burgerlijk Wetboek, aangezien zulke arbeid niet kan worden ver-
richt in ondergeschiktheid;
dat in feite ook geen ondergeschiktheid heeft bestaan en eiser
met  name  bij het uitoefenen  van  zijn  ambt niet gehouden was  op-
drachten of aanwijzingen van de Kerkeraad op te volgen;
dat in dit verband niet van belang is, dat de door eiser genoemde
Kerkorde van de Gereformeerde Kerken in Nederland onder meer aan
de Kerkeraad de bevoegdheid verleent in bepaalde omstandigheden
maatregelen ten aanzien van een dienaar des Woords te
nemen"(127).

Niet  alleen  de aard  van de arbeid ("geestelijk-godsdienstig"),  maar
ook de juridische relatie tot de "werkgever" speelt een rol in deze
jurisprudentie.

"De jurisprudentie (...) richt zich ook op de relatie tussen de

bedienaar en zijn kerkgenootschap. Ook wanneer de geestelijke
arbeid niet direct in relatie tot een kerkgenootschap maar tot

een derde, bijvoorbeeld een ziekenhuis of een onderwijsinstelling
wordt verricht bleef in de opvatting van de jurisprudentie toch

het gezag van het kerkgenootschap veelal de arbeidsrelatie over-
heersen zodat geen arbeidsovereenkomst werd aangenomen, dit zelfs
wanneer geen sprake was van arbeid van geestelijk-godsdienstige
aard."(128)

In  1977  ging de Centrale  Raad van Beroep  "om". Hij stelde  zich  op
het standpunt dat het overwegend geestelijk(-godsdienstig)- kggakter
van de arbeid de aanwezighei  Yan een arbeidsovereenkomst naar_bur-
gerlijk recht niet uitsloot. Ook bij dergelijke arbeid kon volgens
de Centrale Raad van Beroep sprake zijn van de voor een arbeids-
overeenkomst essentiele gezagsverhouding. Aanvaarding van goddelijk
gezag door degene die de geestelijk-godsdienstige arbeid verricht
staat aanvaarding van menselijk gezag als waarvan bij een arbeids-
overeenkomst sprake is, niet in de weg.
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De Centrale Raad van Beroep achtte w61 inherent:
"dat aan-dfgene die zodanige arbeid in het kader van een arbeids-
verhouding verricht, een ruime mate van vrilheid - en zelfstandig-
heid wordt gelaten en dat - binnen de grenzen van de in de

.%...      -1-

arbeidsverhoudihg-veronderstelde godsdienstige richting of
stroming - een eventueel .werkgeversggzag wordt-Uisgeoefend met
terughoude Ilheid  en- respect.. voor de _eigen overtuiging van degene
die de arbeid verricht  en.,de wijze waarop hij daaraan  in  zij n
werk  gesE-Tte wenst of meent te moeten geven".

Deze vrijheid en zelfstandigheid geldt echter ook voor andere groe-
pen van beroepsbeoefenaren die arbeid verrichten in dienstbetrek-
king( 129) .    Met_ dit   standpunt  _ging  de_Cen.trale _Raa,d _uitdrukke,lij k
voorbij aan_een._kon.inklilk kfsluit bepalend dat "Seen arbeids-
verhouding aanwezi_g. wordt geacht indien de arbeid van overwegend
gfeste-lilkeaa-rd.is-"(130).
De essentie van dit standpunt dat in drie op dezelfde dag gewezen

uitspraken van de Centrale Raad van Beroep werd neergelegd, ligt
hierin dat de Centrale Raad:

"
a. de vraag of de betrokkenen arbeid van overwegend geestelijk-
godsdienstige aard verrichten "in het midden liet";
b.   dat  kon doen omdat  hij er, daarbij duidelijk afwij kend  van  de
vroegere jurisprudentie, nu vanuit ging dat in situaties als hier
bedoeld tevens een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht
aanwezig zou kunnen zijn;
c. voorts besliste dat pas daarna in concreto kan worden uitge-
maakt of er sprake is van een dienstbetrekking krachtens arbeids-
overeenkomst naar burgerlijk recht;
d. tenslotte stipuleerde dat het in situaties als hier bedoeld

wel aan arbeid van godsdienstige aard inherent was, dat de be-
trokkenen een ruime mate van vrijheid en zelfstandigheid zou

worden gelaten c.a., een en ander "binnen de grenzen van de in de
arbeidsverhouding veronderstelde godsdienstige richting of
stroming"."(131)

Het ging voortaan dus niet meer in eerste instantie om de aard van
de arbeid, maar_9111_jie -CQncrets_j HE_idische.Vormgeving .van  de  ver-
houding. In de drie op 28 juni 1977 gewezen uitspraken concludeerde
de Centrale Raad tot aanwezigheid van een arbeidsverhouding naar
burgerlijk recht(132).
Na de drie uitspraken van 28 juni 1977, volgden meer uitspraken

van de Centrale Raad van Beroep waarin de vraag naar de positie van
bepaalde geestelijke verzorgers met het oog op de sociale verzeke-
ringswetgeving aan de orde kwam. Nu eens was er wel sprake van een
arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht;  dan weer niet. Inal de
gevallen ging de Centrale Raad van Beroep in concreto na op welke
wijze aan de arbeidsrelatie vorm gegeven was en ontwikkelde ter
motiverip-gi-»'it31«. jti·.132 al-c.Elteria   Qp._gr.ond.  w-aarvan  kon.yprden
a eleid welke positie de geestelijke verzorger innam ten opzichte
van- de -sociale veridkdringen. Desondanks is  het niet eenvoudig  om
een-duidelijkF-lijh in -de-Surisprudentie te herkennen. Enerzijds is
dit te wijten aan de uiteenlopende manieren waarop de geestelijke

verzorgers werkzaam kunnen zijn en ook waren; anderzijds was de
toepassing van onderling verschillende wettelijke regelingen in het
geding.
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Al   met   al is duidelij k   dat de yriaagstelli g_.Xerschoyin_is-van  de _
aard van de arbeid naar de vormgeving van de arbeidsrelatie (een
forme-eilur:ili132!reFit6rium) .- Bij-EIF-vorifiga-vini- van  de arbeidsrela-
tie  ligt het initiatief  bij  de _ke.rk.  Deze  bepaidl-t dits- ook -fi--con-
crE€-6 bewu-it-of onbewust de toepasselijkheid van sociale verzeke-
ringswetten.
Gezien het feit dat de vormgeving van de arbeidsverhouding bepa-

lend is, is de centrale vraag geworden:.wanneer overheerst de kerk-
Lechtellikiband(133)? Het feit dat de relatie met de kerk van een
ziekenhuispredikant van invloed kan zijn op de relatie met het
ziekenhuis is daarvoor niet voldoende; zeggenschap van de kerk in
die relatie betekent in dit verband meer, maar ook dat is op zich-
zelf niet voldoende grond voor het aannemen van een overwegend
kerkrechtelijke band. Voor het voldoen aan het vereiste voor de
arbeidsverhouding naar burgerlijk recht van ondergeschiktheid wor-
den naast juridische ook feitelijke omstandigheden meegewogen. In_een
ui·tspraak  werd  expliciet _uil gegagB  von  de _yrilheid.van  gen  zelf-
standi.g_onderdeel vaneen kerkgenootschap op grond van artikel  2: 2,
tyeede  lid,   BWi134)..

De verhouding tussen geestelijke verzorger en kerk komt in het

kader van de loonbelasting aan de orde bij de interpretatie van het
begrip "dienstbetrekking",  dat in artikel  2  van  de  Wet  op  de  loon-
belasting 1964(135) gehanteerd wordt. Het gaat daarbij om de karak-
terisering van de juridische relatie die er tussen het kerkgenoot-

schap en de geestelijke verzorger bestaat.
Loonbelasting is volgens artikel 1 van de Wet op de loonbelasting

1964 een directe belasting die geheven wordt van werknemers. Bij de
omschrij ving  van het begrip "werknemer"  in het eerste  lid  van  arti-
kel 2 van de wet staat de aanwezigheid van een "dienstbetrekking"
centraal:

"Werknemer  is de natuurlijke persoon die tot een inhoudingsplich-
tige in privaatrechtelijke of in publiekrechtelijke dienstbetrek-
king staat of van een inhoudingsplichtige loon geniet uit een
vroegere privaatrechtelijke of publiekrechtelijke dienstbetrek-
king van hemzelf of van een ander, dan wel uit een bestaande
privaatrechtelijke of publiekrechtelijke dienstbetrekking van een
ander. "

Een privaatrechtelijke dienstbetrekking is aanwezig bij een
arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht in de zin van artikel
1637a BW. Voor de toepassing van de Wet op de loonbelasting 1964
worden  in het algemeen de begrippen "dienstbetrekking"  en  "loon",
wezenskenmerken van de arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht,
ruim geinterpreteerd(136).

In de jurisprudentie betreffende het Besluit op de inkomsten-
belasting is de vraag naar de karakterisering van de juridische
verhouding tussen kerkgenootschap en geestelijke verzorger ver-

schillende malen aan de orde geweest. Bij arrest van 13 april
1955(137) sloot de Hoge Raad zich aan bij de Raad van Beroep voor
de directe belastingen die zich op het standpunt stelde dat een
predikant niet in een dienstbetrekking staat wegens het ontbreken
van de daarvoor vereiste gezagsverhouding. De predikant werd in
zijn positie tegenover de kerkelijke gemeente "vrij" genoemd. De
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wijze van uitoefening van de - reglementair vastgelegde - werkzaam-
heden was aan hemzelf overgelaten. Afwezigheid van ondergeschikt-
heid bleek volgens de Raad van Beroep voor de directe belastingen
ook uit onder meer zijn positie als leider van de kerkeraadsverga-
deringen.

In 1963 concludeerde het Hof Amsterdam(138), nadat het had vast-
gesteld dat een predikant of vicaris van de Nederlands Hervormde
Kerk geen zelfstandig beroep uitoefende in de zin van artikel 24
van de I.B. 1941 dat er tussen predikant en kerk evenmin een

privaatrechtelijke dienstbetrekking bestond als bedoeld in artikel
25 van dat besluit. Ook hier werd de daarvoor essentiele gezagsver-
houding afwezig geacht. De kerkelijke reglementen gaven volgens het
hof geen aanleiding tot het aannemen van het tegendeel. Ten over-

vloede overwoog het hof dat (zelfstandige onderdelen van) kerkge-
nootschappen privaatrechtelijke rechtspersonen zijn, maar dat
"daaruit niet volgt dat de inwendige regeling dier kerkgenootschap-
pen en de daarop berustende rechtsbetrekkingen zijn aan te merken

als van privaatrechtelijke aard". Kerkelijk recht valt dan volgens
het hof buiten de indeling in privaat- en publiekrecht en derhalve
was in de opvatting van het hof op zichzelf al de rechtsbetrekking
tussen predikant en kerk noch van publiek- noch van privaatrechte-
lijke aard. De overwegingen hadden ook betrekking op de positie van
een vicaris.

Hoewel het in beide hierboven genoemde zaken ging om de aanslag
in de inkomstenbelasting, was het ter bepaling van de aard van de
inkomsten noodzakelijk om na te gaan of er sprake was van inkomsten

uit dienstbetrekking (zoals bij de loonbelasting gehanteerd)(139).
Het ontbreken van een gezagsverhouding, afgeleid uit de vrijheid in
de wijze van te verrichten werkzaamheden, kerkrechtelijk geadstru-

eerd, speelt in de overwegingen in beide zaken een belangrijke rol.
Het uitzonderingsregime in de fiscale sfeer voor geestelijke ver-
zorgers, gerealiseerd door de interpretatie van het begrip "dienst-
betrekking" gecombineerd met het niet aanwezig achten van een
gezagsverhouding in de relatie geestelijke verzorger-kerkgenoot-
schap, geldt nog steeds(140). De consequentie van deze interpreta-
tie is dat de "inkomsten" van geestelijken niet als loon in de zin
van de Wet op de loonbelasting 1964 gezien worden, - en ook niet
als inkomsten uit zelfstandig beroep - maar als overige inkomsten.

De interpretatie van het begrip "dienstbetrekking" in de sociale
verzekerings- en belastingrechtspraak vertoont dus een zekere dis-
crepantie. Opmerkelijk is nog de prinzipiele overweging van het Hof
Amsterdam over het kerkelijk recht dat het bestaan van een dienst-
betrekking al bij voorbaat uitsloot.

3. De toelating van buitenlandse "godsdienstleraren"

Vrijheid van kerkelijke organisatie omvat het recht tot vrije
keuze van kerkelijke ambtsdragers. Deze vrijheid is geen vanzelf-sprekendheid. Lange tijd heeft de wereldlijke overheid bij de
benoeming van kerkelijke ambtsdragers directe zeggenschap uitge-
oefend(141). Met het verdwijnen van deze zeggenschap was het toe-

zicht van de overheid op dergelijke benoemingen niet verdwenen. Het
benoemen van ambtsdragers die van buiten Nederland waren gerecru-
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teerd, bleef aan goedkeuring gebonden. Artikel 2 van de Wet op de

kerkgenootschappen(142) bepaalde namelijk:
"Vreemdelingen aanvaarden geen kerkelijke bediening, dan na daar-
toe Onze toestemming te hebben verkregen. Alleen in het belang
van de openbare orde en rust kan die toestemming geweigerd
worden."

Deze bepaling was vooral opgenomen met het oog op de Rooms-Katho-
lieke Kerk; de oorsprong van het artikel moet gezien worden tegen
de achtergrond van de woelingen die het herstel van de bisschoppe-
lijke hierarchie in Nederland in 1853 veroorzaakte.
Artikel 2 van de Wet op de kerkgenootschappen heeft tot 1971

gegolden(143). De afschaffing van dit artikel was een consequentie
van de ratificatie van het Europees Vestigingsverdrag(144). Het
maken van een voorbehoud bij de ratificatie is wel ter sprake

gekomen, maar vanwege de veranderde situatie sinds 1853 werd er van
afgezien: artikel 2 van de Wet op de kerkgenootschappen werd van
geen betekenis meer geacht(145). Het uit te oefenen toezicht moest
in het kader van vreemdelingenbeleid en niet in dat van toezicht op

kerkgenootschappen bezien worden(146).
Het vraagstuk is overgebracht naar het vreemdelingenbeleid;

daarmee is het echter niet uit de sfeer van preventief toezicht op
de kerkgenootschappen verdwenen. Het element van toezicht op de

kerkgenootschappen is misschien zelfs wel enigszins verscherpt: het
kan verder reiken dan een onderzoek louter in het belang van de
openbare orde en rust.
Het door de overheid gevoerde toelatingsbeleid ten aanzien van

vreemdelingen die een godsdienstige betrekking wensen te aanvaarden

is ter toetsing voorgelegd aan de Afdeling rechtspraak van de Raad
van State in het kader van beroep tegen weigeringen tot het verle-

nen van een verblijfsvergunning, en aan de burgerlijke rechter in
kort-gedingprocedures ter verkrijging van een verbod tot uitzet-
ting. Hieronder wordt het overheidsbeleid en de jurisprudentie

besproken.

Het beleid ten aanzien van de toelating van "godsdienstleraren"

is neergelegd in onderdeel Bll paragraaf 6.6. van de Vreemdelingen-
circulaire 1982. Voor toelating moet voldaan zijn aan de bij en
krachtens de Vreemdelingenwet gestelde toelatingsvereisten. Het
bezit van een machtiging tot voorlopig verblijf (artikel 41, eerste

lid, aanhef en sub c Vreemdelingenbesluit) is volgens de circulaire
een onverbiddelijk vereiste.

De voorwaarden voor de verlening van de verblijfsvergunning zijn
puntsgewijs opgesomd in paragraaf 6.6.4.1.:

"
De buitenlandse godsdienstleraar die op verzoek van een bepaalde
groepering naar Nederland wil komen, komt voor een vergunning tot
verblijf in aanmerking, indien:
a. hij bij zijn binnenkomst in Nederland in het bezit is van een
machtiging tot voorlopig verblijf, welke machtiging in het land
van herkomst dient te worden aangevraagd bij de Nederlandse

diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging;
b. aannemelijk is dat zijn aanstelling als godsdienstleraar in
een behoefte voorziet, dan wel om bepaalde redenen noodzakelijk
kan worden geacht;
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c. de betrokkene in Nederland beschikt over passende woonruimte;
d. hij hier te lande beschikt over voldoende middelen van bestaan

in de zin van de Vreemdelingenwet;
e. tegen zijn komst naar en verblijf in Nederland uit een oogpunt

van de openbare orde, de openbare rust of de nationale veiligheid
geen bezwaren bestaan".
In een uitspraak van de Afdeling rechtspraak van de Raad van Sta-

te van 10 december 1981(147) werd een beroep op het vreemdelingen-
beleid  bij de weigering een verblij fsvergunning  aan  een  imam  te
verlenen door de staatssecretaris van Justitie, verworpen. De Afde-
ling kwam niet toe aan een inhoudelijk oordeel over het beleid (dat
dateerde van v66r de Vreemdelingencirculaire 1982); wel werd een
uitspraak gedaan over het gewicht van het argument van het ontbre-
ken van de machtiging tot voorlopig verblijf. De Afdeling overwoog

met nadruk dat het louter ontbreken van een machtiging tot voorlo-
pig  verblij f geen voldoende basis  is  voor het weigeren  van  de  ver-
blijfsvergunning. Het ontbreken van de machtiging vormde volgens de
Afdeling een element dat moet "worden betrokken bij het geheel van
feiten en omstandigheden, waarmee bij afweging van de betrokken
belangen rekening dient te worden gehouden."

Een inhoudelijk oordeel over het beleid werd wel uitgesproken
door de Afdeling rechtspraak in een uitspraak van 2 juli 1984(148).
Ook hier was een islamitische imam een verblijfsvergunning gewei-
gerd op grond van het ontbreken van een machtiging tot voorlopig

verblijf. De staatssecretaris van Justitie baseerde zich in de
motivering van de afwijzing van de vergunning op het beleid als
verwoord in de Vreemdelingencirculaire. Het machtigingsvereiste
maakte volgens de staatssecretaris de Nederlandse overheid mogelijk
"een voorafgaand onderzoek in te stellen naar de aanvaardbaarheid

van de vreemdeling als imam", waardoor "kan worden voorkomen, dat
hier te lande onder islamitische vreemdelingen problemen ontstaan
ten aanzien van culturele, politieke of religieuze tegenstellingen"

en door "behoorlijke voorselectie van potentiele imams tot een

juiste keuze" gekomen kan worden. Het beleid, dat ook inhield dat
in het kader van de verlening van de machtiging tot voorlopig

verblijf een onderzoek ingesteld werd naar "de aanvaardbaarheid van
de voorgedragen vreemdeling om bij de desbetreffende islamitische
gemeenschap  als imam werkzaam  te  zij n",   werd  door  de Afdeling
rechtspraak aanvaardbaar geacht en niet in strijd geoordeeld met de
vrijheid van godsdienst zoals neergelegd in artikel 18 van het
Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten.
Zo overwoog de Afdeling dat:

11

de vrijheid van godsdienst en van godsdienstoefening niet met
zich brengt dat het een religieuze gemeenschap vrij zou staan een
vreemdeling als godsdienstleraar en gebedsvoorganger in Nederland
te doen verblijven zonder dat ten aanzien van dat verblijf is

voldaan aan de hier geldende, mede met het oog op de openbare
rust en orde gegeven, wettelijke voorschriften".

De president van de Rechtbank 's-Gravenhage(149) zag ook geen
strijd met de vrijheid van godsdienst zoals neergelegd in Grondwet
en verdragen, en wees naast het algemene restrictieve toelatings-
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beleid ook op de grote verschillen tussen de islamitische groepe-
ringen in Nederland. In het kader van de toekenning van de machti-

ging tot voorlopig verblijf mocht ook een onderzoek ingesteld wor-
den naar de vraag "hoeveel imams (...) er in Nederland werkzaam
(dienen) te zijn".

In een kort-gedingvonnis van 31 mei 1985(150) overwoog de presi-
dent van de Rechtbank Haarlem dat bij de toelating van imams het
belang van de machtiging tot voorlopig verblijf door de overheid
van groter belang wordt geacht dan bij de toelating van andere

vreemdelingen. Vervolgens overwoog de president dat uit het ont-
breken van de machtiging geen verplichting tot het weigeren van de
verblij fsvergunning voortvloeit, zodat het bestuur verplicht is na
te gaan of er wellicht toch redenen zijn tot toelating. In het

voetspoor van de Afdeling rechtspraak werd het gevoerde beleid als
zodanig echter wel geaccepteerd.
Daar de vrijheid van godsdienst in het geheel niet aan de orde

werd geacht, kon in de uitspraken voorbij worden gegaan aan de
vraag of de pseudo-wetgeving van de Vreemdelingencirculaire 1982 de
toetsing van de beperkingsmogelijkheden van artikel 6 Grondwet wel
kon doorstaan(151)(152).

D. Overheidsmaatregelen in het kader van open(baar)heid en medezeg-
genschap en in het kader van het gelijkheids- en non-discriminatie-
beginsel

1. De toepasselijkheid van de Wet op de ondernemingsraden op kerke-

lijke organisaties

Bij beschikking van 3 februari 1977 verklaarde de minister van
Sociale Zaken ongegrond het door het Leger des Heils ingestelde
beroep tegen het besluit van de bedrijfscommissie voor de wel-

zijnssector waarbij niet opnieuw ontheffing werd verleend van het
instellen en doen werken van een ondernemingsraad overeenkomstig de
Wet op de ondernemingsraden(153). Tegen het besluit van de minister
werd vergeefs beroep ingesteld bij de Afdeling rechtspraak van de
Raad van State(154).
Uit hetgeen het Leger des Heils aanvoerde bij het beroep op de

minister, blijkt dat het Leger vooral de wijze van toepassing van
de Wet op de ondernemingsraden(155) betwistte, niet de toepassing
op zichzelf op het Leger des Heils van de wet: volgens het Leger
was er, gezien de mate van zelfstandigheid van de betreffende
onderdelen van de eigen organisatie, geen sprake van een "onder-
deel" van een onderneming in de zin van het - toenmalige(156) -
artikel 2, derde lid, van de Wet op de ondernemingsraden.

De minister overwoog:
"dat, hoewel enige zelfstandigheid  aan de afdelingen van appel-
lante niet ontzegd kan worden, in deze toch van doorslaggevende

betekenis moet worden geacht de onverbrekelijke band tussen
appellante als kerkgenootschap en haar sociaal en maatschappelijk
werk, haar verschijningsvorm als leger en de eenheid in optreden
naar buiten, waarbij mede van belang is dat zowel appellante als
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haar werknemers die eenheid van wezenlijk belang achten".
Vanwege de geografische spreiding van de onderdelen kwamen uitein-
delijk alleen in 66n gemeente twee onderdelen aan het voor het

instellen van een ondernemingsraad vereiste personeelsbestand.
Opvallend is overigens dat het Leger des Heils als kerkgenootschap
werd aangemerkt, terwijl de juridische vorm van de organisatie een
stichting is(157).

In het beroep van het Leger des Heils op de Afdeling rechtspraak
van de Raad van State kwam artikel 1 van de Wet op de kerkgenoot-
schappen aan de orde:

"Dit nationale onderdeel is een kerkgenootschap als bedoeld in de
Wet op de Kerkgenootschappen dat zich ten doel heeft gesteld de
bijbelse boodschap zoals het deze verstaat, te verbreiden en dat
ter nastreving van dit doel tevens op zedelijk, maatschappelijk

en materieel gebied werkzaam is. Deze werkzaamheden zijn onver-
brekelijk verbonden met haar evangelisatietaak en vereisen een
onvoorwaardelijke aanvaarding van de nationale leiding.
De instelling van een ondernemingsraad zal thans een medezeggen-
schapsrecht en in de zeer nabije toekomst waarschijnlijk een
medebeslissingsrecht tot gevolg hebben, welke de basis van haar
militair-hierarchische structuur zal aantasten en een scheiding
tussen haar evangelisatietaak en haar werkzaamheden op zedelijk,
maatschappelijk en materieel gebied als onderdeel van deze taak

zal teweegbrengen.
Te vrezen is dat een einde zal komen aan de haar bij de Wet op de
Kerkgenootschappen gegarandeerde vrijheid in de regeling van
godsdienst, in de uitoefening daarvan, alsmede in de inrichting
en in het bestuur, met als gevolg een einde aan de vorenomschre-
ven, ten dienste van haar evangelisatietaak staande en voor een
belangrijk deel door arbeidscontractanten te verrichten werkzaam-
heden."

In de ogen van de Afdeling rechtspraak, die net als verweerder
het onderscheid aanlegde tussen de kerkelijke organisatie en de
arbeidsorganisatie, werd bij toepassing van de wet geen inbreuk op

de vrijheid door de Wet op de kerkgenootschappen gegarandeerd,
aanwezig geacht(158). De Wet op de ondernemingsraden zou dan de
arbeidscontractanten alleen medezeggenschap verlenen ten aanzien
van de arbeidsorganisatie.
Een kerkgenootschap kan dus onderneming zijn in de zin van arti-

kel 1, eerste lid onder c, van de Wet op de ondernemingsraden: een
"in de maatschappij als zelfstandige eenheid optredend organisato-
risch verband waarin krachtens arbeidsovereenkomst arbeid wordt
verricht". Uit de memorie van toelichting bij een wijzigingsvoor-

stel van artikel 1 van de Wet op de ondernemingsraden(159) blijkt
dat het begrip "onderneming"  als  heel ruim begrip is bedoeld;   een
begrip waaronder ook "religieuze gemeenschappen" kunnen vallen. De
wet kent geen specifieke op religieuze organisaties toegesneden

ontheffingsmogelijkheid(160); wel kent de wet een algemene onthef-
fingsmogelijkheid. In het geval van het Leger des Heils werd echter
onvoldoende grond aanwezig geacht om ontheffing te verlenen.

Blijkens artikel 1, eerste lid onder c, van de Wet op de onder-
nemingsraden is het aanwezig zijn van een arbeidsovereenkomst een
vereiste voor het ondernemingsbegrip van de wet. In dit verband
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Zijn de huidige ontwikkelingen op het gebied van de vormgeving van
de juridische relatie tussen geestelijke verzorger en kerkgenoot-

schap interessant(161). De huidige Wet op de ondernemingsraden
opent verder in artikel 1, vierde lid, de mogelijkheid van toepas-
selijkheid van de wet in gevallen waarin een organisatie geen
arbeidsovereenkomst heeft gesloten met (bepaalde) werknemers.

Het oordeel over de mogelijke toepasselijkheid van een Wet op de

ondernemingsraden op kerkgenootschappen houdt direct verband met de
interpretatie die men voorstaat van artikel 2:2, tweede lid, BW, en
natuurlijk van artikel 6 Grondwet. In de eerste plaats speelt daar-
bij de vraag naar de betekenis van de term "wet": al het dwingend
recht, of uitsluitend bepaalde fundamentele normen. In de tweede

plaats speelt de betekenis van het "worden geregeerd door hun eigen
statuut": strekt de betekenis van de clausulering "voorzover dit
niet in strijd is met de wet" zich uit tot de externe werking &n
tot de interne werking van het kerkelijk statuut, of moet hier

worden genuanceerd(162)? Uit commentaar op de uitspraken van de
minister van sociale zaken en van de Afdeling rechtspraak van de
Raad van State blijkt duidelijk het verschil van invalshoek(163).

2. Gelijke behandeling en kerkelijke organisatie

De laatste jaren zijn in het kader van het gelijkheidsbeginsel op
nationaal en internationaal niveau verschillende regelingen tot
stand gekomen(164). Grondwettelijk heeft het gelijkheids- en non-
discriminatiebeginsel een wijdere erkenning gekregen. Sinds 1983
opent de Grondwet met de volgende bepaling:

"Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen
gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertui-
ging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan
ook is niet toegestaan."
Voordat deze bepaling van kracht werd, maar nadat de grondwets-

herziening op dit punt in eerste lezing voltooid was(165), ver-
scheen in 1981 het voorontwerp van Wet gelijke behandeling(166).
Het voorontwerp bevat verbodsbepalingen voor het in het privaat-
rechtelijk verkeer maken van onderscheid op grond van geslacht,
homofilie, huwelijkse staat of gezinsverantwoordelijkheid. Op het
voorontwerp is vanuit verschillende invalshoeken de nodige kritiek
geleverd: op de effectiviteit van de voorgestelde regeling, op
wetstechnische aspecten en vooral op de wijze waarop verschillende
vrijheidsrechten in het voorontwerp tegen elkaar zijn afgewo-

gen(167).
Uit het oogpunt van de verhouding tussen kerk en staat is in eer-

ste instantie van belang de wijze waarop het in artikel 1 Grondwet
neergelegde recht is afgewogen tegenover de godsdienstvrijheid. Een
Algemene wet gelijke behandeling, te zien als een uitwerking door

de wetgever van artikel 1 Grondwet(168), dient grondwettelijke
clausuleringen van andere (klassieke) grondrechten in acht te
nemen. Gezien het feit dat een dergelijke wet een wet in formele
zin zal zijn, en daarmee aan het competentievereiste van artikel 6,
eerste lid, Grondwet wordt voldaan, zijn vooral de materiele aspec-
ten van de regeling, in de zin van de gemaakte belangenafweging,
interessant.
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Het voorontwerp van Wet gelijke behandeling heeft niet direct
geleid tot het indienen van een voorstel van wet. In het regeer-
akkoord dat ten grondslag ligt aan het huidige kabinet zijn wette-

lijke maatregelen op het gebied van het gelijkheids- en non-discri-
minatiebeginsel in het vooruitzicht gesteld(169). Daaraan is in-
middels uitvoering gegeven(170). Het voorstel van Algemene wet ge-
lijke behandeling en de toelichting daarop bevatten een afweging
van de toepasselijke grondrechtelijke bepalingen. Artikel 3 ver-
klaart de wet niet van toepassing op rechtsverhoudingen binnen

kerkgenootschappen en hun zelfstandige onderdelen, binnen andere
genootschappen op geestelijke grondslag alsmede op het geestelijk
ambt. De artikelen 5 en 7 die het maken van onderscheid verbieden
ten aanzien van concreet opgesomde activiteiten, maken daarnaast
een geclausuleerde uitzondering voor instellingen op grondslag van
godsdienst, levensovertuiging of politieke overtuiging.
Het voorstel van wet geeft voor uiteenlopende verhoudingen een

afweging van grondrechtelijk beschermde belangen van de partijen in
kwestie. Het voorstel beschermt 6n beperkt de godsdienstvrijheid.
Door de niet-toepasselijkheid van het voorstel op de in artikel 3
genoemde genootschappen en het geestelijk ambt beschermt het de
genootschappelijke godsdienstvrijheid tegenover individuele belan-

gen. Tegenover andere organisaties en tegenover particulieren (ten-
zij de activiteiten gekenmerkt worden door het privi-karakter ervan)
worden juist door het verbod van het maken van onderscheid indivi-
duele (godsdienstige) belangen beschermd, zij het dat in het kader
van arbeidsverhoudingen met de (godsdienstige) grondslag van een
instelling rekening mag worden gehouden. Waar de activiteiten
gekenmerkt worden door een priv&-karakter mogen redelijke eisen
worden gesteld met inachtneming van de eerbiediging van de persoon-
lijke levenssfeer van de betrokkene(171). De voor de verschillende
verhoudingen gemaakte afwegingen zijn vrij evenwichtig.

E. Enkele speciale rechten van kerkgenootschappen

1. Het inlichtingenrecht inzake het inkomen van de leden

Bij wet van 3 juni 1987(172) is artikel 86 van de Wet op de
inkomstenbelasting 1964 afgeschaft. Dit artikel 86 betrof het
inlichtingenrecht van kerkgenootschappen inzake het inkomen van hun
leden. Een overgangsbepaling moet het mogelijk maken tot 1 januari
1991 de bepaling nog toe te passen "met betrekking tot kerkgenoot-
schappen die gedurende de tien jaren voorafgaande aan 1 januari

1986 hierop een beroep hebben gedaan".
Interessant zijn de argumenten die de memorie van toelichting

geeft voor afschaffing van het inlichtingenrecht. Deze komen hierop
neer: het gelijkheidsbeginsel in de verhouding tussen kerkgenoot-

schappen en andere particuliere organisaties; aan dit argument
wordt een "extra dimensie" verleend door de opkomst van nieuwe
religieuze bewegingen hetgeen voor de belastingdienst een beoor-
deling van de vraag meebrengt of een bepaalde organisatie wel aan-
spraak kan maken  op de kwali ficatie "kerkgenootschap". De memorie
van toelichting wijst ter ondersteuning van het voorstel vervolgens
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op de "scheiding van kerk en staat" en op bescherming van de per-
soonlijke levenssfeer(173).

2. Het inlichtingenrecht van kerkgenootschappen betreffende de
bevolkings- en verblijfregisters

De vormgeving van het recht van kerkgenootschappen op inlichtin-
gen zoals geregeld in de Wet bevolkings- en verblijfregisters en
het Besluit Bevolkingsboekhouding(174), staat eveneens ter discus-
sie. Dit inlichtingenrecht kan worden onderscheiden in twee compo-

nenten; het recht op inlichtingen als zodanig en de aard van de
inlichtingen waarop een kerkgenootschap aanspraak kan maken(175).

Het inlichtingenrecht als zodanig. Het recht op inlichtingen voor
kerkgenootschappen is neergelegd in de wet. Artikel 2, tweede lid,

van de Wet bevolkings- en verblijfregisters, een wet die overigens
slechts enkele bepalingen bevat, bepaalt onder meer dat kosteloos
geschiedt "het ten dienste van de geestelijke zorg verstrekken van

inlichtingen aan een kerkgenootschap, als bedoeld in de wet van 10
september 1853, Stb.102, aan een zelfstandig onderdeel van een
kerkgenootschap of aan een rechtspersoonlijkheid bezittend genoot-

1,

schap op geestelijke grondslag, niet zijnde een kerkgenootschap .
Deze redactie dateert van 1968(176), toen de genootschappen op
geestelijke grondslag in de bepaling werden opgenomen.
Tegelijkertijd werd de bepaling aangescherpt door het doel op te
nemen waarvoor gevraagde inlichtingen mochten worden verstrekt: ten
dienste van de geestelijke zorg. Het derde lid van artikel 2 van de
wet werd in 1968 gewijzigd in die zin dat de in afwijking van het
tweede lid, aan kerkgenootschappen mogelijk te berekenen tarieven
verhoogd konden worden.
Inlichtingen gevraagd door kerkgenootschappen kunnen volgens

artikel 90, tweede lid, van het Besluit niet worden geweigerd.

De aard van de inlichtingen. Vanouds behoorde de kerkelijke
gezindte tot de gegevens die van overheidswege tezamen met andere
gegevens geregistreerd werden ten behoeve van de bevolkingsboek-

houding. Bij koninklijk besluit van 16 februari 1982(177) is de
verplichte registratie van de kerkelijke gezindte vervallen. De
mogelijkheid de kerkelijke gezindte te laten registreren bestaat
nog steeds; de registratie geschiedt echter op vrijwillige basis.
De aard van de inlichtingen die kerkgenootschappen verstrekt

kunnen worden is vanzelfsprekend in de eerste plaats afhankelijk
van de gegevens die de overheid registreert. Vervolgens rijst de
vraag of het inlichtingenrecht zich zo ver uitstrekt dat het alle
door de overheid in dit verband geregistreerde gegevens betreft.
Het Besluit bevolkingsboekhouding is hierover zeer expliciet(178).
Het gegeven van de kerkelijke gezindte wordt overigens alleen aan
de kerkgenootschappen verstrekt(179).

Het inlichtingenrecht zal na de invoering van de Gemeentelijke
Basisadministratie (GBA) gehandhaafd blijven, zij het in andere
vorm(180). De aard van de te verstrekken inlichtingen ondergaat
verandering: de inlichtingen worden beperkt tot die gegevens die
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direct noodzakelijk zijn voor het bijhouden van een ledenadmi-
nistratie, namelijk: "de naam, het adres, de gemeente van inschrij-
ving, de geboortedatum  en de datum van overlijden"(181). De kerke-
lijke gezindte zal in het geheel niet meer worden geadministreerd.
Met het oog op deze ontwikkelingen is de Stichting Interkerke-

lijke Ledenadministratie (SILA) opgericht. Deze zal het beheer
voeren over de kerkelijke ledenadministratie en ter zake de schakel
vormen in het contact tussen kerken en overheid. Van overheidswege
wordt aan de SILA een totaalbedrag van 15,5 miljoen gulden ter
beschikking gesteld. Een nog op te stellen wet zal bepalingen

bevatten omtrent onder meer het kostenaspect en de privacy van de
geadministreerden.
De juridische vormgeving van de overgang naar het nieuwe stelsel

van kerkelijke ledenadministratie heeft in het kader van de voort-
gang van de GBA uitdrukkelijk parlementaire aandacht getrokken.
Vooruitlopend op de verwachte wetgeving heeft de Tweede Kamer in
juni 1987 twee moties aanvaard(182) strekkende tot het voorafgaand
raadplegen van betrokkenen door de gemeenten alvorens het "compu-
tersignaal-SILA" aan de persoonsgegevens wordt toegevoegd, en tot
het verplichten van de SILA de betrokkenen actief te berichten over

opname in het bestand, hetgeen pas zou mogen geschieden na uitdruk-
kelijke toestemming van deze betrokkenen.

In zijn reactie op deze moties stemde de minister van Binnenland-
se Zaken in met de achterliggende gedachte "dat personen niet tegen
hun wil onderwerp zijn van gegevensverstrekking vanuit de basis-
administratie aan de SILA en de daarin samenwerkende kerkgenoot-
schappen"(183). De wijze van realisering daarvan zoals door de
moties voorgestaan wees de minister af; hij stelde daarvoor in de
plaats de actieve voorlichting aan de burgers over registratie bij
de SILA en de mogelijkheid om te kennen te geven dat men niet in

het bestand wil worden opgenomen. Bij het verwoorden van het stand-
punt, waarbij de minister ook inging op de inhoud van de nog voor
te stellen wet ter zake, betrok hij de vrijheid van kerkelijke
organisatie alsmede het systeem van het door de Tweede Kamer aan-
vaarde voorstel van Wet persoonsregistraties. Van de toepassing
hiervan zijn kerkgenootschappen niet uitgesloten, hetgeen onder
meer betekent dat zij moeten voldoen aan de in artikel 28 neerge-
legde informatieplicht. Ook werd het algemene stelsel van de GBA
bij de argumentatie betrokken(184).
Vermelding verdient in dit verband nog dat het voorstel van Wet

persoonsregistraties aanvankelijk in artikel 7, tweede lid, tweede

volzin, bepaalde:
"De vrijheid van kerkgenootschappen, zelfstandige onderdelen
daarvan en andere genootschappen op geestelijke grondslag tot het
houden van een persoonsregistratie betreffende de daartoe be-
horende personen blij ft onverlet. "

Volgens de eerste volzin van het artikellid kan de algemene maat-
regel van bestuur die in het eerste lid is aangekondigd en regels
bevat "inzake het opnemen in een persoonsregistratie van persoons-
gegevens betreffende iemands godsdienst of levensovertuiging, ras,
politieke gezindheid, seksualiteit of intiem levensgedrag, alsmede
persoonsgegevens van medische, psychologische, strafrechtelijke of
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tuchtrechtelijke aard" onderscheid maken naar soorten van registra-

ties(185).
Bij amendement(186) is de tweede volzin van artikel 7, tweede

lid, geschrapt: de eerste volzin werd geacht een voldoende basis te
bieden voor te maken uitzonderingen.

Bij de beoogde veranderingen in het inlichtingenrecht van kerkge-
nootschappen zoals nu geregeld in de Wet bevolkings- en verblijf-
registers en het Besluit bevolkingsboekhouding speelt vooral de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de geadministreerde
burgers een rol; ook argumenten betreffende de scheiding tussen
kerk en staat die zich tegen het inlichtingenrecht zou verzetten,
zijn tijdens de discussies naar voren gebracht(187).

Slot

Hieronder wordt de verhouding tussen kerkelijke organisatie en

staat, zoals deze uit het voorgaande bleek, beoordeeld vanuit
grondrechtelijke invalshoek. Allereerst worden de ontwikkelingen
besproken die zich afspelen binnen het kader van artikel 6 Grondwet
(1.). Vervolgens wordt de vrijheid van kerkelijke organisatie ge-
wogen in het licht van de bescherming van andere grondrechtelijke
belangen (2.). Daarna volgen enkele overige aspecten van de kerke-
lijke organisatievrijheid (3.). Tot slot volgt een korte evaluatie
(4.).

1. Ontwikkelingen in de verhouding tussen kerkelijke organisatie en
staat binnen het kader van artikel 6 Grondwet

Bij de veranderingen in vormgeving van de verhouding tussen
kerkelijke organisatie en staat blijkend uit wetgeving en jurispru-
dentie spelen verschillende factoren een rol. De grondwettelijke
garantie van de vrijheid van levensovertuiging, die in tegenstel-
ling tot de godsdienstvrijheid, bij de uitoefening daarvan niet

zonder meer, - althans in veel mindere mate - , het bestaan van
duidelijk gestructureerde organisaties veronderstelt, de vestiging
van aanhangers van wereldgodsdiensten die tot voor kort niet of

nauwelijks in Nederland werden beleden, en de opkomst van religieu-
ze sekten, zijn factoren binnen het kader van artikel 6 Grondwet
die op die verhouding invloed uitoefenen. De ontwikkelingen in
vormgeving, die met deze factoren verband houden, lopen op de ver-
schillende terreinen die van belang zijn voor de verhouding tussen

kerkelijke organisatie en staat echter niet parallel: er is eerder

sprake van per deelgebied min of meer autonoom verlopende ontwikke-
lingen.

Voordat de vrijheid van levensovertuiging grondwettelijk werd
verankerd,   werd bij amendement de toepassingss feer   van  het   toen-
maals voorgestelde artikel  2: 18 BW uitgebreid door "andere genoot-
schappen op geestelijke grondslag" in de uitzonderingspositie van
kerkgenootschappen te laten delen. Hoewel ook godsdienstige organi-

saties binnen het bereik van dit begrip kunnen vallen, was met name
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gedacht aan organisaties op grondslag van levensovertuiging. Deze
constructie, die bezwaren van inhoudelijke en wetstechnische aard
heeft opgeroepen, is in het voorstel van Invoeringswet boeken 3-6
NBW losgelaten: de algemene bepalingen van het rechtspersonenrecht
- die volgens de memorie van toelichting aangescherpt zijn - worden
rechtstreeks toepasbaar geacht op de andere genootschappen op gees-
telij ke grondslag "omdat  zij de rechtsvorm  van de vereniging  of
stichting hebben". Een inhoudelijke motivering voor de uitzondering
van kerkgenootschappen waarvoor minder dan voorheen toepassing
gewenst werd, tegenover een technische motivering van het loslaten

daarvan voor de andere genootschappen wegens hun gebruikelijke
rechtsvorm van vereniging of stichting.

Het voorstel van Algemene wet gelijke behandeling ter uitvoering
van artikel 1 Grondwet zondert kerkgenootschappen en hun zelfstan-
dige onderdelen en andere genootschappen op geestelijke grondslag
op gelijke wijze van toepassing uit en bevat daarnaast op gelijke

wijze geclausuleerde uitzonderingsbepalingen voor instellingen op
grondslag van godsdienst en levensovertuiging. Deze uitzondering en
clausulering betekenen een bescherming van de vrijheid van gods-
dienst en levensovertuiging van organisaties.

Het gelijkheidsbeginsel in de verhouding tussen kerkgenootschap-
pen en andere particuliere organisaties is een van de argumenten
die gehanteerd zijn ter afschaffing van het inzagerecht van kerk-

genootschappen inzake het inkomen van hun leden. Hetzelfde beginsel
speelde een rol bij het - vooruitlopend op een schrapping(!) -
openen van de mogelijkheid tot registratie van de levensovertuiging

en het aan andere genootschappen op geestelijke grondslag op
gelijke voet als aan kerkgenootschappen en hun zelfstandige onder-
delen verlenen van inlichtingen op grond van de Wet op de bevol-
kings- en verblijfregisters en het Besluit bevolkingsboekhouding.

De  vraag  naar de reikwij dte  van het begrip "kerkgenootschap"   is
voornamelijk de vraag of ook andere godsdienstige organisaties dan

de christelijke en joodse op deze kwalificatie aanspraak kunnen
maken. In principe - zo ook door de memorie van toelichting op het
voorstel van Invoeringswet boeken 3-6 NBW, zij het voorzichtig -
wordt deze vraag positief beantwoord; maar, wordt daarbij wel
gerealiseerd dat deze organisaties veelal juridisch de vorm van een
vereniging of stichting aannemen, organisatievormen waarvan in het
algemeen wordt verdedigd dat zij het zijn van kerkgenootschap in
privaatrechtelijke zin uitsluiten? Zo niet, ligt het dan uit een
oogpunt van de verhouding tussen kerk en staat niet juist voor de
hand deze organisaties te laten delen in dezelfde rechtspositie als
die  van een kerkgenootschap in privaatrechtelijke  zin, bij voorbeeld
door middel van het "ander genootschap op geestelijke grondslag"?
Het grote nadeel van deze laatste constructie is evenwel dat men
"kerkgenootschappen in privaatrechtelijke zin" moet onderscheiden
van "kerkgenootschappen in de zin van andere wetgeving" waarbij het
begrip kerkgenootschap in de laatste zin een ruimer begrip is.
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Het v66rkomen van andere dan tot voor kort in Nederland bekende
godsdienstige organisaties speelt ook een rol bij de argumentatie
van veranderingen in de vormgeving van de verhouding van de kerke-
lijke organisatie en de staat. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de
memorie van toelichting bij het voorstel van wet dat geleid heeft
tot afschaffing van artikel 86 van de Wet op de inkomstenbelasting

1964. Daar wordt bij het argument van het gelijkheidsbeginsel in de
verhouding tussen kerkgenootschappen en andere particuliere organi-
saties als een "extra dimensie" beschouwd de opkomst van nieuwe
religieuze bewegingen, hetgeen voor de belastingdienst een beoor-
deling van de vraag meebrengt of een bepaalde organisatie wel aan-
spraak kan maken op de kwalificatie kerkgenootschap. In de litera-
tuur wordt deze "extra dimensie" ook gevonden bij de argumenten
tegen handhaving van het inlichtingenrecht van kerkgenootschappen

op grond van de Wet bevolkings- en verblijfregisters en het Besluit
bevolkingsboekhouding; en bij de argumenten voor toepasselijkheid

op kerkgenootschappen van de bepalingen omtrent verboden rechts-
personen.

Bij de interpretatie van artikel 2, eerste lid, aanhef en onder
c, van het BBA dat voor ontslag van personen die een geestelijk
ambt bekleden als uitzondering geen vergunning van de Directeur van
het Gewestelijk Arbeidsbureau vereist, vormde voor de Hoge Raad de
verhouding tussen kerkelijke organisatie en staat een belangrijk
gegeven. Daarbij paste geen restrictieve uitleg van het begrip
" geestelijk  ambt". Een restrictieve uitleg  zou  tot "een onaanvaard-
baar onderscheid tussen de verschillende in Nederland beleden
godsdiensten" leiden: de islamitische imam vervulde een geestelijk
ambt. De Hoge Raad formuleert voorzichtig door te spreken van
"godsdiensten". Zo kan gebruik van het woord "kerkgenootschap"
worden vermeden (de imam was in dienst bij een vereniging) en kan
tevens de toepasselijkheid van de uitzonderingsbepaling bij het

bekleden van een niet-godsdienstig geestelijk ambt in het midden
gelaten worden.

Het beleid dat gevoerd wordt inzake de toelating van buitenlandse

godsdienstleraren, neergelegd in de Vreemdelingencirculaire 1982,
vormt een directe beperking van de vrijheid van kerkelijke organi-
satie. De richtlijnen van de Vreemdelingencirculaire 1982 zijn
algemeen geformuleerd, maar met name de niet traditioneel in Neder-

land voorkomende godsdienstige organisaties worden door het beleid
getroffen. De overheid oefent in het kader van het vreemdelingen-
beleid preventief toezicht uit. Na het fiat van de overheid kan de
godsdienstige organisatie overgaan tot de aanstelling van een uit

het buitenland afkomstige "godsdienstleraar". Het beleid wordt door
de Afdeling rechtspraak van de Raad van State gedekt; presidenten
van de rechtbank in kort geding lijken het beleid ook te accepte-
ren. Bij de Grondwetsherziening van 1983 is echter aanvaard dat
beperkingen, zowel algemene als bijzondere, moeten berusten op
grondwettelijke beperkingsclausules. Voor de vrijheid van gods-
dienst betekent dit dat beperkingen - tenzij het gaat om de uit-

oefening van het recht buiten gebouwen en besloten plaatsen -
alleen in een wet in formele zin mogen zijn vervat. Een beroep op
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de "ontsnappingsmogelijkheid" die ten aanzien van het systeem van
beperkingen van grondrechten geldt (zie hiervoor hoofdstuk II) zou
nog te verdedigen zijn zolang het om louter algemene beperkingen

zou gaan. In het hierboven bedoelde beleid gaan de beperkingen ver-
der; zo strekt de overheidsinteresse zich uit tot "het door middel
van een behoorlijke voorselectie van potentiele imams (komen) tot
een juiste keuze" en tot de vraag "hoeveel imams dienen er in
Nederland werkzaam  te  zij n". De conclusie van ongrondwettigheid   is
gezien het feit dat het bij het toelaten van imams gaat om beleid

dat is neergelegd in de Vreemdelingencirculaire 1982, een produkt
van pseudo-wetgeving, alleen al op formele gronden te trekken. Wa-

eer deze beperkingen zouden worden neergelegd in een wet in formele
zin, waarmee aan het competentievereiste voldaan zou zijn, dan nog
is het de vraag of een dergelijke vorm van preventief toezicht op
kerkelijke organisaties in het licht van de verhouding tussen kerk

en staat wel gerechtvaardigd is. In het licht van de ontwikkeling
die zich sinds de vorige eeuw heeft voltrokken ten aanzien van
preventief toezicht op kerkgenootschappen, luidt het antwoord

negatief.

2. Vrijheid van kerkelijke organisatie en andere grondwettelijk
beschermde belangen

Ontwikkelingen in de verhouding tussen kerkelijke organisatie en

staat doen zich ook voor op het niveau van vormgeving aan onderling
verschillende grondwettelijk beschermde belangen.
In de eerste plaats is de wetgever bij deze vormgeving betrokken:

bijvoorbeeld bij de afschaffing van artikel 86 van de Wet op de
inkomstenbelasting 1964 waarin het inlichtingenrecht van kerkge-
nootschappen inzake het inkomen van hun leden is neergelegd, en bij
de te verwachten wijziging van het inzagerecht van kerkgenootschap-

pen op grond van de Wet op de bevolkings- en verblijfregisters en
het Besluit bevolkingsboekhouding, waar mede een beroep wordt
gedaan op de wenselijkheid van bescherming van de persoonlijke
levenssfeer van de leden of geadministreerden. Het betreft hier
heel bewust afschaffing of verandering van speciale aan kerkgenoot-
schappen toekomende rechten.
Gecompliceerder ligt de verhouding tussen kerkelijke organisatie

en staat op het punt van de (algemene) vrijheid die kerkgenoot-
schappen gelaten wordt de eigen organisatie te realiseren. Wellicht

mede door de structuur van het artikel, speelt artikel 6 Grondwet
in de discussie over dit facet van de godsdienstvrijheid geen cen-
trale rol. Artikel 6 Grondwet spreekt in het tweede lid over het

uitoefenen van de vrijheid buiten gebouwen en besloten plaatsen
(tevens door het eerste lid van artikel 6 Grondwet bestreken) en
legt daarbij onwillekeurig de nadruk op het onderscheid tussen uit-

oefening binnen en buiten gebouwen, waarbij de organisatievrijheid
als zodanig niet snel in gedachten komt. Het eerste lid legt door
de clausulering "behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de
wet" sterke nadruk op competentieverlening zonder richting te geven
aan de aard van de mogelijke beperkingen. Artikel 2:2, tweede lid,

BW dat de kerkelijke organisatievrijheid wel noemt, fungeert meer
als uitgangspunt voor beschouwingen over de inhoud van de kerke-
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lijke regelingsvrijheid, hoewel het artikel geen duidelijke clausu-
lering bevat.
Centraal bij de beoordeling van de regelingsvrijheid van kerkge-

nootschappen is de interpretatie van het woord "wet" in artikel
2:2, tweede lid, BW. Hierover bestaan in hoofdzaak twee opvattin-

gen: "wet" als "al het dwingend recht" - in zoverre is het ruimer
dan de clausulering van artikel 6, eerste lid, Grondwet dat zelf
als uiterste grens de wet in formele zin noemt - en "wet" als "fun-
damentele rechtsnormen", waarbij dan eventueel de betekenis van
"wet" kan wisselen naar gelang de aard van de kerkelijke bepalingen
of besluiten (bijvoorbeeld betreffende intern of extern functione-
ren, of het verrichten van louter kerkrechtelijke in tegenstelling
tot (mede)civielrechtelijke rechtshandelingen).

Binnen het kader van artikel 2:2, tweede lid, BW is het de rech-
ter die de verhouding tussen kerk en staat beinvloedt door geschil-
len te beslechten die de verhouding kerkgenootschap-aangeslotene of

kerkgenootschap-"werknemers" raken. Uit de jurisprudentie valt af
te leiden dat in de eerste plaats van belang is het formele crite-
rium van de aard van de rechtsbetrekking. Een kerkgenootschap mag
niet in een (civielrechtelijke) pachtovereenkomst bedingen betref-
fende de geloofsovertuiging van de pachter opnemen. Via open
privaatrechtelijke begrippen kunnen fundamentele grondwettelijk be-
schermde belangen doorwerken in privaatrechtelijke rechtsbetrekkin-
gen. Op andere gebieden waarop kerk en burgerlijke overheid beide
eigen, onderling afwijkende normen stellen, wijken die van de kerk
tenminste in die zin dat naleving van de kerkelijke normen niet af-
gedwongen kan worden. Kerkelijke gelding behoort in principe nog
wel tot de mogelijkheden.

Toepassing van wetgeving voortvloeiende uit bescherming van (so-
ciaal) grondrechtelijke belangen, kan de kerkelijke organisatie-
vrijheid raken. In het licht van de betekenis van artikel 2:2,
tweede lid, BW zijn de ontwikkelingen op deze terreinen interes-
sant. Bij de toepassing van sociale verzekeringswetgeving op

geestelijke verzorgers heeft zich een verschuiving voorgedaan van
beoordeling van toepasselijkheid op basis van een inhoudelijke
maatstaf gevormd door de aard van de arbeid, naar een formele maat-
staf gevormd door de aard van de juridische relatie tussen de gees-
telijke verzorger en zijn werkgever. Volgens de nieuwe benadering

is van toepasselijkheid van deze wetgeving eerder sprake. In de
belastingrechtspraak en de rechtspraak betreffende het BBA en de
sociale verzekeringsrechtspraak wordt de verhouding tussen geeste-
lijke verzorger en kerk onderling verschillend beoordeeld.

De Wet op de ondernemingsraden hanteert zelf als maatstaf de aan-
wezigheid van de arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht (hoewel
hierop uitzonderingen mogelijk zijn). Bij de toepassing van deze
wetgeving, die blijkbaar niet als lex specialis ten opzichte van
artikel 2:2, tweede lid, BW, of als onvoorwaardelijke beperking van

de vrijheid van kerkelijke organisatie in het kader van artikel 6,
eerste lid, Grondwet hoeft te worden gezien, wordt rekening

gehouden met de kerkelijke organisatie.
Het voorstel van Algemene wet gelijke behandeling bevat een uit-

drukkelijke bepaling omtrent de reikwijdte ervan die van belang is
voor de vrijheid van kerkelijke organisatie. Bij een dergelijke
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constructie zal dus uitsluitend de wettelijke uitzonderingsbepaling
behoeven te worden geinterpreteerd,   en  niet het begrip  "wet"   in
artikel 2:2 BW. De duidelijkheid is met een expliciete uitzonde-
ringsbepaling gediend.

3. Overige aspecten van de vrijheid van kerkelijke organisatie

Een expliciete uitzondering bevat ook artikel 2:18 BW dat echter
minder duidelijk is dan het lijkt. Over de (analoge) toepasselijk-
heid van de in artikel 2:18 van toepassing uitgezonderde bepalingen
bestaat geen eenstemmigheid. Het voorgestelde artikel 2:2, tweede
lid, tweede volzin BW zal daarin waarschijnlijk weinig verandering

brengen. E&n ding is in ieder geval duidelijk: aan kerkelijke normen
wordt, ook als zij alleen het intern functioneren betreffen of
kerkrechtelijk bedoeld zijn te werken, niet helemaal het laatste

woord gelaten.
De andere kant van de medaille van de regelingsvrijheid voor

kerkgenootschappen in combinatie met de uitzonderingspositie op
grond van artikel 2:18 BW is dat de vrijheid ook inhoudt de vrij-
heid om in het geheel niets betreffende bepaalde kwesties te rege-
len, of zeer gebrekkig, hetgeen de kerkgenootschappen zelf, maar
ook derden in een onzekere positie kan plaatsen. De uitzonderings-
positie die kerkgenootschappen ten opzichte van andere rechtsperso-

nen innemen op grond van boek 2 BW, is als zodanig overigens weinig
betwist.

4. Evaluatie

De grondwettelijke grondrechten, en met name artikel 6 Grondwet,
vormen een centraal gegeven voor de vormgeving van de verhouding
tussen kerk en staat in het positieve recht; dit geldt ook voor de
verhouding tussen de kerkelijke organisatie als zodanig en de
staat. Bij de interpretatie van artikel 6, eerste lid, Grondwet
moeten twee fundamentele zaken in het oog worden gehouden: het

artikel garandeert een vrijheid, Jn het vormt een basis voor
beperkingen. De basis voor beperkingen is in eerste instantie een
formele: het competente orgaan wordt gespecificeerd. Over de aard
van de beperkingen valt uit het artikel veel minder duidelijk iets
af te leiden; als vrijheidsrecht verdient het echter zoveel

mogelijk respect. In het licht van dit tweeledige karakter kan
geprobeerd worden te komen tot een meer inhoudelijke benadering van

de bepaling als geheel voor de verhouding tussen kerkelijke
organisatie en de staat.
Een inhoudelijke benadering van de verhouding tussen kerkelijke

organisatie en staat heeft niet zozeer direct plaatsgevonden op
basis van artikel 6 Grondwet, maar wel op basis van de bepalingen
in boek 2 BW. De artikelen 2 en 18 boek 2 BW geven hier ook duide-
lijker aanleiding toe: zij bieden uitsluitsel omtrent de rechts-

persoonlijkheid van kerkgenootschappen en hun zelfstandige onder-
delen; zij formuleren de vrijheid van regelingsbevoegdheid van deze
organisaties en bevatten - dit tevens voor andere genootschappen op
geestelijke grondslag - uitzonderingen op de toepasselijkheid van
de algemene bepalingen van titel 1 boek 2 BW.
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Bij de discussies die gevoerd worden naar aanleiding van de arti-
kelen 2 en 18 boek 2 BW spelen vaak wetstechnische en principiele
kwesties dooreen. Daarbij is een complicatie dat de rechtsgevolgen
van rechtspersoonlijkheid, regelingsbevoegdheid en uitzondering van
toepasselijkheid van bepaalde artikelen uit titel 1 boek 2 BW

onlosmakelijk met elkaar verbonden lijken: de kwalificatie is een
kwestie van alles of niets.
Kerk en staat creeren beide normenstelsels die meer dan 66n of

enkele facetten van menselijke activiteit omvatten, dit in tegen-
stelling tot rechtspersonen die zich tot bepaalde activiteiten

zoals van professionele, recreatieve of liefdadige aard beperken.
Het gegeven dat kerkgenootschappen zich richten op zingeving aan en
bezinning op het leven in al zijn facetten, kan een speciale juri-
dische positie van de kerkelijke organisatie rechtvaardigen.
Het bezit van rechtspersoonlijkheid is essentieel voor het zich

volledig als organisatie manifesteren in het rechtsverkeer. Dit
gaat ook op voor de kerk: de staat kan de kerk, die kerk is binnen
het verband van de staat, rechtspersoonlijkheid naar Nederlands
recht toekennen. De verschillende kerken vertonen een duidelijk van

elkaar verschillende organisatiestructuur en daarmee moet de staat
bij het toekennen van rechtspersoonlijkheid ook enigszins rekening

houden. Een opname zoals voorgesteld in de bepaling ter vervanging
van artikel 2:2 BW van de "lichamen waarin zij zijn verenigd" als
samenwerkingsverband van kerken lijkt mij dan ook uit dat oogpunt
gerechtvaardigd. Voor een restrictieve interpretatie van dit begrip
is op zich geen reden.
De regelingsbevoegdheid van de kerk is in de verhouding tussen

kerk en staat een belangrijk gegeven, juist met het oog op het feit
dat kerk en staat onderling op dezelfde gebieden verschillende nor-
men in het leven roepen. De garantie van godsdienstvrijheid impli-
ceert ook deze regelingsbevoegdheid. In boek 2 BW geeft artikel 2,
tweede lid, uiting aan deze regelingsbevoegdheid; de grens wordt

gevormd door de "wet". In de literatuur wordt voor de betekenis van
deze term wel onderscheid gemaakt tussen het intern of extern fun-

ctioneren van de kerk of naar de werking van kerkelijke bepalingen
of besluiten. Het onderscheid naar de werking van bepalingen be-
treft de mogelijkheid tot al of niet civielrechtelijke werking en

handhaving van de besluiten. De laatste onderscheiding is het meest
duidelijk bepaald.
Civielrechtelijke betrekkingen zijn volledig onderworpen aan het

civielrecht. De wet laat voor kerkrechtelijke bepalingen en beslui-
ten een zekere vrijheid. Zij zijn wel onderworpen aan fundamentele
rechtsnormen. Concreet kan hierbij in het kader van het rechtsper-
sonenrecht gedacht worden aan (marginale) toetsing van kerkelijke
bepalingen of besluiten aan de goede trouw of aan de mogelijkheid
in uiterste gevallen tot ontbinding van de rechtspersoon over te

gaan. Het verdient aanbeveling dit laatste uitdrukkelijk wettelijk
te bepalen en niet te volstaan met een bepaling als artikel 2:18 BW

die in dit opzicht, evenals het voorgestelde nieuwe artikel 2:2,
tweede lid, tweede volzin BW te veel twijfel laat bestaan, ondanks
de mogelijkheid van overeenkomstige toepassing die door laatstge-

noemd artikel wordt opengelaten.
Het bovenstaande (uit de vorige alinea) kAn leiden tot een te
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sterk formele benadering van de vraag betreffende toepassing van
algemene bepalingen van rechtspersonenrecht, namelijk 6&n waarbij
louter de aard van de juridische betrekking doorslaggevend is voor
de rechtsgevolgen. Daarom is misschien een nuancering op zijn
plaats: het moet hierboven gaan om een kerk, om een godsdienstige
gemeenschap, en niet om elke organisatie op godsdienstige grond-
slag. Dit betekent dat organisatorische verbanden van godsdienstige
gemeenschappen die kerkrechtelijk vorm hebben gekregen eventueel
w61, maar bijvoorbeeld  meer op sociaal-maatschappelijk gebied
opererende organisaties die kerkrechtelijk vorm hebben gekregen
niet de hierboven omschreven regelingsbevoegdheid ten deel vallen.

Voor deze laatste kan gebondenheid aan de "wet" gebondenheid aan al
het dwingend recht met inachtneming van de competentiebepaling van
artikel 6 Grondwet inhouden, hetgeen veelal ook voor "kerkgenoot-
schappen als zodanig" wordt bepleit. Titel 1 boek 2 BW zou hierom-
trent een duidelijker bepaling dan de huidige of de voorgestelde
kunnen opnemen, waarbij een ontkoppeling tussen het bepaalde in het

huidige eerste lid van artikel 2 betreffende het bezit van rechts-
persoonlijkheid en het tweede lid van dat artikel betreffende de

regelingsbevoegdheid en de gebondenheid aan de wet in de rede ligt.
Door de nuancering van de inhoudelijke benadering kan tevens aan de
verschillen in organisatiestructuur van de kerken recht worden
gedaan.
Het laatste punt betreft de "andere genootschappen op geestelijke

grondslag".  Met een inhoudelijke motivering  zijn  zij in artikel
2:18 BW opgenomen, en met een overwegend wetstechnisch argument
worden zij in het voorstel voor een nieuw artikel 2:2 BW geschrapt.
Wanneer men in het rechtspersonenrecht wil blijven vasthouden aan
het begrip "kerkgenootschap" als een louter privaatrechtelijke
categorie, dan verdient het sterke aanbeveling om toch de andere
genootschappen op geestelijke grondslag op dezelfde voet als de
kerkelijke organisaties in titel 1 boek 2 BW op te (blijven) nemen:

andere godsdienstige organisaties dan joodse en christelijke, heb-
ben vaak w61 de juridische vorm van vereniging of stichting. Vanuit
een inhoudelijke benadering van de verhouding van kerk en staat
dienen zij in ieder geval op dezelfde voet in titel 1 boek 2 BW een
plaats te hebben, ondanks wetstechnische bezwaren. Het nadeel van

deze constructie is dat men bedacht moet zijn kerkgenootschappen in
de zin van boek 2 BW te onderscheiden van kerkgenootschappen in de

zin van andere wetgeving. Buiten het BW kan als kerkgenootschap een
godsdienstige organisatie erkend worden die juridisch de vorm van
een vereniging of stichting heeft.



Hoofdstuk VIII

DE FINANCIELE VERHOUDING TUSSEN KERK
EN STAAT

Inleiding

Dit hoofdstuk gaat in op de financiele verhouding tussen kerk en
staat in het positieve recht. Bij de bespreking van deze financiele
verhouding wordt onderscheid gemaakt naar het object van financiele

ondersteuning, hetgeen als een inhoudelijke benadering gezien kan
worden. Binnen het onderscheid naar object van financiele onder-
steuning, waarbij achtereenvolgens personeel (A), materieel (B) en
activiteiten (C) aan de orde komen, wordt nagegaan op welke wijze
de ondersteuning technisch is gerealiseerd.
Niet in alle gevallen is het mogelijk een scherp onderscheid te

maken naar object van financiele ondersteuning. Bovendien kan
bekostiging van personeel of materieel niet geheel los gezien
worden van te verrichten activiteiten. Desalniettemin maakt deze
indeling een redelijk goede beoordeling van de financiele
betrokkenheid van de overheid met kerk en godsdienst mogelijk.

De financiele verhouding tussen kerk en staat in het positieve

recht wordt in dit hoofdstuk bestudeerd aan de hand van wetgeving
en jurisprudentie; de nadruk valt daarbij op wetgeving. Besproken
wordt bij onderdeel A:
- de juridische positie van geestelijke verzorgers;
bij onderdeel B:
- de subsidiering van gebedsruimten en kerkelijke monumenten;
vrijstelling van onroerend-goedbelasting;
bij onderdeel C:
- subsidiering van sociaal-culturele en maatschappelijke activi-
teiten van kerkgenootschappen; de giftenregelingen in het kader van
de inkomsten-, loon- en vennootschapsbelasting, de vrijstellings-
bepalingen van de Successiewet 1956 en de Wet op de omzetbelasting
1968.

In de vorige hoofdstukken betreffende de verhouding tussen kerk
en staat in het positieve recht is zowel op het gebied van de indi-
viduele en de gemeenschappelijke godsdienstvrijheid, als op het
gebied van de kerkelijke organisatie, wetgeving en jurisprudentie
aan de orde gekomen die implicaties hebben voor de financiele ver-
houding tussen kerk en staat. Naar deze reeds besproken wetgeving
en jurisprudentie zal verwezen worden.
Verschillende regelingen die in het verleden hebben gegolden op

het terrein van de financiele verhouding tussen kerk en staat zijn
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besproken in hoofdstuk I. Huidige regelingen rechtstreeks voort-
vloeiend uit (additionele) grondwettelijke bepalingen zijn te
vinden in hoofdstuk II. Ook in hoofdstuk IV waar de betekenis van
sociale grondrechten voor de verhouding tussen kerk en staat is

besproken, komt de financiele relatie aan de orde. Waar nodig zal
naar deze hoofdstukken worden verwezen.
Aan het slot van dit hoofdstuk volgt een evaluatie.

A. Personeel

1. Afkoopregeling
De financiele relatie tussen kerk en staat op het gebied van de

personele subsidiering heeft de laatste jaren een belangrijke
verandering ondergaan. Artikel 185 Grondwet 1963 betreffende de
rijkstraktementen en rijkspensioenen van kerkelijke ambtsdragers
werd in 1972 in afwachting van het totstandkomen van een afkoop-

regeling als additioneel artikel in de Grondwet geplaatst(1). De
beoogde afkoopregeling is in 1983 tot stand gekomen. Met de afkoop

van de voormalige grondwettelijke verplichting van de staat is een
eind gekomen aan een geinstitutionaliseerde, directe subsidiering
van de kerk door de staat.

2. Geestelijke verzorgers verbonden aan overheidsinstellingen

Het totstandkomen van de afkoopregeling rijkstraktementen en

-pensioenen, betekende niet het einde van de financiele banden
tussen kerk en staat op personeel gebied. In de krijgsmacht, het

gevangeniswezen en overheidsinstellingen van jeugdzorg, zijn van
overheidswege bekostigde geestelijke verzorgers van verschillende
(stromingen van) godsdienst en levensovertuiging werkzaam. De
directe juridische basis waarop deze werkzaamheid steunt, loopt
nogal uiteen. Zo is de geestelijke verzorging bij het gevangenis-
wezen terug te voeren tot wetgeving in formele zin en berust de

geestelijke verzorging in de krijgsmacht uiteindelijk op begro-
tingsposten. De organisatie van geestelijke verzorging in zieken-
huizen die budgettair een zekere autonome positie hebben, vertoont
daarentegen weer eigen kenmerken(2).
Het fenomeen van van overheidswege mogelijk gemaakte en bekostig-

de geestelijke verzorging heeft een lange historie achter zich. In
het algemeen heeft in de loop van de tijd zowel getalsmatige uit-

breiding als uitbreiding naar geestelijke achtergrond van de ver-
zorging plaats gehad. In de desbetreffende regelingen zijn geen
criteria te vinden voor de getalsmatige aanstellingsmogelijkheden

en voor de verdeling van de verzorgers over de verschillende daar-
voor in aanmerking komende gezindten(3).
Op 4 december 1986 bracht de eerder dat jaar door de minister-

president, minister van Algemene Zaken, en de minister van
Binnenlandse Zaken ingestelde Commissie van advies inzake de
criteria voor steunverlening aan kerkgenootschappen en andere
genootschappen op geestelijke grondslag (de Commissie-Hirsch
Ballin) een interimrapport uit over de verdeling van geestelijke
verzorgers in de krijgsmacht. Als uitgangspunt voor de aan te
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brengen verdeelsleutel tussen de verschillende geestelijke
stromingen stelt de commissie voor te hanteren "de behoefte van de
militairen zelf aan geestelijke verzorging van een bepaalde rich-
ting"(4). De behoefte aan geestelijke verzorging en de voorkeur
voor een bepaalde richting daarin moet blijken uit zowel  door
dienstplichtigen als beroepsmilitairen in te vullen registratiefor-

mulieren. Voor de dienstplichtigen denkt de commissie aan invulling
van de formulieren op "een tijdstip rond het moment van indienst-
treding"(5). Andere aspecten  van de geestelij ke verzorging  in  de
krijgsmacht, alsmede de geestelijke verzorging op andere terreinen
komen in het eindrapport van de commissie aan de orde. De commissie
heeft reeds in het interim-rapport verklaard binnen het Nederlands
constitutioneel bestel ruimte te zien voor een door de overheid te"

voeren beleid met betrekking tot de geestelijke verzorging in de

krijgsmacht"(6).  In het eindrapport wordt dit standpunt gehandhaafd
en ook ten aanzien van andere vormen van categoriale geestelijke

verzorging ingenomen. De voorwaardenscheppende taak voor de over-
heid kan verwezenlijkt worden door directe financiele ondersteuning
van de geestelijke verzorging; afhankelijk van de aard van de in-
stelling kan daarnaast of in plaats daarvan ook een waarborg worden
geboden door wettelijke vastlegging en uitwerking van het recht op
geestelijke verzorging voor degenen die in de instellingen verblij-
ven. De Commissie-Hirsch Ballin acht overigens slechts plaats voor
financieel overheidsoptreden, wanneer er sprake is van onlosmake-
lijke verbondenheid "met door de overheid verrichte of geordende
taken" (7) .

B. Materieel

1. Subsdiering van gebedsruimten

De Wet Premie Kerkenbouw(8) had volgens de considerans tot doel

het (reguleren van het) "verstrekken van een premie uit 's Rijks
kas aan kerkgenootschappen ter zake van de stichting van kerkge-
bouwen en aan rechtspersoonlijkheid bezittende genootschappen op
geestelijke grondslag, andere dan kerkgenootschappen, ter zake van
de stichting van gebouwen bestemd tot het houden van openbare
bijeenkomsten om zich te bezinnen op de aan die genootschappen ten

"grondslag liggende levensovertuiging-. De expiratie van de wet
betekende  niet het einde van subsidiering van "kerkenbouw".  Vlak
voor de expiratie van de Wet Premie Kerkenbouw werd het vraagstuk

van subsidiering van moskeebouw in de Tweede Kamer aan de orde
gesteld, namelijk bij de behandeling van de Nota Buitenlandse
Werknemers in oktober 1974(9). Daarbij verklaarde de minister van
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk zich voorstander van
rechtstreekse subsidiering van moskeebouw. Op basis van een
zogenaamd behoeftenonderzoek(10) kwam in 1976 de Globale regeling
inzake subsidiering gebedsruimten tot stand(11). Deze Globale

regeling expliciteerde uitgangspunten, de vorm van subsidiering en
bevatte een toelichting en nadere uitwerking; volgens de Globale

regeling is aansluiting gezocht bij de Wet Premie Kerkenbouw.
De toepassingssfeer van de Globale regeling was beperkt tot mos-
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lims. De noodzaak tot subsidiering werd gevonden in de onmogelijk-
heid voor moslims "zich aan te sluiten bij een bestaand kerkgenoot-

schap", de essentiele plaats van de Islam als deel van hun "cultu-
rele identiteit", en de onmogelijkheid om de lasten zelf te dra-
gen(12). Als "beperkingen"  bij het algemeen uitgangspunt  van  nood-
zaak van subsidiering werden in de Globale regeling een aantal
punten als randvoorwaarden genoemd zoals: dienstigheid van de sub-
sidiering aan het proces van inpassing in de Nederlandse samen-
leving met behoud van culturele waarden en religie, de tijdelij k-
heid van de subsidiering, de basering op bestaande behoefte, beper-
king van subsidiering tot plaatsen waar veel moslims wonen, waarbij

de hoogte van de subsidiering mede afhankelijk gesteld werd van het
aantal moslims, gerichtheid op kleinschalige accomodaties, de
garantie van het bestaan van een rechtspersoonlijkheid bezittende
beheersorganisatie en afhankelijkheid van het subsidiebedrag van
garantie voor verdere financiering(13). De Globale regeling heeft
tot 1981 gegolden(14).
Aansluitend, van 16 maart 1981 tot 1 januari 1984 was de Tijde-

lijke regeling gebedsruimten voor Moslims van kracht(15). In de
considerans van de Tijdelijke regeling werd de wenselijkheid van
het continueren van het beleid ter zake uitgesproken met inacht-

neming van enkele wij zigingen.
Inmiddels was discussie ontstaan over de vraag of de subsidie-

ring uitgebreid moest worden tot alle culturele minderheden(16). In

het instellingsbesluit van de niet-ambtelijke werkgroep ad hoc
Religieuze voorzieningen voor etnische minderheden in Neder-
land(17), gedateerd 20 augustus 1982, werd de commissie als taak
opgedragen "advies uit te brengen over de wenselijkheid van over-
heidssteun ten behoeve van ruimtelijke voorzieningen voor religi-
euze groeperingen onder de minderheden".

In de brief aan de minister van 31 december 1982, ter aanbieding

van het rapport, expliciteert de werkgroep de punten waarvan zij is
uitgegaan:

"Bij haar werkzaamheden is de werkgroep uitgegaan van het grond-
wettelijk verzekerde beginsel van godsdienstvrijheid, van de in
het overheidsbeleid geldende erkenning van de eigen culturele
identiteit van etnische minderheden in Nederland, van de verant-
woordelijkheid van de overheid ten aanzien van het welzijn van

deze minderheden, en van de in Nederland doorgevoerde scheiding
tussen de staat enerzijds en de kerkgenootschappen anderzijds.

Voorts heeft de werkgroep rekening (...) moeten houden met de
penibele situatie waarin grote aantallen Surinamers, Turken en
Marokkanen zijn komen te verkeren door de huidige economische
recessie."
De werkgroep kwam tot een positief advies zowel met betrekking

tot directe als tot indirecte "overheidssteun aan religieuze voor-

zieningen voor etnische minderheden in Nederland"(18). Daarbij
bepleitte de werkgroep voor verbreding van de steun tot "met name
(...) sociale en culturele activiteiten van religieuze groeperingen
van etnische minderheden"(19); wat betreft de subsidiering  van
gebeds- en tempelruimten werden verder verschillende concrete aan-

bevelingen gedaan(20).
Als grondslag van het advies werd vermeld:
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"Het advies berust niet alleen op de duidelijk constateerbare
behoefte aan religieuze voorzieningen, die door practisch alle
geconsulteerde personen, organisaties en instanties is uitge-
drukt, maar ook op de noodzaak van een op redelijkheid en bil-
lijkheid gefundeerd overheidsbeleid om isolatie van de etnische
minderheden te voorkomen en om hun ontwikkeling met behoud van

eigen culturele en etnische - niet noodzakelijk nationale -
identiteit te bevorderen"(21).
In de conclusies en aanbevelingen keert steeds het belang terug

van een goed minderhedenbeleid voor de Nederlandse samenleving als
geheel, en de prominente plaats van religie als onderdeel van de
1,culturele identiteit". De verwachtingen uitgesproken door de werk-
groep aan het slot van de aanbevelingen ten aanzien van toekomstig

overheidsbeleid werden echter niet integraal bewaarheid.
Naar aanleiding van het rapport werd door de regering "voortgezetoverleg" op zijn plaats geacht "om te zien hoe met respectering van

het beginsel van scheiding van kerk en staat voorkomen kan worden
dat dit beginsel zou leiden tot een op achterstand blijven van
voorzieningen ten behoeve van minderheden ook als deze minderheden

zelf redelijke inspanningen leveren"(22).
De motie, ingediend door het Tweede Kamerlid Krajenbrink op 27

februari 1984, onderstreepte het belang van de "religieuze ont-
plooiingsmogelijkheden" voor etnische minderheden bij het voeren
van overheidsbeleid, dat "mede gericht dient te zijn op het schep-
pen van voorwaarden om de eigen culturele identiteit te kunnen

beleven"; de motie drong aan op spoedige afronding van het "voort-
gezet overleg" en op aansluiting bij de aanbevelingen van de werk-
groep. De motie werd door de Tweede Kamer verworpen.
Ruim een half jaar later, op 22 oktober 1984, werd door de

Tweede-Kamerleden Wiebenga en Dales een motie voorgesteld(23). In
deze motie werd de "subsidiering van de bouw van gebedsruimten voor
bepaalde groepen etnische minderheden" afgewezen; bij de regering
werd erop aangedrongen hetzelfde standpunt in te nemen. De motie

motiveerde het standpunt vanuit de gedachte "dat de taak van de
overheid ten opzichte van de religie beperkt dient te zijn, waarbij
de nadruk moet liggen op het waarborgen van de vrijheid van levens-
overtuiging" en dat "een selectief beleid ter stimulering van
bepaalde religieuze groeperingen onaanvaardbaar is"(24).
Ondanks ontrading door de minister(25) werd de motie door de

Tweede Kamer aangenomen. In reactie op de aanneming van de motie
werd bij brief door de minister(26) aan de Tweede Kamer meegedeeld
dat werd afgezien van het in het leven roepen van een "nieuwe zelf-
standige subsidieregeling" voor subsidiering van gebedsruimten voor
minderheden. Desalniettemin werd daaraan toegevoegd dat besloten
was tot het opnemen in de Rijksregeling Welzijn Minderheden de
bepaling:

"De  Minister  kan door middel   van een eenmalige rij ksbijdrage  dan
wel een rijkssubsidie in de investeringskosten de totstandkoming

van ruimtelijke voorzieningen voor sociaal-culturele/religieuze
doeleinden bevorderen."

De minister wees ter toelichting op de toename van organisaties van

minderheden, die, vaak op grondslag van de godsdienstige overtui-
ging, aansluiting bij de Nederlandse samenleving proberen te vin-
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den, en op de plaats die de gebedsruimte hierbij inneemt. De ge-
bedsruimte karakteriseerde hij als een "belangrijke sociaal-cultu-
rele functie" vervullend en van "grote persoonlijke en maatschappe-
lijke betekenis".
In het kader van de bespreking van het onderzoek betreffende

sekten(27) werd door de Tweede Kamer een motie, voorgesteld op 21
oktober 1986(28), aangenomen waarin het voorstel van de Rijksrege-
ling Welzijn Minderheden aan te passen als boven weergegeven, werd
veroordeeld wegens strijd met het beginsel van scheiding van kerk
en staat en waarin de regering werd verzocht af te zien van het
voorstel tot subsidiering van gebedsruimten, en de desbetreffende
bedragen anderszins het Rijksprogramma Welzijn Minderheden ten
goede te laten komen.
Duidelijk is gebleken dat in de Tweede Kamer een grote tegenzin

bestaat tegen subsidiering van gebedsruimten; deze tegenzin wordt

principieel gemotiveerd, namelijk vanuit het beginsel van scheiding
van kerk en staat. Subsidiering wordt afgewezen; selectieve sub-
sidiering nog meer. In de discussies naar aanleiding van de inge-
diende moties is echter binnen de Tweede Kamer ook gewezen op de
discrepantie die bestaat door het afwijzen van subsidie voor reli-
gieuze minderheden, die bovendien in een achterstandsituatie ver-
keren, terwijl tot voor kort ook voor het oprichten van gebouwen

bestemd voor (onder meer) de christelijke eredienst wel mogelijk-
heden gezien waren(29).

Een ontwikkeling doet zich ook voor in de financiele verhouding
tussen de staat en de Molukse godsdienstige gemeenschappen in
Nederland. Beoogd wordt de kerkgebouwen, tot nu toe opgericht en in

stand gehouden door de staat, over te dragen aan de godsdienstige
gemeenschappen zelf. Bij koninklijke boodschap van 4 november 1983
is een voorstel  van wet ingediend ter verkrijging  van een machti-
ging tot oprichting van een fonds waarin van overheidswege in voor-

gaande jaren reeds hiervoor op de begroting uitgetrokken bedragen
worden gestort bestemd voor het onderhouden van deze gebouwen(30).
Het beschikbaar stellen van deze gelden vloeit voort uit de wens om
de goede staat van de over te dragen gebouwen aan de toekomstige

eigenaren te verzekeren. Bij het voorstel van wet zijn concept-sta-
tuten gevoegd tot welke de machtiging tot oprichting van het fonds
zich uitstrekt. Het voornemen tot de overdracht staat "in het kader
van de normalisering van de betrekkingen met de Molukse ingezetenen
en samenhangend met het in ons land gehuldigde principe van schei-
ding van Kerk en Staat"(31). Blijkens de parlementaire behandeling
gaat de regering ervan uit dat alvorens de overdracht gerealiseerd
is, van overheidswege nog enkele kerkgebouwen worden opgericht. In
het eindverslag is hiertegen bezwaar gemaakt onder verwijzing naar
de hierboven genoemde motie van de kamerleden Wiebenga en Dales,
die afkeuring uitsprak over de "subsidiering van bouw van gebeds-
ruimten voor bepaalde groepen etnische minderheden"(32).

2. Subsidiering van kerkelijke monumenten

Op basis van de Monumentenwet(33) kunnen kerkgebouwen de juridi-
sche status krijgen van kerkelijk monument(34). Als zodanig heeft
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de kwalificatie als monument op grond van de Monumentenwet geen
directe financiele aanspraak van een kerkgenootschap op de staat
tot gevolg. Langs indirecte weg heeft de kwalificatie wel beteke-
nis; vandaar worden hieronder kort de met name voor kerkgebouwen
relevante bepalingen uit de Monumentenwet weergegeven.
De Monumentenwet introduceert in artikel 1 de volgende begrippen:

monumenten, beschermde monumenten, kerkelijke monumenten, stads- en
dorpsgezichten en beschermde stads- en dorpsgezichten. Kerkelijke
monumenten worden als volgt omschreven: "onroerende monumenten,
welke eigendom zijn van een kerkgenootschap, kerkelijke gemeente of
parochie of van een kerkelijke instelling en welke uitsluitend of
voor een overwegend deel worden gebruikt voor de uitoefening van de
eredienst".
Op basis van artikel 2 van de wet wordt bij toepassing van de wet

rekening gehouden met de bestemming van het monument en gaat vol-
gens bij algemene maatregel van bestuur gestelde regels aan een
ministerieel besluit met betrekking tot een kerkelijk monument

overleg met de eigenaar vooraf. Per gemeente wordt een lijst met
beschermde monumenten aangelegd. De minister stelt deze lijst op,
nadat de Monumentenraad hiertoe het voorstel heeft gedaan, en zowel
gedeputeerde staten als de gemeenteraad gehoord zijn. Artikel 14
somt een aantal handelingen op die ten aanzien van beschermde monu-

menten verboden zijn(35). Volgens artikel 15 beslist de minister op
een verzoek tot vergunning voor het aanbrengen van wijzigingen aan
het gebouw zoals in het tweede lid van artikel 14 bedoeld en kan

hij aan de vergunning voorwaarden verbinden in het belang van het
monument(36). De speciale positie van een kerkelijk monument blijkt

ook nog uit artikel 16:
"Onze minister neemt met betrekking tot een kerkelijk monument

geen beslissing ingevolge artikel 15 dan in overeenstemming met
de eigenaar, indien en voor zover het betreft een beslissing
waarbij wezenlijke belangen van godsdienstoefeningen in dat
monument in het geding zijn."(37)
Al of niet plaatsing op de monumentenlijst  door de minister  is

niet uitsluitend beslissend voor bescherming als monument. Artikel
32 van de wet bepaalt expliciet dat in principe de verordenende

bevoegdheid van provinciale en gemeentelijke besturen op dit ter-
rein gehandhaafd blijft. Er zijn ook provinciale en gemeentelijke
monumenten(38).

Hoewel de Monumentenwet zelf geen financiele consequenties trekt
die de verhouding tussen kerk en staat raken, zijn de kwalificaties
van artikel 1 van de Monumentenwet in dit opzicht niet zonder
belang. In verschillende rijkssubsidieregelingen voor onderhoud en
restauratie van gebouwen wordt wat de begripsbepalingen betreft
verwezen naar de Monumentenwet. Dit geldt ook voor de aanduiding

"kerkelijk monument".
Als voorbeeld kan genoemd worden de Tijdelijke bijdrageregeling

restauratie monumenten(39). In deze regeling volgen na de begrips-
bepalingen, enkele alggmene bepalingen en algemene voorwaarden met
betrekking tot subsidieringen, bepalingen betreffende het indienen

van aanvragen en bepalingen omtrent de percentages van de rijksbij-
dragen. Aan kerkelijke monumenten, alsmede monumentwaardige orgels,
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carillons en klokken voor zover aanwezig in, aan, op of bij kerke-

lijke monumenten,  valt als categorie het hoogste maximum percentage
aan rijksbijdragen ten deel.

In de inmiddels geexpireerde Voorlopige Regeling Onderhoudssubsi-
die Monumenten van 1981(40) kwam in de considerans de band tussen
de subsidiering en de kwalificaties van de Monumentenwet duidelijk
naar voren:

"Overwegende,   dat de samenleving is gebaat  bij het behoud  van
cultuurhistorische waarden door de instandhouding van monumenten;
dat het plegen van regelmatig onderhoud van monumenten daartoe in
belangrijke mate kan bijdragen;
dat het dan ook wenselijk is het regelmatig noodzakelijke onder-
houd aan bepaalde categorieen monumenten die zijn beschermd
krachtens de bepalingen van de Monumentenwet te bevorderen door
het verlenen van subsidie in de daaraan verbonden kosten en hier-
voor de volgende regelen te stellen".
Ook op basis van huidig van kracht zijnde rijkssubsidieregelingen

komen kerkelijke monumenten voor subsidie in aanmerking ingeval van
restauratie en onderhoudswerkzaamheden(41). Kerkelijke monumenten
komen daarbij relatief gesproken in aanmerking voor gunstige
maximum percentages(42). In het kader van de Wet op de stads- en
dorpsvernieuwing is eveneens subsidiering van kosten gemoeid met
onderhoud en restauratie van kerkgebouwen mogelijk(43).

3. Media

In de mediawetgeving speelt godsdienst een rol bij het onder-
scheid tussen de verschillende instellingen die voor zendtijd in
aanmerking komen, de vereisten die worden gesteld om als een
bepaald soort van instelling aangemerkt te worden en bij het
gebruik van zendtijd. Ook kerkgenootschappen en genootschappen op
geestelijke grondslag komen in dit kader voor financiering van
overheidswege in aanmerking. Op de positie van godsdienst in de
media is ingegaan in hoofdstuk VI(44).

4. Vrijstelling van onroerend-goedbelasting

Artikel 272 gemeentewet geeft een opsomming van de belastingen
die de gemeente kan heffen. Sinds de herziening van 1970(45) be-
hoort hiertoe de heffing van belasting op onroerend goed. Artikel
273 gemeentewet geeft hieromtrent enkele regels(46). Het elfde lid
bepaalt:

"Wij behouden Ons voor bij algemene maatregel van bestuur te
bepalen dat onder daarbij te stellen voorwaarden de in het eerste
lid bedoelde belastingen niet worden geheven ter zake van:

- gebouwen in hoofdzaak bestemd voor de openbare eredienst;
- gebouwen bestemd voor openbare bijeenkomsten van rechtspersoon-
lijkheid bezittende genootschappen op geestelijke grondslag, an-
dere dan kerkgenootschappen, voor het gezamenlijk beleven van en
zich bezinnen op de aan die genootschappen ten grondslag liggende
levensovertuiging; (...)"(47).
Een mogelijkheid tot uitzondering als hierboven vermeld was in

het  oorspronkelij ke voorstel tot herziening   in   1970 niet opgeno-
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men(48). In het voorlopig verslag werden in een aparte paragraaf de
vrijstellingen aan de orde gesteld(49) waarbij onder meer verwezen
werd  naar de vrijstellingsmogelijkheden  voor de grond- en personele
belasting(50). Met een beroep op de vrijheid van de gemeenten werd
in de memorie van antwoord het opnemen van "dwingende voorzienin-
gen" ter zake afgewezen(51).

In navolging van bij amendement ingediende voorstellen(52) werd
in een nieuw voorstel van wet(53) de uitzonderingsmogelijkheid
opgenomen. Een expliciete grondslag voor de uitzonderingsmogelijk-
heid zoals neergelegd in het huidige artikel 273, elfde lid,
gemeentewet, is niet onder woorden gebracht. Als verantwoording kan
slechts functioneren een verwijzing naar de wettelijke regeling van
de grond- en personele belasting. Zo werd in het kader van de tot-

standkoming van de Wet op de grondbelasting van 1870 bij de uitzon-
deringsbepaling een beroep gedaan op het "publiek belang" van de
uitgezonderde eigendommen(54).
De uitzonderingsmogelijkheid voor onroerend-goedbelasting van

"gebouwen, in hoofdzaak bestemd  voor de openbare eredienst"  en
"gebouwen, bestemd voor openbare bijeenkomsten van genootschappen
op geestelijke grondslag, andere dan kerkgenootschappen (...) voor
het gezamenlijk beleven van en zich bezinnen op de aan die genoot-
schappen ten grondslag liggende levensovertuiging", wordt door het

voorstel van Gemeentewet overgenomen(55).

Bij koninklijk besluit van 14 oktober 1971(56) is het Besluit
gemeentelijke onroerend-goedbelastingen vastgesteld, ter uitvoering
van het in 1970 in de gemeentewet opgenomen artikel 273. Artikel 11
van dit besluit bepaalt dat de gemeentelijke belastingverordening
in ieder geval, eventueel na schriftelijk verzoek daartoe, vrij-
stelling verleent van heffing over onder meer:

"
gebouwde eigendommen, met inbegrip van de ondergrond van hun

gebouwde en ongebouwde aanhorigheden, welke in hoofdzaak zijn
bestemd voor de openbare eredienst of voor openbare bijeenkomsten
van genootschappen op geestelijke grondslag - andere dan kerk-
genootschappen - die rechtspersoon met volledige rechtsbevoegd-
heid zijn,  voor het gezamenlijk beleven van en zich bezinnen op
de aan die genootschappen ten grondslag liggende levensovertui-

ging een en ander, wat betreft de in artikel 2, eerste lid,
letter a, bedoelde belasting, met uitzondering van eigendommen
met hun aanhorigheden en van gedeelten van zodanige eigendommen
welke dienen als woning"(57).

Deze vrijstelling is een financiele faciliteit ten aanzien van

kerkgenootschappen en andere genootschappen op geestelijke grond-
slag; deze betreft het materieel, maar is gekoppeld aan een bepaald
gebruik daarvan: de gebouwen moeten "bestemd zijn voor de openbare
eredienst of voor openbare bijeenkomsten" ter bezinning op de
gemeenschappelijke levensovertuiging.
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C. Activiteiten

1. Sociaal-culturele en maatschappelijke activiteiten

Kerkgenootschappen en andere genootschappen op grondslag van
godsdienst of levensovertuiging verrichten tal van activiteiten in

de sociaal-culturele en maatschappelijke sfeer. In principe zijn
zij daarbij onderworpen aan de algemene ter zake geldende wette-
lijke regelingen.
In het kader van de financiele verhouding tussen kerk en staat

verdienen hierbij twee aspecten de aandacht(58). Het ene betreft

subsidiering van activiteiten verricht vanuit godsdienst of
levensovertuiging. Het andere betreft de consequentie van subsi-
diering. Hieronder worden beide aspecten achtereenvolgens belicht.

Subsidiering als zodanig
De Afdeling rechtspraak van de Raad van State heeft in december

1986 de weigering van de gemeenteraad te Hellevoetsluis subsidie te

verlenen aan de Stichting Gereformeerde Jeugdcentrale Hellevoet-
sluis, vernietigd. Bij de motivering van de weigering door de
gemeenteraad speelde de kerkelijke band en achtergrond van de
stichting een rol. Deze vormde de reden tot de conclusie van de
gemeenteraad dat "haar activiteiten in het gemeentelijk beleid
onvoldoende prioriteit hebben"(59). De vernietiging vond plaats
wegens strijd met artikel 1 Grondwet. Bij de overwegingen van de
Afdeling rechtspraak speelde ook artikel 6 Grondwet een rol alsmede
artikel 26 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en
politieke rechten. De Afdeling kende aan de inhoud van artikel 1
Grondwet bijzondere betekenis toe "als het gaat om behandeling van
godsdienstige of levensbeschouwelijke stromingen", waarvoor  zij
ondersteuning zag in artikel 6 Grondwet. De Afdeling constateerde
dat het gemeentelijk beleid betekende dat sommige instellingen
vanwege hun levensbeschouwelijke achtergrond van subsidie worden
uitgesloten, 66k indien zij activiteiten verrichten "die naar hun

aard en inhoud op &5n lijn kunnen worden gesteld met activiteiten die
door andere instellingen worden verricht":

"Dit beleid laat uitdrukkelijk geen ruimte voor een beoordeling
van de vraag of en zo ja in hoeverre de door instellingen met een
levensbeschouwelijke achtergrond verrichte activiteiten uitslui-
tend of mede zijn gericht op werving en/of toerusting met betrek-
king tot een bepaalde levensbeschouwing en legt de prioriteits-
keuze derhalve niet bij een mogelijk in dit opzicht, vanwege de
levensbeschouwelijke achtergrond van de instelling, bestaand ver-
schil met de aard en de inhoud van de activiteiten die door ande-
re instellingen worden verricht."

De verwijzing naar het huldigen van godsdienst en levensovertuiging
van de aanvrager op zichzelf mag dus nooit de grond vormen voor
weigeren van de subsidie. De gehuldigde godsdienst of levensover-
tuiging kan mogelijk wel aan de basis liggen van zakelijke ver-
schillen die w&1 relevant zijn voor de beoordeling van de subsidie-
aanvraag. Een "neutraliteit" van de overheid in zaken van gods-
dienst en levensovertuiging mag niet zo ver worden doorgevoerd dat
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er uiteindelijk sprake is van discriminatie naar godsdienst of
levensovertuiging(60)(61).
De overheid is a fortiori niet geoorloofd zelf aan godsdienst of

levensovertuiging ontleende criteria te hanteren bij de beoordeling

van subsidieaanvragen. Wegens strijd met de wet en het algemeen
belang vernietigde de Kroon de bepaling uit de subsidieverordening
van de gemeente Hasselt die luidde:

VTEr  wordt geen subsidie verstrekt voor aktiviteiten  die  zij n
gericht tegen Gods wet of die de bedoeling hebben mensen in hun
levensovertuiging te kwetsen."(62)

In de overwegingen van de Kroon speelde met name het eerste gedeel-
te van de bepaling een rol. De Kroon overwoog op grond van artikel

1 en artikel 6, eerste lid, Grondwet onder meer dat bij subsidie-
ring geen rol mag spelen dat de betreffende activiteiten zich niet
verdragen met "een" geloofs- of levensovertuiging. Daarbij werd
gewezen op het beginsel van scheiding van kerk en staat "dat mee-
brengt, dat de overheid geen (zuiver) godsdienstige of levens-
beschouwelijke normen als de onderhavige stelt"(63).
Voor de financiele relatie tussen kerk en staat met betrekking

tot sociaal-culturele en maatschappelijke activiteiten zijn deze
twee uitspraken van groot belang: de godsdienstige achtergrond en
eventuele juridische binding met een kerkgenootschap vormen als
zodanig geen relevante factoren die bij de beoordeling van een
aanvraag voor subsidie meegewogen mogen worden.

Consequenties van subsidiering
Subsidiering brengt consequenties met zich: voordat men voor een

subsidie in aanmerking komt moet men vaak aan bepaalde vereisten of
criteria voldoen, en bij de subsidiering zelf worden ook vaak
voorschriften gesteld. In wezen bestaat tussen deze twee vormen van

voorschriften - wel of niet vooraf gesteld - echter geen ver-
schil(64). De aard van de voorschriften kan overigens wel uiteen-
lopen: zo kunnen voorschriften onder meer betrekking hebben op de
financiele verantwoording, of op inhoud of resultaat van de te sub-
sidieren activiteiten zelf(65). Ook kan de overheid aan subsidie-
ring consequenties willen verbinden die in strikte zin buiten het
doel van de te subsidieren activiteiten zelf liggen, zoals het

opleggen van democratiseringsmaatregelen.
Op dit laatste punt wordt hieronder ingegaan door bespreking van

het concept-voorstel van Wet op het democratisch en doelmatig fun-
ctioneren van instellingen, voor zover van belang voor de verhou-
ding tussen kerk en staat. Dit concept-voorstel van wet is opge-

steld door de Stuurgroep Democratisch en Doelmatig Functioneren van
gesubsidieerde instellingen, en in februari 1984 met begeleidende
memorie van toelichting aangeboden aan de minister van Welzijn,

Volksgezondheid en Cultuur(66). Het belang van dit concept-voorstel
van wet is gelegen in de ruime en algemene strekking ervan en in
het feit dat dit het - voorlopig - sluitstuk vormt van een ontwik-
keling die sinds 1974 op centraal overheidsniveau in gang is
gezet(67).
Het concept-voorstel bevat de volgende hoofdstukken: "Algemene

bepalingen", "Clientenraden", "De bestuurssamenstelling", "Klach-
tenbehandeling", "Openheid en openbaarheid", "Vorderingen tot
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naleving  van  de  wet" en "Slotbepalingen". De ruime strekking  van
het concept-voorstel blijkt reeds uit de considerans; deze vermeldt
dat het wenselijk is "wettelijk te waarborgen dat instellingen op
het terrein van de zorg, volkshuisvesting, educatie, cultuur of
recreatie, die geheel of ten dele uit openbare of andere

collectieve middelen worden gefinancierd, op doelmatige wijze
democratisch functioneren".
De ruime strekking wordt geaccentueerd door de omschrijving van

het begrip "instelling" in artikel 1, eerste lid, onder a:
"elk in de maatschappij als zelfstandige eenheid optredend
organisatorisch verband,
1. dat voor natuurlijke personen diensten verricht op het terrein

van de zorg, volkshuisvesting, educatie, cultuur of recreatie,
2. waarin tegen geldelijke beloning arbeid wordt verricht en

3. dat geheel of gedeeltelijk wordt gefinancierd uit openbare
middelen of door toepassing van een sociale verzekeringswet of de
Algemene Bijstandswet (Stb.1963,  284)."

Daarnaast introduceert artikel 1, eerste lid, onder meer "clien-
ten", "vrijwilligers", "houder" en "directie"(68).
In principe is door deze omschrijvingen de toepasselijkheid van

het concept-voorstel mogelijk gemaakt op kerkgenootschappen, hun
zelfstandige onderdelen of instellingen door hen in stand gehouden.
De onbestemde betekenis van het begrip "zorg" in artikel 1, eerste
lid, onder a van het concept-voorstel, alsmede het daarin genoemde
veelomvattende criterium van geheel of gedeeltelijke overheids-
financiering ongeacht de wijze waarop die plaatsvindt(69), openen
hiertoe althans de mogelijkheid. Ook het concept-voorstel zelf
gaat, zij het impliciet, van deze mogelijkheid uit(70).
Het concept-voorstel geeft zelf de toepassingsmogelijkheid aan;

de concrete toepasselijkverklaring wordt geheel overgelaten aan de

Kroon. Artikel 2 van het concept-voorstel van wet bepaalt namelijk
dat een algemene maatregel van bestuur voor toepasselijkheid (cate-

gorieen van) instellingen aanwijst. Bij algemene maatregel van
bestuur kunnen ten aanzien van deze instellingen (onderdelen van)
artikelen van toepassing worden uitgesloten.
De impliciete erkenning van toepassing op (zelfstandige onder-

delen van) kerkgenootschappen en door hen in stand gehouden
instellingen, blijkt uit de algemene toelichting die gegeven wordt

op hoofdstuk III, "De bestuurssamenstelling". In dit hoofdstuk
wordt het recht tot aanbeveling ten aanzien van de "benoeming tot

bestuurder van de rechtspersoon die houder is van de instelling"
geregeld, de (wijze van) kennisgeving door de directie "aan die-
genen die bevoegd zijn tot het doen van een aanbeveling" van het
voornemen van benoeming van een bepaald persoon tot bestuurder, het
bezwaar maken tegen het voornemen van benoeming, de gevolgen van

dit bezwaar, alsmede de zittingsduur van de bestuurders van de
rechtspersoon die houder is van een instelling. Artikel 19, het
eerste artikel in dit hoofdstuk, beperkt de toepasselijkheid van
het hoofdstuk tot "privaatrechtelijke rechtspersonen die een of
meer instellingen in stand houden." Volgens de toelichting op dit
artikel zijn "(d)eze regels (...) derhalve niet van toepassing ten
aanzien van (het overigens geringe aantal) instellingen die worden
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in stand gehouden door een (zelfstandig onderdeel van een) kerk-
genootschap ..."(71).
Ten aanzien van instellingen die wel onder de werking van het

derde hoofdstuk vallen, acht de stuurgroep de identiteit van de
instelling voldoende gewaarborgd. De toelichting wijst erop(72) dat

de bepalingen van het concept-voorstel voldoende ruimte laten voor
statutaire bepalingen omtrent de (bescherming van de) identiteit.
Bescherming van het doel van de instelling, dat gefundeerd kan zijn
in godsdienst of levensovertuiging, wordt daarbij gerealiseerd door
de artikelen 6 en 8 van Boek 2 BW(73).

In hoofdstuk II van het concept-voorstel is de taakstelling van

de clientenraden geregeld, alsmede het actief en passief kiesrecht
ten aanzien van de leden van deze raden, hun eventuele benoeming,
zittingsduur, het op te stellen reglement, verkrijgbaarheid van
benodigde gegevens, en de verhouding tussen (directie,) houder en

de clientenraad. Een waarborg voor het karakter van de instelling
kan gelezen worden in artikel 4, eerste lid, van het concept-
voorstel:

"De houder stelt voor de instelling een clientenraad in, die
binnen het kader van de doelstellingen van de instelling in het
bijzonder de belangen van de clienten behartigt."

Ook los van subsidiering kan overigens worden overgegaan tot het
bij wet vaststellen van democratiseringsregels, zoals bijvoorbeeld
gedaan is in de Wet op de ondernemingsraden(74).

2. Aftrekbare giften

Zowel de Wet op de inkomstenbelasting 1964 als de Wet op de
loonbelasting 1964 en de Wet op de vennootschapsbelasting 1969(75)
kennen een voorziening die het schenken aan onder meer kerkgenoot-
schappen beoogt te stimuleren.
De eerste vier leden van artikel 47 van de Wet op de inkomsten-

belasting 1964(76) luiden:
"1. Aftrekbare giften zijn:
a. door de belastingplichtige gedane giften in de vorm van ter-
mijnen van lijfrenten aan instellingen als zijn bedoeld in letter
b (...);
b. door de belastingplichtige gedane en met schriftelijke be-
scheiden gestaafde overige giften aan binnen het Rijk gevestigde
kerkelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke en het
algemeen nut beogende instellingen;
een en ander met uitzondering van giften in de vorm van termijnen

van huren, pachten en renten van schuldvorderingen indien en voor
zover deze termijnen rijpen na het tijdstip van schenking.
2. Voor de toepassing van het eerste lid, letter a, worden alleen
in aanmerking genomen termijnen van lijfrenten welke berusten op

een bij notariele akte van schenking aangegane verplichting om de
termijnen gedurende vijf of meer jaren ten minste jaarlijks uit
te keren.

3. De in het eerste lid, letter b, bedoelde giften komen slechts
in aanmerking, voor zover zij te zamen zowel f 120 als 66n percent
van het onzuivere inkomen te boven gaan. De aftrek bedraagt ten
hoogste tien percent van het onzuivere inkomen.
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4. Als giften worden uitsluitend aangemerkt bevoordelingen uit
vrijgevigheid en niet-verplichte bijdragen, voor zover aan deze
bevoordelingen en bijdragen geen op geld waardeerbare aanspraak
wordt ontleend, alsmede kerkelijke belastingen."
Tot voor kort bevatte artikel 19 van de Wet op de loonbelasting

1964 ook een voorziening voor aftrekbaarheid van giften(77).
Inhoudelijk is de voorziening gehandhaafd via een verwijzing in
artikel 30 naar de hierboven aangehaalde regeling. Artikel 16 van
de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 formuleert de regeling
voor aftrekbare giften als volgt:
"1. Aftrekbare giften zijn de door de belastingplichtige in het

jaar gedane en met schriftelijke bescheiden gestaafde giften aan
binnen het Rijk gevestigde kerkelijke, charitatieve, culturele,
wetenschappelijke en het algemeen nut beogende instellingen, voor
zover zij te zamen f 500 te boven gaan. De aftrek bedraagt ten

hoogste zes percent van de winst.
2. Als giften worden uitsluitend aangemerkt bevoordelingen uit
vrijgevigheid en niet-verplichte bijdragen, voor zover aan deze

bevoordelingen en bijdragen geen op geld waardeerbare aanspraak
wordt ontleend."

Alle drie hierboven vermelde wettelijke voorzieningen betreffende
de aftrekbaarheid van giften aan onder meer kerkelijke instellin-
gen, dateren van 1952. Bij wet van 26 juni 1952(78) werden zij toe-
gevoegd aan het toenmaals geldende Besluit op de inkomstenbelasting
1941, het Besluit op de Loonbelasting 1940 en het Besluit op de
Vennootschapsbelasting 1942(79).

De memorie van toelichting verklaarde een belangrijke taakverzwa-
ring van de belastingdienst te verwachten, maar wilde desondanks de
regeling niet beperken tot alleen grote giften of de voorziening
beperken tot de inkomsten- en vennootschapsbelasting(80). Voorts
werd vermeld:

"De ondergetekende vleit zich met de hoop, dat de thans voorge-
stelde belastingreductie, indien zij tot wet wordt verheven, de

moeilijkheden van de hogergenoemde instellingen in niet onbelang-
rijke mate zal verlichten. De wetenschap toch, dat bij de
bepaling van het door een belastingplichtige verschuldigde
belastingbedrag rekening zal worden gehouden met gedane giften,
zal de geneigdheid tot het doen van giften bevorderen."(81)

Uit financille overwegingen, en ook om alleen een werkelijk offer
te belonen is een minimumgrens gesteld. Bij het stellen van de

grens speelt het draagkrachtprincipe een rol. Bij het stellen van
de maximumgrens spelen vooral iinanciele overwegingen een rol(82).

Bij het totstandkomen van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 en

de Wet op de loonbelasting 1964 is het karakter van de giftenrege-
ling weer verwoord(83). De memorie van antwoord merkte over de
giftenregeling op:

"Voorop dient te worden gesteld dat het hier gaat om een faci-
liteit die niet vanzelfsprekend uit de grondbeginselen van de
inkomstenbelasting voortvloeit, doch in het bijzonder gericht is
op het helpen lenigen van de financiele nood van bepaalde in-
stellingen. De onderhavige regeling draagt daarom een uitzonde-
ringskarakter; zij treedt buiten het terrein van de primaire fis-
cale doeleinden."(84)
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De ratio van de bepaling van het tweede lid met betrekking tot de

minimum- en maximumgrens werd gezocht in de handhaving van het
fiscale doel alsmede in de administratieve verwerking. Vaststelling
van het minimumbedrag voor aftrekbaarheid van giften werd bovendien
nog gezien in het licht van de doelstelling van de uitzonderings-bepaling zelf: de "prikkel om ruimer te schenken" waar het de
regeling om te doen was, zou afzwakken en ook giften die geen offer

betekenden, omvatten(85).
Voor de beoordeling van artikel 47 Wet op de inkomstenbelasting

1964 is verder van belang de interpretatie die bij de totstand-
koming ervan gegeven is aan het begrip "niet-verplichte bijdragen".
Contributies vallen daar niet onder, tenzij zij "praktisch op 66n
lijn zijn te stellen met donaties, met niet verplichte bijdra-
gen"(86). Als mogelijk voorbeeld van dit laatste werd een contribu-
tie aan het Humanistisch Verbond genoemd(87). Kerkelijke belastin-
gen zijn "periodieke uitkeringen aan kerkgenootschappen welke een
verplicht karakter dragen"(88).
Bij de totstandkoming van het huidige artikel 16 van de Wet op de

vennootschapsbelasting 1969 is voornamelijk verwezen naar de stuk-
ken betreffende de overeenkomstige bepalingen van de - toen nog tot
stand te brengen - Wet op de inkomstenbelasting 1964 en de Wet op

de loonbelasting 1964(89).

3. Voorzieningen in de Successiewet 1956

Ook de Successiewet 1956(90) houdt rekening met kerkgenootschap-
pen. De wet bevat verschillende bepalingen die voor onder meer
verkrijging door kerkelijke organisaties een verminderd tarief in-
stellen, ofwel voorzien in vrijstelling van heffing of kwijtschel-
ding van verschuldigde bedragen.
Artikel 24, vierde lid, bevat een verminderd tarief en bepaalt:

"Indien geerfd of verkregen wordt door een binnen het Rijk
gevestigde kerkelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke
of het algemeen nut beogende instelling, is verschuldigd 11 ten

honderd over de waarde van de verkrijging, indien en voor zover
aan de verkrijging niet een opdracht is verbonden, welke aan deverkrijging het karakter ontneemt van te zijn geschied in het
algemeen belang.

"

Vrijgesteld van het recht van successie zijn de hierboven genoemde
instellingen op grond van artikel 32, eerste lid, aanhef en onder
3°. "indien en voor zover aan de verkrijging niet een opdracht is
verbonden, welke aan de verkrijging het karakter ontneemt van te
zijn geschied in het algemeen belang en mits de verkrijging een
bedrag van f 13 234 niet te boven gaat". Artikel 33, eerste lid,

aanhef en onder 4°., dat eveneens verwijst naar de in artikel 24,
vierde lid, genoemde instellingen bevat een overeenkomstige
bepaling ten aanzien van het recht van schenking(91). Artikel 67,

tweede lid, van de Successiewet 1956 bevat een voorziening voor
kwijtschelding:

"Onze Minister kan kwijtschelding verlenen van het recht
verschuldigd wegens verkrijging door: (...)
c. een in een andere Staat gevestigde kerkelijke, charitatieve,
culturele, wetenschappelijke of het algemeen nut beogende in-
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stelling, voor zover het recht meer bedraagt dan het recht dat
een verkrijger als is bedoeld in artikel 24, vierde lid, ver-
schuldigd zou zijn."(92)

Artikel 24 van de Successiewet 1956 is verschillende malen gewij-
zigd.  Pas  bij   de wij ziging  bij  wet  van 8 november 1984(93)  werd  het
toenmaals in de wet voorkomende "rechtspersoon welke uitsluitend of
nagenoeg uitsluitend een algemeen maatschappelijk belang beoogt"
vervangen door "kerkelijke, charitatieve, culturele, wetenschappe-
lijke of het algemeen nut beogende instelling". De verwijzing naar
deze bepaling in artikel 33 van de Successiewet 1956, dat ook enke-

le malen was gewijzigd, bleef gehandhaafd. Zodoende werd indirect
artikel 33 betrokken in de wijziging van 1984. In de memorie van
toelichting bij het voorstel dat leidde tot de wijziging in 1984
van artikel 24 van de Successiewet 1956 werd de wijziging niet aan-
gemerkt als een inhoudelijke: beoogd werd een gelijkvormige termi-

nologie in de verschillende heffingswetten(94). Bij de genoemde
wetswijziging in 1984 werd aan artikel 67 het tweede lid toe-

gevoegd.

4. Voorzieningen in de Wet op de omzetbelasting 1968

Van een iets ander karakter dan de hierboven besproken "giften-
regelingen"   in het kader  van de inkomsten-,   loon-, en vennoot-
schapsbelasting alsmede van de Successiewet 1956, waarbij het aan-
trekkelijk gemaakt werd om aan (onder meer) een kerkelijke instel-
ling te geven, is de regeling van de Wet op de omzetbelasting

1968(95). De ratio van de hierboven besproken "giftenregelingen" is
gelegen in het verlichten van (onder meer) de financiele positie

van kerkelijke instellingen; aan deze ratio wordt op indirecte
Wijze beantwoord door het voor anderen aantrekkelijk te maken te

schenken. In de regeling die de Wet op de omzetbelasting van 1968
kent, staan de activiteiten van (onder meer) kerkelijke instellin-
gen zelf centraal.
Artikel 11 van de Wet op de omzetbelasting 1968 bevat een aantal

vrijstellingen. Artikel 11, eerste lid, aanhef en onder t en v:
"1.  Onder  door  Ons bij algemene maatregel van bestuur  vast  te
stellen voorwaarden zijn van de belasting vrijgesteld: (...)
t. de diensten en daarmee nauw samenhangende leveringen door

werkgevers- en werknemersorganisaties, alsmede door organisaties
van politieke, godsdienstige, vaderlandslievende, levensbeschou-
welijke of liefdadige aard aan hun leden tegen een statutair

vastgestelde contributie; Wij kunnen bij algemene maatregel van
bestuur de vrijstelling buiten toepassing verklaren in gevallen
waarin zij zou leiden tot een ernstige verstoring van concurren-
tieverhoudingen. (...)
v. leveringen en diensten van bijkomstige aard door organisaties
waarvan de prestaties overigens op grond van letter (...) t zijn
vrijgesteld, voor zover die leveringen en diensten voortvloeien
uit activiteiten ter verkrijging van financiele steun voor deze
organisaties, mits de ontvangsten ter zake van leveringen niet

meer bedragen dan f 125 000 per jaar en ter zake van diensten
niet meer dan f 25 000 per jaar."
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Het tweede lid van artikel 11 bepaalt dat de vrijstellingen bedoeld

in het eerste lid onder meer onder t, alleen van toepassing zijn
ingeval die prestaties geen winst beogen. Exploitatieoverschotten
kunnen hieronder ook begrepen zijn.
De redactie van de hierboven geciteerde passages van artikel 11

van de Wet op de omzetbelasting 1968 dateert van 1978(96). Aan deze
wijziging ligt de Zesde EEG-richtlijn betreffende de harmonisatie
van de wetgevingen der Lid-Staten inzake omzetbelasting ten grond-

slag(97).
Opmerkelijk is de mededeling - die mede betrekking heeft op kerk-

genootschappen en andere organisaties op grondslag van levensover-
tuiging - in de memorie van toelichting behorende bij het voorstel

van wet tot wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 met het
oog op de Zesde EEG-richtlijn dat de introductie van artikel 11,
eerste lid, onder t geen inhoudelijke verandering betekent. De

desbetreffende organisaties waren reeds van heffing uitgezonderd
omdat zij niet als ondernemer werden aangemerkt ofwel reeds waren

vrijgesteld(98).

5. Het inlichtingenrecht van kerkgenootschappen inzake het inkomen
van hun leden

Van de regelingen die voor de financiele verhouding tussen kerk
en staat van belang zijn, moet hier nog genoemd worden het voor-
malige artikel 86 van de Wet op de inkomstenbelasting 1964, dat
kerkgenootschappen een inlichtingenrecht inzake het inkomen van hun
leden toekent. Bij wet van 3 juni 1987 is dit artikel afge-

schaft(99). De wet voorziet in een overgangsregeling.

6. Het inlichtingenrecht van kerkgenootschappen betreffende de
bevolkings- en verblijfregisters

Het inlichtingenrecht van kerkgenootschappen op grond van de Wet
bevolkings- en verblilfregisters en het Besluit bevolkingsboek-
houding heeft financiele implicaties die van belang zijn voor de
verhouding tussen kerk en staat. Momenteel is een nieuw stelsel ter

zake in voorbereiding(100).

Slot

In deze paragraaf is de financiele verhouding tussen kerk en

staat in het positieve recht besproken. Daartoe is nagegaan voor
welke doeleinden - waaraan - de staat financiele steun verleent,
waarbij een onderscheid is gemaakt naar subsidiering van personeel,
materieel en activiteiten. Binnen deze indeling is uitgewerkt op
welke wijze de steunverlening is gerealiseerd.
Hieronder wordt de financiele verhouding tussen kerk en staat

geplaatst in het licht van de grondrechten. Achtereenvolgens komen
aan de orde de fundering van de bestaande subsidiering (1.), de
verhouding tussen kerkgenootschappen onderling (2.), de verhouding
tussen godsdienst en levensovertuiging (3.) en enige overige

principiele aspecten (4.). Ten slotte volgt een evaluatie (5.).
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1. Fundering van de subsidiering

De overheid verstrekt aan kerkgenootschappen naar haar aard
uiteenlopende subsidies voor verschillende doeleinden. Dwars door
deze onderscheidingen naar aard en object van de subsidiering heen,
kunnen enkele lijnen van fundering van subsidiering worden herkend.

In de eerste plaats worden subsidies ten gunste van kerkgenoot-

schappen verstrekt die impliciet of expliciet gemotiveerd worden
vanuit een taak die de overheid op een bepaald terrein heeft.

Subsidiering van kerkgenootschappen is dan een uitvloeisel van de
algemene overheidszorg voor dat bepaalde beleidsterrein. Deze
overheidszorg kan zijn basis vinden in een sociaal-grondrechtelijk
voorschrift. Net zomin als de subsidie zelf, zijn de criteria voor
subsidiering en de aan de subsidiering verbonden voorschriften
ontleend aan godsdienst op zich.
Van dit type motivering is sprake bij de subsidiering van onder-

houd en restauratie van kerkelijke monumenten. Monumentenzorg, "het
behoud van cultuurhistorische waarden door instandhouding van monu-
menten"(101), is in het belang van de gehele samenleving. Deze
monumentenzorg omvat ook de zorg voor kerkelijke monumenten die
eigendom zijn van kerkgenootschappen en die in gebruik zijn voor de
eredienst. Kerkgenootschappen komen als zodanig niet in aanmerking
voor subsidie van onderhoud en restauratie van de gebouwen; de sub-
sidies vallen hun ten deel als uitvloeisel van de algemene zorg van
de overheid voor behoud van monumenten. Ten aanzien van de media
geldt m.m. hetzelfde.
Ook bij de geestelijke verzorging kan deze motivering herkend

worden. Zoals bleek uit hoofdstuk V kan de verantwoordelijkheid
voor het functioneren van de geestelijke verzorging voor personen
die in een bijzondere relatie tot de overheid staan - inclusief
subsidiering - gezien worden als onderdeel van de totale verant-
woordelijkheid die de overheid ten aanzien van deze personen heeft.

Opmerking verdient echter dat deze fundering van subsidiering
geleidelijk aan plaats maakt voor een andere hierna (ten derde) te
bespreken fundering.
Heel duidelijk treedt het eerste type motivering van subsidie-

ring van kerkgenootschappen aan het licht in het kader van door hen
verrichte sociaal-maatschappelijke en culturele activiteiten. Dit
geldt ook voor het verrichten van dergelijke activiteiten door
organisaties die geen kerkgenootschap zijn maar wel optreden vanuit
een geloofs- of levensovertuiging(102). De vernietiging door de
Afdeling rechtspraak van de Raad van State van de weigering van de
gemeente Hellevoetsluis subsidies te verlenen aan de Stichting
Gereformeerde Jeugdcentrale Hellevoetsluis raakt in dit verband de
juiste snaar. De Afdeling rechtspraak erkende de mogelijkheden van
voor subsidiering relevant verschil in de wijze van verrichten van
de activiteiten; echter, de op godsdienst of levensovertuiging zelf
gebaseerde beoordeling is niet toegestaan. Ook hier wordt subsidie-

ring gezien als een uitvloeisel van de wil c.q. taak van de - i.c.
gemeentslijke - overheid om in principe bepaalde activiteiten te
subsidieren.

Gerealiseerd moet wel worden dat, ook wanneer de overheidstaak
ter hand wordt genomen ter uitvoering van sociaal-grondrechtelijke
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voorschriften, de overheid ter zake van de reikwijdte van de taak

en de mate van subsidiering in beginsel een grote mate van dis-
cretionaire bevoegdheid toekomt. Met name bij sociaal-culturele en

maatschappelijke activiteiten doet zich de vraag voor hoever de
overheidstaak zich uit dient te strekken en welke mogelijkheden er
moeten zijn voor "particulier initiatief"(103) op terreinen die de
overheid ook tot de hare rekent.

Een tweede wijze van fundering van financiele faciliteiten is te

vinden bij de fiscale regelingen die kerkgenootschappen financieel
begunstigen. Het gaat hier om de vrijstelling van onroerend-goed-
belasting, de giftenregelingen in het kader van de loon-, inkom-
sten-, en vennootschapsbelasting, alsmede om de vrijstellingsrege-
ling in de Wet op de omzetbelasting 1968 en de speciale mogelijk-
heden die de Successiewet 1956 biedt.

De expliciete bepalingen omtrent de positie van (begunstigers
van) kerkgenootschappen zijn eigenlijk pas recentelijk in de wet
opgenomen. De hier bedoelde giftenregelingen dateren van 1952, de
mogelijkheid van vrijstelling van gemeentelijke onroerend-goed-
belasting van 1970(104); in 1984 is de Successiewet 1956 aangevuld
met expliciete bepalingen omtrent de heffing, vrijstelling en
kwijtschelding en in 1978 is een wijziging van de Wet op de omzet-
belasting 1968 doorgevoerd die de positie van kerkgenootschappen
expliciteerde(105).
De inhoud van de - meestal indirect af te leiden - motivering is

hierbij vooral interessant. Af te leiden valt immers dat kerkge-

nootschappen kunnen worden gezien als instellingen die het algemeen
nut beogen en de aan kerkgenootschappen gedane giften als gedaan in
het algemeen belang. Het meest duidelijk blijkt dit uit de Succes-
siewet 1956 zoals deze luidt na de wetswijziging van 1984 alsmede
uit de toelichting die op het voorstel tot wijziging werd gegeven.

Op de karakterisering van het "algemeen nut" en het "algemeen
belang" is echter niet verder ingegaan.
Opmerkelijk van deze vorm van steunverlening is dat de steunver-

lening een voorziening is die geheel ligt buiten de doelstelling
van de regeling waarin zij is opgenomen, namelijk die van de
belastingheffing.

Een derde type van fundering van subsidiering van kerkgenoot-

schappen wordt gevonden in de grondwettelijke garantie van vrijheid
van godsdienst en levensovertuiging zelf. Hierin ligt de erkenning
besloten dat klassieke grondrechten zoals de vrijheid van gods-
dienst een sociale component kunnen hebben. Deze gedachte toegepast

op de vrijheid van godsdienst heeft vooral uitwerking gevonden in
de literatuur(106). De overheid heeft dan tot taak het scheppen van

voorwaarden waardoor de uitoefening van de vrijheid van godsdienst
daadwerkelijk mogelijk wordt gemaakt (althans niet onmogelijk wordt
gemaakt).

Het herkennen van patronen in de fundering van de huidige subsi-
dies aan kerkgenootschappen verschaft een maatstaf voor de beoorde-
ling van de toekenning of afwijzing van bepaalde soorten subsidies

aan kerkgenootschappen. Deze maatstaf is een interne maatstaf: de



297

maatstaf maakt niets duidelijk over de wenselijkheid of juistheid
van de fundering zelf, maar maakt - op het punt van de subsidie-
ring - een beoordeling van de consistentie van het gevoerde beleid
mogelijk,-zoals het volgende aantoont.

Subsidiering van kerkgenootschappen wordt wel als uitvloeisel ge-
zien van de uitvoering van een niet tot kerkgenootschappen beperkte
overheidstaak op een bepaald beleidsterrein. Deze "sectorale" bena-
dering ligt - impliciet of expliciet - ten grondslag aan onder meer

subsidiering van kerkelijke monumenten en kerkelijk sociaal-cultu-
rele en maatschappelijke activiteiten.
Dit in ogenschouw nemend, is de afwijzing van subsidiering van

gebedsruimten voor culturele minderheden, moeilijk te begrijpen. De

situering van de voorgenomen subsidiering in het kader van het
minderhedenbeleid, de nadruk op de betekenis van godsdienst voor de
betrokkenen als belangrijk onderdeel van de culturele identiteit
(dus niet op de betekenis van godsdienst als zodanig) wijzen duide-
lijk op de sectorale fundering van de voorgenomen subsidiering. In
de ogen van de Tweede Kamer kon het voornemen tot subsidiering

echter om principiele redenen van scheiding van kerk en staat geen
steun vinden. Hoewel er tijdens de discussie in de Tweede Kamer ook

gewezen werd op inconsequenties van de afwijzing - mede in het
licht van de achterstandsituatie van de betrokken minderheden in
dit opzicht - , werd het regeringsvoornemen tot subsidiering toch
afgewezen.

2. De verhouding tussen kerkgenootschappen onderling

De "sectorale" benadering van de subsidioring van kerkgenoot-
schappen kan als zodanig leiden tot ongelijkheid tussen kerkgenoot-

schappen onderling. De kritiek van schending van het gelijkheids-
beginsel bij subsidiering van uitsluitend islamitische gebedsruim-
ten in het kader van het minderhedenbeleid zoals voorzien in de
subsidieregelingen van 1976 en 1981 is in zoverre terecht dat de
regelingen geen rekening hielden met ter zake mogelijkerwijze

bestaande wensen van andere dan islamitische religieuze etnische
minderheidsgroeperingen ten aanzien van de bouw van gebedsruim-
ten(107). Voor zover de kritiek ook achterstelling ten aanzien van
de christelijke en joodse godsdienst inhield is zij moeilijker te
verdedigen, immers deze vallen buiten het minderhedenbeleid. De
behoefte aan dergelijke subsidiering kan bij de belijders van deze
godsdiensten echter evenzeer bestaan.
Van eenzelfde moeilijkheid is onder meer sprake bil subsidiering

in het kader van de monumentenzorg. Ook deze subsidiering brengt
een ongelijkheid tussen kerkgenootschappen mee. Kerkgenootschappen

met monumentwaardige kerken genieten financiele voordelen; kerk-
gebouwen die niet monumentwaardig zijn, komen voor deze vorm van
overheidssteun in de kosten van onderhoud en restauratie niet in
aanmerking, hoewel ook voor deze gebouwen het opbrengen van kosten
voor onderhoud en restauratie zeer bezwaarlijk kan zijn.

Bij   subsidiering van kerkgenootschappen  moet een eerlij ke verde-
ling van de subsidie tussen de kerkgenootschappen onderling bereikt
warden. De verdelingsvraag doet zich vooral voor bij de subsidid-

ring in het kader van de geestelijke verzorging van personen die
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tot de overheid in een bijzondere positie staan. Binnen het kader

van de ondersteuning moet een adequate verdeelsleutel worden ge-
vonden.

3. De verhouding tussen kerkgenootschappen en andere genootschappen

op geestelijke grondslag

Hetgeen hierboven vermeld is omtrent de verhouding tussen kerkge-
nootschappen onderling, geldt ook ten aanzien van andere genoot-

schappen op geestelijke grondslag. Er doen zich echter enkele spe-
cifieke ontwikkelingen voor met betrekking tot de verhouding tussen

kerkgenootschappen en andere genootschappen op geestelijke grond-
slag die financiele consequenties hebben. Zo is de afschaffing van
het inzagerecht in de inkomstenbelasting en is de te verwachten
wijziging van het inlichtingenrecht ten aanzien van de gegevens uit

de bevolkings- en verblijfregisters mede gemotiveerd met een beroep
op het gelijkheidsbeginsel in de verhouding tussen kerkgenootschap-

pen en andere particuliere organisaties. Hierop is reeds ingegaan
in hoofdstuk VII.

De andere in deze paragraaf besproken wijzen van steunverlening
laten in principe de nodige ruimte voor subsidiering van andere
genootschappen op geestelijke grondslag.

4. Overige principiele aspecten

Bij de bestudering van de financiele verhouding tussen kerk en

staat valt niet alleen op dat er verschillende typen van motivering
van subsidiering te herkennen zijR, maar ook - hetgeen iets heel
anders is - dat dezelfde principiele beginselen die betrekking
hebben op de verhouding tussen kerk en staat in verschillende situ-

aties op verschillende wijze worden begrepen of gewoon selectief
worden toegepast.

Van selectieve toepassing van het beginsel van scheiding van kerk
en staat (of: van een interpretatie die alleen selectief is aan-
gewend) was sprake bij de afwijzing door de Tweede Kamer van subsi-
diering van gebedsruimten.

In het kader van het voorstel tot overdracht van kerkgebouwen aan

de Molukse godsdienstige gemeenschappen, de afschaffing van het
inzagerecht in de inkomstenbelasting en de te verwachten wijziging
van het inlichtingenrecht ten aanzien van de bevolkings- en ver-
blijfregisters, is eveneens het beginsel van scheiding van kerk en

staat aangevoerd, voornamelijk als bijkomend argument. Door de
wijze waarop het beginsel van scheiding van kerk en staat hier
gehanteerd is, wordt ten onrechte de indruk gewekt dat voor actief
optreden van de overheid ten aanzien van kerkgenootschappen geen

plaats is.

Een andere kwestie betreft de juridische karakterisering van de
"kerk". Hoewel er verschil van mening bestaat over de jurische
karakterisering van de "kerk", heeft de opvatting dat een kerkge-
nootschap een privaatrechtelijke rechtspersoon is vrij algemeen
ingang gevonden. Blijkens de toelichting op artikel 19 van het

concept-voorstel van Wet op het doelmatig en democratisch functio-
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neren van instellingen kunnen hierover op het niveau van wetgeving
toch nog mogelijk misverstanden rijzen. Artikel 19 van het concept-
voorstel beperkt de toepasselijkheid van het hoofdstuk omtrent de
bestuurssamenstelling tot privaatrechtelijke rechtspersonen die een
of meer instellingen in stand houden. De toelichting vermeldt dat

het desbetreffende hoofdstuk "derhalve" niet van toepassing is op
instellingen die in stand worden gehouden door een (zelfstandig
onderdeel van een) kerkgenootschap. Terwille van de duidelijkheid
is het wenselijk om een dergelijke eventuele niet-toepasselijkheid
expliciet in de wet zelf op te nemen en niet tot uitdrukking te
brengen in de toelichting door middel van een niet-gangbare inter-

pretatie.

5. Evaluatie

De van overheidswege verstrekte subsidiering ten gunste van kerk-

genootschappen wordt op verschillende wijzen gemotiveerd. Op zich-
zelf is dit niet zo verwonderlijk, immers de subsidioring is alge-

meen noch exclusief: zij wordt uitsluitend verstrekt voor bepaalde
doeleinden en daarbij niet uitsluitend aan kerkgenootschappen.

In het kader van de analyse van de verhouding tussen kerk en

staat is de vraag naar de geoorloofdheid en wenselijkheid van
steunverlening door de overheid aan kerkgenootschappen belangrijk.
Deze vraag kan echter niet in abstracto worden beantwoord. Alles
hangt af van de wijze waarop de steunverlening wordt gerealiseerd.
In ieder geval van belang voor een adequate beoordeling van de
financiele verhouding tussen kerk en staat is de specifieke moti-
vering die aan de desbetreffende subsidiering ten grondslag ligt.
Hiervan zijn in dit hoofdstuk drie typen onderscheiden. Deze verto-

nen een opmerkelijke parallel met de door (het systeem van) de
Grondwet mogelijk gemaakte funderingen van subsidieringen ten be-

hoeve van kerkgenootschappen. Hieronder wordt nader op de merites
van elk van deze typen van subsidiering ingegaan, alsmede op het
naast elkaar voorkomen van de verschillende typen van motivering.

Het eerste type van motivering, waarbij subsidiering aan kerk-

genootschappen wordt opgevat als een uitvloeisel van een niet op
kerkgenootschappen als zodanig gerichte overheidszorg, is een voor
de hand liggende en alleszins aanvaardbare wijze van motivering. De
overheid treedt in een sociale rechtsstaat actief op ter beharti-

ging van allerlei bepaalde belangen, die sociaal-grondrechtelijk
kunnen zijn verankerd, en discrimineert daarbij niet naar gods-
dienst. Een voordeel van subsdiering vanuit deze achtergrond, ligt
op het vlak van de vaststelling van de subsidiecriteria. Net zomin
als de subsidie zelf, zijn de criteria voor subsidiering ontleend
aan (het belang van) godsdienst op zichzelf. Het opstellen van deze
criteria brengt niet a priori al moeilijkheden mee met betrekking
tot de waardering van de staat van verschillende aspecten van ker-

kelijk leven als zodanig.
Een nadeel van deze vorm van subsidiering van kerkgenootschappen

ligt in het feit dat het mogelijk is dat tussen kerkgenootschappen

onderling (op den duur) een naar omvang van overheidssteun sub-
stantiele ongelijkheid ontstaat. Daarbij is het overigens niet
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eenvoudig om een overzicht te behouden op de steunverlening die op

deze wijze aan kerkgenootschappen plaatsvindt. Een ander nadeel is
dat door de sectorale verbrokkeling een selectief toepassen van

bepaalde principieel verwoorde standpunten minder snel opvalt.
Waar in het algemeen consequenties worden verbonden aan subsidie-

ring door de overheid, zoals het concept-voorstel van Wet op het
doelmatig en democratisch functioneren van instellingen voorstaat,
dient de werkingssfeer zo exact mogelijk te worden omschreven en

moet voorts ook recht worden gedaan aan artikel 6 Grondwet, waarbij
dan met name de grenzen van toegestane delegatie niet mogen worden
overschreden.

Opvallend op het eerste gezicht is het voorkomen van het tweede

type van motivering - die vanuit het algemeen belang - juist bij de
fiscale regelingen. Een verklaring is evenwel te vinden in het feit

dat het hier voorzieningen betreft die liggen buiten de doeleinden
van de regelingen waarin zij zijn opgenomen. In zoverre kAn hierbij
het eerste type van motivering geen dienst doen.

Een nadeel van deze vorm van subsidieverlening is de geringe
overzichtelijkheid van de hoogte ervan. Over de bij de giftenrege-
lingen ingebrachte afhankelijkheid van "offerzin"  van de begunsti-
gers van kerkgenootschappen door een minimumgrens te stellen, kan

verschillend gedacht worden afhankelijk van de inkleuring van het
begrip. Aan de wenselijkheid van een dergelijk criterium kan ge-
twijfeld worden wanneer het een bestempeling is door de overheid
van een essentieel onderdeel van kerkelijk leven. Het tonen van
"offerzin" om in aanmerking te komen voor een gunstige financiele
regeling kan in het licht van het doel van de voorziening van de
giftenregeling zelf, w61 gerechtvaardigd zijn(108). Overigens moet
natuurlijk ook bedacht worden dat het stellen van de minimumgrens
evenzeer geboden is uit een oogpunt van administratieve verwerking.

Overheidssteun aan kerkgenootschappen kan ook gezien warden als
sociale component van artikel 6 Grondwet. Hier is overheidssteun
geen uitvloeisel van overheidszorg op een specifiek beleidsterrein;
de godsdienstvrijheid zdlf is in het geding. De principiele aan-
spraak die zo jegens de overheid wordt gesteld is een "harde". Ook
in artikel 22, derde lid, Grondwet kan een zorgplicht voor de over-
heid gelezen worden die zich mede uitstrekt tot kerkgenootschappen.
De aanspraak op overheidsoptreden die in deze bepaling gefundeerd
kan worden, reikt enigszins verder(109) dan die gebaseerd op arti-
kel 6 Grondwet alleen, maar is tegelijkertijd moeilijker te omlij-

nen door de algemene bewoordingen van de bepaling en de grote mate
van  beleidsvrijheid  die zij wetgever en bestuur  laat.
Bij het vormgeven aan subsidiering aan kerkgenootschappen als

zodanig zullen met name het opstellen van de criteria (en daarmee:
de verdeelsleutel) zorgvuldig moeten geschieden. De moeilijkheden
liggen vooral bij de "praktische" uitwerking. Een objectieve en
juiste invalshoek kiest de Commissie van advies ten aanzien van
categoriale geestelijke verzorging, door de grondslag van de
verdeling te zoeken in de behoefte aan geestelijke verzorging van

de personen die in de betreffende instellingen verblijven, hetgeen
het meest nadrukkelijk verwoord is ten aanzien van de krijgsmacht.
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Deze invalshoek strookt met de visie dat hier de overheidstaak
bestaat in de zorg voor het voorkomen dat in deze omstandigheden de
uitoefening van godsdienst onmogelijk wordt(110). De benadering
voor de verdeling van formatieplaatsen laat een zekere individua-
lisering zien en ligt in de lijn van de in hoofdstuk V aangegeven
ontwikkeling in de benadering van de voorziening van de categoriale
geestelijke verzorging zelf. Bij het formuleren van de criteria zal
er ook op moeten worden gelet dat de subsidiering niet verstarrend

kan gaan werken. Bij deze vorm van subsidiering is overzicht over
de hoogte ervan eenvoudiger te verkrijgen.

Tegen het naast elkaar voorkomen van verschillende wijzen van
fundering van de subsidiering bestaat als zodanig geen bezwaar. Wel
moet bij de beoordeling van de wenselijkheid daarvan rekening
worden gehouden met de hierboven genoemde voor- en nadelen. Wat het
object van subsidiering betreft het volgende: uit een oogpunt van
de verhouding tussen kerk en staat kunnen als zodanig geen duide-

lijke argumenten worden afgeleid om een voorkeur voor subsidiering
naar personeel, materieel of activiteiten uit te spreken.



BESLUIT

In deze studie is de verhouding tussen kerk en staat in het licht
van de grondrechten geanalyseerd. Het eerste deel behandelde de
grondwettelijke verhouding; in het tweede deel is nagegaan op welke
wij ze de verhouding tussen  kerk en staat in Nederland in verdere
wetgeving en in jurisprudentie vorm heeft gekregen. Zowel in het
eerste als in het tweede deel zijn in de verhouding tussen kerk en
staat vier elementen onderscheiden. Deze betreffen 1) individuele
godsdienstvrijheid, 2) gemeenschappelijke godsdienstvrijheid, 3)
vrijheid van kerkelijke organisatie, en 4) de financiele verhouding
tussen kerk en staat. Hieronder worden de bevindingen samengebracht

die eerder per hoofdstuk zijn weergegeven.

1. De verhouding tussen kerk en staat volgens de Grondwet

Vrijheid van kerkelijke organisatie en de financi€le verhouding
tussen kerk en staat
De Grondwetsherziening van 1983 betekent in verschillende op-

zichten een verandering in vergelijking met de grondwettelijke
verhouding tussen kerk en staat van v66r 1983. Deze verandering

blijkt allereerst uit de aard van de desbetreffende grondwette-
lijke bepalingen. In nauwe samenhang hiermee staan verschuivingen
in de inhoud van de door de Grondwet geboden waarborgen. Daarnaast
doet de introductie van enkele algemene leerstukken omtrent grond-
wettelijke grondrechten ook haar invloed gelden op de verhouding
tussen kerk en staat.

De grondwettelijke bepalingen omtrent de godsdienst die in 1814
in de Grondwet werden opgenomen en bij de herzieningen van 1815 en
1848 wijziging ondergingen, hadden in de eerste plaats het karakter
van een regeling van de betrekkingen tussen staat en kerkelijke
organisatie. Daaruit bleek tegelijkertijd iets van de positie van
de verschillende genootschappen ten opzichte van elkaar. Om duide-
lijk te maken dat van een heersende kerk geen sprake meer was,

garandeerde de Grondwet gelijke bescherming voor verschillende
gezindten en voor de belijders daarvan. Sinds 1815 werd geen kerk-
genootschap of godsdienstige gezindte met name genoemd, zoals w&1
was gebeurd in 1814 toen de godsdienst van de Soevereine Vorst

grondwettelijk werd voorgeschreven en in de financiele bepalingen
de christelijk hervormde godsdienst tegenover de "andere" gezind-
heden werd gesteld. Toch behield de christelijk hervormde godsdien-
st ook na 1815 financieel een gunstiger positie, en genoten andere
reeds bestaande gezindten op hun beurt een betere positie dan de
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nadien ontstane. In 1848 werden in de Grondwet eveneens bepalingen
opgenomen die algemeen geformuleerd waren, maar die met name be-
trekking hadden op 66n kerkgenootschap: het afschaffen van het recht

van overheidstussenkomst in de kerkelijke briefwisseling en bij het
afkondigen van kerkelijke voorschriften kwam vooral de
Rooms-Katholieke Kerk ten goede. De kerkelijke organisatie speelde

ook een rol in bepalingen die daarop niet als zodanig betrekking
hadden: zo sprak de Grondwet van "openbare godsdienstoefening", dat
wil zeggen een godsdienstoefening uitgaande van een kerkgenoot-
schap. In 1848 introduceerde de Grondwet voor de openbare uitoefe-
ning buiten gebouwen en besloten plaatsen een bepaling die bekend
is  geworden  als het "processieverbod".
De kerkelijke organisatie als zodanig is in de huidige Grondwet

op de achtergrond geraakt. De voorstellen van de Staatscommissies-
Van Schaik en -Cals-Donner, de Proeve en het voorstel van wet
11 051 stelden wel een bepaling voor die organisatievormen op
godsdienstig terrein gelijke bescherming beoogden te bieden. In

artikel 6 Grondwet, dat het recht van godsdienstvrijheid garan-
deert, worden kerkgenootschappen niet genoemd, evenmin als in
andere bepalingen uit het eerste hoofdstuk van de Grondwet. Ook de
financiele verhouding tussen kerk en staat heeft geen uitdrukkelijk

fundament in de Grondwet sinds 1983, het jaar waarin een wettelijke
afkoopregeling betreffende de wedden en pensioenen van de bediena-
ren der eredienst tot stand kwam. Het huidige additioneel artikel

III, waarvan de redactie stamt uit 1972, handhaafde in afwachting
van afkoop de voormalige financiele bepaling en heeft nu zijn wer-

king verloren. In de huidige Grondwet vervullen andere grondrechten
mede functies van voorheen specifiek op godsdienst toegesneden

bepalingen; tijdens de herziening is benadrukt dat grondrechten ook
voor organisaties en groepen van personen gelden. Voor de verhou-
ding tussen de staat en de kerkelijke organisatie als zodanig als-
mede voor hun financiele verhouding betekent de nieuwe vormgeving

dat meer dan voorheen de interpretatie van het systeem van grond-
wettelijke garanties van belang is.

De betrokkenheid van de overheid met de kerk sinds 1814 steunde
overigens slechts gedeeltelijk op grondwettelijke bepalingen.
Alleen op het terrein van de bekostiging van wedden en pensioenen
van de bedienaren der eredienst legde de Grondwet uitdrukkelijk
verband met overheidscontrole. De ruime algemene controlerende taak
en bevoegdheid van de overheid ten aanzien van kerkgenootschappen

waarvan de Grondwet van 1814 blijkens de financiele bepalingen
uitging, werd in 1815 teruggebracht tot controle op de besteding
van de krachtens de Grondwet toegekende middelen voor het doel
waarvoor zij bestemd waren. Ook ten opzichte van de kerkelijke

organisatie als zodanig manifesteerde de overheid zich. Zij stelde
de bestuursorde van de hervormde, de lutherse en de joodse genoot-
schappen vast, oefende invloed uit op de benoeming van ambtsdra-
gers, en had greep op de opleiding van toekomstige ambtsdragers. De

Wet op de kerkgenootschappen van 1853, die in het eerste artikel
bepaalde dat alle kerkgenootschappen de volkomen vrijheid toekwam

alles wat de godsdienst of de uitoefening daarvan in hunnen eigen
boezem betrof te regelen, bracht hierin geen verandering. Later



304

werd de afnemende bemoeienis van de overheid met de kerkelijke
organisatie wel gemotiveerd met een beroep op artikel 1 van die
wet. Financiele betrekkingen tussen kerk en staat hebben eveneens

bestaan buiten de Grondwet om. Hierbij waren zowel de nationale
overheid als de plaatselijke overheden, met name de gemeentelijke,
betrokken.

Individuele en gemeenschappelijke godsdienstvrijheid

De voormalige grondwettelijke regeling die primair het karakter
had van een regeling van de verhouding tussen kerkelijke organi-
satie en staatsorganisatie, heeft plaatsgemaakt voor een regeling

waarbij de nadruk ligt op de individuele en gemeenschappelijke
vrijheid van godsdienst. Ook v66r 1983 bevatte de Grondwet bepalingen
over individuele en gemeenschappelijke belijdenisvrijheid. De
Grondwet van 1814 kende een bepaling die de gelijke behandeling van
de belijders van de bestaande godsdiensten garandeerde;  zij  was
bedoeld als tegenhanger voor het artikel dat de godsdienst van de
Soevereine Vorst voorschreef. In 1815 werd expliciet de individuele
godsdienstvrijheid in de Grondwet opgenomen. De herziening van 1848
bracht een verruiming en verbetering van de redactie; de toegevoeg-
de clausulering had een beperkte strekking. De vrijheid tot open-
bare godsdienstoefening werd bepaald door een afzonderlijk grond-
wettelijk artikel. De beperkingsmogelijkheden waren gebaseerd op
maatstaven van openbare orde, rust of veiligheid. Door sinds 1848
de uitoefening buiten gebouwen en besloten plaatsen toe te staan
"waar dit thans naar de wetten en reglementen is toegelaten" , rust-
te hierop nagenoeg een algemeen verbod.
Artikel 6 Grondwet handhaaft het onderscheid tussen uitoefening

van het recht binnen en buiten gebouwen en besloten plaatsen. Het
past dit onderscheid toe op zowel de individuele als de gemeen-

schappelijke uitoefening en stelt daarmee de bescherming van deze
twee uitingsvormen gelijk. Het recht tot individuele en gemeen-

schappelijke belijdenis buiten gebouwen en besloten plaatsen, is op
grond van additioneel artikel V Grondwet met ingang van 17 februari
1988 in werking getreden. De oude regeling was reeds in 1983 ver-
vallen.

De verandering van het karakter van de grondwettelijke regeling
omtrent godsdienst gaat gepaard met inhoudelijke veranderingen. In
de huidige Grondwet heeft de omschrijving van het recht van gods-
dienstvrijheid in artikel 6 een geheel nieuwe formulering gekregen.
De Grondwet 1983 maakt geen onderscheid naar godsdienstige gezind-
heid, zoals de voorgaande regeling impliciet nog wel deed. In de
grondwettelijke gelijkstelling delen ook de niet-godsdienstige
gezindheden nu in 1983 voor het eerst de vrijheid van levensover-
tuiging, op dezelfde wijze en in hetzelfde artikel is neergelegd
als de vrijheid van godsdienst.
Tijdens de herziening is de Staatscommissie Cals-Donner gevolgd

in de interpretatie van "belijden" van godsdienst of levensover-
tuiging. Belijden omvat niet alleen het huldigen van de overtui-

ging, maar ook het zich daarnaar gedragen. Een nadere precisering
van het begrip is niet gegeven. De beperkingsbevoegdheid van het
recht zoals neergelegd in artikel 6, eerste lid, Grondwet berust
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alleen bij de wetgever in formele zin. Het tweede lid van artikel 6
staat delegatie van beperking door de wetgever in formele zin toe

ten aanzien van de uitoefening buiten gebouwen en besloten plaatsen
"ter  bescherming  van de gezondheid,   in het belang  van het verkeer,
en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden". Sinds 1983

kent de Grondwet een duidelijk omlijnd stelsel van beperkingen van
grondrechten: uit de clausulering van het grondrecht is af te lezen
welk orgaan tot beperken competent is, welke procedure eventueel in

acht genomen moet worden en eventueel welke doeleinden de beperking
moet dienen. Volgens het huidige stelsel moeten alle beperkingen
berusten op de grondwettelijke clausuleringen van het recht, onge-
acht of zij gericht zijn op beperking daarvan of dit slechts als
neveneffect met zich brengen.
De combinatie van de ruime betekenis van het begrip "belijden

"

met het stelsel van grondwettelijke beperkingen leidt tot een ruime
vrijheid van individuele en gemeenschappelijke uitoefening, zowel
vergeleken met het voorheen geldende grondwettelijke regime als met
de voorstellen van de staatscommissies, Proeve en wetsontwerp
11 051, zij het dat beperking van vrij belijden van godsdienstige
meningen volgens artikel 181 oud Grondwet als zodanig slechts
mogelijk was in verband met de bescherming der maatschappij en
harer leden door de strafwet. Artikel 6, eerste lid, Grondwet
spreekt van "wet".
Evenals het stelsel van beperking van grondrechten algemeen van

aard maar mede van belang voor de verhouding tussen kerk en staat,

is de uitdrukkelijke en positieve beantwoording van de vraag of
grondrechten onverkort gelden voor personen die tot de overheid in

een bijzondere positie staan zoals ambtenaren, militairen en gede-
tineerden. Ten aanzien van hen zijn verdergaande beperkingen moge-

lijk, maar ook deze moeten hun basis vinden in grondwettelijke
clausuleringen. Voor de uitoefening van grondrechten door degenen
aan wie rechtmatig hun vrijheid is ontnomen, opent artikel 15,
vierde lid, Grondwet een ruime beperkingsmogelijkheid door niet te
specificeren welk orgaan tot het stellen van beperkingen competent

is. Tijdens de grondwetsherziening is eveneens aangenomen dat
grondrechten in de verhouding tussen burgers onderling betekenis

kunnen hebben. De mate waarin daarvan daadwerkelijk sprake is, werd
afhankelijk geacht van het betreffende grondrecht en van de omstan-
digheden van het geval. Erkend is ook dat klassieke grondrechten
die voor de overheid een verbod tot optreden inhouden, een sociale

component kunnen hebben en dus overheidsoptreden kunnen indiceren.

De clausulering van artikel 6 Grondwet
De clausulering van het eerste lid van artikel 6 Grondwet is

formeel van inslag: ondubbelzinnig staat slechts vast welk orgaan
bevoegd is tot het stellen van beperkingen. De wetgever is bij het

aanbrengen van de beperkingen niet gebonden aan limitatief opgesom-
de doeleinden. Bovendien wordt niet, zoals in de overeenkomstige
verdragsbepalingen een onderscheid gemaakt naar de aard van de

uiting waarop de beperkingen betrekking kunnen hebben. In ieder
geval moet worden aangenomen dat interne aspecten van godsdienst-
vrijheid zoals het huldigen van een overtuiging niet aan beperking
onderworpen mogen worden. Ook ten aanzien van de externe aspecten
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zijn niet alle beperkingen die aan het competentiecriterium voldoen
geoorloofd: de beperkingen moeten beoordeeld worden in het licht
van de gegarandeerde vrijheid. Het vaststellen van grenzen is hier
in hoge mate een interpretatieve kwestie.
Ook in ander opzicht laat artikel 6 Grondwet vragen open. Het

maakt geen onderscheid naar repressieve of preventieve beperkingen.
De grondwettelijke bepalingen v66r 1983 verschaften hierover evenmin
volledige duidelijkheid. Artikel 187 oud Grondwet, waarvan de
redactie dateerde uit 1848, schafte het recht van placet af, maar
liet de later bij wet afgeschafte collatierechten onberoerd. De
zorgplicht van de Koning dat de kerkgenootschappen zich aan de wet
hielden was repressief bedoeld, maar k6n ook preventief optreden
meebrengen. Datzelfde gold ook voor de bepaling omtrent openbare
godsdienstuitoefening buiten gebouwen en besloten plaatsen. Volgens
de algemene opvatting vormde de clausulering van het recht gods-
dienstige meningen vrij te belijden geen basis voor preventief
optreden. Bij de beoordeling van de toelaatbaarheid van preventieve

beperkingen van het in artikel 6 Grondwet neergelegde recht kunnen
als richtsnoer mede de inzichten dienen zoals die zich in de loop
van de tijd mede in wetgeving hebben uitgekristalliseerd naar aan-
leiding van de vroegere bepalingen. Dit betekent dat voor preven-
tief  toezicht  op de kerkelij ke organisatie als zodanig geen plaats
is. Hetzelfde geldt voor preventief toezicht op de inhoud van

uitingen. De "openheid" van de beperkingsclausule hangt samen met
het feit dat het veel omvattende recht van godsdienstvrijheid in
principe in &&n formulering is samengevat.

Het recht van godsdienstvrijheid en andere grondrechten
Zowel andere klassieke grondrechten als sociale grondrechten

werken aanvullend ten opzichte van artikel 6 Grondwet waar voorheen

de Grondwet deels specifieke op godsdienst en kerkgenootschappen
toegesneden bepalingen kende. In hun onderlinge samenhang geven zij
uitdrukking aan de constitutionele verhouding tussen kerk en staat

in Nederland. Vergelijking met de constructie van andere klassieke
grondrechten geeft bovendien een beter inzicht in de omvang van de
waarborg die artikel 6 Grondwet beoogt te bieden.

Andere grondrechtelijke bepalingen vervullen mede functies die
ook door artikel 6 Grondwet worden vervuld. Deze bepalingen voor-
zien echter niet geheel in de waarborg die artikel 6 Grondwet
biedt. Dit is niet alleen het gevolg van de wijze waarop de Grond-
wet aan de verschillende waarborgen juridisch vorm geeft, maar ligt
ook besloten in het feit dat de uitoefening van godsdienst meer
omvat dan de uitoefening van elk van de andere in de Grondwet
opgenomen grondrechten, ook waar het de uitoefening betreft van
godsdiensten die traditioneel in de samenleving voorkomen. Met het
veranderen van het karakter van kerk, staat en maatschappij veran-
dert de betekenis van de garantie van godsdienstvrijheid, de garan-
tie als zodanig verliest daarmee haar betekenis niet.

De juridische vormgeving van de kerkelijke organisatie wordt
gerealiseerd binnen het kader van de grondwettelijke artikelen 6, 8
(vrijheid van vereniging) en 1 (gelijkheids- en non-discriminatie-
beginsel). De artikelen 6 en 8 geven het tot beperking van de vrij-

heid competente orgaan aan; artikel 8 stelt als eis aan de aard van
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de beperking dat deze geschiedt "in het belang van de openbare
orde". De redactie van deze bepalingen laat de wetgever een ruime
beoordelingsmarge. Artikel 1 Grondwet laat de wetgever eveneens de
nodige ruimte: het maken van onderscheid naar godsdienst is niet
altijd ongeoorloofd. Ook artikel 3 Grondwet dat de gelijkheidseis
voor benoeming in de openbare dienst specificeert, sluit niet uit
dat godsdienstige overtuigingen een rol spelen. Bij aanstelling van
geestelijke verzorgers bij overheidsinstellingen, is godsdienstige
gezindheid juist een essentiele factor. Het bewust streven naar een

eenzijdige personeelssamenstelling is echter niet geoorloofd. Voor
het lidmaatschap van vertegenwoordigende organen op nationaal ni-
veau laat de Grondwet geen incompatibiliteit met de functie van
geestelijke of bedienaar der godsdienst toe. Artikel 5 Grondwet dat

het recht van petitie garandeert werkt aanvullend ten opzichte van
artikel 6.

De Grondwet legt een basis voor verschil in bescherming tussen

uitingen die voortvloeien uit godsdienst en levensovertuiging
enerzijds en andere uitingen. Volgens de Grondwet genieten uitingen
van godsdienst of levensovertuiging binnen gebouwen en besloten
plaatsen door het delegatieverbod een grotere vrijheid dan vergade-
ringen of betogingen (artikel 9 Grondwet) op dergelijke plaatsen.
In de uitwerking die de Wet openbare manifestaties aan deze rechten
geeft, werkt dit verschil door; tijdens de parlementaire behande-
ling is dit nog aangescherpt. Hoewel de bewoordingen van de
grondwettelijke beperkingsclausules hiertoe geen aanleiding geven,
verbindt de Wet openbare manifestaties toch rechtsgevolgen aan het
onderscheid tussen uitingen buiten gebouwen en besloten plaatsen
bestreken door de artikelen 6 en 9 Grondwet ten gunste van eerst-

genoemde uitingen. E&n van de uitgangspunten van het voorstel van
wet was het zoveel mogelijk voorkomen van kwalificatieproblemen.
Tijdens Ge parlementaire behandeling hebben zij echter aan

betekenis gewonnen.
Artikel 7, derde lid, Grondwet garandeert de vrijheid van

meningsuiting en biedt ten opzichte van de artikelen 6 en 9 Grond-
wet de extra waarborg van verbod van preventief toezicht op de

inhoud van de uiting. Voor de daardoor bestreken manifestaties
heeft de Wet openbare manifestaties deze waarborg overgenomen. Waar
het niet door de Wet openbare manifestaties bestreken louter indi-
viduele uitingen betreft, biedt artikel 6 Grondwet overigens een
verdergaande waarborg. De constructie van artikel 7, eerste lid,
Grondwet betreffende de vrijheid van drukpers is identiek aan die
van het derde lid. Hoewel de Wet openbare manifestaties daarop
strikt genomen geen betrekking heeft, is het realistisch om ver-
spreiding van drukwerken of geluid bij gelegenheid van een manifes-
tatie in het kader van deze wet te beoordelen.
Aan de waarborg die artikel 6 Grondwet biedt doen andere grond-

rechten in principe niets af, - tenzij zij als lex specialis ten

opzichte van artikel 6 fungeren zoals artikel 15, vierde lid,
Grondwet. Zo zal de wetgever wanneer bij de vervulling van grond-
wettelijke opdrachten de godsdienstvrijheid geraakt wordt de clau-
suleringen van artikel 6 Grondwet in acht moeten nemen. Dit is een
vdrstrekkende eis, immers voor zover het niet de uitoefening buiten
gebouwen en besloten plaatsen betreft, mogen beperkingen alleen in
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de wet in formele zin warden vastgelegd. Zo is de wetgever bij de
vervulling van de opdracht van artikel 2, tweede lid, Grondwet de
toelating en uitzetting van vreemdelingen te regelen, gehouden ook
artikel 6 Grondwet in acht te nemen. Krachtens delegatie vastge-

stelde regels en beleidsregels zullen geen inbreuk mogen maken op
het recht van godsdienstvrijheid.
Ook andere grondwettelijke bepalingen die een rol spelen in de

verhouding tussen kerk en staat, laten in het algemeen delegatie
van beperkingen toe. Dit geldt voor artikel 7, tweede lid, inzake
regels omtrent radio en televisie, maar ook voor artikel 10 Grond-

wet dat de persoonlijke levenssfeer beschermt en dat in verband met
registratie en verstrekking van persoonsgegevens omtrent godsdienst
een rol speelt voor zowel burgers als de kerk in relatie tot de
staat, en voor burgers in relatie tot de kerk. Hetzelfde geldt voor
artikel 11 Grondwet waaraan betekenis toekomt voor individuen bij

een beroep op (godsdienstig) geweten.
De reikwijdte van de waarborg van de vrijheid van godsdienst en

levensovertuiging in verhouding tot andere grondrechten blijkt
verder uit artikel 103, tweede lid, Grondwet dat bepaalt dat in

uitzonderingstoestanden van het in artikel 6 Grondwet gegarandeerde
recht alleen voor zover het de uitoefening buiten gebouwen en
besloten plaatsen betreft, mag worden afgeweken.

Sinds 1983 bevat de Grondwet een groot aantal sociale grondrech-
ten. Naast de sedert 1814 voorkomende artikelen betreffende onder-
wijs en armenzorg vormen deze bepalingen een erkenning van het
karakter van de staat als sociale rechtsstaat zoals deze gaandeweg
in de loop van deze eeuw tot ontwikkeling is gekomen. De wording

hiervan ging gepaard met verschuivingen in de verhouding tussen
kerk en staat: de geschiedenis van de wetgeving op het terrein van
onderwijs en armenzorg laat dit duidelijk zien. Ten aanzien van het
onderwijs heeft de strijd zich allereerst ontladen in wetgeving die
voortvloeide uit de grondwettelijke zorgplicht. In 1848 is de vrij-
heid  tot het geven van onderwij s als klassiek grondrecht  in  de
Grondwet opgenomen. In de jaren die volgden tot 1917 werd in de
gewone wetgeving de aanzet gegeven tot de grondwettelijke financie-
le  gelijkstelling van openbaar  en bij zonder algemeen vormend lager
onderwijs. Het opnemen van artikel 20 Grondwet dat betrekking heeft
op de bestaanszekerheid van de bevolking, sociale zekerheid en bij-
stand van overheidswege vormt een bevestiging van de ontwikkeling
die zich sinds het begin van de vorige eeuw voltrokken heeft in de
wetgeving ter uitvoering van de algemene grondwettelijke zorgplicht
ten aanzien van de armen.
Hoewel de Grondwet geen rechtstreekse financi8le verplichting van

de staat ten opzichte van de kerk meer bevat, en de Grondwet

slechts in bepalingen omtrent vrijheid van onderwijs expliciet van
financiele overheidsprestaties sRreekt, impliceert de opname van
sociale grondrechten een financiele betrokkenheid van de overheid
voor de daar vermelde doeleinden. De mate waarin financieel optre-
den wordt verwacht verschilt. De artikelen 20, tweede en derde lid,
Grondwet bevatten voor de overheid een directe en sterke rechts-
plicht tot het leveren van financiele prestaties; voor andere bepa-

lingen geldt dit in mindere mate. De rechtsplicht die sociale
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grondrechten scheppen voor de overheid, wordt weliswaar niet uit-
sluitend door financieel optreden vervuld, z6nder een dergelijk
optreden  blij f t zij nagenoeg zonder inhoud.
Bij het beantwoorden van de vraag naar de huidige betekenis van

sociale grondrechten voor de verhouding tussen kerk en staat is het
essentieel zich te realiseren dat de overheid als behartiger van
het algemeen belang op deze terreinen een speciale verantwoorde-

lijkheid draagt. Dit betekent niet dat de overheid met uitsluiting
van ieder ander op de genoemde terreinen bevoegd is. Waar anderen

als uitvloeisel van het overheidsoptreden delen in de zorg en waar
anderen ruimte wordt gelaten ter behartiging van dezelfde belangen,
zal de overheid godsdienst niet als onderscheidend criterium mogen

hanteren. Dit geldt ook wanneer de overheid optreedt via subsidie-
ring. Binnen het kader van het recht kan de overheid hieraan voor-
waarden verbinden omtrent bijvoorbeeld bekwaamheid, deskundigheid,
inspanning of resultaat.
Van iets andere aard is de betekenis van artikel 22, derde lid,

Grondwet. Hoewel dit artikellid geenszins op kerkgenootschappen is
toegesneden, wordt hierin in de literatuur toch een basis voor
overheidszorg ten aanzien van kerkgenootschappen gevonden. Van

belang zijn dan de zeer ruime omschrijving van de in het artikellid
voorkomende centrale begrippen alsmede de houding van de overheid
die uit dit artikellid blijkt. Uit dit artikellid valt niet alleen
te lezen dat de overheid een taak heeft op de daarin genoemde

terreinen van maatschappelijke en culturele ontplooiing en vrije-
tijdsbesteding, maar ook bij het instandhouden van een zeker
"pluralisme". Het ter beschikking stellen van financiele middelen
is 66n mogelijkheid om die taak te vervullen, een mogelijkheid die

uiteraard begrensd is; bovendien moet een afweging plaatsvinden met
andere door de overheid te behartigen belangen.

In zijn sociale component omvat artikel 6 Grondwet ook zelf een
aanspraak op overheidsoptreden en maakt het tegelijkertijd duide-
lijk dat het hier alleen dient te gaan om optreden in dienst van de

vrijheid, ook waar het optreden in de vorm van subsidiering
betreft. Het betreft hier de fundering van overheidsoptreden ten

aanzien van kerk en godsdienst als zodanig, en is niet louter een
uitvloeisel van het gelijk behandelen van kerkgenootschappen binnen
het kader van de uitvoering van een algemene overheidstaak.
De afkoop van de voormalige traktementsgarantie betekent dus niet

er geen plaats meer is voor financiele betrekkingen tussen kerk en
staat. De Grondwet 1983 geeft een nieuwe uitdrukking aan de fun-
damenten voor de financiele verhouding tussen kerk en staat in de
huidige  tij d.

Grondrechtelijke bepalingen bestrijken allerlei elementen van de
verhouding tussen kerk en staat. Zij betreffen de verhouding tussen

de kerkelijke organisatie als zodanig en de staat, de godsdienst-
vrijheid van burgers in relatie tot de staat, de vrijheid van de
burger ten opzichte van de staat die consequenties heeft voor de

kerkelijke organisatie, en de vrijheid die kerkelijke organisatie
enerzijds en geestelijken of aangeslotenen anderzijds tegenover
elkaar kunnen uitoefenen.
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2. Ontwikkelingen in wetgeving, bestuur en rechtspraak

Vrijheid van kerkelijke organisatie
De  positie  van de kerkelij ke organisatie   is  in de Grondwet  op  de

achtergrond geraakt. In overige wetgeving en jurisprudentie, die
verschillende rechtsgebieden bestrijken, is dit niet het geval.
Voor de kerkelijke organisatie zijn in de eerste plaats de bepalin-
gen omtrent de kerk als rechtspersoon van belang, neergelegd in de
eerste titel van boek 2 BW. De regeling is complex; hetzelfde geldt
voor de nieuwe regeling volgens het voorstel van Invoeringswet
boeken 3-6 NBW.

Voorop staat dat (zelfstandige onderdelen van) kerkgenootschappen
rechtspersonen sui generis zijn. Te voorzien is dat dit in de toe-
komst ook uitdrukkelijk bepaald zal zijn ten aanzien van lichamen

waarin kerkgenootschappen zijn verenigd. Gezien het verschil in
organisatorische structuur van godsdienstige gemeenschappen, is
deze laatste uitbreiding, waardoor de rechtspersoonlijkheid buiten
twijfel zal staan, terecht. Rechtspersoonlijkheid is essentieel

voor het als organisatie optreden in het maatschappelijk verkeer.
Het past de wetgever mede door rekening te houden met het verschil
in structuur van godsdienstige gemeenschappen, hun de vrijheid te
laten vorm te geven aan hun organisatie zonder dat zij voor het

verkrijgen van rechtspersoonlijkheid zijn aangewezen op andere door
de wet omlijnde categorieen van rechtspersonen.
De wet geeft geen omschrijving van de begrippen kerkgenootschap

en zelfstandig onderdeel van een kerkgenootschap, en zal dit
evenmin doen ten aanzien van het lichaam waarin kerkgenootschappen
Zijn verenigd. Bij het interpreteren van deze begrippen heeft
vooral de rechter een taak. In de rechtspraak worden echter nauwe-
lijks algemeen toepasbare omschrijvingen gehanteerd. Voor een kerk-

genootschap formuleerde het Hof 's-Gravenhage onlangs als essentia-
lia het bestaan van een gestructureerde organisatie en de uitoefe-
ning van godsdienst.
Meer nog dan bij het begrip kerkgenootschap het geval is, is de

interpretatie van de begrippen zelfstandig onderdeel, en recente-
lijk ook de lichamen waarin kerkgenootschappen zijn verenigd,
onderwerp van discussie. Voor een zelfstandig onderdeel spelen hier
vragen een rol naar eventuele vereisten van expliciete kennisgeving
door het kerkgenootschap om een zelfstandig onderdeel in het leven
te willen roepen, van formele beinvloedingsmogelijkheden voor het
kerkgenootschap, en van inhoudelijke kenmerken. Tijdens de parle-
mentaire behandeling is enige onduidelijkheid ontstaan over de
inhoud van het begrip lichamen waarin kerkgenootschappen zijn ver-
enigd toen van regeringszijde een onverwacht enge interpretatie van

het begrip werd voorgestaan.
Aan de kwalificatie van de burgerrechtelijke begrippen kerkge-

nootschap, zelfstandig onderdeel en lichaam waarin kerkgenootschap-
pen zijn verenigd, zijn meer rechtsgevolgen verbonden dan alleen
dat van rechtspersoonlijkheid en tegen deze achtergrond krijgt de
interpretatie ervan meer relief. De discussie die over de betekenis

 

van de twee laatste begrippen wordt gevoerd, kan ook niet los

 
gezien worden van deze rechtsgevolgen, die betrekking hebben op de

' regelingsbevoegdheid van deze rechtspersonen, en de toepasselijk-
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heid van algemene bepalingen van rechtspersonenrecht.
Zowel de huidige als de voorgesteld.e--IBge-li».18 kepalen dat deze

rechtspersonen ge-regeerd  worden  door .het--eigen. statuut.._voor__Ever
niet in strij-d met de wet---Vbigens de huidige regeling zijn een

--

aantal met name genoemde algemene bepalingen van rechtspersonen-
recht (waaronder die betreffende verboden rechtspersonen, de ont-
binding daarvan en de toetsing van besluiten door de rechter) op
hen niet van toepassing. Hieruit mag overigens niet zonder meer tot

toepasselijkheid van de overige algemene bepalingen worden gecon-
cludeerd. Volgens de voorgestelde regeling zijn de algemene bepa-
lingen  op  &en  uitzondering..na-niet -val-toepassing,   zij  het  dat
analogis«le toepassing geoorloofd   i.s .voor zover  deze zich verdraogt
met   hel-itatullt   en -de   aard-yan_de._ondenlinge.verhoudingen.

Beide regelingen laten onduidelijkheden bestaan. Deze betreffen
"    "zowel de betekenis van de term  wet  als grens voor de vrijheid

(varierend van al het dwingend recht tot alleen fundamentele
regels), als het criterium voor het in concreto al of niet toe-

passen van algemene bepalingen. Bij het zoeken naar een antwoord of
nadere interpretatie kan de tekst van de Grondwet als zodanig, af-

gezien van het delegatieverbod, niet direct als richtsnoer gelden.
Gepoogd kan w61 worden om vanuit de vrijheid die de Grondwet mede
aan de kerkelijke organisatie beoogt te bieden tot een nadere
inhoudelijke interpretatie te komen.

_In_bet licht van de med« dpor de Grondwet_gegarandeerde vrijheid
van de kerk-e11.ki-organisatie. tegenov_er de staat past een terug-
houdende opstelling van de staat. De vrijheid van de kerk tegenover

de staat is niet onbeperkt. In uiterste gevallen moet de mogelijk-
heid   tot overheidgeptreden bestaan. Te-denken   valt  kijygorbeeld   aan
optreden door (marginale) toetsing  van. kerkelijke besluiten  aan  de
Koede trouy. Ook ontbinding zou in uiterste gevallen tot de moge-
lijkheden moeten behoren. Het is gewenst om hierover in de wet
zoveel mogelijk duidelijkheid te verschaffen.

Zowel bij de analyse van standpunten omtrent de interpretatie van
de term "wet" als omtrent de mogelijkheid van toepassing van de
algemene bepalingen die volgens de huidige regeling niet zijn
uitgesloten en analogische toepassing van algemene bepalingen die

dat w61 zijn, blijkt dat expliciet of impliciet criteria worden
aangelegd die betrekking hebben op intern of extern functioneren
van de kerkelijke organisatie of op de mogelijkheid tot civiel-

rechtelijke werking van de kerkelijke besluiten. Ook kan meer in
het bij zonder  de  wens tot derdenbescherming  een rol spelen. Hiermee
wordt een belangrijk punt geraakt.

Gezien de redelijke bepaaldheid van het criterium van de civiel-
rechtelijke werking van besluiten, kan op grond van dit criterium
inderdaad een nader onderscheid gemaakt worden. Burgerrechtelijke
reghts,Lormen  ziln, geheel onderworpen  aan de daarop algemeen  toe-
pasbea. regmla.  Voor kerks:1-1-,iki.normen_ geldL.dit- niet. Zij  zijn
e-chter wel onderKS'riIFEL.aan-fIindamentele .rechtsnormen.
Om niet uitsluitend het formele criterium van de al of niet kerk-

rechtelijke aard van de rechtsbetrekking bepalend te laten zijn
voor de regelingsbevoegdheid en toepasselijkheid van algemene

bepalingen, zou nog een inhoudelijke correctie aangebracht kunnen
worden door (zelfstandige onderdelen van) kerkgenootschappen en
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lichamen waarin zij zijn verenigd te laten delen in dit rechts-

regime voor zover zij niet voornamelijk of uitsluitend economische
of sociaal-maatschappelijke doeleinden nastreven. De organisaties
met een meer administratieve inslag worden daaronder niet begrepen.
Artikel 1 van de Wet op de kerkgenootschappen gaf in zoverre reeds
een nadere aanduiding door te spreken van de vrijheid van hetgeen

"
betreft de "godsdienst en de uitoefening daarvan in hunne boezem .

Uitdrukkelijke vaststelling in de wet zelf omtrent de reikwijdte
en  mogelij ke toepassing behoort vanzel fsprekend  ook  tot   de  moge-
lijkheden. Zo bevat het voorstel van Algemene wet gelijke behande-
ling uitdrukkelijke uitzonderingsbepalingen ten aanzien van kerk en

godsdienst. De schrapping bij amendement van de bepaling in het
voorstel van Wet persoonsregistraties die een erkenning vormde van
de positie van de kerkelijke organisatie, betekent op zichzelf niet
dat met de kerkelijke organisatie in de uitvoeringswetgeving geen
rekening kan of zal worden gehouden. Toetsing van de gedelegeerde
wetgeving aan de Grondwet blijft natuurlijk mogelijk; van uit-
drukkelijke bepaling bij wet gaat in dit verband toch een reele

extra waarborg uit, aangezien daarin een mede door de Grondwet om-
vatte garantie ten aanzien van de kerkelijke organisatie duidelijk
wordt geconcretiseerd.

I

ho·didg  socgalomeerbekehitgkrelhfspraak  wordde j :rgdnuahceerdetie
tussen kerkelijke organisatie en geestelijke. Daarbij wordt de aard
van de rechtsbetrekking tussen geestelijke en zijn werkgever tot in
detail geanalyseerd. De aard van de_arbaid-is-_njel meer het onder-
scheidend criterium. Dit leidt ertoe dat van toepasselijkheid van
de-bedoeldd-wetg-eving eerder sprake is dan voorheen werd aangeno-
men. Ook buiten het terrein van de sociale verzekeringsrechtspraak

kan een dergelijke benadering van belang zijn. Zo gaat de Wet op de
ondernemingsraden bijvoorbeeld uit van de aanwezigheid van burger-
rechtelijke arbeidsverhoudingen. In de fiscale rechtspraak wordt de
arbeidsverhouding tussen geestelijke en kerk in beginsel niet als

burgerrechtelijk van karakter beschouwd.
Ee-8.-erkenning  van  de   vrij heid van kerkelij ke organisatie biedt

ook het BBA. door_bil 9111@laR van personen die een geesteliik ambt
vervullen  geen....x-Q-Qrafgaande...vergunning   van  de- Directeur   van _bet
Gewe--tel:Lik.Arbeidshur.gall te vereisen. Opmerkelij k 16 .wel-dat  in  de
constructie van de wet uitgegaan liikt te worden van een arbeids-
f€Fl'i5uirrrig-naar burgerlijk recht- -waarvoor  nad_e-re  bep<lingen  &n-weer
Ultlonderineen hieroD worden_g . n..De rechtspraak ge.t in dll
verband_-in_-iede rE-Wl-llf-t_Ya-n..31%aa-nyezighe»_Yin_een  dergelljke
arbeidsverhouding tussen-geestelijke en godsdienstig genootschap.
Ook-'dd Vi·eem-TIingS;iEirculaire--I 982-6-ddRE'-t Frailig -111e7PTZ-vaTr-de
burgerrechtelijke aard van de verhouding tussen geestelijke en
godsdienstig genootschap. De bepalingen in de Vreemdelingencircu-
laire omtrent toelating van buitenlandse godsdienstleraren

verdienen echter in ander verband nog meer aandacht: zij vormen een
inbreuk op de vrijheid van kerkelijke organisatie en komen daarbij
in strijd met het grondwettelijk delegatieverbod. Ook wanneer
dezelfde bepalingen bij wet in formele zin zouden worden
vastgelegd, zouden zij in het licht van artikel 6, eerste lid,
weinig waardering verdienen vanwege het preventief toezicht dat de
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overheid hier uitoefent; een vorm van toezicht die ten aanzien van
de kerkelijke organisatie als zodanig sinds de vorige eeuw gaande-
weg heeft afgedaan.
Speciale rechten van kerkgenootschappen zijn momenteel aan veran-

dering onderheving. Het gaat hierbij om schrapping van rechten of
om een geheel nieuwe vormgeving daarvan. Het voormalige inzagerecht
in belastinggegevens en het inlichtingenrecht in het kader van de
bevolkingsboekhouding zijn te zien als waarborgen voor de kerke-

lijke organisatie door actief overheidsoptreden. Bij de ontwikke-
lingen die zich op dit terrein voordoen spelen andere grondrechten
een rol.

De financiele verhouding tussen kerk en staat
In de fundering van de subsidiering zoals zij nu plaatsvindt aan

of ten behoeve van kerkgenootschappen, zijn verschillende patronen
te herkennen. Subsidiering vindt allereerst plaats als uitvloeisel
van de uitvoering van een niet tot kerkgenootschappen beperkte

overheidstaak op een bepaald beleidsterrein, zoals bijvoorbeeld de
subsidiering van restauratie van kerkgebouwen in het kader van de

monumentenzorg.
Een tweede rechtvaardiging wordt gevonden in het belang dat de

organisaties zelf vertegenwoordigen en is vooral te vinden bij de

fiscale faciliteiten die voor de genootschappen zelf en hun begun-
stigers in het leven zijn geroepen.
Een derde type van fundering van subsidiering gaat uit van de

sociale component die het recht van godsdienstvrijheid ook heeft.
Positief overheidsoptreden zoals in de vorm van subsidiering kan op
zijn  plaats   zijn  om de daadwerkelij ke uitoefening van godsdienst-
vrijheid mogelijk te maken. Dit type van fundering heeft voorname-

lijk uitwerking gevonden in de literatuur en wordt daarbij vooral
in verband gebracht met de bekostiging van de overheid van catego-
riale geestelijke verzorging.
De drie typen van fundering van subsidiering ten aanzien van

concrete vormen van steunverlening door de overheid aan of ten

behoeve van kerkgenootschappen vertonen een opmerkelijke congruen-
tie met de verschillende wijzen waarop de Grondwet een basis
verschaft voor financiele betrekkingen tussen kerk en staat. Deze
constatering maakt des te meer duidelijk dat voor subsidiering van

kerkgenootschappen in het huidige constitutionele bestel plaats is.
Het beginsel van scheiding van kerk en staat, dat vaak als argument
ter afwijzing van dergelijke subsidiering gehanteerd wordt, vormt

zoals het in samenhang met de beginselen van neutraliteit en gods-
dienstvrijheid constitutioneel uitdrukking heeft gekregen, hiervoor
als zodanig geen belemmering.

Gemeenschappelijke godsdienstvrijheid
De positie van de kerkelijke organisatie komt niet alleen tot

uitdrukking in wetgeving en jurisprudentie die betrekking hebben op
de kerkelijke organisatie als zodanig of op de financiele verhou-
ding tussen kerk en staat. Het organisatorische element werkt door

in wetgeving betreffende de gemeenschappelijke godsdienstvrijheid.
Deze doorwerking blijkt op verschillende manieren. In de eerste
plaats veronderstellen sommige bepalingen een uitoefening van
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godsdienst in kerkgenootschappelijk verband. In de tweede plaats

worden kerkgenootschappen uitdrukkelijk in wettelijke bepalingen
betrokken.

De in wetgeving veronderstelde kerkgenootschappelijke band,
veelal tot uitdrukking gebracht door toevoeging van het woord
"openbaar", is enigszins aan het verflauwen. Niet alleen het besef
van de betekenis van het begrip "openbaar" ter aanduiding van die
band is afgenomen, ook bij het (opnieuw) redigeren van wettelijke
bepalingen wordt het begrip wel achterwege gelaten. In tegenstel-
ling tot artikel 184 oud, bevat artikel 6 Grondwet geen verwijzing

naar genootschappelijke uitoefening; de zinsnede "in gemeenschap
met anderen" omvat overigens ook de genootschappelijke uitoefening
van godsdienst. Deze verwijzing komt evenmin terug in wettelijke
bepalingen die met het oog op de grondwettelijke gelijkstelling
zich qua werkingssfeer ook tot levensovertuiging uitstrekken. De

Wet openbare manifestaties legt geen genootschappelijk criterium
aan. Hij houdt hiermee w61 rekening door ten aanzien van op vooraf
bepaalbare tijdstippen regelmatig terugkerende samenkomsten tot

belijdenis van godsdienst of levensovertuiging, die uitgaan van een
(zelfstandig onderdeel) van een kerkgenootschap of een genootschap
op geestelijke grondslag te bepalen dat eenmalige kennisgeving aan
het gemeentebestuur voldoende is en biedt daarmee voor deze uitin-
gen een verdergaande garantie. Bij de wijziging van de artikelen
145 en 146 Sr., die strafbaarstelling van verhinderen of storen van
de daarin genoemde bijeenkomsten en plechtigheden uitbreidt tot

andere uitingen van godsdienst of levensovertuiging, komt het
begrip w61 terug. Blijkens de parlementaire behandeling moet bij

"openbare" samenkomst gedacht worden aan een samenkomst op een
plaats die openstaat voor publiek of een voor publiek toegankelijke
samenkomst. Het voorstel van Algemene wet op het binnentreden
verklaart het binnentredingsverbod van artikel 12 van toepassing
voor "ruimten bestemd voor godsdienstoefeningen of bezinnings-
samenkomsten van levensbeschouwelijke aard, gedurende de gods-
dienstoe fening of bezinningssamenkomst". Het woord "openbaar"  komt
ook nu niet voor in het binnentredingsverbod van artikel 123 Sv.,
dat alleen op godsdienst betrekking heeft: ter verruiming van het
verbod is het woord indertijd uit het oorspronkelijke voorstel
geschrapt.
De kerkgenootschappelijke band is in een aantal andere bepalingen

nog wel aanwezig. Heel duidelijk hierover is de Zondagswet, die in
verschillende bepalingen waarborgen voor een ongehinderde "openbare
eredienst" bevat, en overigens ook spreekt van rust- of feestdagen
door kerkgenootschappen als zodanig bestempeld. Ook in enkele bepa-
lingen van noodwetgeving komt nog het begrip "openbare godsdienst-
oefeningen"  voor.  Van de antilaster en -discriminatiebepalingen
neergelegd in de artikelen 147, 147a en 429 bis Sr. refereert voor-
al het eerste artikel aan kerkelijke godsdienstoefeningen; in de
andere bepalingen is hiervan geabstraheerd.

In wetsbepalingen op specifieke terreinen van overheidszorg die

rekening houden met de gemeenschappelijke godsdienstvrijheid door
uitzonderingen op de algemene regels te scheppen en eventueel
speciale faciliteiten te bieden, spelen kerkgenootschappen een

duidelijke rol. Zo noemt het Vleeskeuringsbesluit bepaalde genoot-
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schappen bij naam en betrekt het met name aangeduide vertegenwoor-
digers van die genootschappen bij de besluitvorming in het kader
van die bepalingen. De mediawetgeving bevat bepalingen omtrent
onder meer toewijzing van zendtijd aan kerkgenootschappen. Kerkge-

nootschappen worden ook genoemd in de Wet op de lijkbezorging.
Bij de beoordeling van de doorwerking van de positie van kerkge-

nootschappen in bepalingen die betrekking hebben op gemeenschappe-
lijke uitoefening van godsdienst moet onderscheid gemaakt worden.
Waar het wetgeving betreft die faciliteiten of uitzonderingen
scheppen waar naar hun aard gestructureerde organisaties vereist
zijn, zoals bijvoorbeeld  bij de media,   is deze doorwerking terecht.
Ook waar dat niet het geval is, is de koppeling die met het organi-
satorische geheel wordt gelegd, veelal voor de hand liggend. Dit is
bijvoorbeeld het geval bij de bescherming die de Zondagswet biedt,
vooral waar het de zondagochtend betreft. Uitbreiding van de be-
staande bepalingen zou gezien het specifieke karakter van de wet
vooral symbolisch zijn. De vanzelfsprekendheid van de koppeling aan
de kerkelijke organisatie kan in de loop van de tijd verdwijnen,

hetgeen blijkt bij de hierboven genoemde (voorgestelde) regelingen
waarin de kerkelijke organisatie op de achtergrond is geraakt. De
consequentie is een zekere verruiming van de vrijheid.

Individuele godsdienstvrijheid
Evenals bij de juridische vormgeving aan de gemeenschappelijke

belijdenisvrijheid de kerkelijke organisatie een rol speelt, is de
individuele godsdienstvrijheid niet los te denken van de collec-

tieve uitoefening. Het belang van het referentiekader van de col-
lectieve uitoefening bij de waarborg van de individuele godsdienst-
vrijheid blijkt in zowel jurisprudentie als wetgeving.

In de rechtspraak is verschillende keren zijdelings de betekenis
van het collectieve element voor de garantie van de individuele
godsdienstvrijheid aan de orde gekomen. Hoewel de rechter hierover
geen expliciete uitspraak heeft gedaan, bestaat de indruk dat bij
de beoordeling van het beroep op godsdienstvrijheid als gegaran-
deerd door verdragsbepalingen en (Grond)wet de gemeenschappelijke
aanvaarding van godsdienstige gebruiken meespeelt.
Dit geldt ook voor de houding van de rechter bij een beroep op

(godsdienstig) geweten buiten (grond)wettelijke bepalingen of
verdragsbepalingen om. Behalve waar het een terrein betreft waarop

de maatschappelijke opvattingen sterk in beweging zijn zonder dat
de wetgever hierop tijdig heeft gereageerd, zoals het geval is bij

het vraagstuk van de euthanasie, heeft een beroep op (godsdienstig)
geweten buiten de wet om niet vaak succes. Ook hier lijkt het een
rol te spelen of een beroep op individuele opvattingen wordt
gedaan, of op overtuigingen die maatschappelijk gedragen worden.
Enige terughoudendheid van de rechter bij een beroep op geweten
buiten wetsbepalingen om is te begrijpen. Meer dan bij een beoorde-

ling van een beroep op een in (Grond)wet of verdragsbepaling gega-
randeerd grondrecht, worden hier fundamenten van de verhouding tus-
sen wetgever en rechter in een democratische rechtsstaat geraakt.
Op het terrein van de wetgeving is voor het honoreren van indivi-

duele opvattingen een collectief draagvlak nodig: wettelijke
bepalingen die expliciet rekening houden met godsdienstige overtui-
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gingen komen - begrij pelijkerwijze - slechts tot stand wanneer  aan-
nemelijk of voorzienbaar is dat daar een - gerechtvaardigde -
behoefte aan bestaat. Zo houdt de wetgever onder meer rekening met
godsdienstige bezwaren tegen het afsluiten van verzekeringen, medi-

sche ingrepen, en militaire dienstplicht. Juist het gegeven van de
beperkte mogelijkheden die de wetgever in dit verband heeft, zou
voor de rechter een aanleiding moeten zijn bij een beroep op indi-
viduele godsdienstvrijheid niet te sterk te redeneren vanuit col-
lectief aanvaarde patronen, maar dit beroep op zijn eigen merites
te beoordelen.

Bij het rekening houden met godsdienstige overtuigingen heeft de
wetgever de band met de kerkelijke organisatie wel als uitgangspunt
gekozen. De geschiedenis van het eedsvraagstuk laat zien dat lange
tijd het standpunt van het kerkgenootschap waartoe men behoorde en

niet de eigen godsdienstige overtuiging bepalend was voor de moge-
lijkheid tot afwijken van de algemeen geldende regeling. De dienst-

plichtwetgeving kent aan het hebben van een bepaalde hoedanigheid
belang toe voor vrijstelling van militaire dienst, daarbij abstra-
herend van persoonlijke overtuigingen. Ook volgens wettelijke bepa-
lingen omtrent het al of niet verrichten van arbeid op godsdien-
stige feest- of rustdagen, zoals van de Arbeidswet 1919, is tradi-

tioneel het kerkgenootschap waartoe men behoort, van belang. De
Winkelsluitingswet 1976 neemt hiervan enige afstand; de voorgestel-
de  bepalingen  van de Ambtenarenwet  1929 - zoals onlangs gewijzigd -
en de bepalingen van de voorgestelde wijziging van de Militaire
Ambtenarenwet 1931 en de Wet rechtstoestand dienstplichtigen laten
een verdergaande "individualisering" zien door te spreken van de
voor de (militair) ambtenaar of dienstplichtige "op grond van zijn
godsdienst geldende feest- of rustdagen".

Het begrip "belijden"
Voor alle elementen van de verhouding tussen kerk en staat is de

betekenis van het juridische begrip "belijden" van belang. Voor de
gemeenschappelijke en individuele uitoefening heeft de interpre-
tatie van dit begrip door de rechter in het bijzonder betekenis.

Over de interpretatie van het begrip "belijden" van artikel 6
Grondwet bestaat nog niet veel jurisprudentie; w61 over de inhoud
van het "belijden" van een godsdienst of levensovertuiging in de
zin van de artikelen 9 van het Europees Verdrag en artikel 18 van
het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rech-
ten. Bij de interpretatie van dit begrip heeft de rechter zowel ten

aanzien van de individuele als de gemeenschappelijke godsdienst-
oefening een opmerkelijke terughoudendheid aan de dag gelegd.
De terughoudendheid ten aanzien van gemeenschappelijke belijde-

nisvrijheid komt heel duidelijk naar voren in de jurisprudentie van
de Hoge Raad betreffende het houden van of deelnemen aan of
oproepen tot optochten en betogingen of het houden van toespraken

in het openbaar. Merkwaardigerwijs heeft hier uiteindelijk de
restrictieve interpretatie van het begrip (openbare) "godsdienst-
oe fening"  tot een grotere vrijheid geleid. Terwijl het processie-
verbod gehandhaafd bleef, werden de gemeentelijke regelingen be-
treffende collectieve uitingen coulanter. De restrictieve inter-
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pretatie van belijden bleef echter niet beperkt tot het terrein van

de optochten en betogingen.
De Hoge Raad heeft in verschillende arresten waar de individuele

godsdienstvrijheid  in het geding  was, een negatieve omschrij ving
van de betekenis van het verdragsartikel gegeven en deze daarbij
sterk toegespitst op de omstandigheden van het concrete geval. Dit

betekent dat hij nauwelijks een motivering gaf, maar in feite
alleen een constatering van de verwerping van het beroep.

De arresten waarin w61 enige motivering gegeven is, laten het een
en ander zien over de interpretatie van de inhoud van de in de
verdragsbepalingen voorkomende begrippen geweten, godsdienst en
levensovertuiging. Zowel ten aanzien van de uitoefening van vrij-

heid van geweten als van godsdienst en levensovertuiging overwoog
de rechter dat deze niet inhoudt een toetsing van wetten aan het

eigen besef van goed en kwaad, c.q. aan zijn godsdienstige opvat-
tingen of aan zijn overtuiging, laat staan het trekken van conse-
quenties uit deze opvattingen. Deze interpretatie is niet te rijmen

met de bedoeling van de betreffende verdragsbepalingen die in prin-
cipe ook de vrijheid van handelen op. basis van de overtuiging
garanderen.
De Afdeling rechtspraak van de Raad van State vatte de vrijheid

van godsdienst in een recente uitspraak (antroposofische huisarts)
ruimer op. Desalniettemin bouwde zij een restrictie in door als
criterium een "naar objectieve maatstaven directe uitdrukking" van
de overtuiging te stellen, hetgeen betekent dat zij het beroep
beoordeelde tegen de achtergrond van gemeenschappelijk aanvaarde

opvattingen en gebruiken.
De restrictieve interpretatie van het begrip belijden leidt ertoe

dat de rechter niet toekomt aan toetsing van de omstreden wette-
lijke bepalingen aan de beperkingsclausules, terwijl juist deze

toetsing aangewezen is. Dit geldt niet alleen bij de beoordeling
van een beroep op de genoemde verdragsbepalingen; bij een beroep op
artikel 6 Grondwet geldt dit evenzeer.
Vermeden moet ook worden onduidelijkheid te laten bestaan over de

vraag waarom een beroep niet gehonoreerd wordt. Niet in alle uit-
spraken is duidelijk of het beroep in principe wordt gehonoreerd,
maar wordt afgewezen wegens een geoorloofde beperking, dan wel of
het beroep op godsdienstvrijheid op zichzelf al wordt afgewezen.
Bij toetsing aan artikel 6 Grondwet speelt dit ook. De constructie

dat de rechter in het midden laat of het beroep op godsdienst
terecht is met de overweging dat zou hiervan sprake zijn, de clau-

sulering de beperking zou rechtvaardigen, is evenmin erg gelukkig.
Erkenning van de ruime betekenis van het eigenlijk gegarandeerde
recht, en beoordeling van de betreffende regelingen in het licht
van de clausules, bewerkt dat het grondrecht een werkelijk kriti-
sche functie kan vervullen, ook ten aanzien van regelingen die in

het verleden wellicht gerechtvaardigd waren, maar dit onder de hui-
dige omstandigheden misschien niet meer zijn.
De kracht van de verklaring van terughoudendheid bij rechterlijke

toetsing die wordt gezocht in de leer van de machtenscheiding heeft
afgedaan. Niet op alle rechtsgebieden is de rechter immers even
terughoudend. Zo vertoont het optreden van de Hoge Raad op het ter-

rein van het personen- en familierecht momenteel duidelijk activi-
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stische trekken, - een rechtsgebied waarop algemene maatschappe-

lijke opvattingen in een stroomversnelling zijn geraakt zonder dat
de wetgever deze ontwikkelingen heeft kunnen bijhouden.

Grondwettelijke gelijkstelling
In de ontwikkelingen die zich voordoen in de verhouding tussen

kerk en staat speelt de grondwettelijke gelijkstelling tussen
godsdiensten onderling en tussen godsdienst en levensovertuiging

een rol. Niet op alle rechtsgebieden doet de grondwettelijke
gelijkstelling zich echter even sterk gelden en waar dit wel het
geval is, lopen de gevolgen voor de kerk uiteen.
Het rechtspersonenrecht neemt een speciale positie in. Het begrip

(zelfstandig onderdeel van een) kerkgenootschap wordt in de litera-
tuur veelal beperkt geacht tot joodse en christelijke organisaties.

Hierbij wordt een beroep gedaan op zowel principiele argumenten als
op het systeem van het rechtspersonenrecht zelf. Andere genoot-
schappen op geestelijke grondslag delen volgens het huidige stelsel
in de uitzonderingspositie van toepasselijkheid van algemene

bepalingen. Volgens het voorgestelde stelsel verliezen zij deze
positie. De handhaving van de uitzonderingspositie voor (zelfstan-
dige onderdelen van) kerkgenootschappen werd gerechtvaardigd geacht
en gewezen werd op de aanscherping van de algemene bepalingen.
Wanneer men nu deze uitzonderingspositie van kerkgenootschappen
ziet in het perspectief van de verhouding tussen kerk en staat, dan

is het niet juist - zelfs niet om wetstechnische redenen - om deze
positie te beperken tot bepaalde godsdiensten. Ook genootschappen

op geestelijke grondslag met een andere wettelijke organisatievorm,
zoals een vereniging, zal de uitzonderingspositie ten deel moeten
vallen.

Buiten het rechtspersonenrecht is een ruime interpretatie van het
begrip kerkgenootschap w61 gangbaar. Dit betekent echter niet dat
er geen wetten zijn die zich impliciet of expliciet tot bepaalde

genootschappen uitstrekken. Zo brengt het karakter van de Zondags-
wet een werkingssfeer mee die zich slechts tot de christelijke

godsdienst uitstrekt. Dit blijkt verder uitdrukkelijk uit de consi-
derans van de wet en uit de toelichting op de recent doorgevoerde
Wijzigingen in de wet. Ook de Vleeskeuringswet en het Vleeskeu-
ringsbesluit hebben in de van toepassing zijnde bepalingen slechts

betrekking op enkele godsdiensten. Zij scheppen faciliteiten voor
het slachten volgens de islamitische en israelitische ritus. Vol-

gens de voorgestelde wijzigingen in de Wet op de lijkbezorging zal
het mogelijk worden bij algemene maatregel van bestuur nadere
regels te stellen die tegemoetkomen aan niet-joods of -christelijk

geinspireerde gebruiken. In deze wettelijke regelingen wordt reke-
ning gehouden met godsdienst door juist waar voor bepaalde richtin-
gen de afwezigheid van specifieke waarborgen gevoeld wordt, moge-lijkheden voor de uitoefening nader te omlijnen.
Hetzelfde doet zich voor bij de artikelen 147, 147a en 429 bis

Sr. die zich in principe wel voor alle godsdiensten laten toepas-

sen, maar waar in overeenkomstige redactie een toepassing tot
levensovertuiging zich minder goed laat voorstellen. Van het wet-
telijk verbod tot beperking van de godsdienstige en staatkundige
vrijheid, vindt incidenteel uitbreiding met het verbod tot
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beperking van de vrijheid van levensovertuiging plaats.
Hoewel ook v66r 1983 op verschillende terreinen uitbreiding van de

werkingssfeer van bepalingen tot levensovertuiging heeft plaats-

gevonden, zoals in de voormalige omroepwetgeving, de antilaster en
-discriminatiebepalingen van de artikelen 137c-e Sr., en bepalingen
omtrent categoriale geestelijke verzorging, heeft de Grondwets-
herziening van 1983 een verdere impuls in deze richting gegeven.
Voorbeelden zijn in dit besluit al eerder genoemd. De uitbreiding
tot levensovertuiging heeft in sommige gevallen ook een zekere
verruiming voor godsdienst meegebracht doordat in bepalingen over

gemeenschappelijke of individuele godsdienstvrijheid de kerkge-
nootschappelijke binding werd losgelaten. Niet in alle gevallen
waarbij de grondwettelijke gelijkstelling een rol speelt in de
juridische ontwikkelingen, heeft dit voor de kerk dezelfde conse-
quenties.

Een ruime opvatting van het begrip "geestelijk ambt" huldigt de
Hoge  Raad  in het kader   van de uitleg van artikel 2, eerste   lid,
ahnhef  ed  onddr -E,  van_ het  BBA  dat voor ontslag van personen  die
een geestelijk ambt bekleden als uitzondering geen vergunning van
de  Directeur  van het Gewestelijk Arbeidsbureau vereist. De_119ge
Raad beoordeelde de bepaling in het licht van haar betekenis in de
verhouding tussen- Terk-e 110_yilififfisatie "enstaat. Een beperkte
interpretatie van het begrip waarbij een islamitische imam niet als
vervuller van een "geestelijk ambt" zou worden aangemerkt zou
volgens de Hoge Raad leiden tot "een onaanvaardbaar onderscheid
tussen de verschillende in Nederland beleden godsdiensten". Het
argument dat de imam verder geen ontslagbescherming genoot achtte
de  Hoge  Raad  in dit opzicht niet relevant.  In  deze  uitspraak  werd,
anders dan in de sociale verzekeringsrechtspraak, de aard van de
arbeid voorop gestel-di en niet de aard van de juridische relatie
tussen imR-m -ed--TAl-amitische organisatie.

De gfEridiettllijke gelijkstelling doet zich ook gelden ten aan-
zien van (vormgeving van) het inzagerecht in de inkomstenbelasting
en het inlichtingenrecht betreffende de bevolkingsboekhouding.  Bij
de afschaffing van artikel 86 van de Wet op de inkomstenbelasting
1964 werd gewezen op de betekenis van het gelijkheidsbeginsel voor
de verhouding tussen kerkgenootschappen en andere niet-overheids-

organisaties. Ook werd de opkomst van nieuwe religieuze bewegingen
als "extra dimensie" beschouwd. Dit laatste element speelt  ook  mee
in de literatuur, onder meer bij de argumentatie tegen handhaving

van het inlichtingenrecht betreffende de bevolkingsboekhouding. De
gelijkstelling vervult hier een rol bij de argumentatie tot af-

schaffing of verzwakking van rechten van kerkgenootschappen.
De grondwettelijke gelijkstelling kan op zichzelf nooit een

voldoende reden vormen om te komen tot het besluit tot handhaving

of juist schrapping van regelingen. Steeds zullen hieraan, uit-
drukkelijk of niet, andere motieven voorafgaan. Zo is in het wet-
gevingsproces bij het inlichtingenrecht en inzagerecht gerefereerd
aan de persoonlijke levenssfeer van de burger en werd ook het
beginsel van scheiding van kerk en staat aangedragen. Door artikel
2, eerste lid, aanhef en onder c van het BBA in het licht van de
verhouding_ tussen_ kerk en staat te rechtvaardigen,  kon  de  Hoge  Raad
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met recht het gelijkheidsbeginsel aanvoeren. Niet altijd kan duide-
lijk inzicht worden verkregen.

Ook in de financiele verhouding tussen kerk en staat speelt het
gelijkheidsbeginsel een rol. De drie patronen van fundering van
subsidiering ten behoeve van kerkgenootschappen maken niet alleen

beoordeling ervan in het licht van de grondrechten mogelijk, zij
verschaffen ook een maatstaf ter beoordeling van de consequentie
van het gevoerde beleid. Zo bleek dat van een consequente toepas-
sing van "sectorale" subsidioring (zie hoofdstuk VIII) geen sprake

was door de afwijzing door de Tweede Kamer van overheidssteun voor
oprichting van gebedsruimten die was voorgesteld in het kader van
het minderhedenbeleid. Het gelijkheidsbeginsel werkt ook door bij
de verdeling van subsidie naar gezindte. Ook bij de subsidiering
gaat aan de vraag naar de betekenis van de gelijkstelling voor de
gezindten onderling, de vraag naar de wenselijkheid en constitu-
tionele geoorloofdheid vooraf.

Beperking van godsdienstvrijheid
Het stelsel van beperkingen van grondwettelijke grondrechten op

zich is eenvoudig, de toepassing van het stelsel is dit minder. Bij

analyse van de wettelijke bepalingen die betrekking hebben op gods-
dienst, blijkt niet alleen dat de regelingen op verschillende over-
heidsniveaus zijn uitgevaardigd, maar ook dat de wijze waarop de
godsdienst in die bepalingen aan de orde is, uiteenloopt. Juist het
verschil in karakter van de regelingen compliceert de beoordeling
uit grondwettelijk oogpunt van de keuze van het niveau waarop de
regelingen zijn getroffen.

Er zijn verschillende wijzen waarop godsdienst in de wetgeving
een rol speelt. In de eerste plaats zijn er regelingen die een

verplichtende norm formuleren en daarmee samenhangend uitdrukkelijk
een beperking van godsdienstvrijheid introduceren. Dit is onder
meer het geval bij artikel 449 Sr. dat voorafgaand aan een kerke-
lijke huwelijksplechtigheid een rechtsgeldig burgerlijk huwelijk
vereist. Artikel 9 van de Wet openbare manifestaties over manifes-
taties op enkele bijzondere plaatsen, formuleert in het eerste lid
een norm, waardoor een beperking van de godsdienstvrijheid en de
vrijheid van levensovertuiging ingevoerd wordt; hetzelfde geldt
voor de recente wijzigingen in de Zondagswet. Ook het vereiste van
voorafgaande goedkeuring voor de toelating van buitenlandse gods-
dienstleraren die door de Vreemdelingencirculaire 1982 geeist

wordt, vormt een beperking van godsdienstvrijheid. Voor dergelijke
bepalingen kan eenvoudig de maatstaf van de grondwettelijke beper-
kingssystematiek warden aangelegd. Voor zover het niet gaat om de
uitoefening buiten gebouwen en besloten plaatsen is delegatie niet
geoorloofd.
Door hun redactie of juridische constructie zijn sommige bepalin-

gen niet zo makkelijk te herkennen als een beperking van een grond-
recht. Dit is onder meer het geval bij artikel 10 van de Wet open-
bare manifestaties dat klokgelui ter gelegenheid van godsdienstige

en levensbeschouwelijke plechtigheden en lijkplechtigheden en op-
roepen tot het belijden van godsdienst of levensovertuiging toe-
staat en tegelijkertijd bepaalt dat de gemeenteraad bevoegd is tot
het nader reguleren van ervan. Het lijkt een positieve bepaling; er
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wordt immers iets toegestaan. Er is echter meer aan de hand: om tot
klokgelui over te kunnen gaan is in het licht van de gegarandeerde
vrijheid van godsdienst helemaal geen toestemming nodig. De bepa-

ling functioneert in werkelijkheid als formeel-wettelijke basis om
beperkingen mogelijk te maken door de gemeenteraad. Artikel 125a

van de Ambtenarenwet 1929 en de voorgestelde overeenkomstige bepa-
lingen van de Militaire Ambtenarenwet 1931 en de Wet rechtstoestand
dienstplichtigen die betrekking hebben op dienstverrichting op
feest- of rustdagen, staan iets toe, met een clausulering. Door

deze redactie komt, anders dan in het oorspronkelijke voorstel, wel
de nadruk te liggen op de geoorloofdheid. De noodzaak van de bepa-

ling moet echter gezocht worden in de mogelijkheid tot beperking.

Andere bepalingen betreffende godsdienst worden getroffen binnen
het kader van de regeling van een bepaald onderwerp waardoor de
vrijheid van godsdienst beperkt zou kunnen worden. Deze bepalingen
maken een uitzondering op de algemene regels, om de uitoefening van
godsdienst niet te belemmeren. De uitzonderingen die in de ver-
schillendesociaJe yerzekeringswetten zijn opgenomen,  en in de Wet
aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen scheppen zo uitzonde-
ringsmogelijkheden voor gewetensbezwaarden; daarbij geven zij zelf,
of de uitvoeringsregelingen, aan wat het criterium voor het ge-
wetensbezwaar is en wat onder meer de verlangde tegenprestatie.
Uitzonderingen op de algemene regels met het doel tegemoet te komen

aan godsdienstige wensen worden ook geschapen door onder meer de
Vleeskeuringswet en het Vleeskeuringsbesluit; in het besluit zijn
de procedures en nadere bepalingen te vinden.

Verder dan de regelingen die alleen een uitzondering scheppen
gaan de regelingen die naast de uitzondering ook faciliteiten
scheppen, of uitsluitend faciliteiten bieden; een grens valt
overigens niet altijd even scherp te trekken. Er is dan niet zozeer

sprake van een zich geheel aan de werkingssfeer van de algemene
regeling onttrekken, maar van het creeren van een uitzonderings-
regime binnen het kader van de algemene regeling. De Mediawet en de
Wet op de lijkbezorging vallen onder de laatste categorie. Ook
regelingen die betrekking hebben op categoriale geestelijke ver-
zorging hebben dit karakter.
Op deze regelingen is het beperkingssysteem van grondwettelijke

grondrechten in combinatie met het door artikel 6 Grondwet gehan-
teerde onderscheid tussen uitoefening binnen en buiten gebouwen en
besloten plaatsen niet toegesneden. Deze regelingen zijn niet te
zien als beperkingen van grondrechten in de strikte zin des woords.
Zij formuleren uitzonderingsmogelijkheden met het oog op de uit-
oefening van godsdienst. In de omlijning van de faciliteiten houden
Zij vanzelfsprekend tegelijkertijd ook een begrenzing in.
De verschillende regelingen lopen onderling nogal uiteen in het

niveau waarop de uitzonderingen en faciliteiten juridisch zijn
uitgevaardigd. De genoemde regelingen die duidelijk een beperking
behelzen, worden op formeel-wettelijk niveau getild en in verband
gebracht met de grondwettelijke bepaling van artikel 6. In het
formuleren van normen zonder discretionaire beoordelingsruimte zijn
zij overigens niet steeds geslaagd.

Bij de overige bepalingen zijn bij de wijzigingen verschillende
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ontwikkelingen waar te nemen: naast het streven om een formeel-wet-
telijke basis te verschaffen aan de verschillende regelingen, wordt
juist om godsdienstvrijheid te garanderen gedelegeerde wetgeving
aangewezen geacht. De basis die de wet in formele zin geeft vari-
eert van redelijk concreet tot uiterst vaag.

Algemene en bijzondere beperkingen
De beoordeling van de grondwettelijke systematiek en de ontwik-

kelingen inzake beperkingen van grondrechten kan niet los gezien
worden van het vraagstuk van algemene en bijzondere beperkingen.
De leer die tijdens de Grondwetsherziening van 1983 inzake

algemene en bijzondere beperkingen is aanvaard, erkent dat de te
waarborgen godsdienstvrijheid zich ook kan uitstrekken buiten
terreinen die door de wetgever (in formele zin) zijn voorzien. Het
gaat daarbij om bepalingen die niet tot doel hebben de vrijheid te

beperken, maar die dit als neveneffect met zich brengen. De grond-
wettelijke beperkingssystematiek geldt voor deze beperkingen
onverkort.

Dit uitgangspunt werpt mede een licht op de beoordeling van het
karakter van wettelijke bepalingen die rekening houden met gods-
dienst door een uitzondering op de algemene regels te verschaffen

of speciale faciliteiten in het leven roepen. Met name bij de uit-
zonderingen geldt dat indien deze uitzonderingsbepalingen niet
opgenomen waren, deze wettelijke bepalingen een algemene beperking
hadden gevormd. De uitzonderingen en faciliteiten zijn als zodanig
dus te beschouwen als waarborgen tegen algemene beperkingen. Moeten
deze waarborgen tegen algemene beperkingen ook uitgevaardigd worden

op hetzelfde niveau als een beperking zelf uitgevaardigd moet
worden? Of kan volstaan worden met een algemene aanduiding door de
wet in formele zin, of zelfs helemaal geen aanduiding, om de
werkelijke uitzondering en de reikwijdte daarvan te laten bepalen

door de lagere regeling?
Een argument voor opname in de hogere regeling vormt het gegeven

dat de uitzondering &n de mogelijke beperking op hetzelfde niveau
liggen. Een argument tegen verplichte opname op het hogere niveau

vormt de gedachte dat de lagere regeling geen inbreuk mag maken op
het grondrecht, hetgeen getoetst kan worden, waardoor het alleen
nodig is om de lagere regeling bestand te maken tegen toetsing aan

de beperkingsclausule. In het licht van de aanvaarde beperkings-
systematiek is opname in de hogere regeling het meest zuiver. Het
systeem legt wel, zoals ten tijde van de grondwetsherziening ook

voorzien was, een vrij grote druk op de wetgever in formele zin.
In de jurisprudentie v66r 1983 is de betekenis van de uitzonde-

ringsclausules verschillende keren aan de orde geweest in verband
met toetsing aan verdragsbepalingen. Het verband dat bestaat tussen
de uitzonderingsbepalingen en de typen van beperkingen en be-

perkingssystematiek, blijkt uit de wijze waarop de uitzonderings-
bepalingen in de jurisprudentie werden gekarakteriseerd. Juist is
de overweging van de Hoge Raad dat de wetgever op grond van artikel
9 van het Europees Verdrag niet steeds verplicht is een uitzonde-
ringsregeling op te nemen. Dit geldt overigens m.m. voor beoorde-

ling in het licht van artikel 6 Grondwet. De wetgever zal zich
moeten realiseren of de eventuele beperking zelf valt binnen de
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beperkingsclausules. Voor zover de rechter toetsingsrecht toekomt
is het noodzakelijk de bepaling tegen het licht van het grondrecht
te houden. In het AOW-arrest stelde de Hoge Raad zich echter op het

standpunt dat de met het oog op gewetensbezwaarden opgenomen
vrijstellingsmogelijkheid geen betrekking had op het in artikel 9
van het Europees Verdrag gegarandeerde recht, maar een boven het
verdrag uitgaande tegemoetkoming vormde, omdat de wet zelf geen

betrekking had op de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging.
Deze redenering komt neer op de ontkenning van het feit dat alge-
mene beperkingen van grondrechten ook beperkingen kunnen zijn. In
het WAM-arrest ontkende de Hoge Raad ten onrechte de mogelijkheid
voor de rechter de grenzen door de wetgever getrokken in twijfel te
trekken.
De houding die de Afdeling rechtspraak in recente jurisprudentie

aanneemt ten opzichte van vrijstellingsmogelijkheden is juister. De

aan- of afwezigheid van een uitzonderingsmogelijkheid vormt een
gegeven bij de beoordeling van de vraag of de wetgever binnen de
grenzen van de beperkingsclausules is gebleven. Dit is te zien als
erkenning van het feit dat algemene beperkingen ook beperkingen
kunnen vormen.

De opstelling van de rechter ten aanzien van de mogelijkheden van
beperking van artikel 6 Grondwet door regelingen in het kader van
de ruimtelijke ordening vertoont momenteel nog een diffuus beeld.

Godsdienstvrijheid van personen die tot de overheid in een bijzon-
dere verhouding staan

In de regelingen betreffende de godsdienstvrijheid van gedeti-
neerden en minderjarigen in instellingen heeft zich wat het bij-
wonen van godsdienstoefeningen en het volgen van godsdienstonder-
Wijs betreft, een ontwikkeling voorgedaan van verplichting naar

vrijheid. Bij het analyseren van de achtergrond van deze ontwik-
keling is een onderscheid gemaakt tussen aan de ene kant ideeen
over de betekenis van grondrechten voor deze personen in het alge-
meen, en anderzijds de ideeen over het karakter van de voorzienin-
gen van godsdienstoefeningen en godsdienstonderwijs zelf. Het
blijkt dat niet zozeer de fluctuaties in de opvattingen over de
werking van grondrechten voor deze groepen van personen een rol
hebben gespeeld bij de wijzigingen in de regelingen voor gedeti-
neerden, maar veeleer de wijzigingen in opvattingen over de aard
van de voorzieningen zelf (zie hoofdstuk V). Niet op alle terreinen
van categoriale geestelijke verzorging zijn regelingen aanwezig.
Met de Commissie van advies inzake de criteria voor steunverlening
aan kerkgenootschappen en andere genootschappen op geestelijke
grondslag kan worden ingestemd dat het aanbeveling verdient op die
terreinen te voorzien in een wettelijke regeling waarin tenminste

de beschikbaarheid van geestelijke verzorging wordt verzekerd.

Godsdienstvrijheid in het burgerlijk recht
De wijze waarop de rechter in het personen- en familierecht reke-

ning houdt en rekening dient te houden met godsdienstige opvattin-
gen, is afhankelijk van de aard van het conflict. Drie typen  ijn
onderscheiden. Van rechterlijke tussenkomst kan sprake zijn bij

conflicten in een gezin die hun oorsprong hebben in een verschil in
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godsdienstige overtuiging; bij conflicten in een gezin waarvan de
bron niet gelegen is in godsdienst; en in gevallen waarin er geen
conflicten in het gezin aanwezig zijn.

In het eerste geval zal de rechter met godsdienst rekening houden

bij het erkennen van de aanwezigheid van het conflict; hij zal
echter niet mogen treden in een inhoudelijke waardering van aan-
wezige verschillen in godsdienstige overtuiging zelf. Evenzeer
geldt dit voor het derde type van conflict; de mogelijkheid van

ingrij pen  door de rechter moet echter niet geheel worden uitgeslo-
ten. Dit is anders bij het tweede type van conflict: het rekening

houden met de godsdienstige overtuiging is zelfs geboden.
Buiten het personen- en familierecht en zonder krachtens uitdruk-

kelijke wetsbepaling daartoe verplicht te zijn, houdt de rechter -

en reeds lang v66r 1983 - bij de interpretatie van open privaat-
rechtelijke normen eveneens rekening met grondwettelijk beschermde
waarden als godsdienst. Ook de wetgever houdt rekening met gods-
dienstvrijheid bij het reguleren van de verhoudingen tussen burgers

onderling.

Zoals duidelijk is geworden betekent de Grondwetsherziening van
1983 in verschillende opzichten een verandering van de grondwet-
telijke verhouding tussen kerk en staat. Deze verandering heeft ge-

volgen voor wetgeving, bestuur en rechtspraak. De verhouding tussen
kerk en staat volgens de Grondwet wordt in eerste instantie bepaald
door het samenstel van bepalingen die voor de kerk in haar verhou-
ding tot de staat zelf van belang zijn; ook andere grondrechtelijk
beschermde belangen, zoals bescherming  van de persoonlij ke levens-
sfeer van de burgers, zijn van invloed op de positie van de kerk
ten opzichte van de staat.
Hoewel in de juridische verhouding tussen kerk en staat zich

langzaam een nieuwe vormgeving aftekent, zijn niet op alle gebieden
de consequenties getrokken uit de grondwettelijke normstelling, en
is ook de wijze waarop dit wel gebeurt niet steeds even consequent.
Verschillende verbeteringen zijn dan ook nog aan te brengen. Deze

betreffen ook de interpretatie door de rechter van verdragsbepalin-
gen.
Het als zodanig neerleggen van het veelomvattende recht van

godsdienstvrijheid in &&n artikel, brengt een "openheid" van de
garantie mee die de wetgever een zekere ruimte laat bij het
preciseren van de verhouding tussen kerk en staat. Preciseren houdt

niet alleen beperken in, maar evenzeer het formuleren van waar-
borgen en faciliteiten.



Summary

THE RELATIONSHIP BETWEEN CHURCH AND
STATE IN VIEW OF THE FUNDAMENTAL

RIGHTS

In shaping the law, the legislature, administration and courts in
the Netherlands are frequently confronted with questions that
concern the relationship between Church and State. These questions
not only relate to the restrictions by which government action is
bound, but also to the obligations that legal duties impose on the
government with respect to the Church.
The Kingdom of the Netherlands was founded in 1814, and the

constitutional provisions on religion formulated then have long
determined the relationship between Church and State. Since 1983
their relationship finds expression in the Constitution in a
different way. The revision of 1983 gives just cause to a renewed
definition of the limits and possibilities of government action
towards the Church.
This book analyses the legal relationship between Church and

State in the Netherlands. The first part concentrates on the
development of the constitutional relationship since 1814 and
defines the meaning of the present constitutional provisions for
Church and State. In the second part, legislation, administrative
action and court decisions are examined from the present
constitutional perspective. Throughout, it is possible to discern

the elements of individual religious freedom, communal religious
freedom, institutional freedom of the Church and the financial
relationship between Church and State.

1. Church and State according to the Constitution

The Church and the financial relationship
The present constitutional provisions on religion differ from the

preceding ones in character and in content. The introduction of
certain general doctrines on fundamental constitutional rights too,
affects the legal relationship between Church and State.
The provisions on religion of 1814, revised in 1815 and 1848,

first of all regulated the relation between Church and State, at
the same time marking the position of the various religious
denominations to one another. It was clear in 1814 that the
Reformed Church would not regain its previous privileged position
and equal protection to the religious bodies and their adherents
was guaranteed. The union with Belgium in 1815 changed the
numerical balance between the adherents of the main christian
faiths and since then no denomination has been mentioned in the
Constitution by name. It was no longer stated that the Sovereign
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would belong to the Reformed Church and in the provisions on the
financial responsibilities of the government concerning stipends,

pensions and other revenues for church ministers, denominational
reference was abandoned. Nevertheless, the Reformed Church held a
favourable position under those provisions, and existing
corporations were better off than those originating afterwards. In
1848 provisions were formulated, which, although they seemed to be
neutral, were less so in their implementation. The government's
intermediary was no longer required in corresponding with the heads
of the several religious bodies and in publishing ecclesiastical
rules. This especially brought relief for the Roman Catholic
Church. On the other hand, the provision stating that public divine

services, i.e. ecclesiastical services, outside buildings and
enclosed places would continue to be permitted where they were at
that time legally allowed to take place, meant, as it turned out, a

virtually complete ban on religious processions.
In the present Constitution, the Church has faded into the

background. In contrast to earlier proposals, the Church is no
longer mentioned in the Constitution and since 1983 the financial

relationship between Church and State has no explicit
constitutional basis. In that year the government's financial
responsibilities concerning the stipends for church ministers were

bought off by Act of Parliament, so enabled by a revision in 1972.
Where previously specific articles on religion existed, general
constitutional guarantees came into effect. It was also accepted
that constitutional rights protected groups and organisations. For
the Church and its financial position in relation to the State,
interpretation of the system of constitutional guarantees became
important, more so than ever before.

It must be noted that government involvement with the Church in
the last century could only partially be based on the Constitution.
Nevertheless, the government settled the rules regarding the
internal organisation of the Reformed, the Lutheran and the Jewish

Communion, exercised powers with regard to the appointment of
church ministers and controlled their professional training. The
Act on the Religious Bodies of 1853 (Wet op de kerkgenootschappen)
stating in the first article that all religious bodies shall enjoy
perfect freedom to regulate everything that concerns religion and
the exercise thereof "in their own bosom",  did not change this
practice. Later on, the diminishing involvement of the government
with religion was supported by an appeal on this clause. Financial
relations have existed beyond the explicit provisions of the

Constitution. The national government as well as local authorities,
notably the municipalities, were involved.

Communal and individual exercise of religion
The former constitutional regime that primarily regulated the

relations between Church and State, is replaced by one that

focusses on individual and communal exercise of religion. Freedom
of religion has been newly formulated in one article. No
distinction is made between denominations and for the first time
non-religious belief has been granted freedom too.
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Article 6 section one of the Constitution states that everyone
shall have the right to express freely his religion or belief,

either individually or in community with others, without prej udice
to his responsibility under the law. This right is not confined to
holding a view, but also includes acting according to that view.
According to the newly adopted system, all restrictions of

fundamental rights must be based upon a constitutional clause,
irrespective of whether or not they are actually aimed to restrict
that freedom. Clauses may specify the authority competent to issue
restrictions, a procedure to be followed or purposes to be served
by the restriction. Freedom of religion as guaranteed by the first
section of article 6 is only to be restricted by Act of Parliament.

Restriction by way of exercise of autonomous powers by other bodies
is not permitted. The Legislature may not delegate its power to
restrict. Leaving discretionary powers to administrative bodies is
considered as such.
The Constitution upholds the former distinction between the

exercise of religion within and outside buildings and enclosed
places, and applies it equally to communal and individual freedom.
The second section of article 6, concerning only the exercise of

religion outside buildings and enclosed places, does allow
delegation of rule-making power by the Legislature for the purposes
of protecting health, traffic control and combating or preventing
disorders.
The right guaranteed by article 6 is far-reaching compared with

previous constitutional provisions. This is reinforced by the
adoption of the general doctrine that people holding a special
position towards the government, like civil servants, members of
the military and prisoners, enjoy freedom in the same way as others
do and that further restrictions for these groups should be based

on a constitutional provision. Fundamental rights may also function
between one citizen and another, the extent of which depends on the
right in question and the circumstances of the case. A general
doctrine that influences the relationship between Church and State
too is  that of the "social component" of guarantees of freedom,
indicating a governmental responsibility to act.

Restrictions. The restriction clause of article 6 section one ("...
without prejudice  to his responsibility under  the  law")  is  of  a
formal nature. It confines itself unequivocally to pointing out the
competent body, i.e. the Legislature, without specifying purposes
to be served. Moreover, it makes no distinction as to the nature of
the religious expression to which the restrictions can apply, like

internal aspects of holding a view and external aspects of
expression or acting according to that view. It must be accepted
that internal aspects are not to be restricted. Furthermore, an Act
of Parliament may not make the freedom illusory, so restrictions
must be appreciated in view of the constitutional guarantee. This
is clearly a matter of interpretation. Article 6 of the

Constitution neither discerns between preventive and repressive
measures. Preventive control over the Church as well as over
religious thoughts and opinions must be rejected. The "openness" of
the restriction clause is due to the fact that a comprehensive
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right as freedom of religion or belief is basically guaranteed by
one article.
Courts may not review the constitutional validity of Acts of

Parliament (article 120). On the other hand, statutory regulations,

including Acts of Parliament, whose application conflicts with
provisions of treaties that are binding on all persons, may not be
applied (article 94).

Freedom of religion and other constitutional guarantees. Other
constitutional guarantees do supplement article 6 where previously
specific provisions on religion existed. For religious bodies
article 8 (freedom of association) adds to the guarantee by
stipulating that a restriction by Act of Parliament may only be
issued in the interests of public order, which for that matter

still leaves the Legislature discretion. Article 1 supplements
religious freedom by stating that all persons in the Netherlands
shall be treated equally in equal circumstances and by placing a
veto on discrimination on the grounds of religion, belief,

political opinion, race or sex or on any other grounds whatsoever.
Making distinction on the basis of religion is, however, not
unlawful under all circumstances. The same accounts with respect to
article 3 that specifies equal treatment for all Dutch nationals
for appointment to public service. For the membership of general
representative bodies on national level the Constitution does not
allow any incompatibility with the office of church minister. The
same can be assumed with regard to other levels of government.

Expressions of religion or belief within buildings and enclosed
places enjoy a better constitutional protection than others. The
Public Manifestations Act (Wet openbare manifestaties) that is
pertinent to the freedom of religion, belief, assembly and

demonstration accentuates this difference in protection, and even
though the Constitution itself does not give rise to it, extends
this difference to the exercise of religion outside buildings and
enclosed places too. The Act explicitly forbids prior supervision
on the content of the expressions to which it applies. In doing so
it has incorporated the safeguard that article 7 of the

Constitution contains for expressions in general. The position of
religious freedom is also demonstrated by article 103 section two
of the Constitution expressing that in extraordinary circumstances
it is not permissible to depart from the guaranteed right of

religion or belief within buildings and enclosed places.
Other fundamental rights do not derogate from article 6 unless

explicitly stated, as in article 15 section 4 with regard to
restriction of fundamental rights of persons lawfully deprived of
their liberty. In carrying out its task, the Legislature has to
respect article 6 of the Constitution when it comes to religion.
This is a far-reaching demand as, apart from the exercise of

religion outside buildings and enclosed places, only restrictions
by Act of Parliament are permissible, while most other provisions
allow delegation. This for instance is the case with article 7
section 2 concerning radio and television.
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Since 1983 the Constitution contains a great many social rights.
These are an acknowledgement of the Welfare State, the development
of which went along with considerable changes in the relationship
between Church and State as the history of legislation on poor

relief and education clearly shows.
The fact that the Constitution no longer contains a direct

financial obligation of the State towards the Church, does not mean
there is no constitutional basis for support to the Church or that

no support is allowed. Even where not mentioned, the insertion of
social rights implies a financial involvement of the government for
the purposes so specified, albeit to a varying extent. Financial
support to the Church may be the consequence of equal treatment of
religious bodies when carrying out these legal duties.
In its social component, article 6 itself vests a claim to

government support for Church and religion as such. Although
article 22 section three, stating that the authorities shall

promote social and cultural development and leisure activities is
in no way related to religious bodies, legal writings consider it a

basis for governmental concern for religion. Of main importance in
this respect is the governmental attitude the legal provision
expects  and the implied desirability  of a certain "pluralism".

2. Developments in legislation, administration and court decisions

The Church. The Constitution no longer refers to religious bodies,
but other legislation does. According to the Civil Code (Burgerlijk

Wetboek), (independent units of) religious bodies shall have legal
personality. According to a Bill, introduced in 1982, structures in
which religious bodies are united shall have legal personality too.
In view of the differences in structure between religious bodies
the proposed extension is justified. Apart from legal personality,
the qualification of these organisations has consequences with
regard to their freedom to organize themselves and to the
application of general provisions on legal persons. Both the
present and the proposed system leave questions as to the extent of
the stated freedom and the application of general provisions on

legal persons.
The stated freedom and the exceptions to the application of the

general provisions are justified where it concerns "religion and
the exercise thereof in its own bosom" as article 1 of the recently
repealed Act on the Religious Bodies expressed. Where it concerns
legal personality as such, there is no reason to add this
condition.

In other fields of law too, the Legislature acknowledges freedom

of religious bodies by creating explicit exceptions. The General
Equal Treatment Bill (voorstel van Algemene wet gelijke behande-
ling) concerning equal treatment in civil relations is not
applicable to religious bodies and to the office of church
minister. The Labour-Relations Act 1945 (Buitengewoon Besluit
Arbeidsverhoudingen 1945) makes an exception to the requirement of
the prior permission of the regional employment officer in case of
dismissal of church ministers. The ministerial Alien Regulation
1982 (Vreemdelingencirculaire 1982) does require preventive
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supervision with respect to the admission of religious teachers.
Apart from the fact that it concerns a ministerial regulation,
specific prior supervision on the Church as such is not in
accordance with the Constitution. The courts have unjustly upheld
the clause.

Explicit specifications by Act of Parliament on religious bodies
do contain a real safeguard against provisions of delegated
legislation and administrative action, as the Constitution itself
is not specific in this respect. The removal of the clause from the

Personal Data Registration Bill (voorstel van Wet op de persoons-
registraties) acknowledging the right of religious bodies to their
own registration, however, does not mean religious bodies are
denied this right.
Fundamental changes in the relationship between Church and State

are at hand or already realized where public authorities are
actively involved in the realization of freedom of the Church, e.g.
by granting the right to inspection of income tax registers on
church members or providing information from the municipal
registers on citizens.
Courts too, take part in the developments. In characterising the

legal relationship between the church minister and his employer,
the specialized social security courts have shifted from depending
on the general nature of the work to scrutinizing their legal
relation. Application of the legislation concerned is advanced by
the new attitude. The importance of defining the nature of labour

relationship, is illustrated by considering possible application of
legislation that contains no specific exception for the Church,
such as the Works Councils Act (Wet op de ondernemingsraden). The
way the relationship between church minister and employer is
approached, however, does differ in various fields of law.

Financial relationship. In the foundation of actual government
support three types have been discerned. First of all, support may

be a consequence of discharge of general obligations. Church
buildings as monuments thus share in the concern for ancient
monuments in general. The second type focusses on the interest
Church and religion themselves represent and is mainly used in
connection with fiscal facilities. The third type departs from the

social component of classical rights and has recently been linked
to government support for specialized ministries. These three types
are in harmony with the constitutional system. The principle of
separation of Church and State as implied by the Constitution is,
as such, no obstacle to government support for religion, although
it often is thought to be.

Communal exercise. Religious bodies not only appear in statutory
provisions concerning their position as such or their financial
relationship to the government. Provisions concerning the communal
exercise of religion may implicitly confine themselves to the
exercise of that right by the Church or explicitly relate to
religious bodies.
The implicit link with the ecclesiastical organisation, expressed

by the word "public" worship, is loosening. The notion of the
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meaning of the word has faded, and it is omitted in revised and new
legislation. The Consititution no longer contains this expression
and it does not appear in provisions that are extended to
non-religious belief like those in the Criminal Code (Wetboek van

Strafrecht) concerning disturbance or prevention of meetings. The
Public Manifestations Act takes bodies based on religion and belief

into account in a special way by granting manifestations regularly
organized by them more freedom than other manifestations whether

based on religion or belief or not.
Provisions introducing special facilities or exceptions to

general rules involve religious bodies. The Meat Inspection Order
(Vleeskeuringsbesluit) relates to distinct religious corporations
and their representatives. The Mass Media Act (Mediawet) provides
broadcasting facilities to religious bodies.

It is justified to relate to religious bodies in legislation
which creates exceptions and facilities which ask for structured
organisations. In other cases, the ecclesiastical background of

communal exercise of religion is often self-evident, but, as recent
legislative changes show, not taken for granted. This results in
more freedom.

Individual exercise. Provisions on the communal exercise of
religion relate to religious bodies. The individual exercise of
religion in turn is approached from a corporate viewpoint. In

adjudicating on appeals regarding individual religious freedom as
guaranteed in the Constitution and in treaties, courts easily refer
to collective accepted beliefs. This also applies to appeals on
(religious) conscience not based on these provisions. Both types of
appeal are seldom succesful. The reluctant attitude of the courts
can be better understood in the latter case, as the basis of the
relation between courts and legislature in a democratic society is
directly involved.
For the protection of beliefs in legislation, it is obvious that

a certain communal acceptance is needed. The Legislature, for
instance, recognizes religious objectors in the field of obligatory
insurances, medical interventions and military service. Taking the
limited possibilities of the Legislature into account, the courts
should not depend too much on collective accepted patterns of
belief, but consider an appeal on its own merits.
In respecting religious beliefs, the Legislature has often

focussed on the Church. The history of the oath-question shows that
the opinion of the Church to which one belonged, and not one's own

beliefs, determined one's legal position. The legislation on
military conscription excepts those who hold religious office or
are trained to hold such office. Legal provisions concerning work
on religious rest or feast days traditionally refer to the Church
to which one belongs, as, for example, the Labour Act 1919

(Arbeidswet 1919). The Shops (Early Closing) Act 1976
(Winkelsluitingswet 1976) mitigates this to a certain extent.
Provisions, proposed since 1983, in, for instance, the Civil
Servants Act 1929 (Ambtenarenwet 1929), make further refinements.
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The expression of religion. The courts in general have interpreted
the freedom to express one's religion individually or together with
others, in a restrictive way. Even the constitutional ban on
holding religious processions was upheld in an appeal on the
European Convention for the Protection of Human Rights.
Paradoxically enough, the restrictive interpretation under the
former Constitution has led to a greater freedom in so far as

autonomous regulations of local authorities concerning
non-religious manifestations have developed towards granting more
freedom. The restrictive interpretation, however, was not limited
to this.
The Supreme Court has often given a negative interpretation of

the meaning of the treaty provisions on religious freedom narrowly
related to the case in question. On other occasions the Court has
stated that freedom of religion, belief and conscience does not
include the freedom to judge legislation according to one's own

ethical beliefs, religion and conscience, let alone to act
according to those beliefs. This interpretation is not in
accordance with the aims of the treaty provisions and certainly not
with article 6 of the present Constitution. The Judicial Division
of the Council of State, an administrative court with general
competence, recently took a broader view.

By acknowledging an appeal on religion as such, and considering
the appeal in view of the restriction clauses, the freedom

guaranteed can actually perform a critical function in relation to
legislation that in the past perhaps was justified, but is so no

longer. An appeal  must  not be rejected on non-specific grounds,
leaving undecided whether the appeal is rejected because religion
was not considered to be involved or because the restriction
clauses upheld the statutory provision in question.
The explanation of the reserved attitude of the judge - founded

on the doctrine of the separation of powers - has lost its
strength. The Supreme Court now takes an activist attitude towards

appeals in fields of law, such as family law, where general views
on society are rapidly changing, without the legislature keeping
pace.

Equal position of religion and belief. Bodies based on belief may
lose the special position the Civil Code grants when a Bill comes

into force, whereas religious bodies will continue to enjoy a
special status. For technical reasons as well as those of
principle, the concept of "religious body" in corporate law is
often considered to be restricted to Christian and Jewish bodies.
In view of the purpose and function of the special regime, this is

not justified.
In other fields of law, the concept of "religious body" is not

interpreted in a restrictive way. Nevertheless, legal provisions
may only apply to certain denominations. The Sunday Act includes
safeguards for the Christian religion. The Meat Inspection Order
relates only to Islamic and Jewish denominations while the Funeral

Act (Wet op de lijkbezorging) may enable non-Jewish or Christian
traditions to be taken into account. These provisions create
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safeguards for certain religions where otherwise for those

religions obstacles would occur. Likewise examples exist concerning
religious versus non-religious belief. These differences are
justifiable.
Although an equal position for religion and belief has been

recognized in several fields of law, the constitutional revision

has provided an impetus for further action, examples of which have
been mentioned already. An appeal on the equal position of religion
and belief may have different consequences for the Church.

In interpreting the Labour-Relations Act, the Supreme Court
recently decided that an Islamic official was holding a "spiritual
office". The matter was approached from the point of view of the
relation between Church and State. The court reached a decision to
the effect that the necessity for the imam's employer to obtain
from the regional employment officer a licence for his dismissal,
would lead to an unacceptable difference between the practice of
the various religions exercised in the country.
An appeal on equal rights is also made with respect to actual and

proposed changes in the Church's right to inspection of the income
tax registers and the right to information from the municipal
registers. In this instance, traditional rights of the Church have
been abolished or diminished.
It must be realized that equal rights as such can never be a

sufficient reason to uphold or abolish legislation. Other
arguments, implicit or not, take precedence. In the examples as
described above, the privacy of the individual is at stake, as well
as certain reservations where positive government action towards
the Church is involved. In the decision concerning the
Labour-Relations Act, the Supreme Court took the line that the
religious organisation should be free from government interference.
Equal protection also is important where the financial

relationship is concerned. The three patterns discerned do not only
enable an appreciation of financial support in view of the
Constitution, they also provide a measure for policy.

Restriction of religious freedom. Legal provisions regarding
religion differ in nature. In the first place, they may formulate
an obligatory rule and in doing so restrict religious freedom. The
Criminal Code for example, requires a valid civil marriage before
religious ceremonies may take place. The Public Manifestations Act
too, formulates rules of conduct which restrict religious freedom.
The same accounts for the Alien Regulation 1982. The constitutional
test on delegated legislation in this instance is easy to apply.
Due to its construction, however, a provision may not be easy to
recognize as a (basis for) restriction.
Secondly, provisions make exceptions to general rules that may

restrict religious freedom even though not aimed at doing so.
Examples are, for instance, to be found in the social security

legislation. The Act itself or its executive regulations, formulate
the exception, specify a procedure to be followed and require

action for compensation. Thirdly, special facilities may be created
by law. The Mass Media Act, and the regulations concerning exercise
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of religion in public institutions, such as prisons, are examples
of this.
The constitutional system of the restriction of fundamental

rights combined with the distinction upheld by article 6 regarding
the exercise of religion within or outside buildings and enclosed
places, is not easily applicable to the second and third types as
described above. These provisions in first instance do not function
as a restriction, although in defining the range and content of the
exceptions and facilities it becomes apparent that they also
contain restrictions.
The present developments diverge. Distinct restrictions can now

only be decided by Act of Parliament. In formulating rules of
conduct without leaving discretionary powers to other bodies, the
new provisions do not always succeed. For other types of

provisions, in some cases a basis by Act of Parliament is provided,
whereas in others delegated legislation is seen as the best way to
ensure the religious freedom involved. The bases provided by Act of
Parliament range from fairly specific to richly vague.

General and specific restrictions. The doctrine that general as
well as specific restrictions of fundamental rights must be based
upon a specific restriction clause, helps us to appreciate the way

in which exceptions and facilities are created. Without special
provisions, the general rules would function as general
restrictions to the guaranteed freedom. From this point of view, it
is completely correct to enact the safeguards against restrictions
at the same governmental level at which the restrictions themselves
must be laid down, instead of leaving this to other bodies. The

system puts, as was foreseen, a considerable strain on the national
Legislature.

In court decisions prior to 1983, the status of exception clauses

was under discussion on several occasions. The Supreme Court has
correctly argued that international treaty provisions do not force
the Legislature to incorporate exception clauses. Neither does
article 6 of the Constitution. Legislation must, however, be in
accordance with treaty and constitutional provisions. In as far as
the court has the power of judicial review, it must also take the

legislative exception clauses into account. The Supreme Court's
opinion that exception clauses in relation to religion in an Act
that itself is not pertinent to religion, is a safeguard that
exceeds treaty guarantees, is a denial of the phenomenon of general
restrictions. Recently, the Judicial Division of the Council of
State, has correctly taken into account the absence of
possibilities to make exceptions.

Persons in a special position towards the government. In the

regulations concerning the excercise of religion by prisoners and
young people in institutions, a development has taken place.
Whereas once such people were obliged to attend religious worship,
they now have the freedom to choose. In analysing this development,
a distinction has been made between the ideas concerning exercise
of fundamental rights by these people and the ideas concerning the
nature of the religious facilities themselves. The legal
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developments were brought about not so much by the change of ideas
regarding the exercise of fundamental rights by these groups of
people as by the changed ideas on the nature of the facilities
themselves.

Regulations do not exist on all fields where specialized
ministries operate. Some legal safeguard for religious assistance
should at least be formulated.

Religious freedom in civil law. The attitude of the courts in
family law matters concerning religion depends on the nature of the
conflict. Three types of conflict have been discerned: conflicts in

which different religious opinions are at stake; family conflicts
in which this is not the case; and cases in which there is no
conflict in the family at all.

In conflicts in which religion is involved, courts take this fact

into account without favouring any particular denomination. The
same accounts for the third type. In the second type the courts
must take the denomination itself into account.
Outside the field of family law, courts take religion into

account as well, with or without specific instruction of the
Legislature.

The revision of the Constitution in 1983 affects the relationship

between Church and State in several ways. The new standards are now
finding their way into legislation, administrative action and court
decisions. Improvements can still be made in the way that

constitutional provisions are implemented. This also accounts for
the interpretation of international treaty provisions regarding
religious freedom by the courts.
The formulation of the far-reaching right of religious freedom in

one article brings a certain "openness" of the safeguard, leaving
the legislator discretionary powers in indicating the precise
nature of the relationship between Church and State. This
discretion should not only be used to restrict of religious freedom
but also to take a positive step in enabling people to exercise
their religion.
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98.  Zie het door I.A. Diepenhorst, a.w., p.163 nt.1, gegeven overzicht

over de opinies hieromtrent.
99.  In ieder geval niet door A.M. Donner, a.w., p.22; zie par.Bl.
100. HR 1 november 1949, NJ 1950, 119; en de toelichting hierop door A.M.

Donner, a.w., pp.16-17.
101. Zie o.m. de literatuur genoemd door I.A. Diepenhorst, a.w., p.160

nt.1-4.

102. Illustratief voor de gevoeligheid van de materie (in 1950!) is de
volgende gang van zaken, weergegeven door A.M. Donner, a.w., pp.19-24:
Zelfs voordat de Grondwetscommissie van 1950 was ingesteld hebben de
gezamenlijke reformatorische kerken zich bij schrijven van 9 april
1949 tot de ministerraad gewend naar aanleiding van een algemeen te
constateren roomse neiging om meer en meer processies te houden. De

rooms-katholieke leden van de grondwetscommissie hebben naar
aanleiding van dit schrijven een speciaal verweer in het rapport laten
opnemen. Een belangrijke plaats in de standpunten van beide zijden nam
de interpretatie van de rooms-katholieke Codex in. Vgl. verder het
standpunt van Donner inzake het grondwettelijk onderscheid tussen

godsdienstoefeningen binnen- en buiten gebouwen en besloten plaatsen.
103.  Art. 134, eerste zinsnede, Grondwet  1814:  "Aan  alle de bestaande

Godsdiensten wordt gelijke bescherming verleend".
Art.191 Grondwet 1815: "Aan alle godsdienstige gezindheden, in het
koningrijk bestaande, wordt gelijke bescherming verleend."

104. Zie J.T. Buijs, a.w., p.504.
105. J.R. Thorbecke, Aanteekening II, p.212.
106. J.T. Buijs, a.w., p.505. J. Schokking, a.w., pp.32-33, stemt in met de

opvatting van Buijs dat een louter denkbeeldige eenheid geen
bescherming behoef t, maar vraagt   zich  toch  af:   "zal "eene gemeenschap
van  gelijkgezinden in zaken van godsdienstig geloof",  maar  die  ( . . . )
zich tegenover de buitenwereld niet als georganiseerd lichaam en

zelfstandig persoon openbaart, inderdaad geen bescherming behoeven in
de gemeenschappelijke uitoefening van den godsdienst overeenkomstig de
begrippen dier gelijkgezinden?"

107. Zie voor het begrip "kerkgenootschap" verder van dit hoofdstuk par.C2
en hoofdstuk VII, par.Al.

108. Zie J.R. Thorbecke, Kerkelijk staatsregt, 's-Gravenhage 1837; G. Groen
van Prinsterer, De maatregelen tegen de Afgescheidenen aan het

staatsregt getoetst, Leiden 1837. I.A. Diepenhorst, a.w., pp.145-146,
vindt het moeilijk partij te kiezen, maar kiest uiteindelijk voor

Groen. Beiden hebben echter goede argumenten en de Grondwetten van
1814 en 1815 zijn onduidelijk. Veel hangt volgens Diepenhorst af van
de opvattingen die men koestert omtrent het optreden van het
gouvernement gedurende de eerste kwart eeuw na 1814, met name omtrent
de bevoegdheid van de Koning om zelfstandig reglementen vast te
stellen. Verwijzingen naar Groen en Thorbecke t.a.p.

109. Art.189 Grondwet 1840 komt overeen met art.191 Grondwet 1815.
110. J.R. Thorbecke, Aanteekening II, p.213.
111. Zie J. Schokking, a.w., p.29.
112. Vgl. J.R. Thorbecke, Aanteekening II, p.212: "De overheid, wetgevende
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magt of gouvernement, mag dus, bij het regelen of handhaven van de
betrekking tot den Staat, het eene genootschap niet bevoorregten boven

het andere. (...) Bij gevolg zijn alle kerkgenootschappen hier te
lande, in den kerkregtelijken zin van het woord, particuliere
genootschappen; of, zoo hun sommige regten eener publieke corporatie
mogten worden gegeven, zij moeten aan alle kerkgenootschappen
gelijkelijk worden toegelegd."

113. J.T. Buijs, a.w., p.505.
114. J. Schokking, a.w., p.32.
115. Id., p.35. Schokking ziet in navolging van Thorbecke bescherming niet

alleen in de zin van rechtsbescherming: deze bescherming omvat in het
algemeen de verhouding tussen overheid en kerkgenootschap; op de
bij zondere rechten hebben zij gelijke aanspraak.
H.J. Smidt, a.w., p.23, wijst erop dat gelijke bescherming niet een
onbeperkt hulpbetoon, evenmin als materiele ondersteuning in zich
Sluit.

A.M. Donner, a.w., pp.13-14: "Het is in dit verband belangrijk er op
te wijzen, dat deze gelijkheidseis geldt ten aanzien van de
kerkgenootschappen. Het artikel laat buiten beschouwing, dat de
Overheid  bij haar beleid ( . . . ) kiest  voor de christelijke religie...
Met een beroep op art. 182 G.W. kan men zulke keuze niet afkeuren."
J.W. Schneider s.j., De vrijheid van godsdienst en levensovertuiging,
in: A.K. Koekkoek e.a. (red.), Grondrechten, Commentaar op hoofdstuk 1
van de herziene Grondwet, Nijmegen 1982, p.154: "Art. 182 verleent aan
alle kerkgenootschappen gelijke bescherming en bedoelt de van
staatswege gemaakte historische voorkeur voor een of enige onder hen
te voorkomen. Of men er een discriminatieverbod in moet lezen is een
andere vraag.

.

116. Zie o.m. J. Schokking, a.w., p.44 e.v.; Arn. Borret s.j., a.w., p.263

e.v., en D.P.D. Fabius, Het zesde hoofdstuk onzer Grondwet, in: Themis
1917, p.217 e.v.

117. Zie o.m. A.M. Donner, a.w., p.15.
118. Besluit van 16 mei 1814, Bijv. t.h. Stb. (uitgave d'Engelbronner),

p.56.
119. Art.195 Grondwet 1815. Deze bepaling werd in 1848 geschrapt.
120. Verslag der Commissie, bij besluit van 17 Maart 1848 benoemd tot

voordragt van een volledig ontwerp van Grondwetsherziening,
's-Gravenhage 1848, p.18.

121. Cf. J. Schokking, a.w., p.45 en p.45 nt.2.
122. J.R. Thorbecke, Aanteekening II, p.228; zie daarnaast J. Schokking,

a.w., p.45.
123. Vgl. art.86 Grondwet 1814: "Dezelve Staten worden belast  met  de

uitvoering der wetten en bevelen omtrent de bevordering van godsdienst
...". Art.130 Grondwet 1848 was algemener geformuleerd.

124. J.R. Thorbecke, Aanteekening II, pp.228-229.
125. Vlgs. J.T. Buijs wellicht door de regering gehanteerd.
126. J.T. Buijs, a.w., p.575.
127. J. Schokking, a.w., p.47 die zelf deze basis niet aanwezig ziet.
128. J. Schokking, a.w., p.46; zie verder dit hoofdstuk nt.116.
129. "Het waken der Regering, dat allen blijven binnen de palen  der  wet,

bestaat in het beteugelen van hen, die buiten deze palen gaan, niet in
het vlechten van banden, opdat zij dezelve niet zouden kunnen
overschrijden." Bill. Hand. II, 1847-1848, XLIX.13, p.351 (memorie van
toelichting over ontwerp VI).

130. J.R. Thorbecke, Aanteekening II, p.230.
131. J. Schokking, a.w., p.46 e.v.
132. J.R. Thorbecke, Aanteekening II, p.230.
133. J. Schokking, a.w., p.47.
134. Zie van dit hoofdstuk nt.129.
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135  Vgl. C.W. van der Pot, Handboek van het Nederlandse staatsrecht,

Zwolle 1977, p.468.
136. Zie J.T. Buijs, a.w., p.576.
137. Art.162 in het Ontwerp van Gewijzigde Grondwet van het Koninkrijk der

Nederlanden, 's-Gravenhage 1848; zie van dit hoofdstuk nt.120.
138. Aangehaald door J.T. Buijs, a.w., p.576 die geen vindplaats vermeldt.
139. Deze werden afgeschaft bij wet van 16 december 1861, Stb.124.
140. J.R. Thorbecke, Bijdrage, p.103.
141. Zie J. Schokking, a.w., p.36 en p.36 nt.1.
142. Id., p.40.
143. Hand. II, 1847-1848, p.795; de spreker was Nedermeijer van Rosenthal.
144. Id., p.646; de spreker was Van Dam van Isselt.
145. Zie o.m. I.A. Diepenhorst, a.w., p.168; en J. Schokking, a.w.,

pp.38-39.
146. I.A. Diepenhorst, a.w., p.168.
147. KB van 17 februari 1816, Bijv. t.h. Stb. (uitgave d'Engelbronner),

p.282 e.v. Zie hierover J.C.A. van Loon, Het algemeen reglement van
1816, Wageningen 1942.

148. Zie het overzicht bij I.A. Diepenhorst, a.w., p.79 nt.2.
149. O.m. Hof Amsterdam 21 juni 1889, W.5773.
150. O.m. HR 2 januari 1846, W.674; en Hof 's-Gravenhage 21 januari 1889,

W.5669.
151. O.m. Rb. 's-Gravenhage 29 maart 1928, W.11802.
152. De voorbeelden zijn ontleend aan I.A. Diepenhorst, a.w., p.272 nt.2.
153. Ministeriele dispositie van 1 Juli 1842, nr.15, opgenomen in: D.P.D.

Fabius, Het reglement van '52. Historisch-juridische studie over het
hervormd kerkbestuur, Amsterdam 1888, pp.123-124.

154. Vgl. I.A. Diepenhorst, a.w., p.82.
155. Zie D.P.D. Fabius, a.w.
156. Bij Besluit van 12 juni 1814, Bijv. t.h. Stb. (uitgave

d'Engelbronner), pp.59-60 werd een reglement vastgesteld; dit is
enkele malen gewijzigd c.q. aangevuld. In 1870 werden nieuwe
bepalingen door de overheid voor kennisgeving aangenomen; de oude
voorschriften werden ten overvloede ingetrokken bij KB van 7 augustus

1870, Stb.150.
157. De bestuursreglementen werden vastgesteld bij KB's van resp. 19

september 1818, Bijv. t.h. Stb. (uitgave d'Engelbronner), pp.440-442
en 7 augustus 1835, pp.241-243.

158. Toelatingsvereisten werden gesteld bij KB's 5 juli 1836, Stb.42, en 9

januari 1841, Stb.2 (gewijzigd bij KB van 17 oktober 1852, Stb.184).
De hele regeling verviel op grond van de Wet op de kerkgenootschappen
van 1853; de KB's werden ten overvloede ingetrokken bij besluit van 1
oktober 1868, Stb.135.

159. Stb. 1827, 41 en 42.
160. Zie par.C2.
161. Zie J. Schokking, a.w., pp.89-90.

162. Id., p.91.
163. Id., pp.92-93. De Grondwetsherziening van 1848 maakte de situatie er

niet ongunstiger op.
164. Id., p.94 e.v. Zie over de lotgevallen van deze departementen I.A.

Diepenhorst, a.w., p.85 nt.2.
165. J. Schokking, a.w., p.95.
166. Id., p.96.
167. Soeverein Besluit van 26 maart 1814, Stb.46.
168. Zie van dit hoofdstuk nt.153.
169. KB van 29 juli 1843, Bijv. t.h. Stb.1843, 224. Dit besluit werd

ingetrokken bij KB van 24 mei 1848, (uitgave d'Engelbronner), p.275.
Zie H.J. Smidt, a.w., p.55 e.v.

170. Cf. I.A. Diepenhorst, a.w., p.82.
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171. Bij KB van 19 januari 1876, Stb.20.
172. Zie dit hoofdstuk pp.30-32.
173. Zie dit hoofdstuk pp.25-26. Zie verder add. art.II, eerste lid,

Grondwet 1922: "
De heerlijke rechten betreffende voordracht of

aanstelling van personen tot openbare of kerkelijke betrekkingen zijn
afgeschaft." en I.A. Diepenhorst, a.w., p.84.

174. Zie J. Schokking, a.w., p.77.
175. KB van 14 juni 1825, Stb.55.
176. KB van 14 juni 1825, Stb.56.
177. Om ontduiking tegen te gaan was bepaald dat degenen die in het

buitenland hun opleiding hadden genoten noch tot openbare ambten noch

tot geestelijke ambten in het Rijk benoemd konden worden.
178. Zie hierover m.n. J. Schokking, a.w., pp.77-88.
179. KB van 20 juni 1829, Stb.49. Het KB van 20 juni 1829, Stb.50 beperkte

echter bisschoppelijke seminaries in hun vrijheid; dit besluit werd

spoedig ingetrokken. Het Collegium Philosophicum werd bij KB van 9
januari 1830 opgeheven; zie J. Donner, De vrijheid van het bijzonder
wetenschappelijk onderwijs, Zwolle 1978, p.9.

180. J. Donner, a.w., p.44.
181. Id., pp.44-45.
182. Zie J. Donner, a.w.
183. Wet van 28 april 1876, Stb.102.
184. J. Donner, a.w., p.45.
185. Zie o.m. C.J. Verplanke, Subsidioring van de kerkenbouw, Amsterdam

1963, p.69 e.v. Zie verder hoofdstuk VII, par.A.
186. Staatscommissie voor de regeling der rechtspositie van de

kerkgenootschappen, ingesteld bij KB van 16 april 1921, n°.144,
pp.14-17.

187. Art.21 van de Algemeene Beginselen (Burgerlijke en Staatkundige
Grondregels) van de Staatsregeling; en de artt.5 en 6 van de
Additioneele Artikelen tot de Acte van Staatsregeling.

188. Artt.11, 12 en 13 van de Staatsregeling des Bataafschen Volks van
1801. Art.4 van de Staatsregeling des Bataafschen Volks van 1805. Het

Soeverein Besluit van 19 januari 1814 gebruikte de term
"kerkgenootschap".

189. Art.13 van de Staatsregeling des Bataafschen Volks van 1805. Art.6 van
de Constitutie van het Koninkrijk Holland van 1806; het Decreet van 2
augustus 1808; en de Grondwetten van 1814 en 1815.

190. Zie par.D.
191. Wet van 10 september 1853, Stb.102, afgeschaft bij wet van 20 april

1988, Stb.157.
192. Anders J.T. Buijs, a.w., p.505: om voor de grondwettelijk

gegarandeerde gescherming in aanmerking te kunnen komen, acht hij

registratie noodzakelijk. De rechtspraak zag de registratie niet als
voorwaarde voor het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid, zie o.m.
I.A. Diepenhorst, a.w., p.194 en p.194 nt.5. Zie ook C.J. Verplanke,
a.w., pp.74-75.

193. Ondanks het feit dat later ontstane kerkgenootschappen in strikte zin
niet aan de verplichting kunnen voldoen om binnen een maand na de
afkondiging van de wet de mededelingen te doen aan de Kroon moet toch
worden aangenomen dat de bepalingen ook op hen van toepassing zijn:

zie J. Schokking, a.w., pp.303-304.
194. Desondanks hebben zich in het verleden toch een enkele maal problemen

voorgedaan, zoals bij de aanvankelijke weigering in 1886 een
ontvangstbericht aan de "dolerenden" te doen toekomen, omdat de
regering de juistheid van de door hen gevoerde pretentie betwistte;
anders lag het met het aan het systeem van registratie verbonden
probleem dat ontstond toen de vrijgemaakte Gereformeerde Kerken zich

wilden aanmelden onder een naam die reeds op de lijst voorkwam. Zie



345 hoofdstuk I

hiervoor C.J. Verplanke, a.w., p.74.
195. Art.2: "Vreemdelingen aanvaarden geene kerkelijke bediening, dan na

daartoe Onze toestemming te hebben verkregen.

Alleen in het belang der openbare orde en rust kan die toestemming
geweigerd worden." Zie hierover de noot van R. Fernhout en J.A. Hofman
bij ARRvS, 2 juli 1984, AB 1985, 273.

196. Zie van dit hoofdstuk nt.85.
197. Wet van 22 april 1855, Stb.32.
198. Zie o.m. C.J. Verplanke, a.w., pp.71-72.

199. Zie I.A. Diepenhorst, a.w., p.186 nt.3 en p.187 nt.1.
200. Id., p.186 nt.2.
201. Wet van 7 december 1983, Stb.638.
202. Add. art.X oud Grondwet; add. art.IV Grondwet 1983.
203. Art.195 Grondwet 1815 komt later aan de orde.
204. Soeverein Besluit van 19 januari 1814, Bijv. t.h. Stb. (uitgave

d'Engelbronner), p.19 e.v.
205. Decreet van 2 augustus 1808 ter regeling van de uitoefening van de

Godsdienst, overeenkomstig de Constitutie en de Fundamentele Wetten
van den Staat, opgenomen in: G.W. Bannier, Grondwetten van Nederland,
Zwolle 1936, pp.174-177. Zie voor verder teruggaande geschiedenis:

I.A. Diepenhorst, a.w., p.228 e.v. en J.Th. de Visser, Kerk en Staat,
dln.I, II en III, Leiden 1926.

206. Art.3, eerste lid, van het Decreet: "Alle de betalingen, welke aan de
Geestelijken der verschillende Gezindheden worden gedaan, of bij
vervolg zullen worden toegestaan, zullen door de Publieke Schatkist
geschieden. Die betalingen, welke thans gedaan worden uit Plaatselijke

of andere Kassen of publieke Fondsen, welke niet in eigendom aan eenig
Godsdienstig Genootschap toebehooren, zullen met den aanvang van den
Jare 1810 ophouden."

207. Zie I.A. Diepenhorst, a.w., p.253.
208. Zie J.T. Buijs, a.w., p.531.
209. Aangehaald door H.J. Smidt, a.w., p.11.
210. Zie J.T. Buijs, a.w., pp.531-532.
211. Het moment waarop het Decreet ophield te gelden.
212. Art.3 van het Besluit.
213. "De combinatie van predikantsplaatsen werd nadien geregeld door het

Souverein Besluit van 6 April 1814. Voor de rechten, welke de
regeering zich aanmatigde, vergelijke men nog het Koninklijk Besluit
van 14 Augustus 1815, dat gemeenten die onwillig waren de door de
overheid voorgeschreven betalingen te doen, daartoe door den ontvanger

der directe belastingen dwong." I.A. Diepenhorst, a.w., p.254 nt.2.
214. Art.4 van het Besluit.
215. Art.136 Grondwet 1814: "Aan de christelijke hervormde kerk wordt bij

voortduring verzekerd de voldoening uit 's Lands kasse van alle
zoodanige tractementen, pensioenen, weduwen-, kinder-, school-, en

academie-gelden, als voormaals aan derzelver leeraren, het zij
directelijk uit 's Lands kas of uit de daartoe bestemde inkomsten van
geestelijke of kerkelijke goederen of eenige plaatselijke inkomsten,
zijn betaald geworden.

11

Art.137 Grondwet 1814: "Van alle toelagen, welke laatstelijk aan de
andere gezindheden uit 's Lands kas zijn toegestaan geweest, wordt

almede het genot, bij voortduring, aan gemelde gezindheden toegekend."
Art.138 Grondwet 1814: "In de behoeften van die gezindheden, welke tot
hiertoe geene of min toereikende toelage van 's Lands wege genoten
hebben, zal, op aanvrage daartoe te doen, in billijkheid door den

Souvereinen Vorst, met overleg van de Staten Generaal, kunnen voorzien
worden. "

216. Zie verder J.R. Thorbecke, Aanteekening II, pp.221-222.
217. J. Heemskerk Azn., a.w., p.91. Vgl. ook J.T. Buijs, a.w., p.536; en
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H.J. Smidt, a.w., p.66.
218. J.R. Thorbecke, Aanteekening II, pp.225-226.
219. Grondwet 1814.
220. H.J. Smidt, a.w., p.45-49.

221. Niet iedereen was het met Smidt eens: J. Heemskerk Azn., a.w., p.78,
stelde zich op het standpunt dat beide woorden dezelfde betekenis
hadden; ook J.T. Buijs, a.w., p.540 was het niet met Smidt eens.

222. HR 5 mei 1848, W.913.
223. Zie van dit hoofdstuk nt.169.
224. Vgl J.T. Buijs, a.w., p.539.

225. KB van 19 juni 1862, Stb.61.
226. Zie J.T. Buijs, a.w., p.539 e.v.; I.A. Diepenhorst, a.w., p.259 en

p.259 nt.1; en H.J. Smidt, a.w., p.55; en J. Heemskerk Azn., a.w.,
p.91 e.v.

227. KB van 19 januari 1876, Stb.20.
228. H.J. Smidt, a.w., p.69.
229. Ibid.

230. KB van 5 mei 1838, Stb.14.
231. J.T. Buijs, a.w., pp.547-548.
232. Zie J.T. Buijs, a.w., p.546.
233. Id., p.548; zie verder voor de wijze waarop dit artikellid is

toegepast, C.J. Verplanke, a.w., p.9 e.v.
234. Cf. J.T. Buijs, a.w., p.551 e.v.
235. Id., p.552.
236. J. Heemskerk Azn., a.w., p.97. Vgl. C.J. Verplanke, a.w., p.49.
237. Zie het overzicht in het rapport van de Staatscommissie voor de Zaken

van de Erediensten, Bijl. Hand. II, 1968-1969, 10 030, nr.2, pp.18-20.
238. Volgens T.A.M. Witteveen, Overheid en nieuwe religieuze bewegingen,

's-Gravenhage 1984, p.55, behoren dergelijke gemeentelijke bijdragen
nu tot het verleden.

239. J. Heemskerk Azn., a.w., p.93.
240. Resulterend in de wet van 26 juni 1876, Stb.125.
241. Keizerlijk Decreet van 30 december 1809 concernant les fabriques,

opgenomen in C.J. Fortuyn, Verzameling van Wetten, Besluiten en andere
Regtsbronnen van Franschen oorsprong in zooverre deze, ook sedert de
invoering der nieuwe wetgeving van toepassing zijn, derde deel
(1808-1813), Amsterdam 1841.

242. J.T. Buijs, a.w., p.548.
243. HR 16 februari 1900, W.7402.
244. Cf. I.A. Diepenhorst, a.w., p.256 nt.2. Zie ook A.M. Donner, a.w.,

p.28.

245. De regering vond expliciete waarborging zoals voorgesteld door de
Grondwetscommissie van 1883 overbodig. Zie C.J. Verplanke, a.w., p.30.

246. Zie A.M. Donner, a.w., p.28; en C.J. Verplanke, a.w., p.32 en p.48.
247. Overzicht bij C.J. Verplanke, a.w., p.30.
248. Id., pp.30-31.
249. KB van 7 juli 1875, Stb.132.
250. KB van 4 juli 1903, Gst.2712 (1903). C.J. Verplanke, a.w., p.32 e.v.

noemt verder nog enige KB's die niet handelen over het toekennen van

een bijdrage in de kosten van levensonderhoud van geestelijken, maar
wel voorbeelden zijn van direct verlenen van financiele steun aan
kerkgenootschappen.

251. Zie C.J. Verplanke, a.w., pp.43-44.
252. KB 29 november 1955, ARB 1955, p.881.
253. KB 19 december 1955, ARB 1956, p.270.
254. De gegevens vermeld in deze paragraaf zijn in overwegende mate

ontleend aan C.J. Verplanke, a.w.
255. Uitgewerkt bij C.J. Verplanke, a.w., p.27.
256. Id., p.28.
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257. Hoewel betrekking hebben op rijksbijdragen, komt deze wet aan de orde
na bespreking van de gemeentelijke bijdragen: het verstrekken daarvan
vormde mede aanleiding tot het onderzoek naar de wenselijkheid van
totstandkoming van deze wet (Wet van 29 november 1962, Stb.538).

258. C.J. Verplanke, a.w., p.29.
259. Zie de opmerkingen van de minister van Financion in Bill. Hand. II,
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bedeeling vraagt, het niet kan krijgen van de Kerk, en eerst na
weigering  in den uitersten  nood,   zal  men,   bij   wij ze   van
politie-toezigt om te zorgen dat de persoon niet omkomt, tusschenbeide
treden. "

172. H.J.P.J. Goedmakers, a.w., p.115; zie over de ideeen omtrent de
armenzorg  in die periode  L.F.  van  Loo,  "Den arme gegeven...",  Een
beschrijving van armoede, armenzorg en sociale zekerheid in Nederland,
1784-1965, Amsterdam 1981, pp.74-78.

173. Zie H.J.P.J. Goedmakers, a.w., pp.118-119.
174. Id., p.120; zie ook J. Everts, a.w.
175. H.J.P.J. Goedmakers, a.w., pp.120-121.
176.  Id.,  p.121;  zie ook J. Everts,  a.w.,  p.327: "Ten slotte moet worden

gewezen op het in oog springend onderscheid tusschen het spreken en
het doen, tusschen den diakonalen arbeid zooals zij wordt voorgesteld
als het geldt haar de staatsarmenzorg tegenover te stellen en zooals
Zij is."

177. Wet van 27 april 1912, Stb.165.
178. Zie hierover uitvoerig J. de Vries, De periode van 1912-1940, in:

Honderd jaren Armenwet 1854-1954, Maatschappelilke zorg in historisch
perspectief, Alphen aan den Rijn 1955, pp.150-190.

179. Ibid.; zie ook J.C. van Dam, De periode van Mei 1940 tot heden, in:
Honderd jaren Armenwet 1854-1954, Maatschappelijke zorg in historisch
perspectief, Alphen aan den Rijn 1955, pp.191-264; zie verder L.F. van
Loo, a.w., m.n. de delen III en IV.

180. Zie J. de Vries, a.w., p.151 en p.162 e.v., p.178 e.v.
181. H.J.P.J. Goedmakers, a.w., p.142.
182. J. de Vries, a.w., p.156.
183. Universele verklaring van de rechten van de mens, geproclameerd op 10

december 1948 door de Algemene Vergadering der Verenigde Naties.
184. Zie de artt.22-25 van de Universele verklaring.
185. Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele

rechten, gesloten te New York op 19 december 1966. Zie m.n. art.11 van

het Verdrag.
186. Staatscommissie tot herziening van de Grondwet, ingesteld bij KB van

17 april 1950, nr.25.
187. Art.20 Grondwet komt nagenoeg overeen met de over dit onderwerp

voorgestelde bepaling door de Staatscommissie Cals-Donner; het eerste
lid  van het voorstel   van de Staatscommissie Cals-Donner:   "De  zorg   van
de overheid is gericht op verhoging van de bestaanszekerheid der
bevolking en op spreiding van welvaart." De Proeve had slechts een
zeer algemeen artikel 69 voorgesteld in het hoofstuk "Wetgeving en
bestuur":   "De wet stelt regels vast omtrent de maatschappelijke
rechten van de ingezetenen."

188.   Art .1, eerste   lid,   van de Algemene Bijstandswet: "Aan iedere
Nederlander, die hier te lande in zodanige omstandigheden verkeert of
dreigt te geraken, dat hij niet over de middelen beschikt om in de
noodzakelijke kosten van het bestaan te voorzien, wordt bijstand
verleend door burgemeester en wethouders." Zie verder art.7, tweede
lid, en art.2, tweede lid, van de wet, alsmede art.9. Zie nog (art.2

van) de Rompwet instellingen van weldadigheid (wet van 27 april 1912,
Stb.165, zoals gewijzigd i.v.m. de totstandkoming van de Algemene
Bijstandswet).

189. J.C. van Dam, a.w., p.218; zie ook p.214. De discussie over de plaats
van de kerkelijke instellingen was echter niet gestaakt. Zie hierover
Taak en onderlinge verhouding van,kerk, particulier initiatief en
overheid ten aanzien van de maatschappelijke zorg, publicatie no.1 van

de Nederlandse Vereniging voor maatschappelijk werk, bestaande uit de
preadviezen van J.C. van Dam (pp.1-42), J. Loeff (pp.43-74), P.J.
Roscam Abbing (pp.75-94), en J. in 't Veld (pp.95-126), Haarlem 1949.
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190. Zie L.F. van Loo, a.w., m.n. deel III en IV.
191. Ibid.; zie ook S.W.C.I.M. Couwenberg, Het particuliere stelsel, Leiden

1953, p.62 e.v.
192. Ibid.
193. Id., pp.62-72.
194. Id., pp.49-59 en p.90 e.v.
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1.   Met "algemene normen" worden in dit verband de in wetgeving in formele

zin en lagere wetgeving neergelegde normen bedoeld die verplichtingen
voor de burgers in het leven roepen. De in die wetgeving opgenomen
vrijstellingsmogelijkheden ten aanzien van deze verplichtingen worden
in dit verband niet gerekend tot "algemene normen", hoewel zij dit
juridisch gezien wel zijn. Ook de in de Grondwet en internationale
verdragen neergelegde grondrechten vallen buiten het als boven
omschreven begrip.

2.   Wet van 24 december 1953, Stb.577.
3.   Ziektewet (ZW): wet van 5 juni 1913, Stb.204; Wet op de

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO): wet van 18 februari 1966,
Stb.84; (nieuwe) Werkloosheidswet (WW): wet van 6 november 1986,
Stb.566; Ziekenfondswet (ZFW): wet van 15 oktober 1964, Stb.392; alle
zoals  na hun totstandkoming gewij zigd.

4.   Algemene Ouderdomswet (AOW): wet van 31 mei 1956, Stb.281; Algemene
Weduwen- en Wezenwet (AWW): wet van 9 april 1959, Stb.139; Algemene
Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): wet van 14 december 1967, Stb.617;
Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW): wet van 11 december 1975,
Stb.674; Algemene Kinderbijslagwet (AKW): wet van 26 april 1962,
Stb.160; alle zoals na hun totstandkoming gewijzigd.

5.   Vgl. ook art.74 AAW: "1. Premieplichtig is:
a. degene, die bij wege van aanslag aan de heffing van premie
ingevolge de Algemene Ouderdomswet is onderworpen;
b. degene, die voor de premieheffing ingevolge de Algemene
Ouderdomswet inhoudingsplichtig is.
2. Voor de toepassing van het vorige lid wordt met premie ingevolge de

Algemene Ouderdomswet gelijkgesteld de inkomstenbelasting en de
loonbelasting, die ingevolge die wet wordt geheven in geval van
gemoedsbezwaren."
Een overeenkomstige bepaling bevat art.25 AKW in de leden 1 en 3.

6.   Wet van 20 juli 1967, Stb.396; zie art.31 AWBZ (Stb.1967, 655).
7.   Bill. Hand. II, 1967, 9 141, toelichting op artt.IVF, VG en VIC,

alsmede Bijl. Hand. II, 1967, 8 457, nr.13, p.9.
8.   KB van 17 juni 1980, Stb.358; gewijzigd bij KB van 6 september 1985,

Stb.547.

9.   Zie art.4, tweede lid, van het KB, alsmede wet van 26 november 1987,
Stb.533 houdende samenvoeging van de Raden van Arbeid en de Sociale
Verzekeringsbank tot 66n organisatie.

10.  D. van Eck,·Behoort de wetgever nadere regels van algemene of
bijzondere aard te stellen betreffende het beroep op gewetensbezwaren
tegen de naleving van door het strafrecht gesanctioneerde normen?,

preadvies Nederlandse Juristen-Vereniging, Zwolle 1960, p.115.
11.  Art.2, derde volzin, van het KB (zie hierboven nt.8).
12.  Zie voor de consequentie van intrekking o.m. art.17, zesde lid, van

het KB.
13. Zie hiervoor verder art.3 van het KB.
14.  Art.18, tweede lid, van het KB. Ook is het mogelijk de termijn van 2

jaar genoemd in art.17, zesde lid, te bekorten.
15.  Bijl. Hand. II, 1965-1966, 8 457, nr.3, p.28.
16. Zie ook art.19 van het KB.
17.  De daarin genoemde artikelen hebben betrekking op de verplichting

inlichtingen te verschaffen aan instanties t.b.v. de uitvoering van de
wetten.

18.  Wet van 24 december 1953, Stb.577.
19.  Zie o.m. de artt. 98 en 98a Ongevallenwet 1921, en de artt.106 a en b

Land- en Tuinbouwongevallenwet 1922.
20.  Wet van 24 maart 1976, Stb.221.
21.  Bijl. Hand. II, 1974-1975, 13 507, nr.3, pp.15-17.
22. Zie nt.8.
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23.  Wet van 5 juni 1913, Stb.205.
24.  Wet van 4 december 1920, Stb.850.
25.  Zie hiervoor de voormalige artt.27la, en 286a-n, van de wet; bij wet

van 10 december 1964, Stb.488 werden o.m. de artt.254-293 geschrapt.
De wet zelf bevat nog slechts enkele artikelen.

26.  Wet van 30 mei 1963, Stb.228.
27.  Volgens art.21 van de wet.
28.  Nl.: "a. op verzoek van de vrijgestelde;

b. indien de gemoedsbezwaren, op grond waarvan vrijstelling is
verleend, naar zijn oordeel niet langer geacht kunnen worden te
bestaan;
c. indien gedurende een termijn van 66n jaar geen bewijs van

vrijstelling is uitgereikt;
d.   indien de vrijgestelde in gebreke  blij ft binnen twee maanden  het
bedrag, verschuldigd door het verkrijgen van een in het eerste lid
bedoeld bewijs, te betalen."

29.  Wijzigingen van art.19 vonden plaats bij wet van 22 december 1966,
Stb.559; en 30 november 1983, Stb.614.

30.     Art. 19, tweede volzin,   van  de  wet  naar de tekst  van  1963: "Hij trekt
deze in, indien de gemoedsbezwaren, op grond waarvan vrijstelling is
verleend, niet langer geacht kunnen worden te bestaan.

1,

31.  Wet van 30 november 1983, Stb.614.
32.  Wet van 17 maart 1949, Stb.J121.
33.  Wet van 29 juni 1972, Stb.400.
34.  Art.5, tweede lid, onder II en k, van de wet.
35.  Wet van 7 augustus 1953, Stb.432.

36.  Wet van 12 november 1975, Stb.649.
37.  Bijl. Hand. II, 1973-1974, 12 902, nr.3. Zie over de Wet

gewetensbezwaren militaire dienst hierna pp.191-192.
38.  Vgl. CRvB 6 april 1966, ARB 1966, p.641 betreffende het - door de CRvB

nietigverklaarde - ontslag van een gemeenteambtenaar die godsdienstige
gewetensbezwaren had tegen deelname aan een rontgenologisch onderzoek
op tuberculose. De verplichting tot deelname hieraan was gebaseerd op
het toepasselijke gemeentelijke ambtenarenreglement.

39.  Wet van 22 december 1939, Stb.805. Vooral op praktische gronden is
daarvan afgezien; zie Van Eck, a.w., p.117.

40.  Besluit bestrijding tuberculose rundvee van 27 oktober 1943,
Stcrt.1943, 209; wet van 23 juni 1952, Stb.352.

41.  Wet van 10 april 1964, Stb.120.
42.  Geciteerd uit D. van Eck, a.w., p.119.
43.  Id., pp.119-120; zie hierover ook J. Remmelink, Behoort de wetgever

nadere regels van algemene of bijzondere aard te stellen betreffende

het beroep op gewetensbezwaren tegen de naleving van door het
strafrecht gesanctioneerde normen?, preadvies Nederlandse
Juristen-Vereniging, Zwolle 1960, pp.53-54.

44.  D. van Eck, a.w., p.120.
45.  Wet van 1 mei 1981, Stb.257.
46.  Kamerstukken II, 1980-1981, 15 475, nr.37, p.2 (derde nota van

wijziging). Tekstueel werd het amendement-Dees (Kamerstukken II,
1980-1981, 15 475, nr.19) overgenomen.

47.  De clausule in het - uiteindelijke - derde lid betreffende de vereiste
toestemming van de vrouw, is opgenomen naar aanleiding van het advies
van de Raad van State.

48.  Kamerstukken II, 1979-1980, 15 475, nr.6, pp.67-68.
49.  Rapport van de Staatscommissie euthanasie (ingesteld bij KB van 18

oktober 1982, nr.3) 's-Gravenhage 1985, pp.103-106. Zie voor het
initiatief-voorstel van Wet van het (voormalig) Tweede Kamerlid
Wessel-Tuinstra (o.m.): Kamerstukken II, 1985-1986, 18 331, nr.15,
p.2, (gewijzigd voorstel van wet), het voorgestelde art.294 ter Sr.
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Zie voor het voorstel van de regering waarover advies van de Raad van
State is uitgebracht: Kamerstukken II, 1985-1986, 18 331, nr.43, C,
p.10 (opgenomen als bijlage bij het advies van de Raad van State), het
voorgestelde art.293bis Sr.

50.  Kamerstukken II, 1987-1988, 20 383, nrs.1-3.
51.  Wet van 4 februari 1922, Stb.43.
52.  KB van 9 november 1956, Stb.542. Bij het inwerkingtreden hiervan

werden het voordien geldende KB van 2 februari 1929, Stb.21 en het KB
van 9 maart 1954, Stb.109 ingetrokken.

53.  Deze wet (wet van 27 september 1962, Stb.370) had zijn voorloper in de
Dienstweigeringswet van 13 juli 1923, Stb.357. Belangrijk in dit
verband is ook de opname in de Grondwet 1922 van de (nu als art.99
Grondwet voorkomende) bepaling: "Bij de wet worden de voorwaarden
genoemd, waarop wegens ernstige gewetensbezwaren vrijstelling van den
krij gsdienst wordt verleend."

54.  Zie art.50, eerste lid, aanhef en onder e van de Noodwet
arbeidsvoorziening (wet van 23 april 1971, Stb.448) dat het bij of

krachtens de wet bepaalde, v.z.v. betrekking hebbende op werknemers of
burgerdienstplichtigen niet van toepassing verklaart t.a.v. "degenen,

die een geestelijk of godsdienstig-menslievend ambt bekleden of
opleiding tot zodanig ambt genieten". Voor dezelfde categorie van

personen bevat art.37, eerste lid, aanhef en onder e van de Noodwet
geneeskundigen (wet van 23 april 1971, Stb.396) een
uitzonderingsbepaling.

55.  Zie de artt.5-7 Wet gewetensbezwaren militaire dienst.
56.  Art.8 Wet gewetensbezwaren militaire dienst.
57.  Zie F.J.A. Huart, Grondwetsherziening 1917 en 1922, Arnhem 1925,

pp.327-333.
58.  Zie hierover B. Schumacher, Militaire-dienstweigering en vredesmoraal,

Tilburg, 1986.
59.  Zie over de positie van de zgn. totaalweigeraars, Kamerstukken II,

1987-1988, 20 334 en 20 336 (R1314), nrs.1-3; alsmede Th.W van den
Bosch, De voorgestelde wijzigingen in de berechtiging van
totaalweigeraars, in: Nederlands Juristenblad 1988, pp.862-868 en Th.
de Roos, Vervangende dienst voor totaalweigeraars, in: Nederlands

Juristenblad 1988, pp.869-874.
60.  Een duidelijke uiteenzetting over het eedsvraagstuk geeft J. van

Baars, Over de rechtshistorie van het eedsvraagstuk in Nederland sinds
1910, in: Nederlands Juristenblad 1969, pp.357-366 en pp.381-391; Van
Baars onderscheidt hier tussen de "vorm"  en  de  "norm".   Zie voor oudere

literatuur o.m. de (eveneens door Van Baars genoemde) W.J.L. van Es,
Het eedsvraagstuk, Leiden 1911 en J.J. de Waal Malefijt, De eed ter

beslissing van het geding, Utrecht 1907. Zie ook J.J. Boasson, Bestuur
en Godsdienst, in: Nederlands Bestuursrecht, Alphen aan den Rijn 1953,
p.168.

61.  Wet van 8 april 1971, Stb.211, resp. wet van 28 april 1916, Stb.174.
62.  Zie J. van Baars, a.w., pp.381-387.
63.  HR 23 mei 1910, W.9000.
64.  Zie J. van Baars, a.w., pp.363-364.
65.  Wet van 17 juli 1911, Stb.215.
66.  Zie J. van Baars, a.w., p.357.
67.  Hof Arnhem 11 juli 1984, NJ 1985, 536.
68.  Zie bijv. de in par.B genoemde artikelen van de Ambtenarenwet 1929,

het Algemeen Rijksambtenarenreglement, de Gevangenismaatregel en het
Psychopatenreglement.

69.  Deze bepalingen kunnen gezien worden als waarborgen c.q. beperkingen
van godsdienstvrijheid.

70.  Zie o.m. J.P.D. van Banning, De viering der Zon- en feestdagen in onze
wetgeving, in: Tildschrift voor overheidsadministratie 1951,
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pp.348-349.
71.  Wet van 1 november 1919, Stb.624.
72.  Wet van 23 juni 1976, Stb.367.

73.  Zie CBB 22 februari 1980, AB 1980, 545.
74. Ibid.

75.  Deze uitdrukking komt voor in art.125b van de Ambtenarenwet 1929. Zie
hierna.

76.  Op de jurisprudentie ter zake wordt hier niet ingegaan.
77.  Vlg. p.222 m.b.t. de interpretatie van privaatrechtelijke "open

begrippen"  door de rechter.
78.  Vgl. ook art.24 (nieuwe) WW. De wet spreekt nu van "verwijtbaar"

i.p.v. "onvrijwillig".
79.  Vb. ontleend aan CRvB 17 april 1984, WW 1982/870, Rspr.1984/194.
80.  Zie CRvB 11 augustus 1987, RSV 1988, 105, waar de eis van een

afloskapitein geen arbeid op zondag te verrichten, alle omstandigheden
in aanmerking genomen, als een gerechtvaardigde eis werd beschouwd.

81.  JHS in noot bij CRvB 23 april 1985, AB 1986, 37.
82.  KB van 16 maart 1982, AB 1982, 337.
83.  ARRvS 7 april 1983, AB 1983, 430.
84.  Zie art.15, eerste lid, onder b van de Vestigingswet Bedrijven 1954

j'. de Delegatiebeschikking (IV), b-ontheffingen, en recentelijk CBB
22 mei 1987, SEW 1988, pp.258-260.

85.  HR 13 april 1960, NJ 1960, 436; zie ook hoofdstuk II, par.C3.
86.  Hof Leeuwarden 13 april 1961, NJ 1964, 401.
87.  Hof Leeuwarden 1 november 1962, NJ 1964, 402.
88.  HR 30 mei 1967, NJ 1968, 64.
89.  HR 3 maart 1987, NJ 1988, 7 en HR 9 juni 1987, VR 1988, 60.
90.  HR 3 maart 1987, NJ 1988, 7.
91.     CBB  7  j uli   1981,   AB   1981,   562.
92.  ARRvS 20 december 1982, AB 1983, 243.
93.  Volgens de noot van P.J. Boon bij de in de vorige nt. genoemde

uitspraak van de ARRvS, p.674 omzeilde de ARRvS daarmee toetsing aan
art.7 (oud) Grondwet alsmede toetsing aan het recht van
godsdienstvrijheid.

94.  Vgl. ook de antenneverbod-jurisprudentie van de ARRvS, F.A.M. Stroink,
De toepassing van het internationale recht door de Nederlandse

(administratieve) rechter, (preadvies Staatsrechtconferentie 1986),
in: Staatsrecht, buitenlandse betrekkingen en de internationale
rechtsorde, Nijmegen 1987, pp.30-52.

95.  Vz.ARRvS 1 mei 1981, AB 1982, 28.
96.  HR 22 juli 1966, NJ 1967, 23.
97.  HR 16 januari 1968, NJ 1969, 2.
98.  Nadien is het Vleeskeuringsbesluit gewijzigd. Zie hoofdstuk VI,

par.Bl.
99.  HR 4 november 1969, NJ 1970, 127.
100. Ktr. Zevenbergen 3 februari 1982, in: NJCM-Bulletin 1982, pp.418-425.
101. Rb. Breda 22 november 1982, in: NJCM-Bulletin 1983, pp.34-36.
102. Deze par. bekijkt aan de hand van wettelijke regelingen

(ontwikkelingen in de gedachtenvorming over) de godsdienstvrijheid
voor personen die in een bijzondere verhouding tot de overheid staan.
Waar geen wettelijke regelingen zijn, is dit uiteraard niet mogelijk.
De constatering dat regelingen ontbreken is echter op zichzelf van
belang. Ook voor andere groepen van personen dan gedetineerden en
minderjarigen in instellingen vindt (door de overheid bekostigde)
geestelijke verzorging plaats. Niet in alle gevallen ligt hieraan een
(uitgewerkte) regeling ten grondslag. Zo fungeert voor de krijgsmacht

als basis voor de geestelijke verzorging een begrotingspost; nadere
regels zijn slechts te vinden in inwendige reglementen. Zie verder

hoofdstuk VIII; en i.h.b. Overheid, godsdienst en levensovertuiging,
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Eindrapport van de Commissie van advies inzake de criteria voor
steunverlening aan kerkgenootschappen en andere genootschappen op
geestelijke grondslag, 's-Gravenhage 1988.

103. Wet van 20 april 1988, Stb.229. Daaraan voorafgaand Kamerstukken II,
19 495; Ambtenarenwet 1929: wet van 12 december 1929, Stb.530.

104. Bij de Grondwetsherziening van 1983 is immers aanvaard dat
grondrechten voor personen die in een bijzondere positie tot de
overheid staan onverkort gelden. Beperkingen van grondrechten moeten
berusten op een beperkingsclausule. Zie hoofdstuk II. Zie ook
Kamerstukken II, 1985-1986, 19 495, nr.3, p.2.

105. Kamerstukken II, 1987-1988, 19 495, nr.6.
106. Vgl. echter Kamerstukken II, 1987-1988, 19 495, nr.5, p.21.
107. Kamerstukken II, 1985-1986, 19 495, nr.3, p.9; ARAR: KB van 12 juni

1931, Stb.248.
108. De leden 3 en 4 van art.20 AOB komen overeen met die van artikel 21

ARAR  op de woorden "ambtenaar" en "werknemer"   na;   AOB:   KB  van   3
augustus 1931, Stb.354.

109. Kamerstukken II, 1987-1988, 19 495, nr.8, p.5.
110. Id., nr.5, p.21.
111. Het ambtelijk vloekverbod van art.50, tweede lid, ARAR, alsmede het

overeenkomstige art.34, derde lid, AOB zullen in verband hiermee
vervallen. Het eerste lid van art.50 ARAR ("De ambtenaar is gehouden,
de plichten uit zijn ambt voortvloeiende, nauwgezet en ijverig te
vervullen en  zich te gedragen, zooals een goed ambtenaar betaamt")
alsmede het overeenkomstige art.34, eerste lid, AOB blijven
gehandhaafd.

112. Wet van 19 december 1931, Stb.519, resp. wet van 8 april 1971,
Stb.231. Kamerstukken II, 1986-1987, 20 033, nrs.1-3; zie ook
Kamerstukken II, 1987-1988, 20 033, nrs.4-6.

113. Id., nr.6.
114. Wet van 21 december 1951, Stb.596. Vgl. art.14 Wet op de Krijgstucht

(wet van 27 april 1903, Stb.113) en het KB van 24 juni 1965, Stb.299
ter uitvoering van dit artikel.

115. Wet van 21 oktober 1976, Stb.568.
116. De commissie had voorgesteld het derde lid van het toenmalige art.39

te schrappen (zie hierna), Bill. Hand. II, 1972-1973, 12 337, nr.3,

P.8.
117. Bijl. Hand. II, 1948-1949, 1 189, nr.2.
118. Bijl. Hand. II, 1948-1949, 1 189, nr.3, p.11.
119.  Ibid. :  "Zo  zal  dus  de  wij ze, waarop de directie het bijwonen  der

godsdienstoefeningen moet bevorderen, van geval tot geval verschillen.
Ook in ieder gesticht is zij niet gelijk. In de jeugdgevangenis zal de
taak der overheid op dit punt verder gaan dan in een gesticht met een
bevolking van volwassen personen, terwijl voor zover het minderjarigen
betreft met de wensen van ouders of voogd zal moeten worden rekening
gehouden." In de individuele benadering paste niet meer een verbod van
godsdienst te veranderen.

120. Ibid.

121. Bill. Hand. II, 1949-1950, 1 189, nr.4, pp.19-20.

122. Er werd o.m. gewezen op de situatie dat, i.v.m. het grote aantal
verschillende protestantse kerkgenootschappen, sommigen gedwongen
zouden worden deel te nemen aan bijeenkomsten met de inhoud waarvan

zij het (deels) niet eens zouden zijn.
123. Id., p.19.
124. Ibid.

125. Id., p.20.
126. Bijl. Hand. II, 1950-1951, 1 189, nr.6: "In het huishoudelijk

reglement kan worden bepaald, dat het bijwonen van
godsdienstoefeningen voor hen, die tot een bepaalde godsdienst
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behoren, gedurende de eerste twee maanden van de tenuitvoerlegging van
de straf verplicht zal zijn.

.

127. Bijl. Hand. II, 1950-1951, 1 189, nr.5, p.26.
128. Id., pp.26-27.
129. Voorgesteld bij tweede nota van wijzigingen, Bill. Hand. II,

1950-1951, 1 189, nr.8.
130. Zie hierover Bijl. Hand. II, 1972-1973, 12 337, nr.3, p.8.

131. Bijl. Hand. II, 1974-1975, 12 337, nr.5, p.16.
132. Vgl. (in ander verband) voor een "actieve houding" van de overheid,

art.12 Woonwagenwet (wet van 21 februari 1968, Stb.98). Deze bepaling
keert niet meer terug wanneer voorgestelde wijzigingen verwezenlijkt
worden.

133. Wet van 14 april 1886, Stb.62. Zie art.19 en art.24 van die wet.
134. Art.18 van die wet: "In de gevangenissen en Rijkswerkinrichtingen

wordt gelegenheid gegeven om godsdienstonderwijs te ontvangen."

Artikel 27: "Aan de verpleegden in de Rijksopvoedingsgestichten wordt
gegeven (...), behoudens de uitzonderingen door het college van
regenten aan te wijzen, godsdienstonderwijs.

"

Het oorspr. ontwerp bevatte overigens geen bepaling betreffende
godsdienstonderwijs (Bijl. Hand. II, 1883-1884, 190, nr.2).

135. Id., nr.3, p.7.
136. Ibid.: "Maar volgt hieruit dat men een gevangene niet zou mogen

dwingen op gezette tijden de godsdienstoefeningen zijner door hem zelf
gekozen gezindte bij te wonen?

Deze vraag werd in het ontwerp-Strafwetboek bevestigend beantwoord;
art. 20, alin. 2, luidde: "tot bijwoning daarvan (der

"
godsdienstoefeningen) wordt niemand genoodzaakt .
En de bepaling werd op de volgende wijze toegelicht:

"Ieder, ook de gevangene, belijdt zijne godsdienstige meeningen met
volkomen vrijheid (art. 164 Grondwet). Dwang tot uitoefening of

bijwoning van godsdienstige plechtigheden is met die volkomen vrijheid
van godsdienstige belijdenis onvereenigbaar.

""Daartegen door eene wetsbepaling te waken scheen niet overbodig.

De minister was het met deze interpretatie niet eens; hij zag geen
strijd met de Grondwet en vond dwang bovendien onmisbaar (Id.,
pp.7-8):
"1°. omdat in den godsdienst een z66 machtig middel gelegen is tot

onderdrukking der kwade neigingen en tot waarlijk zedelijke
verbetering van den gevangene, dat de Regeering het zelfs tegen
onverschilligen niet ongebruikt mag laten. De toepassing der straf

moet het karakter dragen van zedelijken ernst, en dit wordt door de
godsdienstoefeningen zeer bevorderd;
2°. omdat reeds op zich zelf het belang gelegen in de handhaving der
orde in de gevangenis, het verbiedt in deze aan de gevangenen de vrije
keuze te laten. Tal van moeielijkheden openbaren zich in de praktijk
zoodra men gevangenen wiens grootste lust het vaak is uit
ondeugendheid of kwajongensachtigheid de zaken eens flink in de war te
sturen, op den gang daarvan een' overwegenden invloed geeft. Mag het
van hun believen afhankelijk worden gesteld of de door het
gevangenisbestuur vastgestelde godsdienstoefeningen kunnen doorgaan;
-of de leeraar onverrichterzake moet vertrekken?

Neen!- ..."

137. Zie nt.136; en verder H. Singer-Dekker, Vrijheid van godsdienst en
levensovertuiging voor gedetineerden. Een gebed zonder einde?, in
G.J.M. Corstens e.a. (red.), Straffen in gerechtigheid, Arnhem 1987,
pp.206-208.

138. KB van 23 mei 1953, Stb.237. Vgl. art.9 Gijzelingsbesluit (KB van 26
september 1928, Stb.382) alsmede KB van 12 maart 1930, Stb.73.

139. KB van 22 april 1977, Stb.231; de volledige tekst van de
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Gevangenismaatregel is geplaatst in Stb.1977, 579. De wijziging was
nodig gemaakt  door  de wij ziging  van de Beginselenwet gevangeniswezen.

140. KB van 7 september 1966, Stb.380.
141. Volgens art.67; vgl. ook art.64, derde lid, Gevangenismaatregel.
142. V66r de Gevangenismaatregel van 1953 hebben gegolden het KB van 31

augustus 1886, Stb.159, t.a.v. godsdienst gewijzigd bij KB van 18 juli

1925, Stb.334; en later, het KB van 4 mei 1932, Stb.194.
143. KB van 28 september 1928, Stb.386.
144. Verpleging in rijksasyls is aanvullend bedoeld.
145. Zie D. Hazewinkel-Suringa, Inleiding tot de studie van het Nederlandse

strafrecht (bewerkt door J. Remmelink), Alphen aan den Rijn 1984,
p.627.

146. KB van 23 mei 1953, Stb.237.
147. Wet van 9 november 1961, Stb.403.
148. KB van 25 juli 1964, Stb.327. Daarvoor: wet van 12 februari 1901,

Stb.63; en de Kinderbeginselenwet van 12 februari 1901, Stb.64; en het
Kinderbeginselenbesluit van 15 juni 1905, Stb.209.

149. Bijl. Hand. II, 1955-1956, 4 141, nr.4, p.3. Het derde en vierde lid
komen overeen met het huidige lid drie en vier van art.23 van de wet.

150.  Id.,  nr.5,  p.9: "Het eerste en tweede lid, komen overeen met artikel  7
van de huidige wet. Het derde lid komt overeen met artikel 40, tweede
lid, van de Beginselenwet gevangeniswezen. Het lijkt gewenst de
bepaling, thans vervat in artikel 68 van de algemene maatregel van
bestuur van 1905, Stb.209, in de wet als vierde lid van dit artikel op
te nemen."

151. Bijl. Hand. II, 1956-1957, 4 141, nr.9, p.3.
152. Bijl. Hand. II, 1957-1958, 4 141, nr.13, p.5.
153. Id., nr.15.
154. Bijl. Hand. II, 1959-1960, 4 141, nr.23. Verslag: Bill. Hand. II,

1959-1960, 4 141, nr.17, pp.2-3.
155. Bill. Hand. II, 1960-1961, 4 141, nr.31.
156. Art.32, tweede lid, van de wet.
157. Wet van 15 januari 1921, Stb.14.

158. Wet van 26 november 1986, Stb.593.
159. Wet van 12 juni 1915, Stb.247. Zie verder wet van 28 mei 1925,

Stb.221.

160. Bijl.Hand. II, 1914-1915, 32, nr.2.
161. Bijl.Hand. II, 1914-1915, 32, nr.6.
162. D. Hazewinkel-Suringa, Inleiding tot de studie van het Nederlandse

Strafrecht (bewerkt door J. Remmelink), Alphen aan den Rijn 1984,
p.679. Zie ook de clausules van de artt.14, derde lid, en 23, vierde
lid, alsmede 24, tweede lid, Reglement op woonwagens en woonschepen

(KB van 28 juli 1919, Stb.530); en art.3, derde lid, Algemene
Bijstandswet (wet van 13 juni 1963, Stb.284).

163. HR 10 november 1959, NJ 1960, 1.
164.  De Rb. overwoog  o.m.  (uit het arrest  van  de  HR):  "dat  verd.  nu wel

heeft aangevoerd tegen verzekeringen, welke dan ook, bezwaren gegrond

op zijn godsdienstige overtuiging te hebben, doch dat het niet z6 mag
zijn, dat derden,  die het slachtoffer worden  van  de  wij ze van rijden
van verd. of van diegenen die denken en handelen als verd., het hun
toegebrachte nadeel zelf zouden moeten dragen, omdat verd. of bedoelde
personen geen verhaal bieden en zich ook niet tegen aan derden
toegebrachte schade hebben verzekerd".

165. Zie hierover m.n. A.K. Koekkoek, De betekenis van grondrechten voor
het privaatrecht, in: WPNR 5742-5744 (1985), m.n. nr.5743, pp.410-411;
alsmede de literatuur genoemd in hoofdstuk VII, nt.119.

166. Zie over dit begrip A.K. Koekkoek, a.w., WPNR 5743 (1985), m.n. p.406.

167. Zie A.K. Koekkoek, a.w., WPNR 5742 (1985), p.385.
168. Zie J. Remmelink, Het Wetboek van Strafrecht (losbladig), Arnhem,
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p.137, aantekening bij artikel 449 Sr.
169. Zie voor (oudere) literatuur en jurisprudentie, J. Remmelink, a.w.,

pp.137-139.
170. HR 22 juni 1971, NJ 1972, 31.
171. Rb. Zwolle 19 februari 1975, NJ 1976, 266. Aan afspraken over

verandering of afstand doen van een godsdienstige overtuiging kan men
niet worden gehouden, zie Ch. Petit, De godsdienst in de
rechtstoepassing, in: RM Themis 1951, p.310.

172  HR 22 januari 1982, NJ 1982, 489.
173. Pr. Rb. Maastricht 25 juni 1981, NJ 1982, 35. Bij KB van 2 september

1982, AB 1983, 102, werden de kosten voor een huwelijk gesloten
volgens de Hindoe-ritus aangemerkt als "incidenteel voorkomende
algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan als bedoeld in art.7
Bijstandsbesluit landelijke normering" en moesten dus bestreden worden
"
hetzij door middel van reservering, hetzij door gespreide betaling

achteraf". Een extra bijdrage werd hiervoor niet verleend.
174. Rb. Dordrecht 13 augustus 1980, NJ 1982, 396.
175. Ktr. Gorinchem 8 november 1982, NJ 1983, 383.
176. HR 4 juni 1982, NJ 1983, 32.
177. Pr. Rb. Zwolle 30 mei 1986, KG 1986, 269.
178. Vgl. ook Hof Amsterdam 10 april 1928, NJ 1928, p.823 en Rb. Amsterdam

23 mei 1928, NJ 1928, p.826, besproken door Ch. Petit, a.w., p.312.
179. Hof Arnhem 12 februari 1975, NJ 1976, 285.
180. Zie Ch. Petit, a.w., p.314 e.v.
181. Zie verder art.5 Uitvoeringsbesluit ondertoezichtstelling (KB van 26

november 1969, Stb.527). Voorts: art.5 (en 1 sub e) Uitvoeringsbesluit
Pleegkinderenwet (KB van 12 januari 1953, Stb.19).

182. HR 14 mei 1976, NJ 1976, 505.
183. Het gezin was protestant, het meisje R.K.
184. Rb. 's-Gravenhage 20 mei 1975, NJ 1976, 11.
185.  HR  1  juli  1982,  NJ  1983,   201.
186. ARRvS 20 januari 1983, AB 1983, 389. In een eerdere uitspraak (zie

hierna) was geen beroep gedaan op godsdienstvrijheid.
187. Zie J.E. Goldschmidt in de noot bij de uitspraak, AB 1983, 210, p.569.
188. Het tweede geval betrof ARRvS 22 juni 1981, AB 1983, 210; eveneens met

noot J.E. Goldschmidt.
189. Zie ook J.E. Goldschmidt in de noten bij beide uitspraken.

190. Zie hierover o.m. J.A. Nota, De rechter en de medische behandeling van
minderjarigen, in: Nederlands Juristenblad 1971, pp.500-503; vgl. Rb.
Dordrecht 27 juni 1973, NJ 1973, 432.

191. Rb. Utrecht 14 november 1923, NJ 1924, p.585; Hof Amsterdam 26 juni
1925, W.11397; Rb. Utrecht 20 april 1927, W.11688; Hof Amsterdam 31
oktober 1928, W.11984; HR 21 juni 1929, NJ 1929, p.1325. Deze
vonnissen en arresten zijn uitgebreid besproken door P.W. Kamphuisen,
Godsdienst en vermogensrecht, in: Verzameld Werk, Zwolle 1963,
pp.425-428.

192. HR 21 juni 1929, NJ 1929, p.1325.
193. Vgl. HR 17 maart 1967, NJ 1967, 213.
194. Ook de wetgever houdt in bepalingen omtrent erfrecht in het BW

rekening met godsdienst: zie de non-discriminatiebepaling van art.925.
Vgl. voorts art.953 BW.

195. Zie par.Al (Arbeidswet 1919). Zie verder het non-discriminatieverbod
van art.1 Wet CAO, en ook art.4 Arbeidsbemiddelingswet 1930. Tussen
regering en Staten-Generaal is voorts een gedachtenwisseling op gang
gekomen omtrent de voorbereiding en totstandkoming van een wettelijke

regeling aangaande gewetensbezwaren in dienstbetrekking (Kamerstukken
II, 19 377). Onlangs is een voorstel van Algemene wet gelijke
behandeling ingediend (Kamerstukken II, 1987-1988, 20 501, nrs.1-3).

196. HR 30 maart 1984, NJ 1985, 350.
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197. Zie over deze constructie van het rekening houden met godsdienst in
het privaatrecht vooral A.K. Koekkoek, De betekenis van grondrechten
voor het privaatrecht, in: WPNR 5742-5744 (1985), m.n. nr.5744,
pp.428-429.

198. De Hoge Raad overwoog daaromtrent: "Wel is juist, dat ons recht niet
toestaat onderscheid te maken tussen verschillende godsdiensten in die

zin, dat de wens van een werknemer om voor de viering van een
godsdienstige feestdag een snipperdag op te nemen, verschillend wordt

gewaardeerd naar gelang van zijn godsdienst, maar dat brengt niet mee
dat een snipperdag voor het vieren van een godsdienstig feestdag
alleen zou mogen worden geweigerd op grond van omstandigheden die een
werkgever het recht zouden geven van zijn werknemer arbeid te

verlangen op een algemeen erkende christelijke feestdag. Bij
laatstgenoemde feestdagen gaat het immers om feestdagen die door de
Nederlandse samenleving zijn aanvaard als dagen waarop niet gewerkt
behoeft te worden, ongeacht het geloof van de werknemer. Ook al hebben

deze feestdagen hun oorsprong in het christelijke geloof, zij zijn tot
algemeen aanvaarde vrije dagen geworden, die als zodanig gelden voor
allen die aan de Nederlandse samenleving deelnemen, van welk geloof en
van welke nationaliteit zij ook zijn."

199. Vgl. voor deze tegenstelling ook J. Remmelink, De overtuigingsdader,

in: Honderd jaar rechtsleven, N.J.V., 1870-1970, Zwolle 1970, p.181.
200. Zie voor de verhouding tussen geweten en godsdienst hierna nt.206.
201. Zie voor het onderscheid tussen een subjectieve en objectieve

opvatting van het geweten o.m. P.J. Boukema, Het geweten als
staatsrechtelijk probleem, Alphen aan den Rijn 1972, p.4; zie ook
hierover B. Schumacher, Militaire-dienstweigering en vredesmoraal,
Tilburg 1986. Op dit onderscheid (en andere mogelijke
onderscheidingen) in opvatting over het geweten wordt hier niet
ingegaan.

202. (HR 30 mei 1967,) NJ 1968, 64, p.220. Als medestanders noemt hij daar
Prins, Veegens en Emde Boas. Ook J. Remmelink sluit zich daarbij aan:
a.w., p.190.

203. Ibid.
204. Ibid. Een andere invalshoek lijkt B.V.A. R8ling te kiezen bij zijn

noot onder het AOW-arrest.

205. Kritiek op de beperkte interpretatie in het AOW-arrest van de vrijheid
van het uiten van godsdienst is geleverd door A.K. Koekkoek, De
onderlinge verhouding van grondrechten, preadvies Calvinistische
Juristen Vereniging, Enschede 1985, p.51.

206. P.J. Boukema,  a.w., pp.6-7: "Onder gewetensvrijheid versta  ik de
vrijheid van ieder om in overeenstemming met zijn geweten te denken,
te beslissen en te handelen. Voor zover dat denken en handelen
uitdrukking geeft aan een godsdienstige overtuiging, valt de vrijheid
daartoe onder de godsdienstvrijheid."
Geweten omschrijft hij aldus (p.5): "(E)en bewustzijn van goed en
kwaad, op grond waarvan de mens zich verplicht voelt in een concrete
situatie zo wel of zus niet te handelen."; zie ook id., p.15.

Deze opvattingen onderschrijf ik.
Zie over de verhouding tussen godsdienst en geweten in dezelfde zin
o.m. ook J. Remmelink, De overtuigingsdader, in: Honderd jaar
rechtsleven, N.J.V., 1870-1970, Zwolle 1970, pp.181-182; zie ook
p.190. Zie over de verhouding tussen vrijheid van godsdienst en

geweten ook A.Ch.M. Rijnen, Niet in de nieuwe Grondwet opgenomen
grondrechten, in: A.K. Koekkoek e.a. (red.), Grondrechten. Commentaar
op hoofdstuk 1 van de herziene Grondwet, Nijmegen 1982, pp.521-523.

207. Zie ook A.K. Koekkoek, a.w., p.51.
208. Zie P.J. Boukema, a.w., pp.16-17.
209. Zie voor commentaar op deze opmerking, R. de Winter in zijn noot in:
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NJCM-Bulletin 1982, p.425.
210. Zie in dit verband ook de noot onder CBB 22 februari 1980, AB 1980,

545, van K.J. Huisman.
211. Zie hierover het Noodwachterarrest in dit verband A.K. Koekkoek, a.w.,

p.51.
212. Vgl. P.J. Boukema, a.w., pp.15-16.
213. Zie ook A.K. Koekkoek, a.w., p.51.
214. Zie voor een overzicht J. Remmelink, a.w., p.182 e.v.
215. Ibid.; zie o.m. ook P.J. Boukema, a.w., m.n. pp.12-13.
216. Zie bijv. J. Remmelink, a.w., p.188 e.v.
217. Vgl. hierboven pp.73-74.
218. Door A.M. Donner, Het beleid van de rechter ten aanzien van grond- en

mensenrechten, in: A.K. Koekkoek e.a. (red.), Grondrechten. Commentaar
op hoofdstuk 1 van de herziene Grondwet, Nijmegen 1982, pp.40-48.

219. Vgl. op dit punt voor de verhouding van ambtenaar en overheid, C.J.G.
Olde Kalter, Overheidspersoneel en grondrechten, preadvies Vereniging
voor Administratief Recht, (Geschr.LXXXIV), Alphen aan den Rijn 1979.

220. Zie J.T. Buijs, De Grondwet Toelichting en kritiek, Tweede deel,
Arnhem 1886, p.502; R. Kranenburg, Het Nederlands staatsrecht, Haarlem
1958, p.503; en I.A. Diepenhorst, De verhouding tusschen kerk en staat
in Nederland, Utrecht, z.j. (1946), pp.134-135. Het stellen van de
grondwettigheidsvraag is een belangrijk gegeven; belangrijk is verder
evenzeer het oordeel over toegelaten beperkingen van grondrechten voor

deze groepen van personen. Bedacht moet worden dat er geen sprake was
van een duidelijk omlijnde grondwettelijke beperkingssystematiek,
zoals waarvan nu sprake is.

221. Ook niet op die betreffende minderjarigen in instellingen; een
complicerende factor is daarbij wel de opvatting dat de staat ten

aanzien van hen optreedt als plaatsvervanger van de ouders.
222. De betreffende amvb's zijn op verschillende punten gewijzigd.
223. Ook voor minderjarigen in instellingen; en ook voor militairen; zie

m.m. nt.221.

224. Zie E.M.H. Hirsch Ballin, Staat en kerk, Kerk en staat, in:
Internationaal Katholiek Tijdschrift COMMUNIO 1984, pp.240-243. Zie
ook het Interimrapport verdeling geestelijke verzorgers in de
krijgsmacht van de Commissie van advies inzake de criteria voor
steunverlening aan kerkgenootschappen en andere genootschappen op
geestelijke grondslag, 's-Gravenhage 1986, pp.1-2, en 9; en Overheid,
godsdienst en levensovertuiging, Eindrapport van dezelfde commissie,
's-Gravenhage 1988, m.n. pp.47-52.

225. Om de redenen die A.K. Koekkoek noemt in De betekenis van grondrechten
voor het privaatrecht, in: WPNR 5742-5744 (1985); en id., De
onderlinge verhouding van grondrechten, in: Tijdschrift voor Openbaar
bestuur 1986, m.n. p.284.

226. Zie voor een duidelijk voorbeeld Ch. Petit, De godsdienst in de
rechtstoepassing, in: RM Themis 1951, pp.306-321, m.n. p.307. Zie
verder de literatuur genoemd in nt.165 van dit hoofdstuk.

227. Zie over dit alles (zeer uitvoerig), K. Rimanque, De

levensbeschouwelijke opvoeding van de minderjarige -
publiekrechtelijke en privaatrechtelijke beginselen (2 delen), Brussel
1980. Zie ook T.A.M. Witteveen, Overheid en nieuwe religieuze

bewegingen, 's-Gravenhage 1984, p.266-273.
228. Zie hierover P.J. Boukema, pp.11-12; en J. Nota, De rechter en de

medische behandeling van minderjarigen, in: Nederlands Juristenblad,
1971, pp.500-503. Art.6 Grondwet, art.9 van het Europees Verdrag en
art.18 van het Internationaal Verdrag 'noemen de (volks)gezondheid als
beperkingscriterium.

229. Evenmin is in dit verband veelvuldig een beroep op grondwettelijke

grondrechten van v66r de Grondwetsherziening van 1983 gedaan. Art.9 van
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het Europees Verdrag fungeert vaker als toetssteen dan art.18 van het
Internationaal Verdrag. Bedacht moet worden dat dit laatste artikel
ook later in werking is getreden.
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1.   Wet van 21 juli 1890, Stb.127.
2.   Opgenomen in H.J. Smidt en E.A. Smidt, Wetboek van Strafvordering met

de geschiedenis der wijzigingen daarin gebracht bij de invoering van
het nieuwe Wetboek van Strafrecht, Deel II, Haarlem, 1887, p.370.

3.   Zie de discussie daar weergegeven op de pp.380-381, 399. Zie verder
Bijl. Hand. II, 1888-1889, 134, nrs.1-3; Bijl. Hand. II, 1889-1890,
20, nr.1; id., nr.2 en id., nr.5.

4.   Wet van 15 januari 1921, Stb.14.
5.   Bijl. Hand. II, 1913-1914, 286, nr.2.
6.   Art.56, eerste lid, van het voorstel (zie nt.5): "In geval van

ontdekking op heeter daad van een misdrijf kan ieder, ter aanhouding
van den verdachte, elke plaats betreden, met uitzondering van eene
woning waarvan de toegang door den bewoner wordt geweigerd.

Iedere opsporingsambtenaar kan, ter aanhouding van den verdachte, elke
plaats betreden."

7.   Art.55, eerste lid, Sv. luidt: "Ingeval van ontdekking op heter daad
van een misdrijf kan ieder, ter aanhouding van de verdachte, elke

plaats betreden, met uitzondering van een woning waarvan de toegang
door de bewoner wordt geweigerd, en van de plaatsen in artikel 123
genoemd, op de tijden in dat artikel aangegeven."

8.   V.z.v. hier van belang niet gewijzigd. In de oorspr. nummering resp.
art.519, eerste lid, en art.535 Sv.

9.   Wet van 29 juni 1925, Stb.308. Art.109 van die wet voerde de artt.522a
en 522b Sv. in; deze hebben later op hier niet van belang zijnde
punten wijzigingen ondergaan.

10.  Zie J.M. van Bemmelen, Ons strafrecht deel 4, Strafprocesrecht,
(bewerkt door Th.W. van Veen), Alphen aan den Rijn 1984, pp.163-166.

11.  Wet van 22 juni 1950, Stb.K258. Ook o.m. art.83, eerste lid, Algemene
Wet inzake rijksbelastingen van 2 juli 1959, Stb.301, art.6, vierde
lid, van de Wet op de dierenbescherming van 25 januari 1961, Stb.19,
art.201, eerste lid, van de Algemene wet inzake de douane en de
accijnzen van 26 januari 1961, Stb.31, art.28, tweede lid,

Vreemdelingenwet van 13 januari 1965, Stb.40, en art.64, derde lid,
van de Wet op de Ruimtelijke ordening van 5 juli 1962, Stb.286
verklaren art.123 Sv. van toepassing. Vgl. art.17 van de Wet tot

behoud van cultuurbezit van 1 februari 1984, Stb.49. Zie verder ook
art.600 Rv.

12.  Vgl. A.L. Melai, Het Wetboek van Strafvordering, (losbladig), Arnhem,
aantekening bij art.123 Sv.

13.  Zie A.Q.C. Tak, Het huisrecht, Utrecht 1973, p.143.
14.  A.L. Melai, a.w., aantekening bij art.123 Sv.
15.  In HR 31 oktober 1986, NJ 1987, 173 werd geen "godsdienst(oefening)"

in de zin van art.123, aanhef en onder 2°., Sv. aanwezig geacht. Van
een onrechtmatige daad van de staat jegens de Kloosterorde der Zusters
van Sint Walburga, sectie Nederland, was geen sprake.

16.  Kamerstukken II, 1984-1985, 19 073, nrs.1-3.
17.  Id., nr.3, p.19.
18. Ibid.

19.  Zie ook hoofdstuk II, par.A5-6 en D2; hoofdstuk III, par.Bl-2.
20. HR 1 november 1949, NJ 1950, 119.
21.  Zie hoofdstuk I, p.21.
22.  HR 27 februari 1951, NJ 1951, 473.
23. HR 29 mei 1951, NJ 1952, 367.
24.  Zie hoofdstuk II, m.n. p.76.
25.  HR 19 januari 1962, NJ 1962, 107.
26.  HR 25 juni 1963, NJ 1964, 239. Dit standpunt werd o.m. bevestigd in HR

30 mei 1967, NJ 1968, 5. Zie ook hoofdstuk II, p.76.
27.  HR 16 januari 1968, NJ 1969, 2. Zie over de interpretatie van art.9

van het Europees Verdrag ook HR 13 april 1960, NJ 1960, 436
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(AOW-arrest); HR 30 mei 1967, NJ 1968, 64 (Noodwachterarrest); HR 4
november 1969, NJ 1970, 127 (geitarrest); betreffende art.10 van het
Europees Verdrag HR 18 april 1961, NJ 1961, 273 (bidprentjesarrest);
alsmede hoofdstuk II, par.C3 en de daar aangehaalde literatuur.

28.  Zie S.C. den Dekker-van Bijsterveld, Het voorstel van Wet openbare

manifestaties, in: Tijdschrift voor Openbaar bestuur 1986, p.215.
29.  De vraag bleef natuurlijk wel of er sprake was van een openbare

godsdienstoefening.
30.  Oorlogswet voor Nederland: wet van 16 juli 1964, Stb.337; Wet

buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag:  wet van 23 juli 1952,
Stb.361; vgl. voorts art.5 aanhef en onder h van het Besluit

buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag: KB van 25 november 1963,
Stb.555.

31.  In de dezelfde zin ook Kamerstukken II, 1985-1986, 19 427, nr.3, p.25.
Vgl. echter B.J. van der Net, Een moderne toepassing van de Wet

Toezicht Kerkgenootschappen, in: Tijdschrift voor Openbaar bestuur
1987, pp.459-460.

32.  Kamerstukken II, 1985-1986, 19 427, nr.3, p.25. Zie hierover R.E. de
Winter, Het ontwerp Wet openbare manifestaties en de grondwettelijke
toedeling van bevoegdheden, in: Nederlands Juristenblad 1986,
pp.1082-1085.

33.  Kamerstukken II, 1986-1987, 19 427, nr.5, pp.20-21.
34.  Kamerstukken II, 1987-1988, 19 427, nr.19; Hand. II, 1987-1988,

p.2282.
35.  Kamerstukken II, 1985-1986, 19 427, nr.3, p.25. Zie ook Kamerstukken

II, 1987-1988, 19 427, nr.21, dat nader ingaat op de verhouding tussen

art.10 van de (huidige) wet en art.6 Grondwet. Hoewel art.10, eerste
lid, geacht wordt betrekking te hebben op het in art.6 Grondwet

gegarandeerde recht, wordt de tweede volzin niet als beperking
beschouwd gezien het feit dat een redelijke interpretatie van de
inhoud van het recht meebrengt dat geluidsterkte geen essentieel
element van de inhoud van het recht vormt.

36.  KB 13 mei 1983, AB 1983, 387; zie ook de noot bij de uitspraak.

37.  KB van 14 januari 1957, Stb.29, laatstelijk gewijzigd 11 december
1986, Stb.986.

38.  Wet van 25 juli 1919, Stb.524, laatstelijk gewijzigd bij wet van 20
december 1984, Stb.667.

39.  Bij KB van 14 maart 1979, Stb.179 is dit artikel toegevoegd aan het

Vleeskeuringsbesluit. Dit nieuwe artikel is in werking getreden op 1
januari 1987, hetgeen samenhangt met het van kracht worden van de
conventie van de Raad van Europa voor de bescherming van te slachten
dieren, tot stand gekomen op 24 juni 1977. Met het inwerkingtreden van
het nieuwe art.11 is art.11 oud Vleeskeuringsbesluit vervallen.

40.  In art.12 Vleeskeuringsbesluit speelt voor het slachten volgens de
israelitische ritus de opperrabijn een rol, en volgens de islamitische
ritus (personen aangewezen door) een organisatie die geacht kan worden
alle of een bepaalde groep islamieten in Nederland te
vertegenwoordigen.

41.  Bijl. Hand. II, 1912-1913, 261, nr.3, ad art.18; Bijl. Hand. II,
1913-1914, 61, nr.1, ad art.18, tweede lid; en id., nr.2. De memorie
van antwoord voerde aan dat dergelijke technische voorschriften niet
in een wet hoorden; evt. aanpassingen aan nieuwe technische en

wetenschappelijke inzichten zou dan minder eenvoudig zijn.
42.    Nu:  "bij of krachtens".
43.  KB van 21 januari 1977, Stb.28. Zie voor het verband tussen ritueel

slachten en godsdienstvrijheid (ook waar het slachten voor de export
betreft) Kamerstukken II, 1984-1985, 18 600 hoofdstuk XIV, nr.84.

44.  Wet van 21 april 1987, Stb.249. Voor aspirant-omroepverenigingen
verklaart art.15, eerste lid, dit vereiste van overeenkomstige
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toepassing; zie verder art.30 aanhef en onder b en c: "Een lokale,
onderscheidenlijk regionale omroepinstelling is een instelling die
voldoet aan de volgende eisen: (...)
b. zij stelt zich blijkens haar statuten uitsluitend, althans
hoofdzakelijk ten doel, een omroepprogramma te verzorgen dat in

zodanige mate is gericht op de bevrediging van de in de gemeente of
provincie, of een deel van de provincie waarop de omroepinstelling
zich richt, levende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en
geestelijke behoeften, dat de instelling geacht kan worden van
algemeen nut te zijn; en
c. zij heeft op grond van haar statuten een orgaan dat het
programmabeleid bepaalt. Dit orgaan heeft een zodanige samenstelling
dat het representatief is voor de belangrijkste in de gemeente of
provincie voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en
geestelijke stromingen."

45.  Art.6 Mediabesluit, KB van 19 november 1987, Stb.573.
46.  Zie ook art.16, derde lid, over de evenwichtigs samenstelling van een

evt. overlegorgaan van de NOS voor programmacoordinatie.
47.  Ook in andere hoofdstukken komen enkele bepalingen voor die betrekking

hebben op de betreffende genootschappen, bijv. art.74 dat een verbod
inhoudt voor overheidsorganen en instellingen die zendtijd hebben
verkregen om programma's te verzorgen via een draadomroepinrichting.

Dit verbod geldt niet voor kerkgenootschappen en genootschappen op
geestelijke grondslag.

48.  Wet van 12 mei 1928, Stb.169; de artt.3 ter en quater.
49.  KB van 9 mei 1930, Stb.159.
50.  Vgl. de in verschillende bepalingen van de Mediawet voorkomende

overeenkomstige zinsnede.
51.  Vijf procent van de zendtijd werd ter beschikking gesteld aan wat

genoemd  werd "bij zondere omroepverenigingen".
52.  Besluit van 15 januari 1947, Stcrt.31.
53.  Op basis van het Tijdelijk Telegraaf-, Telefoon- en Radiobesluit

genomen door de Nederlandse regering in Londen, 17 september 1944,
Stb.E118

54. KB van 24 december 1955, Stb.579.
55.  Wet van 1 maart 1967, Stb.176. Zie in dit verband ook J.J. van

Stegeren, Kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke
grondslag in de wetgeving, in: Tijdschrift voor Openbaar bestuur 1985,
pp.271-275, 280.

56.  Gereguleerd door o.m. het Radiobesluit 1965 (11 november 1965,
Stb.484) en het Besluit tot wijziging van het Televisiebesluit 1965

(KB van 11 november 1965, Stb.485).
57.  Wet van 10 april 1869, Stb.65, daarna vele malen gewijzigd.
58. Zie art.29e van de wet.

59.  Gegevens voor het direct navolgende zijn ontleend aan B. Haveman,
Lijkbezorging, in: De Volkskrant, donderdag 23 oktober 1986, p.17.

60.  Zie Bijl. Hand. II, 1970-1971, 11 256, nrs.1-3, e.v. stukken.
61.  Kamerstukken II, 1981-1982, 11 256, nr.17, p.11.
62.  Kamerstukken II, 1980-1981, 11 256, nr.10, p.6.
63.  Het voorstel is (uiteindelijk) door de Tweede Kamer aangenomen op 22

december 1982. Op dit voorstel is weer een wijziging aanhangig.
64. Zie nt.59.
65.  Wet van 1 maart 1815, Stb.21 en Besluit van 1 oktober 1814, nr.68; zie

art.12 Zondagswet (wet van 15 oktober 1953, Stb.490). Zie over de
Zondagswet, de interpretatie daarvan door de Kroon en de ARRvS, E.K.
den Breejen, De Zondagswet vroeger en nu, in: Tijdschrift voor
Openbaar bestuur 1986, pp.50-53; zeer uitgebreid is T. de Vries,
Overheid en Zondagsviering, Leiden 1899; vgl. ook J.A.N. Patijn,
Zondagswetgeving, Leiden 1897.
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66.  Wet van 20 april 1988, Stb.157.

67.  Kamerstukken II, 1985-1986, 19 427, nr.3, p.12.
68.  Id., nr.3, p.13.
69.  Id., pp.12-13.
70.  Id., p.13.
71. Ibid.

72.  Kamerstukken II, 1987-1988, 19 427, nr.14; Hand. II, 1987-1988,
p.2282.

73.  Art.1 Zondagswet: "1. Voor de toepassing van deze wet worden de

Hemelvaartsdag en de eerste Kerstdag met de Zondag gelijkgesteld.
2. Voor de toepassing van artikel 2 worden de tweede Paas-, Pinkster-

en Kerstdag, de Goede Vrijdag en de Nieuwjaarsdag met de Zondag
gelijkgesteld."

74.  Art.4, vierde lid, Zondagswet; zie KB 27 november 1953, Stb.526;
gewijzigd bij KB van 5 december 1955, Stb.557.

75.  Art.5a is ingevoegd bij wet van 29 september 1955, Stb.461; artt.3, 4
en 5 zijn daarbij gewijzigd.

76.  Art.7, eerste en tweede lid, Zondagswet; art.7, tweede lid en derde
lid, zijn ingevoegd bij wet van 19 mei 1976, Stb.289.

77.  Kamerstukken II, 1985-1986, 19 427, nr.3, p.11.
78.  Zie hiervoor pp.261, 263.
79. Id., p.26.
80.  Id., p.27.
81.  ARRvS 14 december 1976, AB 1977, 115.
82.  KB 4 juli 1978, AB 1982, 72.
83.  HR 9 april 1976, AB 1976, 162.
84.  Zie ook G.M. de Schipper, Bescherming zondagsrust in Aalburg, in:

Tijdschrift voor Openbaar bestuur 1985, pp.51-52.
85.  KB 20 april 1979, Stb.237. Zie ook KB 7 november 1984, Gst.6785

(1985).
86.  KB 25 juli 1984, Gst.6792 (1985).
87. ARRvS 16 mei 1979, AB 1979, 429.
88.  ARRvS 17 maart 1981, Gst.6679 (1981).
89.  Zie J. Remmelink, Het Wetboek van Strafrecht (losbladig), Arnhem,

p.278, aantekening bij artikel 145 Sr. Bij de bespreking van dit art.
alsmede van de artt.146-147a, 429 bis en 137c-e Sr. wordt grotendeels
gebruik gemaakt van het commentaar op deze artt. van J. Remmelink.

90. Ibid.

91.  Id., p.279.
92.  Kamerstukken II, 1985-1986, 19 427, nr.3, p.26, gaan ervan uit dat de

betekenis van het begrip "openbaar" niet verandert. Aangenomen dat
"openbaar" oorspronkelijk doelt op "genootschappelijk" is w61 sprake
van een betekenisverschil, waarbij de nieuwe bepaling een ruimere
bescherming biedt. Vgl. J. Remmelink, a.w., aantekening op art.145
Sr., p.280.

93.  Id., p.278.
94.  Kamerstukken II, 1985-1986, 19 427, nr.3, p.25.
95.  J. Remmelink, a.w., pp.278-279, verwijzend naar de memorie van

toelichting.

96.  Kamerstukken II, 1985-1986, 19 427, nr.3, p.12.
97.  Art.146 Sr. is gewijzigd bij wetten van 20 mei 1955, Stb.207 en 7 juli

1955, Stb.390.

98.  Zie HR 20 januari 1941, NJ 1941, 474; vgl. HR 14 december 1982, NJ
1983, 392.

99.  Wet van 4 november 1932, Stb.524.
100. Wet van 19 juli 1934, Stb.405.
101. J. Remmelink, a.w., aantekening bij art.147 Sr., pp.283, 286.
102. Id., p.283.
103. Id., pp.286-287.
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104. Id., p.287.
105. Ibid.
106. Zie nt.101.

107. Id., p.285.
108. Vgl. id., pp.287-288.
109. Id., pp.285-286. Zie over de artt.145-147a en 429 bis Sr. ook E.J. de

Roo, Godslastering, Deventer 1970.
110. Wet van 4 november 1932, Stb.524.
111. Vgl. E.J. de Roo, a.w., p.130.
112. KB's van 5 juni 1986, Stb.337-342; zie ook KB van 5 juni 1986,

Stb.336; KB van 29 mei 1987, Stb.365.
113. Wet van 18 februari 1971, Stb.96.
114. Verdrag van 7 maart 1966, Trb.1966, 237 en Trb.1967, 48.
115. Zie J. Remmelink, a.w., aantekening bij art.137c, p.182.
116. Id., p.186.
117. Hof Arnhem 29 mei 1987, AB 1988, 275 met noot J.A. Hofman en B.M.J.

van der Meulen onder nr.276. Zie in dit verband ook W.G.C. Mijnssen,
Discriminatie en strafrecht. De relevantie van de bedoeling en
betekenis van religie in zaken van discriminatie wegens ras, in:
Nederlands Juristenblad 1987, pp.1053-1058.

118. Pr. Rb. Zwolle 13 september 1985, AB 1986, 236, Hof Arnhem 29
september 1986, AB 1987, 199 en HR 5 juni 1987, AB 1988, 276; vgl. Pr.
Rb. Zwolle 17 mei 1988, KG 1988, 243.

119. In cassatie was vrnl. art.6 Grondwet aan de orde.
120. De Pr. Rb. achtte het in art.1 Grondwet neergelegde "recht van anderen

gevrijwaard te blijven van ongeoorloofde discriminatie van

godsdienst". Van discriminatie achtte hij sprake. Van de verwijzing
door de Pr. Rb. in de toelichting op het oordeel naar het standpunt
van "de overgrote meerderheid der christelijke kerken" ter zake, werd

door het hof afstand genomen.
121. Hof Amsterdam 10 december 1987, Rolnr.375/87 KG.
122. Zie ook Hof Amsterdam 10 december 1987, Rolnr.374/87 KG (geen

grondrechtelijke invalshoek).
123. ARRvS 19 juni 1984, AB 1985, 79.
124. Pr. Rb. 's-Hertogenbosch 25 juni 1985, KG 1985, 217.
125. Vz. ARRvS 20 juni 1985, KG 1985, 281.
126. Vz. ARRvS 17 oktober 1985, AB 1986, 288.
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1.   Deze terminologie is ontleend aan art.2:18 BW. In par.Al worden deze

begrippen afzonderlijk behandeld. Later zal meer in het algemeen van
"kerkgenootschappen" worden gesproken. Uit het verband zal dan blijken
of daarmee uitsluitend kerkgenootschappen zijn bedoeld of ook hun

zelfstandige onderdelen en/of andere genootschappen op geestelijke
grondslag.

2.   Zie hoofdstuk I, par.C.
3.   C.J. Verplanke, Subsididring van de kerkenbouw, Amsterdam 1963, p.67.

4.   H.T. Colenbrander, Ontstaan der Grondwet I, 's-Gravenhage 1908 (Rijks
Geschiedkundige Publikatien, kleine serie, 1), p.277. Ook geciteerd

door C.J. Verplanke, a.w., pp.67-68 nt.12.
5.   Zie hoofdstuk I, pp.30-31.
6.   Bijv.in de voormalige Wet op de kerkgenootschappen van 10 september

1853, Stb.102, en van 1848 tot 1983 in de Grondwet; maar ook bijv. in

de voormalige Wet Premie Kerkenbouw van 29 november 1962, Stb.538, en
in de artt.2 en 18 boek 2 BW; zie verder ook wetsartikelen die in dit
en andere hoofdstukken voorkomen.

7.   Zie hoofdstuk I, p.30 e.v. Zie hierover verder o.m. C. Punt, Het
rechtskarakter en de vertegenwoordiging van kerkgenootschappen en
kerkelijke instellingen, preadvies Broederschap  van
Candidaat-Notarissen 1935, en L. Hardenberg, Het eigen recht van de
kerken (II), in: WPNR 5519 (1980), p.354; zie ook P. van Schilfgaarde,
Rechtspersonen Algemeen deel, Deventer 1979, p.122, en
Pitlo-Lowensteyn, Het rechtspersonenrecht, Arnhem 1986, p.25; en
voorts Kamerstukken II, 1984-1985, 17 725, nr.7, p. 11.

8.   Wet van 29 november 1962, Stb.538.
9.   L. Hardenberg, a.w., p.354 e.v. en de daar aangehaalde literatuur.
10.  Kamerstukken II, 1982-1983, 17 725, nr.3, pp.53-54; zie ook

Kamerstukken II, 1984-1985, 17 725, p.11: men kan betwijfelen of "het
element "gemeenschappelijke godsverering" wel typerend is voor alle
kerkgenootschappen en of het niet moet worden verruimd in de richting
van een gemeenschappelijke religieuze beleving of religieuze
bezinning".

11.  C.J. Verplanke, a.w., p.69. Zie ook P. van Schilfgaarde, a.w., p.123.
12.  L. Hardenberg, a.w., pp.354-355; Asser-Scholten, Vertegenwoordiging en

rechtspersoon, Zwolle 1954, p.146.
13.  Zie daarentegen o.m. Pitlo-Lowensteyn, a.w., p.26; en P. van

Schilfgaarde, a.w., p.123; Asser-Van der Grinten, De rechtspersoon,
j/Zwolle 1986, p.168; en J.J.M. Maeijer, Rechtspersonen, godsdienst en

levensovertuiging, Amsterdam 1986, pp.13-14.
14.  W.J.A.W. Duynstee, Het rechtskarakter en de vertegenwoordiging van

kerkgenootschappen en kerkelijke instellingen, preadvies Broederschap
van Candidaat-Notarissen 1935, p.15: "(E)en kerkgenootschap is een
blijvende vereeniging van personen, welke zich de gemeenschappelijke
godsvereering harer leden, op den grondslag van gemeenschappelijke
godsdienstige opvattingen, ten doel stelt."; zie verder
Pitlo-LBwensteyn, a.w., pp.25-26; en Asser-van de Grinten, a.w.,
p.167.

15.  "De Kerken toch zijn naar aard en wezen zo verschillend van

niet-kerkelijke genootschappen op geestelijke grondslag, dat ook een
in de wet op te nemen gelijkstelling niet aanvaardbaar zou zijn."
Bijl. Hand. II, 1960-1961, 6 260, nr.3, p.6, toelichting op het
voorstel van Wet Premie Kerkenbouw.

16.  Zie ook hoofdstuk IV, p.119 e.v.
17.  Zie verder dit hoofdstuk. Zie ook Pitlo-Lowensteyn, a.w., p.27.

18.  HR 23 juli 1946, NJ 1947, 1.
19.  Zie o.m. Asser-Van der Grinten, a.w., p.168, die enige nuancering

aanbrengt; Pitlo-Lowensteyn, a.w., pp.25, 26.; F.T. Oldenhuis,

Kerkgenootschappen en hun zelfstandige onderdelen, in: WPNR, 5660
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(1983), p.457 e.v.
20.  Zie de definitie van W. Duynstee, hierboven in nt.14 gecit.
21.  Zie L. Hardenberg, a.w., p.355.
22.  HR 31 oktober 1986, NJ 1987, 173, alsmede Hof 's-Gravenhage 13

december 1984, niet gepubliceerd (zie hoofdstuk VI, nt.15).
23.  Pr. Rb. Amsterdam 21 maart 1985, KG 1985, 104. In dit vonnis wordt

verwezen naar het in de vorige noot genoemde arrest van het hof.
24.  In het slot vindt een evaluatie plaats.
25.   Zie W.J.A.J. Duynstee,  a.w.,  p.27;  en bijv. ook Asser-Van der Grinten,

a.w., p.173; en P. van Schilfgaarde, a.w., pp.123-124; als ook F.T.
Oldenhuis, De positie van de "kerkelijke stichting" onder het nieuwe
Tweede Boek van het BW, in: WPNR 5486 (1979), p.454; en F.T.
Oldenhuis, Kerkgenootschappen en hun zelfstandige onderdelen, in: WPNR
5660 (1983), p.457; alsmede L. Hardenberg, Het eigen recht van de
kerken (I), in: WPNR 5518 (1980), p.337. Zie verder nog V.A.M. van der
Burg, Kerkelijke stichtingen, in: Stichting en Vereniging 1987, p.17.

26.  Zie o.m. W.J.A.J. Duynstee, a.w., p.62; F.T. Oldenhuis, a.w., in: WPNR
5486 (1979), p.455; en L. Hardenberg, Het eigen recht van de kerken
(III), in: WPNR 5520 (1980), p.369; en Pitlo-L8wensteyn, Het

rechtspersonenrecht, Arnhem 1986, p.26.
27.  Asser-Van der Grinten, a.w., p.173.
28.  Asser-Van der Grinten, a.w., p.173; daarentegen L. Hardenberg, a.w.,

in: WPNR 5520 (1980), p.370.
29.  F.T. Oldenhuis, a.w., in: WPNR 5486 (1979), p.456.
30.  F.T. Oldenhuis, a.w. (vorige nt.), p.454; enigszins afgezwakt in id.,

Kerkgenootschappen en zelfstandige onderdelen, in: WPNR 5865 (1988),
p.156.

31.  W.J.A.J. Duynstee, a.w., p.42; en Asser-Van der Grinten, a.w., p.173.
32.  Pitlo-L8wensteyn, a.w., p.26; zie ook F.T. Oldenhuis, a.w., in: WPNR

5486 (1979), p.457 e.v. alsmede L. Hardenberg, a.w. in: WPNR 5520
(1980), pp.370-371.

33.  Zie o.m.: Hof 's-Hertogenbosch 2 januari 1934, NJ 1934, p.129; HR 2
januari 1935, NJ 1935, p.549; HR 1 mei 1935, NJ 1935, p.1501; Hof
Amsterdam 28 januari 1937, NJ 1938, 11; HR 6 december 1939, WPNR 3708;
HR 1 juni 1960, BNB 1960, 187; HR 18 januari 1961, BNB 1961, 89; Rb.
Alkmaar 14 juni 1973, NJ 1973, 440; HR 30 oktober 1987, NJ 1988, 392.
Vgl. ook HR 31 oktober 1986, NJ 1987, 173 (hierboven nt.22).

34.  Zie in dit verband V.A.M. van der Burg, Aspecten van de

rechtspersoonlijkheid van een R.K. parochie naar Nederlands recht, in:
WPNR 5473 (1979), pp.221-226; en de reactie van G.R. de Groot,
Aspecten van rechtspersoonlijkheid in de R.K. Kerk, in: WPNR 5480
(1979), pp.315-317; met V.A.M. van der Burg, Naschrift, in: WPNR 5480
(1979), pp.317-318.

35.  De evaluatie vindt plaats in het slot.
36.  Zie over dit artikel p.243 e.v.
37.  Zie hierover F.T. Oldenhuis, Kerkgenootschappen en hun zelfstandige

onderdelen, in: WPNR 5560 (1983), p.459.

38.  P. van Schilfgaarde, a.w., p.231.
39.  Zie J.J.M. Maeijer, Het nieuw Boek 2 BW betreffende rechtspersonen,
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privaatrechtelijk dezelfde positie geven als kerkgenootschappen.
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F.T. Oldenhuis, a.w., in: WPNR 5660 (1983), p.461.

80.  Zie voor een andere interpretatie p.250 e.v.
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constructie (m.n. i.v.m. de positie van andere genootschappen op
geestelijke grondslag) NJCM-Bulletin 1986, pp.643-646.
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voorbijgaan, in: Non sine causa, Zwolle 1979, pp.223-243.
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vertegenwoordiging te deponeren bij een Kamer van Koophandel.



388 hoofdstuk VII
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Lelystad 1986. Zie verder hoofdstuk V en de daar vermelde literatuur.
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doelstelling op het punt van de levensbeschouwelijke identiteit ook
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de vereniging - ook aan de leden. Deze kwaliteitseisen kunnen bijv.
inhouden dat men lid moet zijn van een bepaald kerkgenootschap, c.q.
de levensbeschouwelijke identiteit moet onderschrij ven althans
respecteren." Zie voorts V.A.M. van der Burg, Het recht om toelating

te weigeren op grond van de identiteit van een vereniging of
stichting; de zaak Aram Brucker, in: Stichting en Vereniging 1988,
pp.35-39.

120. Pr. Rb. Amsterdam 3 november 1983, KG 1983, 336. Zie n.a.v. dit vonnis
uitvoerig J. van Raalte, Geloofsgemeenschap en staat in een
meervoudige samenleving, in: Christen Democratische Verkenningen 1985,
pp.33-42.

121. Pr. Rb. Amsterdam 8 december 1983, KG 1984, 2.
122. HR 30 mei 1986, NJ 1986, 702.
123. Het voorstel van Algemene wet gelijke behandeling hanteert dit begrip

ook; zie de toelichting hierop in Ka:nerstukken II, 1987-1988, 20 501,
nr.3, pp.13-14.

124. Wellicht is deze constructie louter om wetstechnische of
wetssystematische redenen gekozen in het licht van het bepaalde in
artikel 1 aanhef en onder g van het BBA. Dit verklaart dan mede het
afstand nemen ten opzichte van het fiscaal en sociaal

verzekeringsrecht. De hantering van het BBA in geval van ontslag
speelde in ieder geval geen rol jn de uitspraken van de Centrale Raad
van Beroep die hierna aan de orde komen. Zie omtrent de positie van de
islamitische imam ten opzichte van de Algemene Bijstandswet KB 10

september 1982, Jurisprudentie ABW 1, nr.14 (10 januari 1983).
Opvallend is dat de Vreemdelingencirculaire 1982, in onderdeel B 11,
par. 6.6.1. vermeldt: "In het algemeen zullen godsdienstleraren hun
werkzaamheden niet krachtens arbeidsovereenkomst verrichten."

125. Pr. Rb. Breda 3 februari 1987, KG 1987, 103; vgl. ook Pr. Rb.
Dordrecht 15 december 1983, KG 1984, 16.
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126. Zie voor een analyse van jurisprudentie op dit terrein J.J.

Oostenbrink, Een relativering van "godsdienstig karakter", in: Een
stellig annotator, Zwolle 1982, pp.73-87.

127. CRvB 19 maart 1965, RSV 1965, 66.
128. JHS in een noot bij CRvB 20 maart 1979, AB 1980, 258.
129. CRvB 28 juni 1977, AB 1978, 143; id, AB 1978, 426; id. niet

gepubliceerd (Het Diakonessenhuis te X tegen het bestuur van de

Bedrijfsvereniging voor de Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke
Belangen). Zie ook J.J. Oostenbrink, a.w., p.75.

130. KB 14 december 1973, Stb.627.
131. J.J. Oostenbrink, a.w., p.82.
132. Ein uitspraak (CRvB 28 juni 1977, AB 1978, 143) - in het geding tussen

het  bestuur  van de Bedrij fsvereniging voor Gezondheid, Geestelijke  en
Maatschappelijke Belangen en de Stichting Medisch Centrum dat een
ziekenhuis beheerde - had betrekking op de weigering van de BV een
predikant in het ziekenhuis als verplicht verzekerde ingevolge de ZW,
de WAO en de WW te aanvaarden. Het tweede betrof een geding tussen een
pastoraal werkster (P.S. te R.) in dienst bij een pastoraal centrum en

het bestuur van de BV GGMB die weigerde de medewerkster, eenmaal
ontslagen, als werkneemster in de zin van de Werkloosheidswet te
erkennen (CRvB 28 juni 1977, AB 1978, 426). Het derde geval betrof een
Nederlands Hervormd ziekenhuispredikant, werkzaam in een van een
vereniging uitgaand ziekenhuis. Hier stonden als partijen tegenover
elkaar de Vereniging "Het Diakonessenhuis" en het bestuur van de BV
GGMB (niet gepubliceerd).

133. Ter illustratie volgt hieronder een aanduiding van enkele procedures
gevoerd voor de Centrale Raad. (De selectie is overgenomen uit J.J.
Oostenbrink, a.w.).
1. In CRvB 6 december 1977 (RSV 1978, 181) waren partij een
doopsgezinde predikante die in dienst was geweest bij een groep van
drie kerkelijke gemeenten, en het college van burgemeester en
wethouders van een gemeente. Het geschil had betrekking op de

toepasselijkheid van de Wet Werkloosheidsvoorziening op de predikante
die na onderling overleg met de drie kerkelijke gemeenten gestopt was
met haar werk in verband met gerezen problemen. Van een
arbeidsovereenkomst was geen sprake.
2. Op 27 juli 1978 deed de Centrale Raad van Beroep (RSV 1978, 347)
een uitspraak in een geding tussen de Bedrijfsvereniging voor de

Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke Belangen en een voormalig
RK-priester die wegens huwelijk ontslagen was uit zijn functie als

ziekenhuispastor in een RK-ziekenhuis. Het punt van geschil was de
toepasselijkheid van de Werkloosheidswet. Er werd wel een
arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht aanwezig geacht.
3. "Van verzekeringsplicht werd impliciet ook uitgegaan in een
uitspraak van de Raad van Beroep te 's-Hertogenbosch van 19 februari
1979 in een geding tussen een RK-pastoraal medewerkster, in dienst van
een kerkbestuur,  en de Bedrijfsvereniging." (J.J. Oostenbrink,  a.w.,
p.83).
4.  In een geding tussen een RK-pastoraal werker en de Raad van Arbeid

speelde de vraag of eiser kon worden aangemerkt als werknemer in de
zin van de Kinderbijslagwet voor loontrekkenden. De Centrale Raad van
Beroep overwoog in de uitspraak van 20 maart 1979 (AB 1980, 258) na
eerst een scherp onderscheid gemaakt te hebben tussen eisers relatie
met de bisschop enerzijds en anderzijds zijn relatie tot het

parochiebestuur dat een arbeidsovereenkomst aanwezig was.
5.  In een geding tussen een pastor verbonden aan een Interparochidle

Vereniging en het college van burgemeester en wethouders van een
gemeente over de toepasselijkheid van de Wet

Werkloosheidsheidsvoorziening besloot de Centrale Raad van Beroep dat
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geen sprake was van een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht
(CRVB 21 ok-tober 1980.-RSV_1981, 51).
6.-#81 een arbeidsovereenkomst naaf burgerlijk recht werd aangenomen
bij een stafmedewerker bij een Diocesaan Pastoraal Centrum, die niet
lang daarvoor werkzaam was bij een Stichting Samenlevingsopbouw. De
Werkloosheidswet was van toepassing. De medewerker werd echter niet

als onvrijwillig ontslagen aangemerkt (J.J.Oostenbrink, a.w., p.84).
7.  In een geding tussen een predikant die verbonden was geweest aan

het Kerkgenootschap van de zevendedagadventisten en het college van
burgemeester en wethouders over de toepassing van de Wet

Werkloosheidsvoorziening achtte de Centrale Raad van Beroep (17
november 1981, RSV 1982, 82) geen arbeidsovereenkomst aanwezig.
Vgl. Ook CRvB 13 mei 1987, Jur.WWV/WSW 1987, 156.

134. In de vorige nt. onder 5. genoemde uitspraak.
135. Wet van 18 december 1964, Stb.521.
136  Zie T.A.M. Witteveen, a.w. (nt.61), p.287.
137. HR 13 april 1955, BNB 1955, 193.
138. Hof Amsterdam 24 juni 1963, BNB 1964, 66.
139. T.A.M. Witteveen, a.w. (nt.61), pp.287-288: "Naast de

privaatrechtelijke (echte) dienstbetrekking kent de Wet (op de
loonbelasting) afgezien van de in dit kader niet relevante
arbeidsverhoudingen ook de maatschappelijk daarmee gelijkgestelde
dienstbetrekking, die als een zogenaamde "fictieve dienstbetrekking"
wordt aangemerkt. Wil van een dergelijke fictieve dienstbetrekking
kunnen worden gesproken, dan moet doorgaans ten minste twee dagen in
de week arbeid worden verricht tegen betaling van ten minste

tweevijfde deel van het wettelijk minimumloon. De fictie geldt echter
niet als arbeid wordt verricht van overwegend geestelijke aard."; noot
200: "Artikel 2e, lid 1, sub c, van het Uitvoeringsbesluit
loonbelasting 1965 (Staatsblad 202)."

140. Geestelijke verzorgers kunnen ook opteren voor de inhouding van
loonbelasting (inhouding van AOW/AWW premies vindt dan tevens plaats);
premies voor AKW, AWBZ en AAW komen dan voor rekening van de werkgever
(resolutie 2 mei 1972, nr.B72/10 134). Zie verder Kamerstukken II,
1985-1986, 1985-1986, 19 200 Hoofdstuk IXB, nr.34. Zie ook T.A.M.
Witteveen, a.w. (nt.61), p.288 nt.200 over het mogelijk doorwerken van
de benadering van de CRvB naar fiscale zaken.

141. Zie hoofdstuk I, p.28 e.v.

14SI ¥et van 10 september 1853, Stb.102. Afgeschaft bij wet van 20 april
-  1988, Stb.157.

143. Afgeschaft bij wet van 8 april 1971, Stb.213.
144. Trb.1957, 20; voor Nederland inwtr. 21 mei 1969.
145. R. Fernhout en J.A. Hofman, in hun noot bij ARRvS 2 juli 1984, AB

1985, 273.

146. Zie Bijl. Hand. I, 1970-1971, 11 091, nr. 168a; gecit. in noot bij AB
1985, 273 (zie nt.145).

147. ARRvS 10 december 1981, AB 1982, 244.
148. ARRvS 2 juli 1984, AB 1985, 273. Zie hierover ook S.C. den Dekker-van

Bijsterveld, De toelating van imams, in: Nederlands Juristenblad 1985,

p.1092.
149. Pr. Rb. 's-Gravenhage 9 februari 1983, KG 1983, 102.

150. Pr. Rb. Haarlem 31 mei 1985, KG 1985, 197.
151. Impliciet werd in een ander vonnis in kort geding ook het in de

Vreemdelingencirculaire 1982 neergelegde beleid geaccepteerd: Pr. Rb.
Zwolle 15 juli 1985, KG 1985, 255.

152. Ook Bhagwan kreeg geen toestemming naar Nederland te komen; zie

NJCM-Bulletin 1986, pp.406-407. De Pr. Rb. Amsterdam (24 december
1985, NJ 1987, 224) en Hof Amsterdam (24 april 1986, NJ 1987, 224)
merkten het verrichten van diensten binnen een Bhagwancommune niet aan
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als economische activiteit in de zin van het EEG-Verdrag. Deze vraag
was van belang voor de aanspraak op de status van begunstigd
EEG-onderdaan, waarop een beroep was gedaan in het kader van een
vordering tot verbod van uitzetting, hangende de beslissing op het
verzoek tot herziening van de a:wijzing van een verblijfsvergunning.

153. Besch. van de minister van Sociale Zaken van 3 februari 1977, AB 1977,
263.

154. ARRvS 26 mei 1978, AB 1978, 430.
155. Wet van 28 januari 1971, Stb.54.
156. Dit artikellid bestaat nu niet meer.

157. Zie hierover ook J.J.M. Maeijer, Rechtspersonen, godsdienst en
levensovertuiging, Amsterdam 1986, p.12 en p.12 nt.41.

158. ARRvS 26 mei 1978, AB 1978, 430.
159. Wijziging bij wet van 5 juli 1979, Stb.448.
160. Zoals bijv. in het ontwerpbesluit Democratiseringsregels

Bejaardenoorden, Stcrt. 1985, 150; zie hierover J.J.M. Maeijer, a.w.,
p.12.

161. Zie par.B en C.
162. Zie m.n. par.A.
163. Vgl. F.W.M. van der Ven, in zijn noot onder de Besch. van de minister

van Sociale Zaken van 3 februari 1977, AB 1977, 263; J.J.M. Maeijer,
a.w., p.59-60 en F.H. van der Burg in zijn noot onder de uitspraak van
de ARRvS, AB 1978, 430.

164. Zie o.m. R.J.B. Bergamin, Het voorontwerp van een wet gelijke
behandeling: rammelende behoedzaamheid, in: Nederlands Juristenblad
1982, p.368 en de daarin opgenomen andere artikelen; A.K.Koekkoek, De
onderlinge verhouding van grondrechten, preadvies Calvinistische
Juristen Vereniging, Enschede 1985; en E.A. Alkema, Het internationale
gelijkheidsbeginsel en de Nederlandse staatsrechtelijke verhoudingen.
Wie leidt de wals van de gelijkheid?, preadvies Staatsrechtconferentie
1986, in: Staatsrecht, buitenlandse betrekkingen en de internationale
rechtsorde, Nijmegen 1987, pp.64-105.

165. Wet van 28 juni 1979, Stb.387.
166. Voorontwerp van Wet gelijke behandeling, Ministerie van Cultuur,

Recreatie en Maatschappelijk Werk, september 1981.
167. Zie m.n. Nederlands Juristenblad 1982, pp.365-409; J. van der Hoeven,

Botsing van grondrechten, Amsterdam 1983; A.K. Koekkoek, De onderlinge
verhouding van grondrechten, preadvies Calvinistische Juristen
Vereniging, Enschede 1985.

168. Zie A.K. Koekkoek, a.w. (vorige nt.), p.7.
169. Stcrt. 11 juli 1986, 131.
170. Kamerstukken II, 1987-1988, 20 501, nrs.1-3.
171. Onderscheid is volgens art.1: "a. direct onderscheid: onderscheid

tussen personen op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke
gezindheid, ras, geslacht, hetero- of homoseksuele gerichtheid of
burgerlijke staat.
b. indirect onderscheid: onderscheid dat op grond van andere
hoedanigheden of gedragingen dat direct onderscheid tot gevolg heeft".
O.g.v. art.2 geldt het verbod van onderscheid niet t.a.v. indirect
onderscheid dat objectief gerechtvaardigd is.

172. Wet van 3 juni 1987, Stb.294.
173. Kamerstukken II, 1985-1986, 19 459, nr.3, p.3.
174. Wet van 17 april 1887, Stb.67, laatstelijk gewijzigd bij wet van 24

december 1970, Stb.608. Besluit van 29 augustus 1967, Stb.442,
laatstelijk gewijzigd bij KB van 16 februari 1982, Stb.79.

175. Zie ook T.A.M. Witteveen, Overheid en nieuwe religieuze bewegingen,
's-Gravenhage 1984, p.303.

176. Wet van 21 maart 1968.
177. KB van 16 februari 1982, Stb.79.
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178. Zie art.90 van het KB.
179. Zie art.92, derde lid, en art.90, derde lid, van het KB.
180. In Kamerstukken II, 1984-1985, 18 600 Hoofdstuk VII, nr.23, zijn

hoofdlijnen van de GBA reeds uiteengezet.
181. Kamerstukken II, 1987-1988, 19 512, nr.10, p.4; het

administratienummer wordt om technische redenen verstrekt aan de SILA,
maar is niet bestemd voor de daarbij aangesloten kerkgenootschappen.

182. Kamerstukken II, 1986-1987, 19 512, nrs.8 en 9.
183. Kamerstukken II, 1987-1988, 19 512, nr.10, p.9.       1
184. Zie voor het verslag van het mondeling overleg tussen de vaste

Commissie voor Binnenlandse Zaken en de minister van Binnenlandse
Zaken n.a.v. de in de vorige nt. genoemde stukken, Kamerstukken II,
1987-1988, 19 512, nr.11.

185. Zie Kamerstukken II. 1984-1985, 19 095, nrs.1-3.
186. Kamerstukken II, 1986-1987, 19 095, nr.15.
187. Zie verder T.A.M. Witteveen, a.w., p.297 e.v.; zie hierover ook P.

Schnabel, Tussen stigma en charisma, Rotterdam 1982, p.336.
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1.   Add. art.X Grondwet 1972; thans add. art.IV Grondwet. Zie hoofdstuk I,
par.Dl; hoofdstuk II, par.D4; hoofdstuk IV, par.Bl. Afschaffing van de
portvrijdom op grond van de Postwet is in de afkoopregeling begrepen.
Zie verder T.A.M. Witteveen, Overheid en nieuwe religieuze bewegingen,
's-Gravenhage 1984, p.55 e.v. Vgl. in de sfeer van het onderwijs de
artt. XIII en XIV van de Wet op het wetenschappelijk onderwijs
(Stb.1975, 729) en Kamerstukken II, 19 011.

2.   Zie hoofdstuk V, m.n. par.B2-3. Zie verder T.A.M. Witteveen, a.w.,
pp.40-41, en gedetailleerd Overheid, godsdienst en levensovertuiging,
Eindrapport van de Commissie van advies inzake de criteria voor
steunverlening aan kerkgenootschappen en andere genootschappen op
geestelijke grondslag, 's-Gravenhage 1988, p.44, pp.86-121.

3.       Zie  voor  de  wij ze waarop  in de praktijk beslissingen hieromtrent  zijn
genomen voor de krijgsmacht, Interimrapport verdeling geestelijke
verzorgers in de krijgsmacht, uitgebracht door de Commissie van advies
inzake de criteria voor steunverlening aan kerkgenootschappen en
andere genootschappen op geestelijke grondslag, 's-Gravenhage 1986,
p.16 e.v. Zie verder ook het Eindrapport van de Commissie van advies,
pp.86-121.

4.   Id., p.26.
5.   Id., p.27.
6.   Id., p.24.
7.   Overheid, godsdienst en levensovertuiging (nt.2), pp.86-101, en voor

de meer algemene principiele beschouwingen, pp.42-61, m.n. pp.56-61.
8.   Wet van 29 november 1962, Stb.538; zie ook hoofdstuk I, p.42 e.v.
9.   Ontleend aan het Rapport tevens beleidsadvies van de niet-ambtelijke

werkgroep ad hoc Religieuze voorzieningen voor etnische minderheden in
Nederland, Rijswijk 1983, p.64.

10. Ibid.

11.  Opgenomen als bijlage in het Rapport van de werkgroep, pp.96-98.
12.  Id., p.96.
13. Id., pp.96-97; als vorm van subsidie werd gekozen voor een

investeringssubsidie (zie art.2a-e van de regeling).
14. Id., p.100.
15. Opgenomen in id., pp.100-104.
16.  Zie de toelichting op de regeling, id., p.103.

17.  Id., pp.204-205.
18.  Id., p.74; de conclusie en aanbevelingen zijn te vinden op de pp.74-87

van het rapport.
19. Id., p.74.
20.  Zie id., pp.81-87.
21.  Id., p.74.
22.  Gecit. uit de motie Krajenbrink, Kamerstukken II, 1983-1984, 16 102,

nr.55.

23.  Kamerstukken II, 1984-1985, 16 102, nr.99.
24.  Zie ook Hand. II UCV 11, 1984-1985, nr.11, pp.13-15; Hand. II

1984-1985, p.1630 en 1643.
25.  Kamerstukken II, 1984-1985, 16 102, nr.103, p.3.
26.  Kamerstukken II, 1985-1986, 16 102, nr.133.
27.  Overheid en nieuwe religieuze bewegingen, Kamerstukken II, 1983-1984,

16 635, nr.4, tevens het proefschrift van T.A.M. Witteveen.

28.  Kamerstukken II, 1986-1987, 16 635, nr.11.
29.  O.g.v. de Wet Premie Kerkenbouw, waaronder overigens ook moskeebouw

viel. Zie Hand. II, 1986-1987, pp.644-649.
30.  Kamerstukken II, 1983-1984, 18 151, nrs.1-4 (zie m.n. id., nr.3, p.9);

en Kamerstukken II, 1985-1986, 18 151, nrs.5-7. Zie voor de
voorgeschiedenis waarnaar de toelichting verwijst: Kamerstukken II,
1977-1978, 14 800 Hoofdstuk XVI, nr.2, p.95 en Kamerstukken II,
1980-1981, 16 400 Hoofdstuk XVI, nr.2, p.103.



395 hoofdstuk VIII

31.  Kamerstukken II, 1983-1984, 18 151, nr.3, p.9.
32.  Kamerstukken II, 1985-1986, 18 151, nr.7, p.5.
33.  Wet van 22 juni 1961, Stb.200.

34.  Een kerkgebouw kan ook deel uitmaken van een beschermd stads- of
dorpsgezicht in de zin der wet; hierop wordt niet verder ingegaan.

35. Art.14 Monumentenwet: "1. Het is verboden een beschermd monument te
beschadigen of te vernielen.
2. Het is verboden zonder vergunning van Onze minister of in strijd
met bij zodanige vergunning gestelde voorwaarden:
a. een beschermd monument af te breken, te verplaatsen of in enig

opzicht te wijzigen;
b. een beschermd monument te herstellen, te gebruiken of te laten

gebruiken op een wijze, waardoor het wordt ontsierd of in gevaar
gebracht."

36.  Het vierde lid bevat een bepaling over de toekenning van vergoeding
voor geleden schade ingeval van weigering van de vergunning of ingeval
aan de vergunning voorschriften zijn verbonden.

37.  Art.31, eerste en tweede lid: "1. Onze minister wijst de personen aan,
die belast zijn met toezicht op de uitvoering van deze wet. Zij hebben
van des voormiddags acht uur tot zonsondergang toegang tot alle
beschermde monumenten. Bij weigering van toegang verschaffen zij zich

deze met behulp van de sterke arm.
2. Kerken en andere gebouwen, voor de eredienst bestemd, betreden zij
ambtshalve niet gedurende een godsdienstoefening.

"

38.  De voorgestelde wijziging van de Monumentenwet (Kamerstukken II,
19 881), betekent voor de status van kerkelijke gebouwen als zodanig
geen verandering.

39.  Stcrt.14 februari 1983, nr.3; de regeling had een max. geldigheidsduur
van 5 jaar.

40.  Stcrt.30 juni 1981, nr.121; geldig van 1 januari 1981 - 1 januari
1986.

41.  Zie de Rijkssubsidieregeling Restauratie Monumenten van 1 november
1985 (Stcrt.219), gewij zigd bij besluit  van 13 maart 1986 (Stcrt.61)
waarbij o.m. ook een vrijstellingsmogelijkheid wegens gemoedsbezwaren
tegen de verzekeringsplicht is opgenomen; de Rijkssubsidieregeling
Onderhoud Monumenten van 21 februari 1986 (Stcrt.48).

42.  Zie in dit kader voor subsidieverlening op decentraal niveau,
Overheid, godsdienst en levensovertuiging (nt.2), m.n. pp.125, 128.

43.  Wet van 5 september 1984, Stb.406.

44.  Zie hoofdstuk VI, par.B2.
45.  Wet van 24 december 1970, Stb.608.
46. Zie ook art.273a.

47.  De huidige redactie dateert van de wet van 26 april 1982, Stb.276;
oorspr. verwees de wet naar de (artt.13 en 14 van de) Wet Premie
Kerkenbouw. De wijziging was nodig gemaakt door de intrekking van deze
laatste wet; inhoudelijk betekende  de wij ziging geen verschil.

48.  Ingediend bij koninklijke boodschap van 22 maart 1968, Bijl.Hand. II,
1967-1968, 9 538, nr.1.

49.  Bijl. Hand. II, 1968-1969, 9 538, nr.5, p.12 e.v.
50.  Wet op de grondbelasting van 26 mei 1870, Stb.82; Wet op de personele

belasting 1950 van 21 december 1950, Stb.K598.
51.  Bijl. Hand. II, 1968-1969, 9 538, nr.6, pp.14-15.
52.  Zie Bijl. Hand. II, 1970-1971, 9 538, nr.29, vervangen door nr.37, met

subamendement hierop nr.38, en vervangen door gewijzigd subamendement
nr.44.

53.  Bijl. Hand. II, 1970-1971, 9 538, nr.55.
54.  Blijkens de totstandkomingsgeschiedenis van de Wet op de

grondbelasting hadden deze gebouwen voorheen ook al bepaalde

financiele voorrechten genoten.
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55.  Zie de artt.218 onder a j°. 219, twaalfde lid, onder a en b van het

voorstel van Gemeentewet, Kamerstukken II, 1985-1986, 19 403, nr.2.
56.  KB van 14 oktober 1971, Stb.616.
57.  Art.11, eerste lid, onder a is gewijzigd bij KB van 27 januari 1983,

Stb.69; deze wijziging vloeide voort uit de intrekking van de Wet
Premie Kerkenbouw en de daarmee verband houdende wijziging van de
gemeentewet; zie nt.47.

58.  Op algemene wettelijke (uitzonderings)bepalingen wordt in dit kader

niet ingegaan; zie daarvoor eerdere par. van dit hoofdstuk en het
vervolg van deze par.

59.  ARRvS 18 december 1986, AB 1987, 260. Vgl. ook ARRvS 11 september
1984, Gst.6786 (1985), waarin de weigering van de gemeenteraad van
Usquert tot verlening van subsidie voor sociaal-culturele activiteiten
wegens het niet "open" karakter van het kerkelijk werk, werd
vernietigd.

60.  Bij de beantwoording van de vraag of geeist mag worden dat dergelijke
te subsidiiren activiteiten openstaan voor anderen, zou onderscheid

gemaakt kunnen worden naar gelang de feitelijke situatie van
beschikbaarheid van (gesubsidieerde) alternatieven.

61.  Zie m.b.t. humanistisch vormingsonderwijs o.m. ARRvS 1 augustus 1983,
AB 1984, 532 (Haarlem), ARRvS 21 maart 1985, AB 1986, 16 (Putten II),
ARRvS 18 november 1985, AB 1986, 293 (Castricum), ARRvS 2 september
1987, AB 1988, 303 (Valkenswaard).

62.  KB 4 december 1984, Stb.685, met toelichting; ook opgenomen in AB
1985, 163, m.nt. BJvdN.

63.  Verder werd strijd aanwezig geacht met de artt.9, en 11 j°. 14 van het
Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden geconstateerd, alsmede met art.2 j°. 18 en 20,
alsook art.26 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en
politieke rechten.

64.  Zie J.H. van Kreveld, In hoeverre mogen en moeten bij het verlenen van
subsidie voorwaarden worden gesteld?, preadvies Nederlandse
Juristen-Vereniging, Zwolle 1977, p.77.

65.  Grondrechten moeten hierbij wel in acht worden genomen. Zie hierover
_id.,  m.n.  p.130  e.v. ; alsmede het eveneens daarin verschenen preadvies
van F.H. van der Burg, Is het wenselijk dat de overheid maatregelen
neemt tot ordening en publicatie van bestaande subsidievoorwaarden?,
m.n. p.34 e.v. en 54 e.v. Zie recentelijk over subsidiering: E.M.H.

Hirsch Ballin, Rechtsstaat, grondrechten en subsidieverhoudingen en
J.H. van Kreveld, Juridische ontwikkeling van subsidieverhoudingen,
preadviezen Vereniging voor Administratief Recht (Geschr.XCIX), in:
Rechtsstatelijke subsidieverhoudingen, Alphen aan den Rijn 1988, resp.
pp.13-71 en pp.73-236.

66.  Brief van 29 februari 1984; uitgave rapport: Rijswijk, 1984.
67.  Zie voor een overzicht van het verloop van deze ontwikkeling, m.v.t.

bij het concept-voorstel pp.1-4. Voorts: Kamerstukken II, 1986-1987,
19 700 Hoofdstuk XVI, nr.135. Democratiseringsregels komen ook in
specifieke wetten reeds voor. Zie de vb. genoemd door E.M.H. Hirsch
Ballin, Subsidioring van het identiteitsgebonden particulier
initiatief in een pluriforme samenleving, in: Tijdschrift voor
Openbaar bestuur 1987, p.351. Vgl. ook J. Bokma en H.P. Vonhogen,
Artikel 6 en artikel 9 Grondwet: zwakke waarborgen, gebrekkige
uitwerking, preadvies Staatsrechtconferentie 1987, in: M.C. Burkens
e.a.  (red. „ De wetgeving ter uitvoering ·van hoofdstuk  1  van  de
Grondwet, Zwolle 1988, p.107.

68.  Art.1,-eerste lid: "(...)
b. clienten: natuurlijke personen in wier belang de instelling bij de
realisering van haar doelstellingen werkt;
c. vrijwilligers: personen die, anders dan als bestuurder, zonder
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aanspraak op een geldelijke beloning werkzaamheden verrichten in de
instelling;
d. houder: de rechtspersoon of natuurlijke persoon die een instelling
in stand houdt;
e. directie: degene of degenen die in de instelling rechtstreeks de
hoogste zeggenschap uitoefent of uitoefenen bij de leiding van de
arbeid; (...)".

69.  Zie de toelichting, p.22: "Het terrein van de zorg
Hiertoe worden gerekend alle voorzieningen en activiteiten, waarin de
elementen zorg en hulpverlening centraal staan, zoals gezondheidszorg,
maatschappelijke dienstverlening, de zorg voor bijzondere groepen en
de zorg en hulpverlening in justitieel verband."; en p.37:
"De organisatie moet geheel of gedeeltelijk worden gefinancierd uit de
collectieve middelen. Daaronder wordt in de eerste plaats verstaan
subsidiering door enig overheidsorgaan, ongeacht de omvang en ongeacht

de basis waarop zulks geschiedt. Voorts omvat dit financiering van de
instelling rechtstreeks ten laste van de begroting van een

overheidsorgaan (pendant-overheidsinstellingen), (indirecte)
financiering door toepassing van de Algemene Bijstandswet en
financiering door toepassing van sociale verzekeringswetten, zoals de

Ziekenfondswet, Algemene Wet bijzondere ziektekosten en de Algemene
Arbeidsongeschiktheidswet."

70. Id., p.26; zie ook hierna.
71. Id., p.26.
72. Id., pp.17-18.
73.  Id., p.18. Vgl. ook V.A.M. van der Burg, Het recht om toelating te

weigeren op grond van de identiteit van een vereniging of stichting;
de zaak Aram Brucker, in: Stichting en Vereniging 1988, pp.35-39.

74.  Zie hierover hoofdstuk VII, par.Dl. Zie over een conflict tussen de
belangen van een bejaardenoord en bewoners (vgl.instelling-client) ook

A.K. Koekkoek, Omgaan met botsing van grondrechten, in: Bestuursforum
1987, pp.79-83, m.n. pp.79, 81, 82.

75.  Wet op de inkomstenbelasting 1964: wet van 18 december 1964, Stb.519.
Wet op de loonbelasting 1964: wet van 18 december 1964, Stb.521. Wet
op de vennootschapsbelasting 1969: wet van 8 oktober 1969, Stb.445,
469. Zie m.b.t. de uitbreiding van de voorziening t.a.v.
genootschappen op grondslag van levensovertuiging Kamerstukken I,
1987-1988, 19 459, nr.164.

76.  Deze bepaling heeft enige wijzigingen ondergaan sinds haar
totstandkoming.

77.  Vervallen bij wet van 20 december 1984, Stb.649.
78.  Wet van 26 juni 1952, Stb.376.

79.  Art.5la van het Besluit op de inkomstenbelasting 1941; art.14a van het
Besluit op de loonbelasting 1940; art.16a van het Besluit op de
vennootschapsbelasting 1942. Kennelijk was het punt van aftrekbaarheid
van giften al enige malen ter sprake gebracht, blijkens Bijl. Hand.

II, 1951-1952, 2 492, nr.3.
80.  Bijl. Hand. II, 1951-1952, 2 492, nr.3.
81. Ibid.
82. Ibid.; zie ook id., nrs.4 en 5.
83.  In de toelichting bij het voorstel van Wet op de loonbelasting werd

grotendeels volstaan met verwijzing naar die bij het voorstel van Wet
op de inkomstenbelasting.

84.  Bijl. Hand. II, 1962-1963, 5 380, nr.19, p.70.
85. Ibid.
86. Id., p.71.
87. Ibid.
88. Ibid.

89.  Bijl. Hand. II, 1959-1960, 6 000, nr.3, p.21; zie ook Bijl. Hand. II,
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1961-1962, 6 000, nr.6, p.16 (v.v.); Bijl. Hand. II, 1962-1963, 6 000,
nr.9, p.27 (m.v.a.) en id., nr. 10, p.46 (nota van wijziging).

90.  Wet van 28 juni 1956, Stb.362.
91.  Zie ook id., onder 100.
92.  Art.20 van de Successiewet 1956 bevat een regeling betreffende de

aftrekbaarheid van kosten van lijkbezorging; hiertoe worden ook de
daarin genoemde kosten van kerkelijke diensten en godsdienstige
plechtigheden begrepen. Deze bepaling gaat terug op art.27 van de
Successiewet van 13 mei 1859, Stb.59.

93.  Wet van 8 november 1984, Stb.545.
94.  Kamerstukken II, 1981, 17 041, nr.3, p.17.
95.  Wet van 28 juni 1968, Stb.329.
96.  Wet van 28 december 1978, Stb.677.
97.  Zesde richtlijn betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der

Lid-Staten inzake omzetbelasting - Gemeenschappelijk stelsel van
belasting over de toegevoegde waarde: uniforme grondslag (77/338/EEG),

vastgesteld op 17 mei 1977 en afgekondigd in het Publicatieblad van de
Europese Gemeenschappen van 13 juni 1977, nr. L 145. Art.13A, eerste
lid,  bepaalt  o.m. : "1. Onverminderd andere communautaire bepalingen
verlenen de Lid-Staten vrijstelling voor de onderstaande handelingen,
onder de voorwaarden die zij vaststellen om een juiste en eenvoudige
toepassing van de betreffende vrijstellingen te verzekeren en alle
fraude, ontwijking en misbruik te voorkomen: (...)

k. beschikbaarstelling van personeel door religieuze of
levensbeschouwelijke instellingen voor de sub b, g, h en i, bedoelde
werkzaamheden, en met het oog op geestelijke bijstand;
1. diensten en nauw daarmee samenhangende goederenleveringen ten

behoeve van hun leden in het collectief belang, tegen een statutair
vastgestelde contributie door instellingen zonder winstoogmerk met
doeleinden van politieke, syndicale, religieuze, vaderlandslievende,
levensbeschouwelijke, filantropische of staatsburgerlijke aard, mits
deze vrijstelling niet tot concurrentievervalsing kan leiden;"

Het tweede lid van het art. geeft nog bepalingen betreffende de
mogelijkheid tot het stellen van voorwaarden en

uitzonderingsbepalingen.
98.  Kamerstukken II, 1977-1978, 14 887, nr.3, p.23.

99.  Wet van 3 juni 1987, Stb.294. Zie hoofdstuk VII, par.El.
100. Id., par.E2.
101. Zie nt.40 van dit hoofdstuk.
102. Het is dit type van subsidiering waar J. Bokma en H.P. Vonhogen, a.w.,

m.n. pp.108-111, de nadruk op leggen. Zie voor een terughoudende
benadering m.n. t.a.v. financiele claims die op andere wijze zijn
gefundeerd, M.C. Burkens, J. Bokma, H.P. Vonhogen en W.J.L. Voogt,
Actuele ontwikkelingen en problemen op het terrein van de gelding van

grondwettelijke grondrechten, in: J.M.J.M. ten Berge e.a. (red.),
Recht als norm en als aspiratie, Nijmegen 1986, pp.288-289 en
pp.299-300. Andere wijzen van fundering zijn echter niet uitgesloten
of af te wijzen, ook niet indien dit (in)direct subsidiering van

godsdienst zelf betekent. Deze laatste wijze van subsidiering kan
plaatsvinden zonder dat de "zuivere verhoudingen" in gevaar komen of
aangetast worden (vgl. M.M. den Boer, Artikel 6 Grondwet, in:
NJCM-Bulletin 1987, p.124).

103. Zie o.m. de preadviezen genoemd in nt.65; en E.M.H. Hirsch Ballin,
Subsidiering van identiteitsgebonden particulier initiatief in een
pluri forme samenleving, in: Tijdschri ft voor Openbaar bestuur  1987,
pp.351-355. Zie voor oudere literatuur hoofdstuk IV.

104. Het Besluit gemeentelijke onroerend-goedbelastingen dateert van 1971,
zie hierboven nt.56. Zoals vermeld is hierbij een lijn terug te voeren
naar de wetgeving t.a.v. de grond- en personele belasting (hierboven
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nt.50).
105. Hetgeen niet betekent dat daarmee ook de rechtspositie van de

kerkgenootschappen een inhoudelijke verandering onderging.
106. Zie o.m. het in nt.109 genoemde artikel van E.M.H. Hirsch Ballin.

' 107. Zie ook E.M.H. Hirsch Ballin, De scheiding van kerk en staat in
verband met het overheidsbeleid ten aanzien van de godsdienstbeleving

van minderheden, in: Christen Democratische Verkenningen, 1983,
pp.271-276; en het in nt.109 aangehaalde artikel van E.M.H. Hirsch
Ballin, p.242.

108. Zie p.291 e.v.
109. Zie hierover hoofdstuk IV, par.B2; m.n. F.H.M. van Spaendonck,

Overheid en kerken, in: Economisch Statistische Berichten 1982,
pp.914-919; zie ook het in dat hoofdstuk besproken artikel van E.M.H.
Hirsch Ballin, Kerk en staat, staat en Kerk, in: Internationaal
Katholiek Tijdschrift COMMUNIO 1984, pp.235-248.

110. Zie p.280.



B ij lage

HET ACHTSTE HOOFDSTUK VAN DE
GRONDWET NAAR DE TEKST VAN 1972

Artikel 181
Ieder belijdt zijn godsdienstige meningen met volkomen vrijheid, behoudens
de bescherming der maatschappij en harer leden tegen de overtreding der
strafwet.

Artikel 182

Aan alle kerkgenootschappen in het Rijk wordt gelijke bescherming verleend.

Artikel 183

De belijders der onderscheidene godsdiensten genieten allen dezelfde
burgerlijke en burgerschapsrechten en hebben gelijke aanspraak op het
bekleden van waardigheden, ambten en bedieningen.

Artikel 184

1. Alle openbare godsdienstoefening binnen gebouwen en besloten plaatsen
wordt toegelaten, behoudens de nodige maatregelen ter zake der openbare
orde en rust.

2. Onder dezelfde bepaling blijft de openbare godsdienstoefening buiten de
gebouwen en besloten plaatsen geoorloofd, waar zij thans naar de wetten en

reglementen is toegelaten.

Artikel 185

(In 1972 geschrapt en vervangen door additioneel artikel X)

Artikel 186

De Koning waakt, dat alle kerkgenootschappen zich houden binnen de palen
van gehoorzaamheid aan de wetten van de Staat.

Artikel 187
De tussenkomst der Regering wordt niet vereist bij de briefwisseling met de
hoofden der onderscheidene kerkgenootschappen, noch, behoudens
verantwoordelijkheid volgens de wet, bij de afkondiging van kerkelijke
voorschriften.

Additioneel artikel X
Totdat ter zake bij wettelijke regeling een voorziening zal zijn getroffen,
blij f t de volgende bepaling van kracht:
1. De traktementen, pensioenen en andere inkomsten, van welke aard ook,
thans door de onderscheidene godsdienstige gezindheden of derzelver leraars

genoten wordende, blijven aan dezelve gezindheden verzekerd.
2. Aan de leraars, welke tot nog toe uit 's Lands kas geen, of een niet
toereikend traktement genieten, kan een traktement toegelegd, of het
bestaande vermeerderd worden.



REGISTER OP WETGEVING

Register op de meest van belang zijnde vindplaatsen van wetgeving sinds
1814; verwijzingen naar de Grondwet zijn niet opgenomen. De aanduidingen
verwij zen naar hoofdstukken en paragrafen.

Universele Verklaring van de rechten van de mens IICI/2;IVC2
Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens

en de fundamentele vrijheden IICI/2/3
Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten IICI/2
Internationaal Verdrag inzake economische, sociale

en culturele rechten IVC2
VN-Verklaring ter uitbanning van alle vormen

van godsdienstige onverdraagzaamheid IICI;IIIB2/3;IIIC4

Code P nal IC2;IIIB3
Wetboek van Strafrecht ICl;IIDl;IIIB3;VB4;VCI;VIC2;VIIA2
Wetboek van Strafvordering VB4;VIAl
Burgerlijk Wetboek IID3;IIIB4;VC1;VIIAl/2;VIIB;VIIC2
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering VIAl(nt)
gemeentewet IC2;VIIIB4

Wet van  1 mrt. 1815, Stb.21 : Zondagswet VICl

Wet van 28 nov. 1818, Stb.40  : Wet op het domicilie van onderstand IVC2

Wet van 14 juni 1822, Stb.10  : Wet algemene bepalingen VIIA2

Wet van 10 sep. 1853, Stb.102 : Wet op de kerkgenootschappen  IBl;IC1/2;IDl
IID3;IIIC4;VIA3;VIIAl;VIIB;VIIC3;VIIDl

Wet van 28 juni 1854, Stb.100 : Armenwet IVC2

Wet van 22 apr. 1855, Stb.32  : Wet vereniging en vergadering IC2;IIIBl/3
Wet van 13 aug. 1857, Stb.103 : Wet op het lager onderwijs IC2;IVCI
Wet van 16 dec  1861, Stb.124 : Wet tot afschaffing van

de collatierechten IC2

Wet van 10 apr. 1869, Stb.65  : Wet op de lijkbezorging VIB3

Wet van 26 mei  1870, Stb.82  : Wet op de grondbelasting VIIIB4

Wet van 28 apr. 1876, Stb.102 : Wet op het hoger onderwijs IC2
Wet van 26 juni 1876, Stb.125 : Wet tot afschaffing van

het Keizerlijk Decreet van 1809 ID2

Wet van 17 aug. 1878, Stb.127 : Wet op het lager onderwijs IVC1

Wet van 14 apr. 1886, Stb.62  : Gevangenis beginselenwet VB2

Wet van 17 apr. 1887, Stb.67  : Wet bevolkings- en
verblij fregisters VIIE2;VIIIC6

Wet van 21 juli 1890, Stb.127 : Wet tot verzekering van de toepassing
van bij de wet bevolen of toegelaten

vrijheidsbeneming VIAl



402

Wet van 27 apr. 1903, Stb.113 : Wet op de Krijgstucht VB2(nt)

Wet van 11 jan. 1904, Stb.7 : Telegraaf- en Telefoonwet 1904 VIB2

Wet van 17 juli 1911, Stb.215 : Eedswet 1911 VAl

Wet van 27 apr. 1912, Stb.165 : (nieuwe) Armenwet/
Rompwet instellingen Weldadigheid IVC2

Wet van  5 juni 1913, Stb.204 : Ziektewet VAl

Wet van  5 juni 1913, Stb.205 : Invaliditeitswet VAl

Wet van 28 apr. 1916, Stb.174 : Eedswet 1916 VAl

Wet van 25 juli 1919, Stb.524 : Vleeskeuringswet VA2;VIBl

Wet van  1 nov. 1919, Stb.624 : Arbeidswet 1919 VAl

Wet van  9 okt. 1920, Stb.778 : Wet op het lager onderwijs IVC1

Wet van 28 juni 1921, Stb.819 : Ongevallenwet 1921 VAl(nt)

Wet van  4 feb. 1922, Stb.43 : Dienstplichtwet VAl

Wet van 20 mei  1922, Stb.365 : Land- en Tuinbouwongevallenwet 1922 VAl(nt)
Wet van 24 dec. 1927, Stb.415 : Wet op de collectieve

arbeidsovereenkomst VC2(nt)

Wet van 12 dec. 1929, Stb.530 : Ambtenarenwet 1929 IIIC2;VAl(nt);VB1
Wet van 29 nov. 1930, Stb.433 : Arbeidsbemiddelingswet VC2(nt)

Wet van 19 dec. 1931, Stb.519 : Militaire Ambtenarenwet 1931 VB 1

Wet van 13 sep. 1935, Stb.554 : Wegenverkeerswet VA2

Wet van 22 dec. 1939, Stb.805 : Inentingswet 1939 VAl

Wet van  5 okt. 1945, Stb.F214: Buitengewoon Besluit
Arbeidsverhoudingen 1945 VIICl

Wet van 17 mrt. 1949, Stb.J121: Wet verplichte deelneming in een
bedrijfspensioenfonds VAl

Wet van  9 sep. 1949, Stb.J423: (oude) Werkloosheidswet VA2

Wet van 22 juni 1950, Stb.K258: Wet economische delicten VIAl

Wet van 21 dec. 1950, Stb.K598: Wet op de personele belasting 1950 VIIIB4

Wet van 21 dec. 1951, Stb.596 : Beginselenwet gevangeniswezen VB2

Wet van 15 mei  1952, Stb.274 : Hinderwet VIA3

Wet van 23 juni 1952, Stb.352 : Wet bestrijding tuberculose rundvee VAl

Wet van 10 juli 1952, Stb.405 : Wet op de noodwachten VA2

Wet van 23 juli 1952, Stb.361 : Wet buitengewone bevoegdheden
burgerlijk gezag VIA2

Wet van  7 aug. 1953, Stb.432 : Wet immunisatie militairen VAl

Wet van 15 okt. 1953, Stb.490 : (nieuwe) Zondagswet VICl

Wet van 24 dec. 1953, Stb.577 : Coordinatiewet Sociale Verzekeringen VAl

Wet van 25 feb. 1954, Stb.99 : Vestigingswet Bedrijven 1954 VA2(nt)

Wet van 31 mei  1956, Stb.281 : Algemene Ouderdomswet VAl/2
Wet van 28 juni 1956, Stb.362 : Successiewet 1956 VIIIC3

Wet van  4 juli 1957, Stb.233 : Wet rechtsbijstand
on- en minvermogenden Vcl

Wet van  9 apr. 1959, Stb.139 : Algemene Weduwen- en Wezenwet VAl

Wet van 22 juni 1961, Stb.200 : Monumentenwet VIIIB2

Wet van  9 nov. 1961, Stb.403 : Beginselenwet kinderbescherming VB3

Wet van 26 apr. 1962, Stb.160 : Algemene Kinderbijslagwet VAl

Wet van  5 juli 1962, Stb.286 : Wet op de Ruimtelijke Ordening VID

Wet van 12 juli 1962, Stb.287 : Woningwet VID

Wet van 29 nov. 1962, Stb.538 : Wet Premie Kerkenbouw ID2;VIIAl;VIIIBl

Wet van 27 sep. 1962, Stb.370 : Wet gewetensbezwaren militaire dienst VAl

Wet van 14 feb. 1963, Stb.40  : Wet op het voortgezet onderwijs IVC 1

Wet van 30 mei  1963, Stb.228 : Wet aansprakelijkheidsverzekering
motorrijtuigen VAl/2

Wet van 13 juni 1963, Stb.284 : Algemene Bijstandswet IVC2
Wet van 16 juli 1964, Stb.337 : Oorlogswet voor Nederland VIA2

Wet van  7 okt. 1964, Stb.386 : Drank- en Horecawet VICl

Wet van 15 okt. 1964, Stb.392 : Ziekenfondswet VAl

Wet van 18 dec. 1964, Stb.519 : Wet op de inkomsten-
belasting 1964 VIIEl;VIIIC2/5



403

Wet van 18 dec.·1964, Stb.521 : Wet op de loonbelasting 1964 VIIC2;VIIIC2

Wet van 13 jan. 1965, Stb.40  : Vreemdelingenwet IIIC4;VIIC3
Wet van 18 feb. 1966, Stb.84 : Wet op de Arbeids-

ongeschiktheidsverzekering VAl

Wet van 14 dec. 1967, Stb.617 : Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten VAl

Wet van 21 feb. 1968, Stb.98 : Woonwagenwet VB2(nt)
Wet van 28 juni 1968, Stb.329 : Wet op de omzetbelasting 1968 VIIIC4

Wet van  8 okt. 1969, Stb.445 : Wet op de vennootschaps-
belasting 1969 VIIIC2

Wet van 28 jan. 1971, Stb.54  : Wet op de ondernemingsraden VIIDl

Wet van  8 apr. 1971, Stb.211 : Eedswet 1971 VAl

Wet van  8 apr. 1971, Stb.231 : Wet rechtstoestand dienstplichtigen VB1

Wet van 23 apr. 1971, Stb.396 : Noodwet Geneeskundigen VAl(nt)

Wet van 23 apr. 1971, Stb.448 : Noodwet Arbeidsvoorziening VAl(nt)

Wet van 11 dec. 1975, Stb.674 : Algemene Arbeidsongeschiktheidswet VAl

Wet van 29 juni 1972, Stb.400 : Wet verplichte deelneming
in een beroepspensioenregeling VAl/2

Wet van 23 juni 1976, Stb.367 : Winkelsluitingswet 1976 VAl/2

Wet van 16 feb. 1979, Stb.99  : Wet geluidhinder VIA3

Wet van  1 mei  1981, Stb.257 : Wet afbreking zwangerschap VAl

Wet van 21 juli 1981, Stb.468 : Wet op het basisonderwijs IVC 1

Wet van  7 dec. 1983, Stb.638 : Wet tot beeindiging van
de financiele verhouding tussen
Staat en Kerk IDl;IID4;VIIIAl

Wet van  5 sep. 1984, Stb.406 : Wet op de stads- en dorpsvernieuwing VIIIB2
Wet van  6 nov. 1986, Stb.566 : (nieuwe) Werkloosheidswet VAl/2

Wet van 21 apr. 1987, Stb.249 : Mediawet VIB2;VIIIB3

Wet van 20 apr. 1988, Stb.157 : Wet openbare manifestaties IID2;IIIBl/2/3
VIA3;VIC1/2

SB van 19 jan. 1814, Bijv.t.h.Stb. (d'Engelbronner) p.19
(traktementsgarantie) IDl;IVB 1

SB van 20 mrt. 1814, Stb.39
(invoering lager-onderwijswetgeving) IVC1

SB van 26 mrt. 1814, Stb.46
(collatierechten) IC2

SB van 16 mei  1814, Bijv.t.h:Stb. (d'Engelbronner) p.56
(financiele verhouding) ICl

SB van 12 juni 1814, Bijv.t.h.Stb. (d'Engelbronner) p.59
(reglement Isra&litische Kerk) IC2

SB van 1 okt. 1814, 68 (zondagsrust) VICl

KB van 17 feb. 1816, Bijv.t.h.Stb. (d'Engelbronner) p.282

(reglement NH Kerk) IC2

KB van 19 sep. 1818, Bijv.t.h.Stb. (d'Engelbronner) p.440
(reglement Luth. Kerk) IC2

KB van 17 jan. 1822, 101 (armenzorg) IVC2

KB van 21 juli 1822, 68 (armenzorg) IVC2

KB van 10 dec. 1823, 120 (armenzorg) IVC2

KB van 14 juni 1825, Stb.55 (voorbereiding RK geestelijk ambt) IC2

KB van 14 juni 1825, Stb.56 (Collegium Philosophicum) IC2

KB van  2 okt. 1827, Stb.41,42(Concordaat) IC2

KB van 20 juni 1829, Stb.49 (Collegium Philosophicum) IC2

KB van  9 jan. 1830, 92 (Collegium Philosophicum) IC2

KB van 27 mei  1830, Stb.9 (lager onderwijs) IVC1

KB van  7 aug. 1835, Bijv.t.h.Stb. (d'Engelbronner) p.241
(reglement Hersteld Ev. Luth. Kerk) IC2

KB van  5 juli 1836, Stb.42 (Afgfscheidenen) IC2

KB van  9 jan. 1841, Stb.2 (Afgescheidenen) IC2
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KB van  2 jan. 1842, Stb.1 (lager onderwijs) IVC1

KB van 29 juli 1843, Bijv.t.h.Stb. 224
(van rijkswege bezoldigde predikantsplaats) IC2;IDl

KB van 15 dec. 1861, Bijv.t.h.Stb. (d'Engelbronner) p.351
(vervulling predikantsplaatsen) IC2

KB van 19 juni 1862, Stb.61 (predikantsplaatsen Waalse gemeente)  IC2;IDl

KB van 19 jan. 1876, Stb.20 (vervulling predikantsplaatsen) IC2;IDl
KB van 28 juli 1919, Stb.530: Reglement op woonwagens

en woonschepen VB4(nt)
KB van 28 sep. 1928, Stb.386: Psychopatenreglement VB2
KB van 26 sep. 1928, Stb.382: Gijzelingsbesluit VB2(nt)
KB van 12 juni 1931, Stb.248: Algemeen Rijksambtenarenreglement VB 1

KB van  3 aug. 1931, Stb.354: Arbeidsovereenkomstenbesluit VB 1

KB van 12 jan. 1953, Stb.19 : Uitvoeringsbesluit Pleegkinderenwet VC1(nt)
KB van 23 mei  1953, Stb.237: Gevangenismaatregel VB2
KB van 27 nov. 1953, Stb.526: Uitvoeringsbesluit Zondagswet VICl
KB van  9 nov. 1956, Stb.542: Dienstplichtbesluit VAl

KB van 14 jan. 1957, Stb.29 : Vleeskeuringsbesluit VIBl

KB van 25 nov. 1963, Stb.555: Besluit buitengewone bevoegdheden
burgerlijk gezag VIA2(nt)

KB van 25 juli 1964, Stb.327: Uitvoeringsbesluit Kinderbescherming VB3

KB van  4 mei  1966, Stb.181: Reglement verkeersregels
en verkeerstekens VA2

KB van 19 sep. 1966, Stb.387: Vreemdelingenbesluit IIIC4;VIIC3
KB van 29 aug. 1967, Stb.442: Besluit Bevolkingsboekhouding VIIE2;VIIIC6
KB van 26 nov. 1969, Stb.527: Uitvoeringsbesluit onder-

toezichtstelling VC1(nt)
KB van 14 okt. 1971, Stb.616: Besluit gemeentelijke onroerend-

goedbelastingen VID;VIIIB4
KB van 17 juni 1980, Stb.358: Gewetensbezwaren sociale verzekeringen VAl

KB van 25 feb. 1982, Stb.279: Algemeen militair ambtenarenreglement VB 1

KB van 25 feb. 1982, Stb.280: Reglement rechtstoestand dienstplichtigen VB1
KB van 19 nov. 1987, Stb.573: Mediabesluit VIB2



REGISTER OP RECHTSPRAAK

De romeinse cij fers verwijzen naar de hoofdstukken; de arabische cij fers
naar het nummer van de voetnoot.                                                      -

HR  2 jan. 1846, W.674 (reglement NH Kerk) I.150

HR  5 mei  1848, W.913 (traktementsgarantie) I.222

HR 25 apr. 1856, W.1744 (besloten plaatsen) I.69/97

HR  3 apr. 1857, W.1840 (besloten plaatsen) I.69/97
HR 29 okt. 1875, W.3910 (processie Maastricht) I.86

HR 10 jan. 1879, W.4326 (processie Beek) I.82/87
HR 10 jan. 1879, W.4326 (processie Maastricht) I.87

HR 16 feb. 1900, W.7402 (betalingen Kampen) I.243
HR 23 mei 1910, W.9000 (eedsaflegging) V.63

HR 29 dec. 1911, WPNR 2215 (kerkelijk en wereldlijk recht) VII.81/113 '
HR 29 nov. 1918, NJ 1918, p.1236 (processie Zevenaar) I.91

HR 29 nov. 1918, NJ 1918, p.1237 (processie Beugen) I.92

HR 20 juni 1919, NJ 1919, p.816  (processie Beugen) I.94

HR_4 mrt. 1921, NJ 1921, 510 (kerkelijk en wereldlijk recht) VII.81 +

HR 21 juni 1929, NJ 1929, p.1325 (voorwaarde testament) V.191/192

HR 2 lan. 1935, NJ 1935, p.549 (zelfstandig onderdeel) VII.33

_HR_ _1 mei   1935,  AJ 1935, p.1501 (zelfstandig onderdeel) VII.33

HR 13 mei  1938, NJ 1939, 247 (classis Geref. Kerken in Ned.)  VII.40/48
HR  6 dec. 1939, WPNR 3708 (congregatie) VII.33.
HR 20 jan. 1941, NJ 1941, 474 (storing kerkdienst) VI.98

HR 23 juli 1946, NJ 1947, 1 (kerkgenootschap) VII.18

HR  1 nov. 1949, NJ 1950, 119 (APV Hasselt) I.100;VI.20
HR 28 nov. 1950, NJ 1950, 137 (APV Tilburg) II.129

HR 27 feb. 1951, NJ 1951, 473 (APV Eindhoven) III.65;VI.22
HR 29 mei 1951, NJ 1952, 367 (APV Arnhem) III.65;VI.23

HR_ 13 apr.  1955, BNB 1955, 193 (arbeidsverhouding) VII.1377
HR 10 nov. 1959, NJ 1960, 1 (WA-verzekering) V.163/164
HR 13 apr. 1960, NJ 1960, 436 (AOW) II.159;V.85;VI.27
HR  1 juni 1960, BNB 1960, 187 (zelfstandig onderdeel) VII.33«4

HR 18 jan. 1961, BNB 1961, 89 (zelfstandig onderdeel) VII.33

HR 18 apr. 1961, NJ 1961, 273 (bidprentjes) VI.27

HR 19 jan. 1962, NJ 1962, 107 (processie Geertruidenberg-II)II.162;VI.25
HR 25 juni 1963, NJ 1964, 239 (APV 's-Gravenhage) II.164;VI.26
HR 22 juli 1966, NJ 1967, 23 (WAM) V.96

HR 17 mrt. 1967, NJ 1967, 213 (Rijsenburgse bos) V.193

HR 30 mei  1967, NJ 1968, 5 (APV Amsterdam) VI.26

HR 30 mei  1967, NJ 1968, 64 (noodwachter) II.160;V.88;VI.27
HR 16 jan. 1968, NJ 1969, 2 (APV Amsterdam) V.97;VI.27
HR  4 nov. 1969, NJ 1970, 127 (geit) II.161;V.99;VI.27
HR 22 juni 1971, NJ 1972, 31 (bewijs burgerlijk huwelijk) V.170
HR  9 apr. 1976, AB 1976, 162 (dansen in Katwijk) VI.83
HR 14 mei 1976, NJ 1976, 505 (godsdienst pleeggezin) V.182
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HR 22 jan. 1982, NJ 1982, 489 (rabbinale echtscheiding) V.172
HR  4 juni 1982, NJ 1983, 32 (weigering huwelijkstoestemming) V.176
HR  1 juli 1982, NJ 1983, 201 (rechten en vrijheden dochter) V.185

HR 14 dec. 1982, NJ 1983, 392 (storing kerkdienst) VI.98
HR 30 mrt. 1984, NJ 1985, 350 (ontslag op staande voet) V.196
HR  7 nov. 1984, NJ 1985, 247 (aanslag inkomstenbelasting) II.129
HR 15 mrt. 1985, NJ 1986, 191 (ontslag predikant) VII.54/74/85

HR-30   mei  __1916_,    NJ..19. 6, 702 (ontslag imam) VII.122

- HR 31 okt. 1986, NJ 1987, 173 (Kerk van Satan) VI.15;VII.22/33 '
HR  3 mrt. 1987,- NJ 1988, 7 (bloedproef) V.89/90
HR  5 juni 1987, AB 1988, 276 (Goeree) VI.118
HR  9 juni 1987, VR 1988, 60 (bloedproef) V.89
HR 30 okt. 1987, NJ 1988, 392 (zelfstandig onderdeel) VII.33
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