
VU Research Portal

Het kerkgenootschap in de neutrale staat

Kooten, T.

2017

document version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Link to publication in VU Research Portal

citation for published version (APA)
Kooten, T. (2017). Het kerkgenootschap in de neutrale staat: Een verkenning en analyse van de positie van het
kerkgenootschap binnen de Nederlandse rechtsorde. [, Vrije Universiteit Amsterdam].

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ?

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

E-mail address:
vuresearchportal.ub@vu.nl

Download date: 23. May. 2023

https://research.vu.nl/en/publications/9e35972c-b6e5-4cce-8907-1a5b7cc26f7b


1 

 

VRIJE UNIVERSITEIT 

 

 

 

HET KERKGENOOTSCHAP IN DE NEUTRALE STAAT 

 

Een verkenning en analyse van de positie 

van het kerkgenootschap binnen de Nederlandse rechtsorde 

 

 

 

 

 

 

ACADEMISCH PROEFSCHRIFT 

 

ter verkrijging van de graad Doctor aan 

de Vrije Universiteit Amsterdam, 

op gezag van de rector magnificus 

prof.dr. V. Subramaniam, 

in het openbaar te verdedigen 

ten overstaan van de promotiecommissie 

van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid 

op donderdag 21 december 2017 om 13.45 uur 

in de aula van de universiteit, 

De Boelelaan 1105 

 

 

 

 

 

door 

 

Teunis van Kooten 

 

geboren te Woerden 

  



2 

 

promotoren: prof.mr. T.J. van der Ploeg 

 prof.mr.drs. B.P. Vermeulen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3 

 

Leescommissie: prof.dr. S.C. van Bijsterveld 

 prof.mr. J.J. Hallebeek 

 dr.mr. A.P.H. Meijers 

 prof.mr. R. Nehmelman 

 prof.mr.dr. F.T. Oldenhuis 

 

 

Personalia 

 

prof. mr. T.J. (Tymen) van der Ploeg is emeritus hoogleraar privaatrecht van de Faculteit der 

Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij deed en doet onderzoek op het 

terrein van overheid-particulier initiatief en geloofsgemeenschappen en recht. 

 

 

prof. mr.drs. B.P. (Ben) Vermeulen is lid van de Raad van State en hoogleraar Staats- en 

Bestuursrecht en Onderwijsrecht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en hoogleraar 

Onderwijsrecht aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Hij schreef en schrijft veelvuldig 

over onder meer grondrechtelijke thema’s, en in het bijzonder over de vrijheid van godsdienst 

en de vrijheid van onderwijs. 

 

mr. drs. T. (Teunis) van Kooten is als advocaat werkzaam bij Van Kooten Advocaten te 

Utrecht en Montfoort. In zijn praktijk legt hij zich toe op rechtsproblemen op het vlak van 

grondrechten, religie en recht. Daarnaast is hij als wetenschappelijk medewerker verbonden 

aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en het daaraan verbonden Centrum voor Relige en 

recht. Hij doet onderzoek op het terrein van geloofsgemeenschappen en recht.  

 

 

Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door de naamloze vennootschap Van Kooten 

Advocaten N.V. 

 

 

 

 

@ 2017 Teunis van Kooten 

Alle rechten voorbehouden. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet gestelde 

uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een 

geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, 

hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur of auteursrechthebbenden. 

  



4 

 

Voorwoord 

Religie kent vele verschijningsvormen. Als het gaat om geloofsgemeenschappen, is sprake 

van een ongekend breed spectrum. Het kan dan gaan om eeuwenoude kerkgenootschappen – 

soms zelfs ouder dan de Nederlandse Staat – die een compleet eigen rechtsstelsel kennen als 

waren zij ‘staatjes’ binnen de staat. Maar ook andere vormen van geloofsgemeenschappen 

komen voor. Het kan dan gaan om bijvoorbeeld geloofsgemeenschappen met structuren die in 

de Nederlandse rechtscultuur relatief onbekend zijn of juist een vrij eenvoudige 

organisatievorm kennen.  

 

Binnen het recht – wat ook een ordeningsinstrument is voor de samenleving – moet steeds 

weer een antwoord worden gevonden  op de vraag hoe al die verschillende 

geloofsgemeenschappen in het rechtssysteem een passende plaats en ruimte kunnen krijgen. 

Een daarop aansluitende vraag is waar dan precies de grenzen liggen van dat eigen kerkelijk 

domein ten opzichte van het voor een ieder geldende Nederlandse recht.  

Dat Nederlandse recht is echter geen statisch gegeven: het wijzigt mede onder invloed van 

ontwikkelingen in de maatschappij. Deze factoren dragen bij aan de dynamiek van de 

problemen die spelen op  het snijvlak van religie en recht. Naar mijn smaak is de combinatie 

van religie en recht mede daarom zo’n  interessant onderzoeksterrein. In dit onderzoek heb ik 

een poging gedaan een bijdrage te leveren aan het vinden van een antwoord op enkele hierop 

betrekking hebbende vragen en problemen. 

 

Velen hebben bijgedragen aan deze dissertatie en de afronding daarvan.  Ik dank mijn 

kantoorgenoten voor hun hulp, soms in de vorm van kritische reflectie dan weer heel 

praktisch in de vorm van redactie- en uitzoekwerk. Ook dank ik Frans Johan Davelaar, Gerard 

van Dieren, Johan Roeland en Jonathan Soeharno voor hun  vriendschap. Dat zal ook in de 

toekomst hopelijk zo blijven. Dat geldt ook voor mijn paranimfen Steven Keijzer en Hendrie 

van Maanen: wij hebben veel met elkaar beleefd en ik ben blij dat zij bereid zijn deze taak te 

vervullen.  

 

Mijn ouders dank ik voor de liefde, praktische benaderingswijze, nuchterheid en waarden die 

zij mij hebben bijgebracht en ook voor hun voortdurende steun. 

 

Ik dank mijn promotoren Tymen van der Ploeg en Ben Vermeulen voor hun begeleiding, tijd, 

opbouwende commentaar en wijze raad. Dat geldt ook voor hun geduld: de termijn waarop 

het onderzoek kon worden afgerond is toch wel langer geworden dan bij aanvang gedacht. 

Verder dank ik de leden van de leescommissie voor hun tijd en constructieve opmerkingen. 

 

Aan mijn vrouw Lianne en kinderen Anna, Maria, Elisabeth en Jillis draag ik dit boek op. 

Niet alleen representeren de kinderen de toekomst maar ook hebben zij – elk op eigen wijze – 

erg meegeleefd bij het afronden van deze studie.  

Voor Lianne is mijn werken aan dit boek steeds een gegeven geweest; ik was al hieraan 

begonnen voordat wij samen waren. Zonder haar steun ook in praktische zin, opbouwende 

kritiek en commentaar zowel qua aanpak als ook op juridisch-inhoudelijk vlak en bovenal 

haar liefde had ik dit niet kunnen doen.  
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e
 verjaardag van de Kerkhervorming 

Teunis van Kooten 
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Hoofdstuk 1 

Inleiding 

 

 

Kerkgenootschappen nemen in het Nederlandse juridische bestel een bijzondere 

positie in. Anders dan bij andere privaatrechtelijke rechtsvormen heeft de wetgever ervan 

afgezien eisen te stellen aan de inrichting en het bestuur van deze rechtsvorm. De wetgever 

heeft zich beperkt tot de constatering dat kerkgenootschappen, hun zelfstandige onderdelen en 

lichamen waarin zij zijn verenigd, rechtspersoonlijkheid bezitten. Daarnaast heeft hij een 

‘verkeersregel’ gegeven voor de verhouding van het interne (kerkelijk) recht van 

kerkgenootschappen en het statelijk recht: het interne recht van kerkgenootschappen heeft 

voorrang op het statelijk recht tenzij het in strijd is met de ‘wet’.  

 

Deze bijzondere positie in het Nederlandse juridische bestel heeft een duidelijke reden. 

Uit het recht op vrijheid van godsdienst vloeit namelijk voort dat geloofsgemeenschappen het 

recht hebben hun interne aangelegenheden naar eigen inzicht (en geloof) te regelen zonder 

bemoeienis van de overheid daarin. De rechtsvorm kerkgenootschap is dus een faciliteit die 

de wetgever aan juist geloofsgemeenschappen biedt om de hun toekomende vrijheid van 

godsdienst ook in organisatorische en juridische zin vorm te geven. Overigens kunnen 

geloofsgemeenschappen kiezen voor een andere rechtsvorm: de vereniging of stichting. 

Ten aanzien van het kerkgenootschap zijn echter twee bewegingen zichtbaar die leiden 

tot vragen en fricties.De eerste ziet op een verdergaande beperking van de aan 

kerkgenootschappen toebemeten door de overheid. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de 

gelijkebehandelingswetgeving. 

De tweede beweging ziet op belemmeringen voor kerkgenootschappen die willen 

deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. Die belemmeringen kunnen bestaan uit de 

afwezigheid van regels die een optimale deelname aan het maatschappelijk verkeer zouden 

kunnen faciliteren. Een voorbeeld van zo’n belemmering vormt de beperkte mogelijkheid tot 

registratie van gegevens in het handelsregister.   

 

Kerkgenootschappen vervullen in de samenleving een wezenlijke rol, evenals tal van 

andere maatschappelijke organisaties. Zij hebben een intermediaire functie tussen overheid en 

burgers. Zij maken deel uit van het zogenoemde maatschappelijk middenveld, ook wel de 

civil society genoemd. Het begrip civil society kan overigens verschillend worden 

gedefinieerd: in het kader van dit onderzoek versta ik daaronder voor de Nederlandse situatie: 

het geheel van maatschappelijke organisaties zonder winstoogmerk die geen deel uitmaken 

van de overheid of het bedrijfsleven. 

Kerkgenootschappen leveren niet alleen een bijdrage aan het publieke debat over tal van 

onderwerpen die in de samenleving spelen, maar dragen ook geregeld bij aan concrete 

oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Dit blijkt bijvoorbeeld uit activiteiten die zij 

ondernemen of waarin zij participeren op het vlak van zorg, welzijn en projecten gericht op 

sociale samenhang. Voorbeelden hiervan zijn verslavingszorg, buurtpastoraat, voedselbanken 

en zorg voor vluchtelingen.  
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Dergelijke activiteiten hebben een zeker nut voor de samenleving en worden doorgaans door 

de overheid positief gewaardeerd. Die positieve waardering kan de overheid tot uitdrukking 

brengen in de vorm van subsidieverlening. Als subsidieverstrekker kan de overheid daaraan 

verplichtingen verbinden. In hoeverre de overheid verplichtingen mag opleggen die raken aan 

de organisatievrijheid van kerkgenootschappen, bijvoorbeeld op het vlak van kerkelijk 

personeelsbeleid, is niet altijd duidelijk.  

Ook uit de fiscale wetgeving blijkt dat de overheid religie als zodanig positief waardeert. 

Naast de zogenoemde kerkenvrijstelling in de onroerendezaakbelasting blijkt dit uit de 

mogelijkheid voor kerkgenootschappen om, als zij aan een reeks voorwaarden voldoen, als 

algemeen nut beogende instelling te worden aangemerkt. Ook daarbij speelt echter de vraag in 

hoeverre de overheid verplichtingen mag opleggen die raken aan de organisatievrijheid van 

kerkgenootschappen. 

  

In dit onderzoek staat in het bijzonder de vraag centraal hoe kerkgenootschappen 

gegeven hun bijzondere karakter, binnen de huidige regelgeving en rekening houdend met 

hun eigenheid als bijzondere rechtsvorm, juridisch volwaardig kunnen functioneren als 

onderdeel van de Nederlandse civil society en daarnaast welke aanpassingen in die 

regelgeving gewenst zijn om dat functioneren te optimaliseren.  

 

In de regelgeving die (mede) betrekking heeft op kerkgenootschappen komt de 

opvatting van de staat over zijn neutraliteit ten aanzien van religieuze stromingen tot 

uitdrukking. Deze regelgeving heeft onder andere betrekking op de institutionele autonomie 

van kerkgenootschappen, de wijze waarop de overheid hen faciliteert en hun deelname aan 

het maatschappelijk verkeer regelt. In die regelgeving kan de staat er ook voor kiezen om af te 

zien van het geven van voorschriften, bijvoorbeeld omtrent de wijze van organisatie van 

kerkgenootschappen. 

Dit onderzoek gaat in op een drietal fundamentele aspecten van deze regelgeving. 

Het eerste deel gaat over de constitutionele kaders waarbinnen kerkgenootschappen in 

Nederland functioneren. Het gaat daarbij met name om het grondrecht op vrijheid van 

godsdienst en gelijke behandeling, rechten die ook zijn besloten in het beginsel van de 

scheiding van kerk en staat. Deze constitutionele kaders vormen de basis voor de bijzondere 

positie van kerkgenootschappen en zijn, gelet ook op de historische ontwikkeling, een 

belangrijke verklaring hiervoor. 

Het tweede deel behandelt een aantal beperkingen van de institutionele vrijheid van 

kerkgenootschappen in specifieke regelgeving. Daarbij gaat het onder meer om de 

registratieplicht voor kerkgenootschappen en de vraag of kerkgenootschappen kunnen worden 

ontbonden, maar ook om doorwerking van het arbeidsrecht en het gelijkheidsbeginsel in de 

interne verhoudingen binnen kerkgenootschappen.  

In het derde deel komt financiële facilitering van kerkgenootschappen door de overheid aan 

bod: het gaat daarbij om bijvoorbeeld subsidies en fiscale begunstiging. 

 

Uit de behandeling van deze onderwerpen blijkt hoe de Nederlandse Staat zijn 

neutraliteit jegens kerkgenootschappen en religieuze stromingen ziet en vormgeeft casu quo 
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hoe die neutraliteit in het licht van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en de 

fundamentele vrijheden (EVRM) ten minste gestalte dient te krijgen. 

 

Het onderzoek wordt verricht aan de hand van studie van wetgeving, rechtsliteratuur, 

jurisprudentie. Daarbij is ervoor gekozen niet de opvattingen van alle auteurs die over een 

bepaald onderwerp hebben gepubliceerd weer te geven. Dat zou overigens praktisch niet 

doenlijk zijn en leiden tot een te grote omvang van deze studie. Empirisch onderzoek is niet 

verricht. 

 

1.1 Staat en kerk: neutraliteit en gelijkheid 

 

In het eerste deel staan twee vragen centraal: 1) Uit welke elementen bestaat de 

verhouding tussen kerkgenootschappen enerzijds en de Staat anderzijds? 2) Binnen welke 

juridische kaders zowel nationaal als internationaal kan de Staat zijn plicht tot neutraliteit 

invullen en welke variaties zijn binnen die bandbreedte mogelijk? De beantwoording van deze 

vragen voor wat betreft de Nederlandse context is richtinggevend voor de ruimte die de 

Nederlandse Staat aan kerkgenootschappen kan – of moet! – laten, bijvoorbeeld op het vlak 

van institutionele vrijheid, en daarnaast voor de mate waarin de Staat kerkgenootschappen kan 

faciliteren. Hier wordt dus een zekere ruimte zichtbaar waarbinnen de Staat zijn verhouding 

tot kerkgenootschappen kan vormgeven. 

  

Hoofdstuk 2 besteedt aandacht aan de historische ontwikkeling van het beginsel van de 

scheiding van kerk en staat in Nederland. De Bataafse Staatsregeling, de Grondwet van 1814 

en de Wet op de Kerkgenootschappen van 1853 komen daarbij ter sprake. Daarbij staat de 

vraag centraal hoe dit beginsel in Nederland is uitgekristalliseerd en in verband daarmee hoe 

het begrip ‘kerkgenootschap’ in de wet is geduid. 

In de hoofdstukken 3 en 4 komt het internationaalrechtelijk kader aan de orde. Aan de hand 

van een bespreking van met name artikel 9 en 14 EVRM en daarop gebaseerde jurisprudentie, 

wordt de bandbreedte geschetst die de Staat heeft in zijn houding ten opzichte van 

kerkgenootschappen. In hoeverre mag de Staat kerkgenootschappen verschillend behandelen 

en ook anders behandelen dan andere religieuze of levensbeschouwelijke gemeenschappen en 

in hoeverre mag de vrijheid van kerkgenootschappen door de Staat aan banden worden 

gelegd? 

 

Hoofdstuk 5 staat stil bij het nationale constitutionele kader, waarbinnen ook het 

kerkgenootschap een plaats heeft, met name artikel 6 Grondwet (Gw). Daarbij is de 

belangrijkste vraag in hoeverre dit artikel boven op de internationaalrechtelijke bepalingen de 

genoemde bandbreedte van het EVRM smaller maakt. 

 

Hoofdstuk 6 gaat in op het beginsel van de scheiding van kerk en staat en beschrijft enkele 

visies daarop. Hoe moet de verhouding tussen kerkgenootschappen en de Staat in Nederland 

worden geduid? Is het beginsel van de scheiding van kerk en staat heden ten dage nog 

hanteerbaar of moet worden gezocht naar een ander begrippenkader? In dit verband worden 
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enkele aspecten van de kerk-staatverhouding in Duitsland besproken in het licht van de vraag 

of daaruit voor Nederland lering is te trekken. 

 

1.2 Grenzen aan de institutionele vrijheid van kerkgenootschappen 

 

Kerkgenootschappen vormen een deelverzameling van het totaal aan 

geloofsgemeenschappen. Daarnaast zijn er nog tal van andere organisaties en verbanden die 

deel uitmaken van het zogenoemde maatschappelijk middenveld: deze hebben veelal de 

rechtsvorm van een vereniging of stichting. Voor kerkgenootschappen geldt een bijzonder 

wettelijk regime dat vrijheid voor de eigen organisatie en bestuur van kerkgenootschappen 

impliceert. Die vrijheid is niet onbegrensd.  

In dit tweede deel van het onderzoek draait het ten eerste om de vraag: wat is de reikwijdte 

van de vrijheid die artikel 2:2 Burgerlijk Wetboek (BW) aan kerkgenootschappen garandeert 

om hun interne organisatie en interne rechtsverhoudingen vorm te geven? Het gaat vooral 

over het spanningsveld tussen enerzijds de institutionele vrijheid die kerkgenootschappen 

toekomt en anderzijds regelgeving die deze vrijheid beperkt, zoals het algemene 

rechtspersonenrecht en arbeidsrecht. Het wetsbegrip zoals genoemd in artikel 2:2 lid 2 BW 

wordt daarbij niet als zelfstandig thema besproken.
1
 Wel komt in de verschillende 

hoofdstukken – voor zover relevant – een toepassing van dat wetsbegrip op de daarin 

besproken problematiek aan de orde. 

De tweede vraag die in dit deel centraal staat, luidt: wat zijn de mogelijkheden voor een 

kerkgenootschap om als rechtspersoon deel te nemen aan het rechtsverkeer en in hoeverre kan 

de Staat aan een kerkgenootschap zijn rechtspersoonlijkheid ontzeggen?  

 

In hoofdstuk 7 staat de Algemene wet gelijke behandeling (AWGB) centraal. Ook 

besteedt dit hoofdstuk kort aandacht aan de EU-Kaderrichtlijn. Op grond van artikel 3 AWGB 

is deze richtlijn niet van toepassing op interne verhoudingen binnen kerkgenootschappen. De 

achterliggende reden is de institutionele vrijheid die de wetgever aan kerkgenootschappen 

garandeert. Een vraag is in hoeverre kerkgenootschappen niettemin in hun handelen door 

gelijkebehandelingswetgeving, in het bijzonder de AWGB en de Kaderrichtlijn, worden 

beperkt, bijvoorbeeld in hun verhuur- en personeelsbeleid.  

Hoofdstuk 8 behandelt twee kernelementen uit artikel 2 Boek 2 BW.
2
 Het eerste betreft de 

definiëring van het begrip kerkgenootschap; het antwoord op de vraag of een 

geloofsgemeenschap als kerkgenootschap moet worden gekwalificeerd dan wel bijvoorbeeld 

een vereniging is, bepaalt het toepasselijke wettelijke regime. Het tweede onderwerp betreft 

een specifiek onderdeel van de institutionele vrijheid van kerkgenootschappen, namelijk de 

mogelijkheid om zogenoemde zelfstandige onderdelen en lichamen waarin zij zijn verenigd, 

te vormen: deze hebben rechtspersoonlijkheid. Aan welke voorwaarden moet worden voldaan 

om als kerkgenootschap, zelfstandig onderdeel daarvan of lichaam waarin 

kerkgenootschappen zijn verenigd, rechtspersoonlijkheid te verkrijgen?  

                                                 
1
 Voor een uitgebreide bespreking zij verwezen naar A.H. Santing-Wubs, Kerken in geding, De burgerlijke 

rechter en kerkelijke geschillen, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2002, p. 35-52. 
2
 Voor de tekst, zie bijlage XII. 
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Hoofdstuk 9 gaat in op het snijvlak van het arbeidsrecht en artikel 2 Boek 2 BW, in het 

bijzonder in relatie tot het geestelijk ambt. In hoeverre hebben kerkgenootschappen 

mogelijkheden om in eigen (rechtspositie)regelingen van het commune arbeidsrecht 

afwijkende voorschriften op te nemen en de toepasselijkheid van het arbeidsrecht uit te 

sluiten? Regelgeving omtrent medezeggenschap blijft hierbij overigens buiten beschouwing. 

 

Daarnaast geldt sinds 2008 opnieuw een registratieplicht voor kerkgenootschappen. 

De vraag doet zich voor in hoeverre deze registratieplicht inbreuk maakt op de 

organisatorische vrijheid die aan kerkgenootschappen toekomt.  

Hoofdstuk 10 besteedt aandacht aan de voorgeschiedenis en inhoud van deze registratieplicht. 

Vragen die daarbij aan de orde komen, zijn: hoe verhoudt deze vorm van registratie zich tot 

het recht op vrijheid van godsdienst voor kerkgenootschappen; impliceert deze registratie een 

beperking daarvan? Draagt de registratieplicht in zijn huidige vorm bij aan een effectiever 

functioneren van kerkgenootschappen in het maatschappelijk (rechts)verkeer of zijn er 

mogelijkheden voor verbetering daarvan?  

Hoofdstuk 11 schenkt aandacht aan de vraag of kerkgenootschappen van overheidswege 

mogen worden ontbonden. De bepalingen die zien op ontbinding van rechtspersonen zijn 

namelijk niet rechtstreeks van toepassing op kerkgenootschappen, wat de vraag oproept of zij 

overeenkomstig mogen worden toegepast; ontbinding van kerkgenootschappen door de 

overheid, waarbij aan een kerkgenootschap zijn rechtspersoonlijkheid wordt ontnomen, is 

immers een zeer verstrekkende beperking van de institutionele vrijheid. 

 

1.3 Financiële facilitering van kerkgenootschappen 

 

In het derde deel komt de vraag aan de orde of de overheid kerkgenootschappen mag 

begunstigen, bijvoorbeeld in de vorm van subsidies en fiscale voordelen, en zo ja, in hoeverre. 

Bij dit vraagstuk moet onderscheid gemaakt worden tussen enerzijds de facilitering van 

kerkgenootschappen of het onthouden daarvan, juist omdát zij kerkgenootschap zijn, en 

anderzijds de facilitering omdat zij bepaalde door de overheid als nuttig geziene activiteiten 

ontplooien of bezittingen hebben, waarbij de hoedanigheid van kerkgenootschap meer bijzaak 

is. Het gaat in dit hoofdstuk derhalve om het spanningsveld tussen aan de ene kant de 

autonomie van kerkgenootschappen inzake aangelegenheden die hun eigen organisatie en 

bestuur betreffen en aan de andere kant de eisen en beperkingen die de overheid mede 

hieromtrent stelt bij de toekenning van deze faciliteiten.  

Waar in het tweede deel van deze studie het accent lag op het civiele recht, ligt de focus in het 

derde deel op het bestuursrecht. Terwijl in het tweede deel in belangrijke mate kon worden 

voortgebouwd op bestaande theorievorming, geeft met name dit deel een eerste aanzet voor 

theorievorming.  

 

In hoofdstuk 12 gaat het om subsidiëring van kerkgenootschappen en de voorwaarden 

die de overheid daarbij mag stellen. Daarbij spelen twee vragen een rol: 1) Mag de overheid 

aan kerkgenootschappen als zodanig subsidies verstrekken, moet dat zelfs, of moet de 

overheid dat in het geheel niet doen? 2) Mag de overheid verplichtingen verbinden aan 

subsidies die zij aan kerkgenootschappen toekent? Die verplichtingen kunnen immers raken 
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aan de institutionele vrijheid van kerkgenootschappen. Zo kan het gaan om voorschriften 

omtrent medezeggenschap en (gelijke behandeling in) personeelsbeleid. Daarbij komt ook de 

vraag aan de orde of een zekere balans kan worden gevonden tussen enerzijds de belangen die 

met verdergaande subsidieverplichtingen worden gediend en anderzijds de institutionele 

vrijheid van kerkgenootschappen. Een vergelijking met het Duitse model, maar ook met de 

subsidiëring van politieke partijen kan daarbij dienstig zijn.  

De in hoofdstuk 12 globaal geschetste problematiek speelt in het bijzonder bij het onderwerp 

van hoofdstuk 13, de subsidiëring van kerkelijke ambtsopleidingen. Daarbij komt de vraag 

aan de orde waarom de overheid dit bij uitstek geloofsgerelateerde onderwijs financiert. 

Daarnaast gaat dit hoofdstuk in op het huidige stelsel van bekostiging hiervan. Ook hier is de 

vraag of een meer algemene benadering mogelijk is van waaruit de belangen van de 

subsidiegever bij het verbinden van verplichtingen aan die subsidies en anderzijds de 

institutionele vrijheid van kerkgenootschappen in een zeker evenwicht kunnen worden 

gebracht. 

Hoofdstuk 14 handelt over de fiscale facilitering van kerkgenootschappen. Zo is in de 

wetgeving betreffende de heffing van onroerendezaakbelasting een vrijstelling opgenomen 

voor locaties die zijn bestemd voor de eredienst. Daarnaast kunnen kerkgenootschappen 

worden aangemerkt als algemeen nut beogende instellingen in fiscale zin (ANBI). Aan de 

toekenning van deze status verbindt de fiscus in toenemende mate voorwaarden. Die 

voorwaarden hebben ook betrekking op de organisatie en de administratieve verplichtingen 

van de ANBI. De vraag doet zich voor, of en zo ja, in hoeverre dergelijke voorwaarden 

toelaatbaar zijn met het oog op de institutionele autonomie van kerkgenootschappen. 

Mogelijk kan ook hier een zekere balans worden gevonden. 

Hoofdstuk 15 sluit af met enkele conclusies en aanbevelingen. 
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I. Constitutionele kaders: van scheiding kerk en staat naar staatsneutraliteit 
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Hoofdstuk 2 

Scheiding van kerk en staat in Nederland: historische schets en inhoud 

 

 

2.1 Inleiding 

 

“De summa trinitate et de fide catholica et ut nemo de ea publice contendere audeat”.
3
 

Zo luidt het opschrift van de eerste titel van het eerste boek van de Codex Justinianus, waarna 

de eerste dertien bepalingen handelen over onder andere de kerkelijke leer, afvalligen en 

ketters, kerkelijke goederen en bevoegdheden van bisschoppen. 

Opvallend is dat deze keizerlijke regelgeving, die onder meer een reeks privaatrechtelijke 

voorschriften bevat, aanvangt met bepalingen over de geloofsleer en de kerk. Reeds hieruit 

blijkt een vervlechting van kerk en staat in het (Oost-)Romeinse Rijk aan het begin van de 

Middeleeuwen. Met de term ‘kerk’ wordt hier de christelijke kerk aangeduid, die onder 

andere de leer van de Drie-eenheid en de geloofsbelijdenis van Nicea onderschrijft.
4
  

Het begrip ‘scheiding van kerk en staat’ – de woorden veronderstellen twee grootheden – 

krijgt pas kleur tegen de achtergrond van de vervlechting tussen kerk en staat. Daarbij moet 

onder het begrip ‘staat’ in West-Europa tot en met de Middeleeuwen vooral worden verstaan 

de landsheer en het wereldlijke gezag dat hij uitoefende. De Investituurstrijd in de elfde en 

twaalfde eeuw staat daarbij symbool voor de strijd tussen beide entiteiten: wie heeft het 

laatste woord, de paus of de keizer? 

Vanaf de Reformatie en de opkomst van nationale staten, kregen de begrippen kerk en staat 

een andere lading: zij duidden toen vooral op nationale staten die elk een eigen nationale kerk 

(doorgaans rooms-katholiek of protestants) kenden en soms nog kennen. De nationale kerk 

was niet zelden de enige door de Staat toegestane of erkende kerk, die vergaande privileges 

bezat. Op haar beurt bood deze kerk aan de Staat een normatief kader aan de hand waarvan 

bijvoorbeeld het statelijk straf- en familierecht werden vormgegeven. Een voorbeeld is het 

huwelijk: staten sloten meestal aan bij de kerkelijke definitie hiervan. Daarnaast had de kerk 

een belangrijke legitimerende rol bij voor de Staat belangrijke momenten zoals de kroning 

van een koning. 

Deze twee-eenheid tussen kerk en staat heeft oude papieren en vinden we reeds in de 

oudtestamentische tijd, waarin de (hoge)priester en de koning samen leiding gaven aan het 

volk.
5
  

 

Tegen deze achtergrond moet mijns inziens de scheiding van kerk en staat worden 

verstaan: de ontvlechting van de banden tussen kerk en staat is een proces dat zijn vertrekpunt 

heeft bij deze geschetste twee-eenheid. Daarmee gepaard gaat een afnemende betekenis van 

de voorheen nationale kerk en een toename aan vrijheden voor andere kerkgenootschappen. 

                                                 
3
 “Over de allerhoogste drie-eenheid en het katholieke geloof en dat niemand het wage daarover in het openbaar 

beweringen te doen” (J.E. Spruit, J.M.J. Chorus & L. de Ligt, Corpus Iuris Civilis Tekst en Vertaling VII. Codex 

Justinianus I-III, Amsterdam: Amsterdam University Press 2006, p. 56). 
4
 Spruit 2006, p. 56-57. 

5
 1 Samuël 10; 1 Samuël 16: 1 en 13; 1 Koningen 1:34. 
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Het ontvlechtingsproces is in de Nederlandse situatie een ontwikkeling van enkele eeuwen. 

Het is echter onduidelijk waarop dit proces uitloopt: sommigen pleiten voor een volledig 

seculiere staat waarbij voor kerkgenootschappen geen rol is weggelegd in de publieke sfeer. 

Anderen pleiten juist voor een model waarbij kerkgenootschappen en de Staat kunnen 

samenwerken, zeker indien dit tot wederzijds voordeel strekt.
6
 

 

Dit hoofdstuk schetst de historische ontwikkeling vanaf het ontstaan van de Bataafse 

Republiek tot de Grondwet van 1983. Daarbij wordt met name aandacht besteed aan het 

ontstaan van het begrip ‘kerkgenootschap’. Ook wordt stilgestaan bij enkele belangrijke 

wettelijke regelingen waarop thans vigerende wettelijke bepalingen voortbouwen.  

 

Paragraaf 2 schetst de eerste periode, die het tijdvak van 1795 tot en met 1813 beslaat, 

tegen de achtergrond van de tot dan toe bevoorrechte Gereformeerde Kerk. Deze periode 

begint met de Bataafse Omwenteling en eindigt met het einde van de Franse overheersing. De 

tweede periode betreft de Restauratie en is het onderwerp van paragraaf 3. Deze beslaat 

grofweg de regeringsperiodes van de koningen Willem I en Willem II, namelijk vanaf 1813 

tot 1848. De derde periode, beschreven in paragraaf 4, vangt aan met de Grondwet van 1848, 

waarin de ontvlechting van de institutionele banden tussen kerk en staat constitutioneel wordt 

ingezet. In paragraaf 5 komt vervolgens de Wet op de Kerkgenootschappen van 1853 aan de 

orde. De paragrafen 6 en 7 schetsen de veranderingen in de grondwetten van 1972 en 1983, 

waaronder de afbouw van de zogenoemde zilveren koorde. Paragraaf 8 sluit af met een 

evaluatie.  

 

2.2 Unie van Utrecht, Bataafse Omwenteling en Franse overheersing  

 

In de Nederlanden kwam op 23 januari 1579 de Unie van Utrecht tot stand. Hierin 

verenigden zich de zeven noordelijke gewesten van de Nederlanden in hun verzet tegen de 

koning van Spanje tevens landheer der Nederlanden, Philips II.
7
 Deze Unie van Utrecht is 

geleidelijk gaan fungeren als de eerste constitutie van Nederland. De Unie van Utrecht was 

een fase in de ontwikkeling en uitbouw van het recht op de vrijheid van geweten en 

godsdienst.  

In artikel XIII was al een – zij het beperkte – erkenning van het recht op vrijheid van geweten 

en godsdienst opgenomen.
8
 Ook zijn in dit artikel de contouren van het huisrecht te ontwaren. 

Het artikel hield grofweg in dat men een godsdienstige overtuiging mocht huldigen en 

                                                 
6
 S.C. van Bijsterveld, ‘Scheiding van kerk en staat; een klassieke norm in een moderne tijd’, in: W.B.H.J. van 

de Donk e.a., Geloven in het publiek domein: verkenningen van een dubbele transformatie (WRR-Verkenningen, 

13), Amsterdam: Amsterdam University Press 2006, p. 236. 
7
 Philips II (1527-1598) volgde in 1555 zijn vader Karel V op. Hij zag zich als verdediger van het rooms-

katholieke geloof en streed tegen de Turken (bekend is de Slag bij Lepanto) en de ketters in de Nederlanden. In 

1581 hebben de Staten-Generaal hem formeel afgezworen als landsheer bij het zogenoemde Plakkaet van 

Verlatinghe d.d. 26 juli 1581. Zo ontstond de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. 
8
 R. Fruin & H.T. Colenbrander, Geschiedenis der staatsinstellingen, ’s-Gravenhage: Martinus Nijhoff 1901, p. 

366. Voor de tekst van art. XIII Unie van Utrecht 1579, zie bijlage I. 
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inquisitie verboden werd.
9
 Dit maakte dus huisgodsdienstoefeningen mogelijk zonder dat men 

daarvoor werd vervolgd. 

 

Het is daarmee vermoedelijk de eerste juridische bepaling waarin wordt aanvaard dat 

ieder mens een eigen onaantastbare private sfeer heeft die wordt gewaarborgd door het recht 

op de vrijheid van geweten. Vermeulen wijst erop dat – in tegenstelling tot bijvoorbeeld de 

Augsburgse religievrede waarbij sprake was van begunstiging van de belangrijkste partijen – 

in de Unie van Utrecht een ieder, dus ieder mens, dat recht heeft. Tegelijk was dit recht 

beperkt tot de private sfeer, het zogenoemde huisrecht.
10

  

Ten tijde van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden was de Gereformeerde Kerk de 

bevoorrechte kerk. Aanhangers van andere geloofsrichtingen, onder wie rooms-katholieken, 

waren aangewezen op schuilkerken, die door de protestantse overheid doorgaans werden 

gedoogd. De Gereformeerde Kerk werd door de overheid beschermd en mocht als enige 

openbare erediensten houden en naar buiten treden. Ook stelde de overheid aan haar 

kerkgebouwen ter beschikking, betaalde zij de predikantstraktementen en stelde geld ter 

beschikking voor de kerkelijke armenzorg.  

In principe konden alleen leden van de Gereformeerde Kerk publieke ambten vervullen. 

De Gereformeerde Kerk had daarnaast ook diverse publieke taken. Dit betrof onder meer de 

armenzorg, geestelijke verzorging binnen de krijgsmacht, onderwijs en voltrekking van 

huwelijken. Verder bracht zij (christelijke) waarden en normen bij aan de bevolking, wat 

bijdroeg aan de ordelijkheid van de samenleving. Daarbij had ook de overheid baat. 

De overheid ging daarin, zeker na de Synode van Dordrecht van 1618-1619, zelfs verder door 

bijvoorbeeld openbare biddagen te verordenen en te bepalen waar, wanneer en hoe lang 

gepreekt moest worden. Het kwam zelfs voor – zoals in Utrecht bij het Bijbelboek Jozua – dat 

de overheid verbood over bepaalde Bijbelgedeelten te preken: hiervoor was een vergunning 

van de lokale overheid nodig.
11

 De praktijk was overigens vaak milder.
12

 

 

De bevoorrechte positie van de Gereformeerde Kerk eindigde toen de Republiek der 

Zeven Verenigde Nederlanden ophield te bestaan. In deze periode begint het begrip 

‘kerkgenootschap’ een rol te spelen zonder koppeling aan een specifieke kerkelijke 

gemeenschap. In 1798 wordt het als zodanig gebruikt in de Staatsregeling voor het Bataafse 

Volk.
13

 Het begrip had – en heeft – een neutrale betekenis in de zin dat het niet (meer) is 

                                                 
9
 S.C. den Dekker-van Bijsterveld, De verhouding tussen kerk en staat in het licht van de grondrechten (diss. 

Katholieke Universiteit Brabant), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1988, p. 10. 
10

 B.P. Vermeulen, De vrijheid van geweten, een fundamenteel rechtsprobleem, Arnhem: Gouda Quint 1989, p. 

57. 
11

 J.Th. de Visser, Kerk en staat II. Nederland vóór en tijdens de Republiek, Leiden: Sijthoff 1926, p. 279. De 

reden hiervoor was kennelijk angst voor ondermijning van het overheidsgezag “wijl dat boek door verkeerde 

applicatie de politie en den magistraat tot praejudicie kon strekken”. 
12

 Vermeulen 1989, p. 71. 
13

 Constitueerende Vergadering, Representeerende het Bataafsche Volk, Ontwerp van Staatsregeling, voor het 

Bataafsche volk, door de Constitueerende Vergadering, ter goedkeuring of afkeuring aan hetzelve volk 

voorgedragen, ’s-Gravenhage: Lands Drukkerij 1798 (Artikel 21 van de Burgerlijke en staatkundige Grondregels 

en de additionele artikelen 5 en 6 tot de Acte van staatsregeling van de Grondwet 1798); zie ook Van Bijsterveld 

1988, p. 237. 
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gereserveerd voor een specifiek kerkgemeenschap of godsdienstige stroming. Het begrip 

kerkgenootschap met deze betekenis hangt samen met de vrijwel gelijktijdige ontvlechting 

van de banden tussen de Gereformeerde (of Hervormde) Kerk en de Staat.
14

 

Dit proces van ontvlechting is – voor zover het de Bataafse Republiek en de Franse 

tijd betreft – onder te verdelen in vier in deze paragraaf achtereenvolgens te schetsen periodes, 

te weten de periode 1795-1798, de periode 1798-1801, de periode 1801-1805 en de periode 

1805 tot 1813.  

 

2.2.1 Bataafse omwenteling en Franse tijd: periode 1795-1798 

 

De eerste periode vangt aan in 1795: toen werd de Bataafsche Republiek uitgeroepen. 

Voordien was de Gereformeerde – later ook genoemd: Hervormde – Kerk de heersende 

kerk.
15

 In 1795 was de bevoorrechte positie van deze kerk al behoorlijk afgekalfd en bij 

aanvang van de Revolutie bestond geen overeenstemming over de vraag in hoeverre de Staat 

de plicht had de godsdienst te beschermen. Men wilde gelijkheid in de behandeling van de 

verschillende godsdiensten. Zo verklaarde het decreet van de Nationale Vergadering van 5 

augustus 1796 dat “eene heerschende of bevoorrechte Kerk lijnrecht strijdig is, zelfs met de 

eerste grondbeginzelen van Gelijkheid, waarop de Waare Vrijheid en Broederschap zijn 

gebouwd”.
16

  

Al vrij snel na 1795 kwam de vraag naar voren of de Staat niet verder moest gaan dan alleen 

een gelijke behandeling van de verschillende godsdiensten. Zo won de opvatting terrein dat de 

overheid zich volkomen diende te onthouden van inmenging in godsdienstige 

aangelegenheden. Deze opvatting werd geschraagd door hoofdzakelijk twee argumenten. Het 

eerste is principieel van karakter: de godsdienst is een terrein dat zich buiten de sfeer van de 

Staat bevindt. Het tweede is praktisch van aard: overheidsbemoeienis brengt voor de Staat 

extra problemen en kosten met zich mee.
17

 Tot 1798 was de overgrote meerderheid van de 

Nationale Vergadering van mening dat de Staat ten opzichte van de godsdienst en het 

kerkbestuur wél een taak had te vervullen.
18

 Dit blijkt ook uit de considerans bij het ontwerp 

van de constitutie van 2 juni 1797.
19

 Dat ontwerp werd in een volksstemming overigens met 

een overweldigende meerderheid verworpen.
20

  

                                                 
14

 Met het begrip ‘Staat’ – met hoofdletter dus – wordt gedoeld op de Staat der Nederlanden, te weten de 

rechtspersoon in de zin van artikel 2:1 BW, en haar rechtsvoorgangers. 
15

 Zie voor het begrip ‘Hervormde’: J. Douwes & H.O. Feith, Kerkelijk wetboek: de reglementen en 

verordeningen der Nederlandsche Hervormde Kerk, Groningen: Wolters 1909, p. 1. 
16

 Zo geciteerd bij A.J. Rasker, De Nederlandse Hervormde Kerk vanaf 1795: geschiedenis, theologische 

ontwikkelingen en de verhouding tot haar zusterkerken in de negentiende en twintigste eeuw, Kampen: Kok 

1996, p. 20; ook J. Everts, De verhouding van kerk en staat in het bijzonder ten aanzien der armverzorging (diss. 

Utrecht), Utrecht: Den Boer 1908, p. 95. 
17

 Everts 1908, p. 93. 
18

 Everts 1908, p. 99. 
19

 Everts 1908, p. 103: “No. XVIII. De Maatschappij eerbiedigende de erkentenis van het bestaan van een 

Opperwezen, en den heilzamen invloed hiervan op deugd en goede zeden, handhaaft de vrijheid van een ieder 

om God naar de overtuiging van zijn hart te dienen, en verleent aan allen, ten deezen opzigte zekerheid en 

bescherming.” 
20

 K. Jansma & M. Schroor (red.), Onze vaderlandse geschiedenis, Lisse: Rebo Productions 1991, p. 265. Van de 

135.000 opgekomen kiezers stemden 108.000 kiezers tegen het voorstel. 
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2.2.2 Bataafse omwenteling en Franse tijd: periode 1798-1801 

 

Op 22 januari 1798 vond, onder meer naar aanleiding van het mislukken van de 

Grondwet, een staatsgreep plaats waarbij de gematigden en federalisten gedwongen werden 

hun zetels in de Nationale Vergadering op te geven. De zogenoemde Unitarissen namen de 

macht over en vormden een Uitvoerend Bewind. Er kwam in hoog tempo een nieuwe 

Grondwet tot stand waarbij Nederland een eenheidsstaat werd.
21

  

Ten opzichte van de vorige periode was nu ook het standpunt van de Staat inzake de 

godsdienst gewijzigd. Het beginsel was in beide gevallen dat de overheid zich volledig zou 

onthouden van de beslissing welke godsdienst de ware was.
22

 In 1796 wilde men dit bereiken 

door alle godsdiensten in den lande op gelijke wijze te behandelen casu quo voordelen toe te 

kennen. In 1798 ging men verder: de Staat was volledig neutraal, niet alleen tegenover de 

kerkgenootschappen, maar ook tegenover godsdienst zelf. Godsdienst was een zaak voor het 

individu en de kerk.
23

 Daarnaast werd ook afgerekend met de positie van de Gereformeerde of 

Hervormde Kerk, aangeduid als de “voormaals Heerschende Kerk”.
24

 Dat blijkt bijvoorbeeld 

uit artikel 23 van de Staatsregeling waarin was vastgelegd dat elk kerkgenootschap zorg 

moest dragen voor de eigen financiën. Ook werd in de additionele artikelen bepaald dat 

meerdere kerkelijke fondsen en goederen toevielen aan de burgerlijke overheden.  

Opvallend is dat in het ontwerp van deze regeling het woord ‘kerk’ werd vermeden en 

vervangen door de term ‘godsdienstige genootschappen’, terwijl in de definitieve tekst de 

termen ‘kerkgenootschap’ en ‘kerkelijke genootschappen’ wordt gebruikt.
25

 De Visser maakt 

hierbij de kanttekening dat de wetgever bij de term ‘kerkgenootschap’ had “aan het ééne 

lichaam gedacht, dat zijne vertakkingen in verschillende dorpen en steden had”.
26

 

 

2.2.3 Bataafse omwenteling en Franse tijd: periode 1801-1805 

 

De constitutie van 1798 bleek onvoldoende recht te doen aan de onder de bevolking 

levende overtuigingen. Deze constitutie was immers een gevolg van de staatsgreep van 22 

januari 1798, waarbij men vooral gedreven was door antigodsdienstige gevoelens en de 

behoefte om de voormalige heersende Gereformeerde Kerk haar bevoorrechte positie radicaal 

te ontnemen.
27

 

Aldus nam het verzet tegen de Staatsregeling toe. Daarnaast wenste Napoleon een nieuwe 

staatsregeling met gematigde beginselen en een krachtig bewind. Aldus kwam op 16 oktober 

1801 een nieuwe constitutie tot stand.
28

 Napoleon had in Frankrijk de revolutie voor voltooid 

                                                 
21

 Jansma & Schroor 1991, p. 267. 
22

 Everts 1908, p. 105-106. 
23

 Everts 1908, p. 106. 
24

 Artikel 1 van de Additioneele Artikelen tot de Acte van Staatsregeling bij Grondwet 1798. Voor de tekst, zie 

bijlage II. 
25

 De Visser 1926, p. 43. 
26

 J.Th. de Visser, Kerk en staat III. Nederland van 1796 tot op heden, Leiden: Sijthoff 1927, p. 78. 
27

 De Visser 1927, p. 78-79. 
28

 De Visser 1927, p. 79. 
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verklaard en wilde de bereikte resultaten veiligstellen. Vanuit het staatsbelang waardeerde hij 

de christelijke godsdienst positief.
29

 De kerkgenootschappen werden niet meer aan hun lot 

overgelaten. Zo ontvingen de kerkelijke bedienaren van de “voormaals bevoorrechte Kerk” 

hun salarissen of pensioenen uit de openbare kas totdat daarin op andere wijze zou worden 

voorzien.
30

 

 

De positieve waardering van de godsdienst is in meer bepalingen van de Staatsregeling 

van 1801 expliciet tot uitdrukking gebracht. Dit blijkt bijvoorbeeld uit artikel 11. Hierin valt 

op dat de godsdienst dient bij te dragen aan de bevordering van de deugd en goede zeden, om 

bescherming van de wet te genieten. Daarmee kent de Staat aan de godsdienst een 

maatschappelijke betekenis toe en benadert hij de godsdienst als iets wat nut heeft voor de 

Staat.  

Verder valt op dat aan deze bepaling een deïstische geloofsovertuiging ten grondslag lijkt te 

liggen. Gelet op het feit dat deze bepaling in het tijdperk van de Verlichting tot stand is 

gekomen, is deze bepaling als vrucht van zijn tijd verklaarbaar.  

Opvallend aan deze bepaling is ook dat de Staat, die het begrip `kerkgenootschap’ slechts 

enkele jaren eerder in de wetgeving had geïntroduceerd, aangeeft aan welke eisen een 

kerkgenootschap dient te voldoen om bescherming der wetten te genieten. Uit deze bepaling 

kunnen grofweg drie criteria worden gedestilleerd: 1) de eis van godsverering; 2) de eis van 

openbaarheid van kerkelijke bijeenkomsten; en 3) de eis van maatschappelijk nut. 

De eerste eis blijkt uit het feit dat een kerkgenootschap geacht werd een “Hoogst Wezen” te 

eerbiedigen en hulde te betuigen. Hieruit valt af te leiden dat een kerkgenootschap een 

bepaald godsbegrip moest huldigen. Een vereniging tot nut van het algemeen of een 

organisatie gestoeld op humanistische beginselen kon derhalve niet worden aangemerkt als 

kerkgenootschap. 

De tweede eis is het element van openbaarheid: een kerkgenootschap dient niet alleen zijn 

godsdienst openlijk te belijden, maar ook dienen zijn bijeenkomsten vrij toegankelijk te zijn. 

De bijeenkomsten mogen dus niet besloten zijn. Deze eis sloot bepaalde groepen of 

genootschappen op voorhand uit.
31

  

De derde eis is dat de deugd en goede zeden moeten worden bevorderd, met andere woorden: 

de godsverering moet dienstig zijn aan de bevordering van de (publieke) moraal. 

Kerkgenootschappen werd dus een rol toebedeeld als (mede)opvoeders van mensen tot 

deugdzame burgers. Wat onder “deugd en goede zeden” wordt verstaan, is niet nader 

gedefinieerd. 

Het valt op dat de Staat zich nu een oordeel over de godsdienst aanmeet door 

kerkgenootschappen toe te staan zolang en omdat zij ter bevordering van deugd en goede 

zeden een “Hoogst Wezen” eerbiedigen en hulde doen.  

Het is niet duidelijk in hoeverre bestaande kerkgenootschappen aan deze criteria werden 

getoetst.  

                                                 
29

 Rasker 1996, p. 21. 
30

 Art. 14 Staatsregeling 1801. Voor de tekst, zie bijlage III. 
31

 Los van de discussie over de aanwezigheid van een theïstisch element kon de Vrijmetselarij in elk geval op 

grond van deze bepaling niet als kerkgenootschap worden aangemerkt, nu haar bijeenkomsten een besloten 

karakter hebben. 
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Artikel 12 van de Staatsregeling 1801 gaat zelfs zo ver dat ieder hoofd van een 

huisgezin, alsmede ieder op zichzelf staand persoon van veertien jaar en ouder, verplicht was 

zich bij een kerkgenootschap te laten inschrijven. Onder de vigeur van deze staatsregeling 

hield de vrijheid van godsdienst in dat men wel van kerkgenootschap kon veranderen, maar er 

kennelijk niet voor kon kiezen om atheïst te zijn. In die zin is deze bepaling aan te merken als 

een inperking van de gewetensvrijheid. 

In hetzelfde artikel is ook een financiële regeling getroffen voor de kosten van de 

kerkgenootschappen. Hierin valt op dat de Staat aan de kerkgenootschappen zo’n regeling 

oplegt en daarmee en passant eventuele bepalingen van het kerkgenootschap zelf omtrent de 

regeling van het lidmaatschap terzijde schuift. Met deze bepaling wettigde de overheid een 

verdergaande bemoeienis met de interne gang van zaken binnen kerkgenootschappen.
32

 

Artikel 14 kent weliswaar geen burgerlijke voorrechten meer toe aan een specifieke 

godsdienstige overtuiging, maar desalniettemin werd de betaling uit de openbare kas van 

traktementen en pensioenen van bepaalde functionarissen die verbonden waren aan de 

“voormaals bevoorrechte Kerk”, vooralsnog gehandhaafd. 

 

2.2.4 Bataafse omwenteling en Franse tijd: periode 1805-1813 

 

In 1805 kwam een nieuwe staatsregeling tot stand. Ten opzichte van de Staatsregeling 

van 1801 waren er enkele wijzigingen, maar de grondlijn, namelijk de algemeen-

godsdienstige Staat die zich bemoeit met de kerkgenootschappen, bleef gehandhaafd.
33

 Wel 

werd nadrukkelijker dan voorheen in de artikelen 4 en 51 de mogelijkheid geschapen voor de 

overheid om zich ingrijpend met de kerkgenootschappen te bemoeien.
34

  

 

In 1806 werd de Bataafse Republiek een constitutionele monarchie. In de Constitutie 

van 1806 werd ten aanzien van de kerkgenootschappen een ingrijpende wijziging 

opgenomen.
35

 Voortaan was het aan de Staat – in casu de Koning en de wetgever – om alles 

wat noodzakelijk werd geoordeeld ten aanzien van de organisatie, bescherming en uitoefening 

van de eredienst, te regelen.
36

 Wie oordeelt wat noodzakelijk is, staat niet vermeld, maar uit 

de daaropvolgende jaren blijkt dat de overheid dit zelf bepaalde. Als uitvloeisel hiervan werd 

in 1808 een ministerie van Eerediensten gevormd.
37

 De Staat hernam hiermee zijn oude taak 

als beschermer, handhaver en bevorderaar van de godsdienst. Historisch gezien namen de 

erkende kerkgenootschappen nu de plaats in die de Gereformeerde Kerk voor 1795 had. De 

kerkgenootschappen namen daarbij een meer publiekrechtelijke positie in.
38

 De godsdienst 
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had immers een publiek karakter waarbij de Staat aan de kerkgenootschappen een taak had 

toebedeeld. Ook werden kerkgenootschappen door de Staat gecontroleerd. 

 

Vanwege de inlijving bij Frankrijk heeft vanaf 1810 tot 1813 in Nederland 

voornamelijk de Franse wetgeving gegolden met uitzondering van wetgeving op godsdienstig 

vlak. Weliswaar werd de “Loi du 18 germinal an X, relative à l’organisation des cultes”
39

 van 

toepassing verklaard, maar voor de feitelijke invoering daarvan moesten nadere regelingen 

worden gemaakt. Tot die nadere regelingen is het niet gekomen, omdat de Franse tijd in 

november 1813 eindigde en Prins Willem VI als Koning Willem I de soevereiniteit over de 

Nederlanden aanvaardde “onder de waarborg eener wijze constitutie”.
40

  

 

2.3 Restauratie 

 

De restauratie en de invoering van de constitutionele monarchie waarbij de 

gedecentraliseerde eenheidsstaat zijn beslag kreeg, betekende een nieuwe periode voor de 

verhouding tussen kerk en staat. De neerslag van die ontwikkelingen blijkt uit de 

Grondwetten die vanaf 1814 tot en met 1848 tot stand kwamen. 

 

2.3.1 De Grondwet van 1814 

 

In de Grondwet van 1814 werd een apart hoofdstuk gewijd aan de godsdienst, het 

openbaar onderwijs en het armbestuur. De relevante bepalingen zijn te vinden in de artikelen 

133 tot en met 141.
41

 

In velerlei opzichten werden de godsdienstige gezindten in dit hoofdstuk gelijkgesteld. 

Opvallend – zeker in vergelijking met de Staatsregeling van 1798 – is de zinsnede in artikel 

140, waarin de godsdienst als een vaste steun van de Staat wordt gekwalificeerd, die van 

regeringswege moet worden bevorderd. Ook werd in artikel 134 vastgelegd dat de Staat geen 

onderscheid zou maken tussen de bestaande godsdiensten en de belijders daarvan. Tegelijk 

werd in dit hoofdstuk van de Grondwet, zoals blijkt uit artikel 136, de bevoorrechte positie 

van de oude Gereformeerde Kerk van voor 1795 – nu genaamd ‘Christelijke Hervormde 

Kerk’ – in financiële zin deels hersteld. Daarnaast komt de koppeling tussen dit 

kerkgenootschap en de Staat in de persoon van de Koning zeer duidelijk naar voren in artikel 

133: de Koning moest Christelijk Hervormd zijn; hiermee wilde men het protestantse karakter 

van Nederland handhaven.
42

  

 

In combinatie met de bepalingen over de godsdienst van de vorst en de steun aan de 

Christelijke Hervormde Kerk lijkt sprake van een (gedeeltelijke) terugkeer naar de situatie 
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vóór 1795. De Visser wijst er echter op dat sprake is van een compromis met degenen die 

streden voor vastlegging van het beginsel van gelijke rechten voor de belijders van 

verschillende gezindheden: toen zij op dit punt winst hadden behaald, gaven zij op andere 

punten toe.
43

 

 

Het woord ‘kerkgenootschap’ kwam in deze Grondwet niet meer voor. Wel werden 

hiervoor – blijkens de aard en strekking van de desbetreffende bepalingen – de begrippen 

‘godsdienst’ en ‘gezindheden’ als synoniemen gebruikt. Ook wordt uit de bewoordingen van 

de artikelen 134 en 137 duidelijk dat de grondwetgever onder ‘godsdiensten’ en 

‘gezindheden’ de al langer in Nederland bestaande religieuze groeperingen verstond.
44

 Men 

had dus een redelijk vastomlijnde groep voor ogen op wie deze bepalingen van toepassing 

zouden zijn en zette dus nadrukkelijk niet de deur open voor nieuwe godsdienstige groepen of 

sekten.  

 

Uit het opnemen van een apart hoofdstuk in de Grondwet van 1814, dat is gewijd aan 

onder meer de godsdienst, blijkt dat de overheid zich weer actief ging bemoeien met de 

godsdienst. Hierachter gaat een wijziging van voordien gehuldigde opvattingen schuil: daar 

waar de Staat zich voorheen neutraal opstelde ten opzichte van de godsdienst en zich daarmee 

ook niet bemoeide, werd de Staat nu algemeen-godsdienstig van aard,
45

 zij het met een 

voorkeur voor de hervormde godsdienst. Deze voorkeur laat zich niet verklaren uit de 

samenstelling van de commissie, hoewel er naast hervormden slechts één rooms-katholiek 

deel van uitmaakte. Binnen de commissie leefden, juist op het vlak van de door de wetgever 

in te nemen houding ten opzichte van de kerk en godsdienst, verschillende opvattingen: die 

verschillen waren zelfs zo diepgaand dat de koning zelf nodig was om op dit vlak knopen 

door te hakken.
46

 

De Staat maakte in deze Grondwet een onderscheid tussen de organisatie van de 

kerken en de leer die werd verkondigd. De Staat onthield zich van bemoeienis met het 

geweten van de burgers en godsdienstige leerstelsels, maar bemoeienis was er wel met de 

(kerkelijke) organisatie die dit faciliteerde.
47

 

De actieve bemoeienis van de Staat met de kerkgenootschappen blijkt onder meer uit de 

verplichting van staatswege om de predikantstraktementen en dergelijke te betalen.
48

 Ook 

komt deze bemoeienis tot uitdrukking in het recht van de Soevereine Vorst om toezicht te 

houden over de godsdienstige gezindheden “als voor de belangen van den Staat dienstig zal 

bevonden worden” en diens “regt van inzage en beschikking omtrent de inrigtingen van die 

gezindheden”.
49

 Verder werden bij koninklijke besluiten de collatierechten – collatierechten 
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waren rechten om kerkelijke ambtsdragers zoals predikanten voor te dragen of te benoemen – 

opnieuw ingevoerd.
50

  

De gelijkstelling van uitsluitend de bestaande godsdiensten uit de Grondwet van 1814 

bleef in deze Grondwet, nu als artikel 191, gehandhaafd. Dat het louter ging om alléén de 

toentertijd bestaande godsdienstige gezindheden, bleek twee decennia later. In de toenmalige 

Nederlandse Hervormde Kerk scheidden zich in 1834 namelijk een aantal orthodoxe 

kerkleden af.
51

 Tegen deze zogenoemde ‘Afgescheidenen’ trad de overheid hardhandig op. De 

Grondwet bood alleen bescherming aan de bestaande, gevestigde godsdiensten.
52

  

 

Kortom: uit de Grondwet van 1814 blijkt dat de Staat de godsdienst als zijnde van 

belang voor de Staat erkende. De Staat verleende zelfs steun aan de godsdienst. De godsdienst 

was echter wel horig gemaakt aan de Staat, gelet op het toezicht op de godsdienstige 

gezindheden, en de Hervormde Kerk nam weer een bevoorrechte positie in. 

 

2.3.2 De Grondwet van 1815 

 

Op het Weens Congres werd besloten tot samenvoeging van België en Nederland om 

zo een sterker tegenwicht te hebben aan de noordgrens van Frankrijk. Deze samenvoeging 

betekende dat er een nieuwe Grondwet moest komen waarin ook – zo was de bedoeling – de 

merendeels rooms-katholieke Belgen zich zouden kunnen vinden. Daarmee verdwenen de 

bepalingen die de bevoorrechte positie van de Hervormde Kerk regelden en ging het in de 

Grondwet uitgesproken christelijk karakter van de Staat verloren. Dit was niet gelegen in de 

wens een breuk met het verleden te markeren, maar juist het resultaat van de 

onderhandelingen tussen de Belgen en de Nederlanders, waarbij de onderhandelaars er 

uiteindelijk op uitkwamen geen godsdienstige verwijzing in de Grondwet op te nemen.
53

 

 

De wettekst van hoofdstuk 6 van de Grondwet, ‘Van den Godsdienst’, lijkt helder: 

vrijheid van de openbare godsdienstoefening en gelijke bescherming van de bestaande 

godsdiensten.
54

 Dit betekende echter niet dat de kerkgenootschappen de vrijheid hadden om 

hun organisatie naar eigen inzicht in te richten. Zo legde Koning Willem I aan de toenmalige 

Nederlandsche Hervormde Kerk, het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap en de 

Evangelisch–Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden reglementen op waarin het 
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bestuur en beheer van die kerken werd gereguleerd.
55

 Daarnaast werden in deze reglementen 

voor de Staat nuttige bepalingen opgenomen waarin de kerk blijkens haar doelstellingen haar 

loyaliteit, steun voor en trouw aan de Staat uitspreekt. Ten aanzien van de Nederlandsche 

Hervormde Kerk blijkt dit bijvoorbeeld uit artikel 9 van het Algemeen Reglement.  

 

Aan de Rooms-Katholieke Kerk (RKK) werd niet toegestaan de kerkelijke organisatie 

naar eigen theologische opvattingen in te richten. Instelling van de bisschoppelijke hiërarchie 

vond pas plaats in 1853.  

Bovendien werden op grond van artikel 191 Gw nieuwe godsdienstige gezindheden feitelijk 

niet toegestaan.
56

 In die zin hield men vast aan de Grondwet van 1814. 

De kerkgenootschappen hadden een sterk publiekrechtelijk karakter. Zo waren zij belast met 

de behartiging van een staatsbelang, namelijk het mede vormgeven aan het beginsel van de 

algemeen-christelijke staat. Een voorbeeld hiervan is de zondagswetgeving die van de kansel 

moest worden voorgelezen.
57

 Bovendien werd aan de kerkgenootschappen een beperkte mate 

van autonomie toegestaan, namelijk voor zover het de leer betrof. De organisatie en inrichting 

van de kerkgenootschappen werden bepaald door de Staat, opdat daarmee een bijdrage werd 

geleverd aan het staatsbelang.
58

 

 

Per saldo was de Grondwet van 1815 een – met het oog op de Belgische 

gevoeligheden – herschreven versie van de Grondwet van 1814. Het begrip 

‘kerkgenootschappen’ werd in deze Grondwet niet gebezigd, maar als synoniem werd het 

begrip ‘godsdienstige gezindheden’ gebruikt.  

 

2.4 De Grondwet van 1848 

 

In 1840 zag een nieuwe Grondwet het licht. Deze wordt in het kader van deze 

bespreking buiten beschouwing gelaten, omdat op het gebied van de godsdienst weinig 

veranderde. Dat is anders in de Grondwet van 1848 die onder druk van de liberale stroming, 

met name in de persoon van Thorbecke, tot stand kwam.
59

 Ook in deze Grondwet had het 

zesde hoofdstuk de titel ‘Van den Godsdienst’.
60

 

 

Aan het ontwerp van deze Grondwet liggen ten aanzien van de godsdienst vier beginselen ten 

grondslag die door de daartoe ingestelde staatscommissie als volgt waren geformuleerd:
61

 

Vrijheid en onafhankelijkheid der individuele godsdienstbelijdenis; 

Neutraliteit van de Staat tegenover de verschillende godsdienstige gevoelens; 
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Vrijheid van feitelijke kerkformatie en als consequentie hiervan ook eventuele erkenning van 

de rechtspersoonlijkheid van die gemeenschappen waarbij voorwaarden voor die erkenning 

uitsluitend kunnen worden ontleend aan de publieke orde en rust; 

Neutraliteit van de Staat tegenover de verschillende kerkformaties. 

 

In de definitieve versie van de Grondwet kwamen het eerste, tweede en vierde 

uitgangspunt terug. Het derde uitgangspunt was hierin niet meer opgenomen, maar – in artikel 

167 – geredigeerd tot een regeling betreffende de openbare orde. Daarmee ontbrak een 

gedachtenschakel in het geheel. Het bestaan van kerkgenootschappen werd weliswaar 

verondersteld, maar in hoeverre aan kerkgenootschappen en de vorming daarvan door de 

overheid voorwaarden – bijvoorbeeld ter verkrijging van rechtspersoonlijkheid – konden 

worden verbonden, werd niet duidelijk. 

 

Het eerste beginsel, van vrijheid en onafhankelijkheid der individuele 

godsdienstbelijdenis, komt terug in artikel 164. Dit artikel correspondeert met artikel 190 van 

de Grondwet van 1815 waarbij een bredere betekenis van de godsdienstige begrippen wordt 

voorondersteld. In artikel 164 van de Grondwet 1848 wordt de belijdenisvrijheid gekenschetst 

als een privéaangelegenheid. Deze belijdenisvrijheid kan op gespannen voet komen te staan 

met de maatschappij en vindt derhalve in de strafwet zijn begrenzing. Hiermee werd de 

strafwet in formele zin bedoeld, die de bedoeling heeft de maatschappij en haar leden te 

beschermen.  

 

Artikel 165 wijkt op twee noemenswaardige punten af van het corresponderende 

artikel 191 in de Grondwet van 1815. Ten eerste is de term ‘godsdienstige gezindheden’ 

vervangen door het begrip ‘kerkgenootschappen’. Een definitie van het begrip ontbreekt 

echter. De regering verklaart hieromtrent dat zij aan de term ‘kerkgenootschappen’ dezelfde 

betekenis geeft als voorheen aan de term ‘gezindheden’. Zij acht de term ‘gezindheden’ te 

onbestemd.
62

  

Ten tweede was het woord ‘bestaande’ weggelaten: dat woord was voordien de grond geweest 

op basis waarvan andere godsdienstige groeperingen dan de in 1815 bestaande kerken, zoals 

die van de Afscheiding in 1834, niet waren toegestaan. Dit impliceerde dat vanaf 1848 óók 

aan alle kerkgenootschappen die na 1815 waren opgericht of nog opgericht zouden worden, 

bescherming werd verleend.
63

  

Het bovenstaande betekende een fundamentele omslag in de visie van de Staat op de kerken. 

De Staat zag de kerkgenootschappen niet meer als instituten die verbonden aan die Staat een 

taak hadden bij de uitvoering van staatstaken. De Staat stelde zich juist neutraal op ten 

opzichte van de verschillende kerkgenootschappen. De waardering van de godsdienst als 

zodanig ten nutte van de Staat ontbrak en feitelijk sloot dit aan bij de Bataafse staatsregeling 

van 1798, die ook uitging van neutraliteit van de Staat ten opzichte van de godsdienst. 

Enerzijds waren kerkgenootschappen, net als particuliere verenigingen, vrij om op eigen wijze 
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en naar eigen regels God te dienen, anderzijds moesten zij zich ook onderwerpen aan het 

algemene recht van de staat.
64

 

Daar waar men voorheen onder het begrip godsdienstige gezindheden of kerkgenootschappen 

de christelijke en/of joodse religie kon verstaan, lijkt nu een definitie van het begrip 

kerkgenootschap op een dergelijke theologische of dogmatische basis niet meer mogelijk.
65

 

 

In artikel 167 werd voor het eerst onderscheid gemaakt tussen openbare 

godsdienstoefeningen binnen gebouwen en besloten plaatsen enerzijds en die daarbuiten 

anderzijds. Voorheen was het nog mogelijk iedere openbare godsdienstoefening te verbieden, 

nu kon dat alleen “ter verzekering der openbare orde en rust” voor zover deze plaatsvonden 

binnen gebouwen en besloten plaatsen. 

Uit het tweede lid van dit artikel blijkt dat de bestaande situatie werd bevroren. Bij de 

totstandkoming van deze bepaling had men vooral de processies in het rooms-katholieke 

Zuiden voor ogen: de manifestatievrijheid van de rooms-katholieken werd zo aan banden 

gelegd, dit met het oog op gevoeligheden aan protestantse zijde, in het bijzonder ook de 

onvrede over de in artikel 170 opgenomen afschaffing van het zogenoemde recht van placet.
66

 

Dat recht betrof de bevoegdheid van de overheid om bepaalde kerkelijke benoemingen, 

kerkelijke reglementen of verordeningen en bepaalde kerkelijke correspondentie, bijvoorbeeld 

met de paus, goed te keuren casu quo tussen te komen. De afschaffing van dit recht plaveide 

voor een belangrijk deel de weg voor de instelling van de bisschoppelijke hiërarchie van de 

RKK. In dit artikel komt het beginsel van de zelfstandigheid van de kerkelijke organisatie ten 

opzichte van de Staat tot uitdrukking. De verhouding tussen de zelfstandigheid en vrijheid van 

de kerkgenootschappen ten opzichte van de Staat werd geconcretiseerd in de hieronder te 

bespreken Wet op de Kerkgenootschappen. 

 

Artikel 169 was volgens sommigen een overbodige bepaling.
67

 Uit het artikel blijkt dat 

de kerk is onderworpen aan de wetten van de staat. Het artikel is een restant van artikel 196 

van de Grondwet van 1815 waarbij de tweeledige gedachte werd uitgedrukt van bescherming 

van de kerk enerzijds en bescherming tegen de kerk anderzijds.
68

  

 

2.5 De Wet op de Kerkgenootschappen van 1853 

 

Onder de Grondwet van 1848 leken kerkgenootschappen in beginsel dus vrijheid te 

verkrijgen voor het inrichten en vormgeven van hun organisaties. Ten aanzien van de RKK 

riep dit veel weerstand op aan protestantse zijde. Dit kwam in het bijzonder tot uitdrukking in 

de zogenaamde Aprilbeweging van 1853. De (juridische) vraag was in hoeverre de overheid 

in de organisatie van kerkgenootschappen zeggenschap behoorde te hebben. Dit leidde tot de 
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totstandkoming van de ‘Wet tot regeling van het toezicht op de onderscheidene 

kerkgenootschappen’ (hierna te noemen: Wet op de kerkgenootschappen in 1853).
69

  

 

De Wet op de Kerkgenootschappen liet weliswaar de vrijheid van kerkformatie vrijwel 

onaangetast, maar bevatte wel een aantal voorschriften in het belang van de openbare orde. Zo 

regelde de wet de bevoegdheden van kerkgenootschappen en individuen ten aanzien van 

feitelijke handelingen zoals de enkele verplichting tot kennisgeving aan de overheid van 

kerkelijke reglementen, de locaties van kerkgebouwen, het luiden van de klok, enzovoort. 

Hoewel deze wet een uitvloeisel lijkt van de Grondwet van 1848, werden bij de 

totstandkoming van deze wet andere – soms zelfs met de beginselen van de Grondwet 

strijdige – argumenten aangevoerd.
70

 Bij de Grondwet van 1848 was ten aanzien van de 

godsdienst het uitgangspunt de doorvoering van de neutraliteit van de Staat ten opzichte van 

de verschillende godsdiensten, waarbij de Staat zichzelf plaatste boven de 

kerkgenootschappen door deze als particuliere genootschappen te duiden. Bepalingen waaruit 

men zou kunnen afleiden dat de kerkgenootschappen buiten het gewone Nederlandse recht 

staan, waren zorgvuldig vermeden.
71

 Hoewel de grondwetgever niet de ultieme consequentie 

uit dit standpunt trok, namelijk het uit de Grondwet schrappen van het hoofdstuk dat handelde 

over de godsdienst, wenste hij zich voortaan niet meer bezig te houden met de bijzondere 

positie van de kerkgenootschappen. Een bijzondere wet die bedoeld was om de positie van de 

kerkgenootschappen te regelen, leek dan ook niet op zijn plaats.  

 

De aanzet tot deze wet werd gegeven door de hiervoor genoemde Aprilbeweging. De 

angst bestond, in het bijzonder ten aanzien van de RKK, dat de grondwettelijke vrijheid van 

godsdienst door kerkgenootschappen misbruikt zou worden. Bij de totstandkoming van de 

wet waren de opvattingen verdeeld: sommigen wensten een preventief stelsel waarbij de 

banden tussen kerk en staat behouden bleven. Anderen wensten een repressief stelsel waarbij 

de regering – overeenkomstig de aanvankelijke bedoeling van artikel 169 – pas bij 

ongehoorzaamheid aan de wet kon optreden. Een afzonderlijke wet is in de laatste visie niet 

nodig. Daartussenin waren er nog voorstanders van een wettelijke regeling die moest bereiken 

dat de verschillende kerkgenootschappen zich zouden houden “binnen de palen der 

gehoorzaamheid aan de wet”.
72

 

 

Uit het eerste aan de Kamer aangeboden ontwerp bleek dat de regering opteerde voor 

een preventief stelsel. Zo werd voorgesteld dat voorafgaande toestemming van de Kroon 

nodig zou zijn voor het stichten van een kerkgebouw en het aanwijzen of wijzigen van de 

vestigingsplaats van een kerkelijke vergadering of kerkelijke bedienaar die een 

kerkgenootschap vertegenwoordigt. Ook zouden bepaalde kerkelijke ambtsdragers een eed 

van trouw aan de Kroon moeten afleggen als de Kroon dat voor de staatsveiligheid of voor de 
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openbare orde en rust nodig oordeelde.
73

 Bij deze voorstellen had de regering specifiek de 

RKK op het oog die men – onder invloed van de Aprilbeweging – niet te veel vrijheid wilde 

gunnen.  

 

Tijdens de behandeling in het parlement kwam op het wetsvoorstel dusdanig veel 

kritiek dat het ingrijpend werd aangepast en afgezwakt. Het beginsel van de vrijheid van 

kerkformatie werd uitgewerkt in artikel 1 Wet op de Kerkgenootschappen. Kerkelijke 

voorschriften betreffende de eigen organisatie moest men nog wel aan de regering mededelen. 

Het ministerie van Justitie hield op grond van deze bepaling een register bij van in Nederland 

bestaande kerkgenootschappen. Het ministerie van Justitie verifieerde de zijdens 

kerkgenootschappen medegedeelde gegevens echter niet: het was dan ook onduidelijk in 

hoeverre de geregistreerde gegevens juist waren. Dit register had in juridisch opzicht slechts 

beperkte betekenis: de Hoge Raad heeft later uitgemaakt dat registratie sec van een 

kerkgenootschap (op deze lijst) niet van doorslaggevende betekenis is bij de beantwoording 

van de vraag of sprake is van een kerkgenootschap.
74

 

 

Als latere uitwerking van dit beginsel werd in 1861 het collatierecht afgeschaft en 

vanaf 1866 bemoeide de overheid zich ook niet meer met het beheer van de kerkelijke 

goederen.
75

 

In dit verband is – gelet op artikel 169 van de Grondwet 1848 waarin de onderworpenheid van 

de kerkgenootschappen aan de Staat was gecodificeerd – nog noemenswaardig de zinsnede in 

artikel 1 van deze wet: “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”. De woorden “is en blijft” vinden hun achtergrond in een amendement van 

Groen van Prinsterer. Met dit amendement wilde hij aangeven dat de vrijheid van 

kerkgenootschappen op een hoger plan staat dan de veranderlijkheid van de (grond)wet en 

daarvan dus ook niet afhankelijk is.
76

  

 

Voor een nadere omschrijving van het begrip kerkgenootschap blijkt de Wet op de 

Kerkgenootschappen weinig aanknopingspunten te bieden. Ten aanzien van de ontwikkeling 

van de verhouding tussen kerk en staat vallen in deze wet wel twee belangwekkende punten 

op voor wat betreft de visie van de Staat op zijn verhouding tot de kerkgenootschappen. 

Het eerste punt betreft het feit dat de Staat zichzelf – in weerwil van het amendement van 

Groen van Prinsterer – op een hoger plan stelt dan de kerkgenootschappen: 

kerkgenootschappen zijn onderworpen aan de wetten van de Staat en moeten daaraan ook 

gehoorzaam zijn. Hierbij is sprake van een zeker spanningsveld, omdat de wet ook aangeeft 

dat de vrijheid van de kerkgenootschappen van een andersoortig karakter is en boven de 

veranderlijkheid van de Staat en zijn wetten uitgaat. 

Het tweede, met het eerste samenhangende, punt is dat de wet impliceert dat 
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kerkgenootschappen een privaatrechtelijk karakter hebben. De kerkgenootschappen hadden 

immers geen bij de wet vastgelegde publieke functies of taken meer.
77

 Niet voor niets speelde 

– zeker na de invoering van de Wet op de Vereenigingen
78

 – gedurende meerdere decennia de 

vraag of kerkgenootschappen een species waren van de verenigingen en aldus erkenning van 

overheidswege behoefden.
79

 Ook uit de doctrine blijkt dat kerkgenootschappen werden – en 

worden – beschouwd als privaatrechtelijke organisaties die functioneren onder de 

“opperheerschappij der algemene wet” en waarvan de statuten en reglementen geen recht in 

de zin van artikel 79 Wet op de rechterlijke organisatie (Wet RO) vormen.
80

 Bij de invoering 

in het jaar 1988 van de Wet openbare manifestaties (WOM) is de Wet op de 

Kerkgenootschappen ingetrokken.
81

  

2.6 De Grondwet van 1972 

 

Na 1848 is de Grondwet meerdere malen gewijzigd. Het hoofdstuk betreffende de 

godsdienst bleef qua inhoud echter gelijk. De grondwetgever heeft geen wijzigingen meer 

aangebracht in de grondwettelijke positie van kerkgenootschappen. Wel moesten voor 

historisch verkregen rechten van kerkgenootschappen regelingen worden getroffen om het in 

1848 in de Grondwet tot uitdrukking gebrachte beginsel van de scheiding van kerk en staat 

verder vorm te geven. 

In de Grondwetswijzing van 1972 werd de aanzet gegeven tot de beëindiging van de 

financiële verhouding tussen kerk en staat, het doorknippen van de zilveren koorde. Artikel 

185 dat de traktementen, pensioenen en andere inkomsten aan godsdienstige gezindheden en 

hun ‘leraars’ vanuit de overheidskas garandeerde, werd geschrapt. Een Additioneel artikel X 

werd toegevoegd waarin een wettelijke regeling ter zake werd aangekondigd.
82

 Dit hield in 

dat voor de historisch verkregen aanspraken van de kerken jegens de Staat ten aanzien van 

pensioenen en predikantstraktementen een regeling moest worden getroffen.  

Hiertoe vond overleg plaats tussen de commissie-Verdam en het Interkerkelijk Contact in 

Overheidszaken. De kerkgenootschappen hebben uiteindelijk op 18 mei 1981 een 

overeenkomst met de overheid getekend die bij Wet van 7 december 1983 is goedgekeurd.
83

 

De overeenkomst kwam erop neer dat de Staat tegen betaling van 250 miljoen gulden de 

historisch verkregen rechten, waaronder ook pensioenrechten, van de kerkgenootschappen 
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zouden vervallen en dat de portvrijdom na tien jaar zou worden afgeschaft.
84

 Daarmee waren 

de historisch verkregen aanspraken van de kerkgenootschappen afgekocht.  

 

2.7 De Grondwet van 1983 

 

De Grondwet van 1983 kende een aantal belangrijke veranderingen ten aanzien van de 

godsdienst.  

Een eerste verandering betrof een ingrijpende redactionele wijziging. Deze behelsde het 

schrappen van het achtste hoofdstuk dat handelde over de godsdienst. Sindsdien komt alleen 

in artikel 6 Gw de godsdienst nog expliciet aan de orde.  

Een tweede verandering betrof de gelijke behandeling van individuele gelovigen en 

kerkgenootschappen. Dit beginsel was voordien in artikel 182 en 183 Gw 1972 vastgelegd. 

Weliswaar vervielen deze bepalingen, maar het nieuwe artikel 1 Gw bevat een algemeen 

geformuleerd discriminatieverbod waarin het maken van onderscheid op grond van 

godsdienst of levensovertuiging expliciet wordt genoemd. 

Een derde belangrijke verandering bij de grondwetswijziging van 1983 betrof de invoering 

van het recht op vrijheid van levensovertuiging. Tot dan toe werd het recht op vrijheid van 

levensovertuiging niet in de Grondwet beschermd. In de grondwetsversie van 1983 is het 

recht op vrijheid van levensovertuiging gelijkgesteld aan het recht op vrijheid van godsdienst: 

beide genieten dus dezelfde bescherming.  

Een vierde verandering betrof de beperkingsmogelijkheden van dit grondrecht. Dit recht kan 

worden beperkt bij wet in formele zin. Ten aanzien van het recht op belijden van een 

godsdienst of levensovertuiging buiten gebouwen en besloten plaatsen kan de wetgever in 

formele zin de bevoegdheid om dit recht te beperken, overigens delegeren. De beperkingen 

moeten, blijkens het tweede lid van artikel 6 Gw, dan wel worden gesteld ter bescherming van 

de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van 

wanordelijkheden. De wetgever heef dit nader geregeld in de Wet Openbare Manifestaties.
85

 

Voorheen waren de beperkingsmogelijkheden anders geformuleerd en in verschillende 

bepalingen terug te vinden.
86

 

Een vijfde verandering betrof het schrappen van het begrip kerkgenootschap. Aanspraak op 

bescherming onder artikel 6 Gw kan een ieder maken die individueel of in gemeenschap met 

anderen zijn godsdienst of levensovertuiging belijdt; daarmee vallen dus niet alleen 

individuen en kerkgenootschappen, maar ook andere geloofsgemeenschappen met een andere 

rechtsvorm of zelfs zonder rechtspersoonlijkheid, onder de bescherming van dit artikel.  

Tot slot verviel de verwijzing naar het – reeds eerder afgeschafte – recht van placet.  

Hoofdstuk 5 gaat meer in detail in op deze grondwetsherziening voor zover deze in het bestek 

van dit onderzoek relevant is. 
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2.8 Evaluatie 

 

Vanaf de Bataafse Omwenteling zijn de banden tussen de voormalig heersende 

(Nederlandse Hervormde) Kerk en de Staat gaandeweg ontvlochten. Daarbij gaf de Staat zijn 

bevoegdheden om zich te bemoeien met de organisatie en het bestuur van enkele 

kerkgenootschappen op, in het bijzonder van de Nederlandse Hervormde Kerk. Dit proces 

ging gepaard met een gelijkstelling van andere godsdienstige gezindheden. Belangrijke 

momenten hierin zijn de Bataafse Staatsregeling van 1798 en de Grondwet van 1848. De Staat 

zette zich hierbij op een hoger plan dan de kerkgenootschappen: deze hebben een 

privaatrechtelijk karakter. De kerkgenootschappen bezaten ook geen publiekrechtelijke 

bevoegdheden. Vanaf 1972 zijn ook de voorheen in de Grondwet vastgelegde financiële 

banden losgemaakt. Deze verbreking van de zilveren koorde vloeide voort uit het beginsel 

van de scheiding van kerk en staat. De (grond)wetgeving heeft het begrip ‘kerkgenootschap’ 

geïntroduceerd, maar bevat geen definitie van dit begrip. Wel blijkt uit verschillende 

grondwettelijke bepalingen, bijvoorbeeld omtrent de betaling van traktementen uit de 

openbare kas en de bescherming tegen inbreuken op de vrijheid de godsdienst uit te oefenen, 

dat de overheid tegenover de godsdienst als zodanig een positieve grondhouding inneemt. 

De volgende hoofdstukken gaan in op de actuele situatie. Daarbij komt eerst de bescherming 

van het recht op godsdienstvrijheid op internationaal niveau aan bod en daarna op nationaal 

niveau. 
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Hoofdstuk 3 

De vrijheid van godsdienst in artikel 9 EVRM 

 

 

3.1 Inleiding 

 

Na de historische beschrijving in hoofdstuk 2, komt in dit hoofdstuk de actualiteit aan 

bod. Daarbij is de invalshoek primair juridisch van aard. Het gaat hierbij om de bescherming 

van het recht op vrijheid van godsdienst voor collectiviteiten zoals kerkgenootschappen. In dit 

hoofdstuk staat artikel 9 EVRM centraal. In hoofdstuk 4 komt artikel 14 EVRM aan bod, en 

in hoofdstuk 5 artikel 6 Gw. 

 

Het grondrecht op godsdienstvrijheid wordt onder meer door verdragen beschermd, 

onder andere op basis van artikel 9 EVRM. Het belang van het EVRM voor de Nederlandse 

rechtspraktijk is in de afgelopen jaren toegenomen: veelvuldig wordt hierop – ook voor de 

Nederlandse rechter – een beroep gedaan. Daarnaast is sprake van een forse hoeveelheid 

Straatsburgse jurisprudentie die ook voor de Nederlandse praktijk van belang is. Het vormt 

een (deel van het) kader waarbinnen het recht op godsdienstvrijheid in Nederland gestalte 

krijgt. 

Het accent in dit hoofdstuk ligt op de reikwijdte van het grondrecht op godsdienstvrijheid 

voor geloofsgemeenschappen en de daarop toegestane beperkingen in internationaal 

mensenrechtelijk perspectief. De collectieve dimensie van dit grondrecht staat dus centraal. 

De individuele aspecten komen hooguit zijdelings aan de orde, omdat zij voor de 

vraagstelling van dit onderzoek slechts in beperkte mate relevant zijn. De in andere verdragen 

opgenomen bescherming van het recht op godsdienstvrijheid wordt buiten beschouwing 

gelaten, omdat de meerwaarde daarvan, in vergelijking tot artikel 9 EVRM, voor de nationale 

rechtspraktijk beperkt lijkt te zijn.  

 

Vermeldenswaard is nog wel dat de Europese Unie een eigen grondrechtencatalogus 

heeft. Deze is opgenomen in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. Van 

toepassing is: de Europese Unie is blijkens artikel 6 lid 2 EU-verdrag namelijk toegetreden tot 

het EVRM. 

Mede omdat de focus van de Europese Unie primair gericht is op de markt en economische 

sectoren waar de overheid een grote rol speelt, blijft de Europese Unie en het functioneren 

van de grondrechten daarbinnen, in het kader van deze bespreking buiten beschouwing. Voor 

de bescherming van de collectieve dimensie van het recht op godsdienstvrijheid in de 

Nederlandse context heeft het EVRM veruit de meeste betekenis.  

 

Paragraaf 2 gaat daarom in op het bereik van dit grondrecht in het algemeen: welke 

gedragingen genieten bescherming onder deze verdragsbepaling? Paragraaf 3 gaat over de 

collectieve dimensie van dit recht. Daarbij komt de vrijheid van organisatie voor 

geloofsgemeenschappen inclusief het recht op rechtspersoonlijkheid aan bod. Daarnaast komt 

ook de plicht van verdragsstaten tot bescherming van religieuze minderheden en waarborging 
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van pluralisme aan de orde. Paragraaf 4 behandelt de beperkingsmogelijkheden van het recht 

op godsdienstvrijheid die op grond van artikel 9 lid 2 EVRM zijn toegestaan, en de 

voorwaarden waaraan deze moeten voldoen.  

 

3.2 Reikwijdte recht op godsdienstvrijheid in de zin van artikel 9 EVRM 

 

Deze paragraaf gaat in op de reikwijdte van de godsdienstvrijheid zoals omschreven in 

artikel 9 EVRM. Het gaat daarbij om de vraag welke gedragingen onder het bereik van deze 

bepaling vallen.
87

 

 

Artikel 9 EVRM garandeert het recht op godsdienstvrijheid aan in eerste instantie 

natuurlijke personen. Deze vrijheid omvat voor individuen in elk geval het recht op 

gewetensvrijheid, het zogenoemde forum internum. Deze vrijheid is in de visie van 

Vermeulen absoluut en dus niet onderworpen aan beperkingen.
88

 Kilkelly wijst erop dat het 

forum internum en forum externum – uitwendige manifestaties van dit grondrecht – niet 

duidelijk van elkaar zijn onderscheiden. Het EHRM lijkt te kiezen voor een enge interpretatie 

van het forum internum: in het arrest Buscarini/San Marino heeft het EHRM de plicht voor 

parlementariërs om te zweren op het christelijk evangelie gekwalificeerd als een inbreuk op 

artikel 9 EVRM.
89

 Daarbij ging het EHRM uit van de veronderstelling dat de eis van de 

Republiek San Marino betrekking had op het forum externum. Pas vanuit dát vertrekpunt 

kwam het EHRM toe aan de vraag of deze eis een ongeoorloofde beperking inhield van het 

recht op godsdienstvrijheid.
90

  

Als het gaat om het forum externum – in lid 1 worden enkele aspecten hiervan genoemd – zijn 

beperkingen mogelijk. Het door dit artikel beschermde recht op vrijheid van godsdienst en 

levensovertuiging wordt ruim uitgelegd, en omvat ook pacifisme en veganisme.
91

 Het moet 

daarbij overigens wel gaan om meer dan bijvoorbeeld bepaalde voorkeuren of meningen: het 

moet gaan – in de woorden van artikel 2 Eerste Protocol EVRM – om “godsdienstige en 

filosofische overtuigingen”. Dergelijke overtuigingen moeten een bepaald niveau van 

samenhang, ernst en belang hebben.
92

 

 

De door artikel 9 EVRM gegarandeerde vrijheid van godsdienst heeft in beginsel 

alleen betrekking op gedrag dat deel uitmaakt van een als zodanig erkende godsdienstige 
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praktijk.
93

 Daaronder valt het recht om overeenkomstig de eigen (religieuze) overtuiging te 

handelen en deze te belijden. Deze vrijheid omvat ook het niet hebben van een geloof, het 

veranderen van geloof en het recht als niet-gelovige om deelname aan religieuze handelingen 

te weigeren.
94

 

Het recht omvat verder het tot uitdrukking brengen van de (geloofs)overtuiging in 

erediensten, in onderricht en praktische toepassing ervan. Daaronder worden zowel 

godsdienstoefeningen in het openbaar als in privé verstaan. Ook is hier het recht inbegrepen 

om de eigen geloofsovertuiging uit te dragen. 

 

Verder omvat artikel 9 EVRM het recht om de religieuze overtuiging over te dragen in 

opvoeding en onderwijs. Daarnaast vallen hieronder een aantal traditionele gebruiken 

behorende bij een religieuze overtuiging zoals kleding en voedsel. Merkwaardig is dat het 

EHRM in het arrest Cha’are Shalom Ve Tsedek/Frankrijk
95

 overweegt dat ritueel slachten 

weliswaar een religieuze handeling is die valt onder het bereik van artikel 9 EVRM, maar dat 

een Frans verbod hierop niet als inbreuk op het recht op godsdienstvrijheid werd beschouwd, 

omdat ritueel geslacht vlees elders, namelijk in België, kon worden gehaald. Vermeulen is 

van mening dat deze uitspraak niet juist is, gelet op de te restrictieve interpretatie van het 

begrip godsdienstige manifestatie door het Hof.
96

 Het oordeel van het Hof – dat het recht op 

ritueel slachten pas ontstaat indien het voor de leden van de organisatie geheel onmogelijk is 

om vlees te krijgen dat aan hun standaarden voldoet – is volgens Vermeulen niet in 

overeenstemming met de bredere interpretatieruimte van het begrip godsdienstige 

manifestatie.
97

 

 

Niet elke religieus geïnspireerde handeling valt onder de vigeur van artikel 9 lid 1 

EVRM. In de zaak Arrowsmith verspreidde een pacifiste folders onder militairen. Daarbij 

overwoog de Europese Commissie voor de Rechten van de Mens (ECRM) dat dit een 

individuele actie betrof waarbij de folders niet-pacifistische standpunten uitdrukten en daarom 

– hoewel door haar pacifistische overtuiging hiertoe gemotiveerd – geen sprake was een 

manifestatie van haar overtuiging.
98

 Het is dus niet zo dat uitingen en handelingen die zijn 

gebaseerd op een persoonlijke (geloofs)overtuiging, altijd zijn toegestaan. Alleen handelingen 

of uitingen die deel uitmaken van een religie of geloof in een algemeen geaccepteerde vorm 

zijn in beginsel beschermwaardig op grond van artikel 9 lid 1 EVRM. De in artikel 9 lid 1 

EVRM gegeven opsomming is weliswaar niet uitputtend, maar het EHRM hanteert wel een 

restrictieve interpretatie.
99

 Uit jurisprudentie van het EHRM blijkt dat neutrale en algemene 

wetgeving in beginsel niet als een beperking kan worden beschouwd van een geloofs- of 
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levensovertuiging. Dat geldt voor bijvoorbeeld de verplichting om belasting te betalen evenals 

voor de verplichte deelname in een pensioenfonds.
100

 Ook ruimtelijke ordeningswetgeving of 

brandvoorschriften zullen in het algemeen niet als beperking op het recht op 

godsdienstvrijheid worden opgevat. 

Deze restrictief-objectieve interpretatie is begrijpelijk: een beroep op het geweten of de eigen 

subjectieve interpretatie van een geloofsovertuiging is voor de overheid niet toetsbaar. Als 

van de subjectieve interpretatie zou worden uitgegaan, zou een justitiabele zich – met een 

beroep op zijn geweten of overtuiging – aan de op hem of haar rustende wettelijke plichten 

kunnen onttrekken. 

 

Vermeulen merkt in dit verband dan ook op dat een juridisch systeem dat bestaat uit 

algemeen bindende regels het uiteindelijke antwoord op de vraag of een persoon met zijn 

handelingen uiting geeft aan een godsdienst of levensovertuiging die valt binnen het bereik 

van artikel 9 EVRM, niet kan en mag overlaten aan de subjectieve interpretatie van de 

betrokkene. Het juridisch systeem moet zélf de antwoorden hierop geven, gebaseerd op 

objectieve criteria en primair gerelateerd aan de uitwendige verschijning van de uiting.
101

 

 

Er dient echter ook ruimte te zijn voor een zekere subjectiverende benadering. Als die 

ruimte niet bestaat, worden relatief onbekende geloofsminderheden, bijvoorbeeld uitheemse 

godsdiensten, door die restrictief-objectieve interpretatie onterecht benadeeld. Hun 

geloofspraktijk is immers niet bekend en om die reden zou het EHRM – door te overwegen 

dat hun geloofspraktijk geen deel uitmaakt van een algemeen geaccepteerde vorm – het 

beroep op artikel 9 lid 1 EVRM kunnen afwijzen. In dergelijke situaties, waarbij niet duidelijk 

is of sprake is van een geloofspraktijk in een algemeen geaccepteerde vorm, dient het 

voordeel van de twijfel te worden gegeven aan degene die zich op het grondrecht beroept.
102

 

In die situaties dient dus het beginsel van interpretatieve terughoudendheid te worden 

toegepast: het is dan immers in eerste instantie niet aan derden, waaronder de overheid, om 

zich uit te spreken over de vraag wat een gelovige onder het belijden van zijn geloof moet 

verstaan.
103

 De rechter dient dan op het eerste gezicht de uitleg die het individu zelf aan zijn 

handelingen als uiting van godsdienst of levensovertuiging geeft, te aanvaarden.
104

 

 

Het recht op godsdienstvrijheid in de zin van artikel 9 EVRM ziet ten eerste op de 

gewetensvrijheid, het zogenoemde forum internum: deze vrijheid is absoluut. Het EHRM lijkt 

het recht op gewetensvrijheid overigens eng uit te leggen in de zin dat het enkel ziet op de 

onaantastbaarheid van de innerlijke overtuigingen.  
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Het recht op godsdienstvrijheid ziet ten tweede op de handelingen die tot manifestatie 

van godsdienst en levensovertuiging worden gerekend. Het gaat dan om de voorbeelden die in 

artikel 9 lid 1 EVRM worden genoemd zoals religieuze rituelen, godsdienstig onderricht en 

het naleven van religieuze geboden qua kleding en voedsel. Het EHRM past hierbij een 

restrictief-objectieve uitleg toe: het gaat in beginsel alleen om handelingen die onderdeel zijn 

van een godsdienstige of levensbeschouwelijke praktijk in een algemeen herkenbare vorm.
105

  

Het recht op godsdienstvrijheid ziet ten derde op handelingen waarvan niet op voorhand 

duidelijk is of ze wel of niet onder het bereik van artikel 9 EVRM vallen; het is dan aan de 

betrokkene om aannemelijk te maken dat die gedragingen religieus gemotiveerd zijn. Dit 

wordt ook wel het beginsel van interpretatieve terughoudendheid genoemd.
106

  

Gedragingen die worden bestreken door algemeen-neutrale wetgeving zoals belasting- en 

verkeerswetgeving, vallen niet onder het bereik van artikel 9 EVRM: een weigering tot 

betaling van belasting met een beroep op artikel 9 EVRM, zal dus in beginsel niet als een 

godsdienstige of levensbeschouwelijke gedraging worden aangemerkt. 

 

3.3 Religieuze collectieven ook drager van het recht in artikel 9 EVRM? 

 

Een belangrijke vraag is of ook kerkgenootschappen, op grond van artikel 2:2 BW 

naar Nederlands recht rechtspersonen, rechtstreeks een beroep op deze vrijheden kunnen 

doen.  

Uit de verdragsbepaling blijkt dat met de bewoordingen “in gemeenschap met anderen” ook 

de bescherming van het collectieve recht op vrijheid van godsdienst is beoogd. Daaruit zou 

kunnen worden afgeleid dat geloofsgemeenschappen – in Nederland bij uitstek juridisch vorm 

gegeven in kerkgenootschappen – op basis van deze formulering bescherming genieten. 

Daarover oordeelde de ECRM aanvankelijk evenwel anders: omdat een kerkgenootschap 

geen natuurlijk persoon maar een rechtspersoon is, zou het niet in staat zijn de in artikel 9 

EVRM opgenomen rechten uit te oefenen.
107

 Hierop is de nodige kritiek uitgeoefend. Naast 

het hierboven genoemde argument is bovendien in artikel 34 EVRM expliciet het klachtrecht 

opgenomen voor groepen en niet-gouvernementele organisaties. Dat impliceert reeds dat 

dergelijke groepen of organisaties hierop een beroep kunnen doen. 

 

In 1979 is de ECRM omgegaan: men betitelde toen het onderscheid tussen enerzijds 

een kerk en anderzijds haar leden, als kunstmatig. Als een kerkelijk lichaam een klacht indient 

op basis van het Verdrag, doet het dit ten behoeve van zijn leden. Daarom moest in de visie 

van de ECRM worden aangenomen dat een kerkelijk lichaam de rechten zoals genoemd in 

artikel 9 lid 1 EVRM bezit en kan uitoefenen.
108

 Het was een eerste maar nog niet voldoende 
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stap om het recht op vrijheid van godsdienst en levensovertuiging ten aanzien van 

geloofsgemeenschappen in te vullen en concreet te maken op het vlak van 

rechtspersoonlijkheid. 

Het ECRM-oordeel is ook door het EHRM aanvaard, blijkens (onder andere) zijn arresten 

Cha’are Shalom Ve Tsedek/Frankrijk,
109

 Canea Catholic Church/Griekenland
110

 en 

Metropolitan Church of Bessarabia and others/Moldavië.
111

  

Later is het EHRM in bijvoorbeeld de zaak Jehovah’s Getuigen/Oostenrijk
112

 een stap verder 

gegaan: geloofsgemeenschappen hebben in principe recht op verwerving van 

rechtspersoonlijkheid in een daarvoor geschikte rechtsvorm.  

Daarnaast heeft een ander onderdeel van de Raad van Europa, te weten de Venice 

Commission, richtlijnen opgesteld betreffende de vrijheid van godsdienst en 

levensovertuiging.
113

 Ook hieruit blijkt – met verwijzing naar jurisprudentie van het EHRM – 

dat een geloofsgemeenschap niet alleen recht heeft op verwerving van rechtspersoonlijkheid, 

maar ook op een rechtspersoonsvorm die geschikt is voor een religieuze gemeenschap om 

daarin al haar besognes te regelen.
114

 

 

Een kerkgenootschap heeft dus een zelfstandig recht en, los van zijn leden of 

aanhangers, aanspraak op bescherming van de rechten en vrijheden zoals genoemd in het 

EVRM.
115

 Aldus kunnen kerkgenootschappen rechtstreeks een beroep doen op het recht op 

godsdienstvrijheid. Overigens kunnen ook andere organisaties dan kerkgenootschappen als 

zodanig een beroep doen op artikel 9 lid 1 EVRM.
116

 

3.3.1 Organisatievrijheid van geloofsgemeenschappen: Hasan-Chaush-arrest 

 

De vraag rijst of artikel 9 EVRM ook van toepassing is op de interne vormgeving van 

kerkgenootschappen. Het EHRM heeft zich hierover uitgesproken in het Hasan-Chaush-

arrest.
117

 Dit arrest volgde op een klacht van Hasan en Chaush. Zij hadden deze klacht 

ingediend, omdat Bulgarije in de periode 1995 tot en met 1997 een zekere Gendzhev als 

leider van de moslimgemeenschap erkende, alsmede het door hem opgestelde statuut had 

geregistreerd. Daardoor werd klager Hasan – door de moslimgemeenschap in 1992 tot hun 

leider verkozen – niet meer als rechtmatige vertegenwoordiger van de moslimgemeenschap 

door Bulgarije erkend. Bulgarije meende dat het Hasan als persoon nog steeds vrijstond om 

zich met de zijnen te organiseren en samenkomsten te houden. De organisatievrijheid voor 
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Hasan zou – aldus Bulgarije – derhalve niet in het geding zijn. Daarnaast zou de registratie 

van Gendzhev niet meer dan een formele handeling zijn geweest. In casu betekende die 

registratie volgens het EHRM echter dat Bulgarije feitelijk ingreep in de interne organisatie 

van de moslimgemeenschap: het zittende leiderschap werd feitelijk door de regering 

vervangen. 

 

In de visie van het EHRM moest artikel 9 EVRM worden uitgelegd in het licht van 

artikel 11 EVRM, dat betrekking heeft op de vrijheid van vereniging. Religieuze 

gemeenschappen zijn in de regel immers vormgegeven in ‘georganiseerde structuren’, al is 

niet duidelijk wat het Hof hiermee precies bedoelt. De beperkingsmogelijkheden voor 

overheden op grond van artikel 11 lid 2 EVRM zijn ruimer dan de beperkingsmogelijkheden 

op grond van artikel 9 lid 2 EVRM. Zoals Kanne in haar noot al opmerkt,
118

 leek het EHRM 

de werkingssfeer van beide bepalingen te willen laten samenvallen. Mijns inziens zou dat het 

meest voor de hand liggen: religieuze organisaties kunnen dan een beroep doen op beide 

bepalingen, waarbij zij op basis van artikel 9 lid 1 EVRM de meest verstrekkende 

bescherming genieten. 

 

Het EHRM overwoog dat iedere bevoegdheid van de Staat om te oordelen of het 

religieuze geloof of de middelen om dit geloof te uiten gelegitimeerd zijn, door de vrijheid 

van godsdienst wordt uitgesloten.
119

 Kanne merkt daarover op dat het dan voor organisaties 

aantrekkelijk kan zijn om zich een religieuze mantel aan te meten.
120

 Zij vraagt zich af of dit 

een uitnodiging is tot gezagsondermijning door middel van groeperingen met een verzonnen 

religieus allooi zoals de Satanskerk.
121

 Mijns inziens is dit risico niet zo groot indien het 

EHRM ten aanzien van religieuze organisaties het beginsel van interpretatieve 

terughoudendheid in gematigde vorm hanteert. Ook op religieuze organisaties die klagen over 

een schending van artikel 9 EVRM rust naar mijn mening de plicht aannemelijk te maken dat 

inbreuk is gemaakt op hun geloofspraktijk. Die geloofspraktijk moet een algemene 

geaccepteerde vorm hebben. Als dat niet evident maar evenmin onwaarschijnlijk is, krijgt die 

religieuze organisatie het voordeel van de twijfel. In situaties van evident misbruik, zoals bij 

de Satanskerk, zal een dergelijk beroep echter niet slagen. 

 

3.3.2 Recht op rechtspersoonlijkheid als geloofsgemeenschap: Jehovah’s 

Getuigen/Oostenrijk 

 

In 2008 heeft het EHRM een arrest gewezen naar aanleiding van een klacht van 

Jehovah’s Getuigen tegen Oostenrijk.
122

 In 1978 had de geloofsgemeenschap van de 
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Jehovah’s Getuigen
123

 een verzoek gedaan aan de Oostenrijkse minister voor Onderwijs en 

Kunsten om te worden erkend als kerkgenootschap in de zin van de Erkenningswet 1874. 

Daarop reageerde de minister aanvankelijk helemaal niet en later afwijzend. Daarna volgden 

meerdere procedures. In 1998 trad een nieuwe wet in werking, namelijk de Wet 

Rechtspersoonlijkheid Religieuze Gemeenschappen. Op last van de nationale rechter, die 

overwoog dat sprake was van een schending van het gelijkheidsbeginsel,
124

 werd de 

organisatie van de Jehovah’s Getuigen in 1998 als rechtspersoon erkend. 

 

De klacht die de Jehovah’s Getuigen vervolgens bij het EHRM indiende, betrof – 

onder andere – dat zij twintig (!) jaar had moeten wachten op de erkenning als 

kerkgenootschap, dat zij in die periode niet als rechtspersoonlijkheid bezittend 

kerkgenootschap kon functioneren en dat zij ongelijk werd behandeld ten opzichte van andere 

kerkgenootschappen. 

Opvallend waren de overwegingen van het EHRM over het ontberen van 

rechtspersoonlijkheid als kerkgenootschap. Een erkenning als kerkgenootschap onder de 

Erkenningswet van 1874 hield onder meer in dat de geloofsgemeenschap kerkgenootschap 

werd, zijnde een rechtspersoon naar publiek recht. Als kerkgenootschap had men de vrijheid 

om de eigen organisatie vorm te geven naar eigen (theologisch) inzicht. Zolang men niet als 

zodanig werd erkend, moest men gebruikmaken van zogenoemde ‘hulp’-rechtspersonen. 

Dergelijke rechtspersonen worden overigens ook in Nederland door diverse 

geloofsgemeenschappen gebruikt – bijvoorbeeld de stichting of de vereniging – waardoor 

men in staat is onder eigen naam goederen te verwerven en ook deel te nemen aan het 

rechtsverkeer. 

 

Het EHRM overwoog eerst – in lijn met zijn eerdere jurisprudentie – dat artikel 9 

EVRM moest worden geïnterpreteerd in het licht van artikel 11 EVRM. Laatstgemeld artikel 

beschermt tegen ongerechtvaardigde inbreuken van de Staat op de vrijheid van vereniging. 

Daarbij overwoog het EHRM expressis verbis dat een autonoom bestaan van religieuze 

gemeenschappen onmisbaar is voor pluralisme in een democratische samenleving en aldus het 

hart betreft van de bescherming waarop artikel 9 EVRM betrekking heeft.
125

 Daarnaast is de 

mogelijkheid om – als (geloofs)gemeenschap van individuen – rechtspersoonlijkheid te 

verwerven een van de belangrijkste aspecten van het recht op vrijheid van vereniging. Zonder 

die mogelijkheid wordt het recht van vrijheid van vereniging ontdaan van zijn betekenis. 

Ook de juridische bescherming van de geloofsgemeenschap behoort tot het recht (als 

collectief) op het belijden van godsdienst als bedoeld in artikel 9 EVRM. Daarom moest 

artikel 9 EVRM niet alleen worden bezien in het licht van artikel 11 EVRM, maar ook in het 

licht van artikel 6 EVRM.
126

 Een rechtspersoon kan immers als procespartij optreden en 

daarmee ageren tegen mogelijke inbreuken op haar rechten. Per saldo is het bezit van 

rechtspersoonlijkheid een noodzakelijke voorwaarde om in de maatschappij te functioneren. 

Ten aanzien van de vraag of inbreuk is gemaakt op artikel 9 EVRM nu de Jehovah’s Getuigen 
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twintig jaar heeft moeten wachten op erkenning als kerkgenootschap, verweerde Oostenrijk 

zich met het argument dat de Jehovah’s Getuigen individueel niet zijn gehinderd in hun 

geloofsuitoefening. Daarnaast had de Jehovah’s Getuigen als geloofsgemeenschap een 

associatie of vereniging kunnen oprichten, waardoor men een organisatorische structuur en 

rechtspersoonlijkheid zou hebben.  

 

Het EHRM overwoog dat het gebrek aan rechtspersoonlijkheid weliswaar deels kon 

worden gecompenseerd met hulprechtspersonen, maar dat dit niet beslissend was voor de 

vraag of sprake is van inbreuk op artikel 9 EVRM. Het EHRM constateerde dat sprake was 

van een inbreuk op het recht van vrijheid van godsdienst, ook al was geen sprake van 

schade.
127

 Juist het recht op een autonoom bestaan als (rechtspersoonlijkheid bezittend) 

kerkgenootschap behoort tot het hart van artikel 9 EVRM. De omstandigheid dat het gebrek 

aan rechtspersoonlijkheid in zekere mate kon worden ondervangen door die 

hulprechtspersonen, maakt de niet-verlening van rechtspersoonlijkheid in een met een 

kerkgenootschap vergelijkbare rechtsvorm niet goed. Aldus was sprake van een schending 

van artikel 9 EVRM.
128

 

 

Het EHRM oordeelde derhalve dat een geloofsgemeenschap ook als zodanig 

autonoom moest kunnen bestaan. Het autonoom kunnen bestaan van religieuze 

gemeenschappen is onmisbaar voor pluralisme in een democratische samenleving. Voor dat 

autonome bestaan als geloofsgemeenschap is een specifieke rechtspersoonlijkheid nodig. Het 

gebruikmaken van hulprechtspersonen voor zo’n lange tijd compenseert het gemis aan 

rechtspersoonlijkheid als zodanig onvoldoende. Omdat de rechtspersoonlijkheid afhankelijk 

was van de erkenning door de overheid, had de aanvraag daartoe binnen een redelijk korte 

termijn moeten zijn afgehandeld.
129

 

 

Daarnaast was van belang dat Oostenrijk meerdere criteria hanteert om als 

kerkgenootschap te kunnen worden erkend. Zo moet men ten minste twintig jaar als religieuze 

organisatie in Oostenrijk bestaan, ten minste tien jaar als religieuze gemeenschap zijn 

geregistreerd, ten minste twee aanhangers per duizend inwoners hebben en inkomen en 

vermogen gebruiken voor religieuze en charitatieve activiteiten, evenals een positieve 

houding hebben ten opzichte van de Staat en samenleving.
130

 

Het EHRM boog zich uitsluitend over het criterium dat de geloofsgemeenschap ten minste 

tien jaar als religieuze gemeenschap moest zijn geregistreerd.
131

 Daarbij overwoog het EHRM 

dat aan de status van kerkgenootschap in Oostenrijk bijzondere privileges zijn verbonden. Het 

is op zich niet in strijd met artikel 14 EVRM om groepen verschillend te behandelen om 

feitelijke ongelijkheden tussen hen te corrigeren. Een verschillende behandeling moet echter 
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een objectieve en redelijke rechtvaardigingsgrond hebben: er moet een legitiem doel mee 

worden nagestreefd, waarbij dit middel proportioneel moet zijn tot dat doel.
132

  

De verplichting van een wachtperiode voor een religieuze gemeenschap die reeds 

rechtspersoonlijkheid bezit teneinde een publiekrechtelijke status te verwerven, riep volgens 

het EHRM vragen op. Op de Staat rust immers de plicht neutraal en onpartijdig te zijn in het 

uitoefenen van zijn regelgevende bevoegdheden op het vlak van de religieuze vrijheden en 

relaties met verschillende religies.  

Naar het oordeel van het EHRM kon een dergelijke regel noodzakelijk zijn in uitzonderlijke 

omstandigheden, zoals bij nieuwe en onbekende geloofsgemeenschappen. De regel lijkt 

echter moeilijk te rechtvaardigen bij al lang bestaande religieuze groeperingen die bekend zijn 

bij de autoriteiten. In dat laatste geval moet de Staat sneller in staat zijn te verifiëren of de 

geloofsgemeenschap voldoet aan de wettelijke vereisten. Bovendien was een voorbeeld 

bekend van een andere geloofsgemeenschap waarbij de Staat die wachtperiode niet in acht 

had genomen. Aldus was sprake van een schending van artikel 14 EVRM.
133

 

 

Hieruit kan worden geconcludeerd dat geloofsgemeenschappen als zodanig recht 

hebben op rechtspersoonlijkheid in een daartoe geëigende rechtsvorm. Zij hoeven in beginsel 

geen genoegen te nemen met hulprechtspersonen. Daarnaast kunnen zij als zodanig – evenals 

natuurlijke personen – aanspraak maken op de bescherming die de artikelen 6, 9 en 11 EVRM 

hun bieden.  

  

3.3.3  Plicht waarborging pluralisme en tolerantie 

Artikel 9 EVRM legt volgens vaste jurisprudentie van het EHRM aan de 

verdragsstaten de plicht op zich jegens religieuze gemeenschappen neutraal en onpartijdig op 

te stellen. De verdragsstaat mag dus geen partij kiezen voor een bepaalde geloofsstroming of  

-gemeenschap.
134

  

In onder andere het arrest Refah Partisi/Turkije heeft het EHRM dit principe uitgelegd in de 

zin dat de Staat de rol heeft om de openbare orde, religieuze harmonie en tolerantie in een 

democratische samenleving te bevorderen.
135

 De neutraliteit en onpartijdigheid van de Staat is 

niet verenigbaar met een bevoegdheid om de legitimiteit van religieuze overtuigingen te 

beoordelen.
136

 De Staat moet dus pluralisme – als uitvloeisel van een democratische 

samenleving – waarborgen. Het EHRM heeft dit uitgangspunt ook in het arrest Gldani 

c.s./Georgië bevestigd.
137

  

  

In het Manoussakis-arrest had een groep Jehovah’s Getuigen in Griekenland een plek 

ingericht om hun erediensten te houden, zonder de volgens een nationale wet vereiste 
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toestemming van de minister van Eredienst.
138

 Hierbij werd de vraag aan het Hof voorgelegd 

of deze nationale bepaling en de wijze van toepassing daarvan door de nationale overheid, in 

strijd waren met het EVRM. Het EHRM overwoog hierbij dat een Staat niet bevoegd is te 

beslissen over de legitimiteit van een godsdienst of de wijze waarop deze tot uitdrukking 

wordt gebracht. Opmerkelijk is dat het EHRM overwoog dat de betreffende wetgeving door 

de Staat werd gebruikt om bepaalde religieuze groeperingen (van niet-Grieks-orthodoxe snit) 

te dwarsbomen.
139

 Daarbij wees het EHRM op vele andere zaken waaruit dat bleek.  

Per saldo constateerde het EHRM dat op basis van de tweede subvoorwaarde, namelijk 

disproportionaliteit in relatie tot het beoogde legitieme doel, sprake was van een niet-

noodzakelijke beperking.
140

 Het vereiste van toestemming van de minister van Eredienst was 

verenigbaar met het Verdrag voor zover die toestemming enkel betrekking had op formele 

vereisten.
141

 In deze casus waarbij de Staat de wettelijke eisen zeer rigide toepaste op niet-

orthodoxe geloofsgemeenschappen, achtte het EHRM deze beperking niet proportioneel, gelet 

op het beoogde doel, en evenmin noodzakelijk in een democratische samenleving.
142

 

 

In een andere zaak, namelijk de Metropolitan Church of Bessarabia and 

others/Moldavië,
143

 hanteerde het EHRM een vergelijkbare redenering. In deze zaak was 

sprake van een afgescheiden kerkgemeenschap. Deze geloofsgemeenschap behoefde op basis 

van nationale wetgeving erkenning door de regering: door deze erkenning zou deze 

geloofsgemeenschap rechtspersoonlijkheid verwerven en kon de geloofsgemeenschap haar 

geloofsovertuiging praktiseren. De erkenning was haar geweigerd.  

De regering betoogde dat zij tolerantie had betracht jegens de niet-erkende kerkgemeenschap. 

Dat was naar het oordeel van het EHRM onvoldoende, omdat alleen erkenning de 

mogelijkheid geeft om de daarmee samenhangende rechten uit te oefenen.
144

 Ook is het de 

taak van de Staat om ten aanzien van de religieuze groepen – ook als twee groepen 

voortkomen uit een eerst onverdeelde groep – neutraliteit en onpartijdigheid te betrachten. 

Daarbij moet de Staat tolerantie bevorderen.
145

 Maatregelen van de Staat om een bepaalde 

groep of leider binnen een verdeelde religieuze gemeenschap te begunstigen of om – tegen 

haar wil – de religieuze gemeenschap te dwingen zich onder één leiderschap te stellen, 

vormen eveneens een inbreuk op de godsdienstvrijheid.
146

 

Ook uit het Leger des Heils-arrest komt naar voren dat de Staat de plicht heeft tot neutraliteit 

en onpartijdigheid ten opzichte van religieuze gemeenschappen: door de weigering van 

herregistratie verwaarloosde Rusland deze plicht. Verder handelde het niet te goeder trouw.
147
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3.3.4 Positieve verplichting tot bescherming van geloofsgemeenschappen 

 

Naast de plicht van de Staat om zich te onthouden van (onrechtmatige) interventie 

binnen een geloofsgemeenschap, rust op de Staat ook de positieve verplichting om een 

geloofsgemeenschap indien nodig te beschermen, bijvoorbeeld als een godsdienstige 

minderheid zich niet kan beschermen tegen lasterlijke aantijgingen.
148

 Een gebrek aan 

bescherming tegen bijvoorbeeld godslastering kan een inbreuk vormen op het door artikel 9 

EVRM beschermde recht op godsdienstvrijheid. 

Een vrij recent voorbeeld hiervan betreft de zaak Gldani c.s./Georgië.
149

 Het ging hierbij om 

een lokale geloofsgemeenschap behorend tot de Jehovah’s Getuigen in Georgië waarvan de 

leden – blijkens het arrest van het EHRM – tijdens een religieuze bijeenkomst werden 

aangevallen, vernederd en mishandeld, en waarbij ook de religieuze literatuur in beslag werd 

genomen en verbrand, terwijl de leden werden gedwongen naar het vuur te kijken.
150

 De 

nationale autoriteiten in Georgië ondernamen echter in het geheel geen actie naar aanleiding 

van de klachten van deze gelovigen: de klachten lieten hen totaal onverschillig. De 

mogelijkheden om hun recht op godsdienstvrijheid bij de nationale rechter af te dwingen, 

waren deze gelovigen ontnomen.  

Het EHRM overwoog dat deze afwezigheid van overheidsingrijpen de deur openzette voor 

religieus geweld op grote schaal.
151

 Het EHRM overwoog dat de autoriteiten, door deze 

inactiviteit in de genoemde omstandigheden, niet hadden voldaan aan hun plicht om 

noodzakelijke maatregelen te nemen om te verzekeren dat de groep aanvallers (‘orthodoxe 

extremisten’) de geloofsgemeenschap zou tolereren en de Jehovah’s Getuigen in staat zou 

stellen hun recht op vrijheid van godsdienst vrijelijk uit te oefenen.
152

 

Dit betekent echter niet dat de overheid onder alle omstandigheden religieuze minderheden 

moet vrijwaren van kritiek en spot door anderen. Dergelijke gedragingen vormen namelijk 

geen inbreuk op de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging. Alleen extreme vormen 

waarbij de uitoefening van dit grondrecht onmogelijk wordt gemaakt, vraagt erom dat de 

Staat deze vormen bestrijdt teneinde de uitoefening van het grondrecht mogelijk te maken.
153

 

Het Gldani c.s./Georgië-arrest is van dat laatste een voorbeeld. 

 

3.3.5 Conclusies 

 

Inzake het recht op uitoefening van het recht op godsdienstvrijheid in collectief 

verband heeft het EHRM in verschillende arresten een aantal piketpalen geslagen. Daarbij zijn 

de (verdragsrechtelijke) verplichtingen van de staten ten aanzien van religieuze 

gemeenschappen nader uitgewerkt. Zo heeft een religieuze gemeenschap een zelfstandige – 
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en dus niet een van haar leden afgeleide – aanspraak op de rechten en vrijheden die in het 

EVRM zijn gewaarborgd, in het bijzonder het recht op vrijheid van godsdienst. Daartoe 

behoort – in het verlengde van artikel 11 EVRM – ook het recht op vrijheid van organisatie 

van de eigen gemeenschap. Dit recht ontzegt aan de Staat de bevoegdheid om te oordelen of 

de godsdienst of levensovertuiging en de middelen om die te uiten, zijn gelegitimeerd. Dat is 

aan de religieuze gemeenschap zélf.  

Een belangrijk onderdeel van de organisatievrijheid is dat de religieuze gemeenschap 

autonoom is en rechtspersoonlijkheid kan verwerven. De religieuze gemeenschap moet dit als 

zodanig kunnen zonder daarbij gebruik te hoeven maken van hulprechtspersonen. De 

mogelijkheid om hulprechtspersonen te gebruiken maakt het gebrek aan een eigen rechtsvorm 

niet goed, zo blijkt uit het arrest Jehovah’s Getuigen/Oostenrijk (zie paragraaf 3.3.2). 

Daarbij rust op de verdragsstaten steeds een doelnorm. Die norm houdt in dat de Staat 

pluralisme en tolerantie moet waarborgen. Daartoe moet hij onpartijdig en neutraal zijn en de 

condities scheppen waarin verschillende religieuze gemeenschappen vreedzaam naast elkaar 

kunnen bestaan. Dit behelst enerzijds de plicht tot onthouding van overheidsinterventie in de 

organisatie van religieuze gemeenschappen en anderzijds de plicht tot ingrijpen als religieuze 

minderheden door anderen worden belemmerd in de uitoefening en verwezenlijking van hun 

recht op godsdienstvrijheid. 

 

3.4 Toegestane beperkingen 

 

Artikel 9 lid 2 EVRM ziet op de mogelijkheid voor de verdragsstaat om het recht op 

godsdienstvrijheid te beperken. Deze beperkingen zijn aan voorwaarden gebonden. De 

redactie van het tweede lid van artikel 9 EVRM vertoont overigens op veel punten gelijkenis 

met de beperkingsclausules van de artikelen 8, 10 en 11 EVRM. Jurisprudentie waarin een 

beperking zoals omschreven in een van die artikelen wordt uitgelegd, is daarom onder 

omstandigheden ook relevant voor de uitleg van de beperkingen genoemd in artikel 9 lid 2 

EVRM. 

In artikel 9 lid 2 EVRM worden drie voorwaarden genoemd waaraan een beperking op de 

godsdienstvrijheid moet voldoen. Die voorwaarden zijn cumulatief: aan alle voorwaarden 

moet zijn voldaan, anders is de beperking niet toegestaan. De drie voorwaarden zijn: 

- de beperking moet bij de wet zijn voorzien; 

- de beperking moet een legitiem doel hebben; 

- de beperking moet – met het oog op die doelstelling – noodzakelijk zijn in een 

democratische samenleving. 

 

3.4.1 Beperking bij de wet voorzien 

 

De eerste voorwaarde betreft dat de beperking bij de wet moet zijn voorzien. In de 

arresten Sunday Times/Verenigd Koninkrijk
154

 en Jehovah’s Getuigen/Frankrijk
155

 heeft het 

EHRM een nadere uitleg gegeven aan deze voorwaarde. Blijkens eerstgenoemd arrest wordt 
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onder ‘wet’ – naast geschreven recht – ook ongeschreven recht verstaan. Het Britse in vaste 

jurisprudentie erkende concept van ‘contempt of court’ dat kennelijk ongeschreven recht 

betreft, is aldus ook aan te merken als ‘wet’.
156

 Onder wet wordt zowel wetgeving in formele 

als in materiële zin begrepen.
157

 

Daarnaast moet de beperking die bij de wet is voorzien, voldoen aan twee subvoorwaarden. 

De eerste is dat de wet waarop de beperking rust, voldoende kenbaar moet zijn voor de 

justitiabele. De burger moet in staat zijn een indicatie te hebben dat in een bepaalde casus de 

bewuste rechtsregels van toepassing zijn. De tweede subvoorwaarde is dat de norm slechts 

dan als ‘wet’ kan worden beschouwd als deze met voldoende precisie is omschreven, zodat de 

justitiabele zich in zijn gedrag hiernaar kan richten. Hij moet tot op zekere hoogte de 

consequenties van zijn gedragingen kunnen voorzien, al hoeven die consequenties ook weer 

niet met absolute zekerheid te kunnen worden voorzien.
158

 Het arrest Jehovah’s 

Getuigen/Frankrijk onderstreept dat deze voorwaarden ook ten aanzien van religieuze 

gemeenschappen – ook als die in het nationale recht zijn aangeduid als ‘sekte’ – gelden. In 

casu betrof het Jehovah’s Getuigen die – volgens deze groepering – op grond van het rapport 

waarin zij als sekte werd betiteld, werd gemarginaliseerd. Zo vond een belastingcontrole 

plaats naar aanleiding waarvan zij een aanvullende belastingaanslag ontving van circa € 45 

miljoen. De Jehovah’s Getuigen weigerde de giften op te geven die zij in een eerdere periode 

had ontvangen, omdat zij meende te vallen onder de belastingvrijstelling voor liturgische en 

religieuze gemeenschappen. Het EHRM was van oordeel dat de belastingwet op grond 

waarvan de belasting werd geheven geen details gaf omtrent de heffingsplichtige begiftigde: 

het was onmogelijk om te weten of hieronder ook juridische entiteiten vielen. Pas jaren later 

werd dit van regeringswege verduidelijkt. Daarnaast was het kennelijk nieuwe voorschrift dat 

inhield dat bepaalde giften openbaar werden gemaakt, moeilijk te voorzien. Voorheen waren 

giften bovendien vrijgesteld van een verplichting deze aan te geven.
159

  

 

De wet moet aldus een zekere mate van bescherming bieden tegen willekeurige 

inbreuken op het recht op godsdienstvrijheid. Die rechtsbescherming kan bijvoorbeeld bestaan 

uit een voldoende nauwkeurige afbakening van de bevoegdheid van een overheidsorgaan om 

in te grijpen en uit de procedurevoorschriften ten aanzien van de wijze waarop deze 

bevoegdheid kan worden uitgeoefend.
160

 

 

3.4.2 Legitiem doel 

 

De tweede voorwaarde is dat de beperking een legitiem doel moet hebben. Onder een 

legitiem doel wordt verstaan een doel als genoemd in artikel 9 lid 2 EVRM: het gaat dan dus 
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om “de openbare veiligheid, de bescherming van de openbare orde, de gezondheid of de 

goede zeden of om de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen”.
161

  

Ten aanzien van de beoogde doelstellingen en het gewicht dat een verdragsstaat aan 

zo’n doel toekent, bestaat een zogenoemde margin of appreciation.
162

 Verdragsstaten hebben 

daarin een zekere mate van beoordelingsruimte. Deze beoordelingsruimte is variabel. Bij 

bijvoorbeeld de absolute basisrechten, zoals het recht op leven en het verbod op foltering, is 

die ruimte minimaal. Bij andere rechten, bijvoorbeeld bij sociaaleconomische afwegingen en 

zeker als daarover geen consensus binnen Europa bestaat, hebben de verdragsstaten meer 

ruimte. De achtergrond van deze doctrine is gelegen in het feit dat het EHRM een 

bovennationale rechter is die subsidiair en op afstand van de nationale autoriteiten toezicht 

houdt en oordeelt. Daarbij houdt het EHRM rekening met de nationale en culturele eigenheid 

van de verdragsstaten. Ook geeft het EHRM een minimumnorm: de nationale wetgever dient 

zelfstandig de eigen regelgeving aan het EVRM te toetsen: die kan dus boven dat minimum 

liggen.
163

  

 

Mede aan de hand van de beoogde doelstellingen en de beoordelingsruimte die een 

verdragsstaat heeft, wordt vastgesteld of de beperking noodzakelijk is in een democratische 

samenleving.  

 

Bij de navolgende bespreking van de derde voorwaarde worden enkele arresten 

besproken waarin het EHRM die afweging maakt. Ook komt daarin aan de orde dat de 

beperking evenredig moet zijn aan het beoogde doel.
164

 

 

3.4.2.1 Arrest Lautsi/Italië 

Het arrest Lautsi/Italië heeft onder meer betrekking op de neutraliteit van de Staat 

tegenover verschillende godsdiensten en levensbeschouwingen.
165

 Daarbij komt aan de Staat 

blijkens dit arrest een ruime margin of appreciation toe.  

De aanleiding voor dit arrest was dat in openbare scholen in Italië kruisbeelden in klaslokalen 

hingen. Mevrouw Lautsi beklaagde zich hierover: haars inziens vormde dit een inbreuk op 

haar recht op godsdienstvrijheid en pluralisme in het onderwijs. De Staat sprak hiermee 

immers zijn voorkeur voor een bepaalde religie uit.  
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Mevrouw Lautsi werd aanvankelijk door de gewone kamer van het EHRM unaniem in het 

gelijk gesteld: deze kwam tot de conclusie dat sprake was van een schending van artikel 9 

EVRM, mede omdat een kruisbeeld een krachtig extern symbool zou zijn dat de neutraltieit 

van het openbaar onderwijs geweld zou aandoen.
166

 

De Grote Kamer van het EHRM echter herhaalde zijn omschrijving van neutraliteit van de 

Staat als verdragsverplichting; op de Staat rust de plicht tot neutraliteit en onpartijdigheid. Dat 

houdt in dat de Staat de verantwoordelijkheid heeft om, neutraal en onpartijdig, de uitoefening 

van verschillende godsdiensten en levensovertuigingen te verzekeren. Daarbij heeft de Staat 

als taak te helpen de openbare orde, religieuze harmonie en tolerantie in een democratische 

samenleving te handhaven.
167

 Het EHRM stelde vast dat een crucifix voor alles een religieus 

symbool is.
168

 

 

Als het gaat om onderwijs heeft de Staat tot taak de mogelijkheid van pluralisme te 

waarborgen. Daarbij is het de Staat verboden om een vorm van indoctrinatie te beogen die 

zou kunnen worden aangemerkt als een niet-respecteren van de religieuze en filosofische 

overtuigingen van de ouders. Een crucifix is echter een passief symbool waaraan niet-

verplicht onderwijs over het christendom is verbonden. Daarbij staat de schoolomgeving open 

voor andere religieuze symbolen, zoals de islamitische hoofddoek, en wordt aan (de 

uitoefening van) andere religies ook ruimte en aandacht besteed zoals de (islamitische) 

ramadan. Verder is er geen sprake van intolerantie jegens anders- of niet-gelovigen.
169

 

De belangrijkste overweging is echter dat het EHRM vaststelde dat de beslissing om 

crucifixen in klaslokalen in het openbaar onderwijs toe te staan, valt binnen de 

beoordelingsruimte of margin of appreciation van de verdragsstaat. Daarbij speelt mee dat 

binnen Europa geen consensus bestaat over de vraag of religieuze symbolen in openbare 

scholen aanwezig mogen zijn.
170

 

 

Hieruit kan worden geconcludeerd dat religieuze symbolen binnen de publieke ruimte 

tot op zekere hoogte zijn toegestaan. Belangrijk daarbij is dat ook andere religieuze symbolen 

zijn toegestaan en dit niet leidt tot een vorm van indoctrinatie van een bepaald geloof. Aan de 

verdragsstaat komt ter zake een ruime beoordelingsvrijheid toe. 

 

3.4.2.2 Vrijheid van organisatie en individu 

Het domein waarbinnen religieuze gemeenschappen autonoom zijn, is niet 

onbegrensd. Artikel 9 lid 2 EVRM geeft als legitiem doel voor beperking van het recht op 

godsdienstvrijheid ook de rechten en vrijheden van anderen. Dat betreft onder 

omstandigheden ook de rechten en vrijheden van de leden van religieuze gemeenschappen. 
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Uitgangspunt is weliswaar dat een individueel lid of een kerkelijke functionaris gebonden is 

aan de regels, bijvoorbeeld een kerkelijke hiërarchie binnen een religieuze gemeenschap, 

maar daarbij geldt steeds de voorwaarde dat de betrokkene de keuzemogelijkheid moet 

hebben om de religieuze gemeenschap te verlaten.
171

 

In de jurisprudentie die in deze paragraaf aan de orde komt, staat voornamelijk het 

spanningsveld centraal tussen enerzijds de vrijheid van het kerkgenootschap om de eigen 

kerkelijke normen binnen de organisatie te handhaven en loyaliteit daaraan af te dwingen, 

versus de vrijheid van aan die kerkelijke organisatie verbonden dragers van een geestelijk 

ambt of functionarissen om hun eigen (privé)leven naar eigen inzichten te leiden. 

In de arresten Schüth/Duitsland en Obst/Duitsland stond de vraag centraal of de 

vrijheid van organisatie van een kerkelijke gemeenschap moest wijken voor het in artikel 8 

EVRM gegarandeerde recht op privé-, familie- en gezinsleven. In de zaak Schüth was de heer 

Schüth jarenlang werkzaam als organist bij een parochie van de RKK in Duitsland. Hij 

scheidde van zijn vrouw en had vervolgens een relatie met een andere vrouw van wie hij een 

kind verwachtte. De parochie kwam hierachter via zijn kinderen die dit in de kinderopvang 

vertelden. De parochie ontsloeg de organist, omdat hij het canoniek recht overtrad. Het 

canoniek recht beschouwt het huwelijk namelijk als onontbindbaar: naar canoniek recht 

pleegde de organist niet alleen overspel, maar ook bigamie.
172

 Het EHRM overwoog 

hieromtrent dat de litigieuze gedragingen van de organist behoren tot het hart van diens 

privéleven.
173

 Anderzijds heeft de heer Schüth jegens de parochie als zijn werkgever een 

loyaliteitsverplichting waarbij zijn recht op een privéleven in zekere zin werd beperkt. Het 

EHRM overwoog dat de beperking van zijn privéleven niet zo ver gaat dat hij bij een 

scheiding nadien in onthouding zou moeten leven. Het EHRM maakte hierbij een weging van 

de relevante rechten, belangen en omstandigheden van enerzijds de heer Schüth en anderzijds 

de kerk. Daarin betrok het EHRM onder andere de omstandigheid dat de heer Schüth beperkte 

mogelijkheden heeft om, gezien zijn bijzondere kwalificaties, werk buiten de kerk te vinden. 

Los daarvan had de heer Schüth zich niet publiekelijk tegen de kerk gekeerd en had hij geen 

leidende positie binnen de kerk.
174

 

Aldus concludeerde het EHRM dat het door artikel 8 EVRM bestreken recht van de heer 

Schüth prevaleerde boven de rechten van de kerk en dat er dus sprake was van een niet 

geoorloofde inbreuk op artikel 8 EVRM.
175

 Uit dit arrest blijkt dat de autonomie van 

kerkelijke instellingen wordt begrensd voor wat betreft de functie-uitoefening van 

werknemers in relatie tot de instelling: het recht op privéleven kan onder omstandigheden 

voorgaan boven de autonomie van de kerkelijke instelling.
176

 

 

In de zaak Obst betrof het een lid van de Mormonenkerk die binnen dit geloof 

opgegroeid en ook getrouwd was. Hij was binnen deze kerk actief, laatstelijk in de positie van 

Directeur Public Relations Europa. Hij was een buitenechtelijke relatie aangegaan die hij 
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vervolgens binnen de kerk opbiechtte. Dat leidde tot zijn ontslag. Het EHRM overwoog 

hieromtrent dat aan het belang van de Mormonenkerk meer gewicht kon worden toegekend 

dan aan de belangen van Obst: voor Obst geldt een hoge loyaliteitsverplichting. Hierbij nam 

het EHRM het feit in ogenschouw dat de heer Obst binnen de Mormonenkerk was opgegroeid 

en wist hoeveel de echtelijke trouw voor de Mormonenkerk betekende; ook zijn 

vooraanstaande positie binnen de Mormonenkerk en de geloofwaardigheid van de kerk 

speelden hierbij een rol. Daarnaast was de heer Obst nog relatief jong waardoor zijn schade 

vanwege dit ontslag beperkt was.
177

 

 

In dezelfde lijn paste ook de uitspraak van het EHRM in de zaak 

Siebenhaar/Duitsland.
178

 In deze zaak ging het om een het ontslag van 

kinderdagverblijfmedewerkster Siebenhaar die werkzaam was bij een kinderdagverblijf van 

een protestantse kerk. Haar arbeidsvoorwaarden bevatten ook bepalingen die ertoe strekten 

dat zij zich loyaal diende op te stellen jegens haar kerkelijke werkgever; het was haar daarom 

niet toegestaan tegelijkertijd lid te zijn of actief te zijn voor organisaties waarvan de 

uitgangspunten op gespannen voet stonden met die van haar werkgever. Siebenhaar was 

echter actief lid geworden van een als sektarische beschouwde geloofsgemeenschap. Het 

EHRM liet hierbij de uitspraak van de nationale rechter in stand die had overwogen dat het 

belang van de geloofwaardigheid van haar kerkelijk werkgever zwaarder woog dan de 

belangen van Siebenhaar. Het EHRM overwoog onder andere ook dat Duitsland een systeem 

van arbeidsgerechten kent waarbij Siebenhaar haar standpunten naar voren heeft kunnen 

brengen die vervolgens zorgvuldig zijn gewogen. 

 

In 2012 heeft het EHRM zich in de zaak Fernández Martinez/Spanje gebogen over de 

vraag of Spanje voorrang moet verlenen aan het recht van Fernández Martinez op respect 

voor zijn persoonlijke levenssfeer (artikel 8 EVRM) boven het recht van de RKK op 

religieuze autonomie.
179

 Het EHRM oordeelde dat de kerk de zending van Fernández 

Martinez, een gehuwde priester, als leraar katholieke godsdienst en zedenleer aan een 

openbare school, niet hoefde te verlengen. Daarbij nam het EHRM in aanmerking dat van 

Fernández Martinez een hoge mate van loyaliteit jegens de kerk mocht worden verlangd. 

Door zijn huwelijk en het verlies van de clericale staat, mocht de kerk besluiten zijn 

aanstelling niet meer te verlengen.
180

 

 

In een oudere zaak, Rommelfanger/Duitsland, was sprake van een arts die werkzaam 

was bij een rooms-katholiek ziekenhuis en zich in een ingezonden brief negatief had 

uitgelaten over het kerkelijk standpunt inzake abortus.
181

 Hierop werd hij ontslagen.  

In casu gaf de ECRM aan dat de (eerste) rechtsvraag die moest worden beantwoord is, of deze 

arts afstand had gedaan van zijn recht op vrijheid van meningsuiting, zoals gegarandeerd 

onder artikel 10 EVRM, vanwege zijn loyaliteitsverplichtingen jegens zijn katholieke 
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werkgever. De ECRM was van oordeel dat de acceptatie van de positie van arts in een 

katholiek ziekenhuis hem niet de verdragsrechtelijke bescherming ontnam.  

Een tweede belangrijke rechtsvraag betrof de vraag of de naar Duits recht 

publiekrechtelijke rechtspersoonlijkheid van de kerk met zich meebrengt dat de Staat 

verantwoordelijk is voor handelingen van de RKK. Het antwoord van de ECRM daarop was 

negatief: de kerk moet beschouwd worden als een non-gouvernementele organisatie in de zin 

van artikel 25 EVRM.  

In het kader van een derde, in dit verband relevante rechtsvraag komen de verplichtingen van 

de Staat erop neer dat de rechterlijke instanties van de Staat moeten waarborgen dat geen 

onredelijke loyaliteitseisen aan de werknemers worden gesteld. In casu volgde de ECRM het 

Duitse Constitutionele Hof dat van oordeel was dat de gestelde eisen niet onredelijk waren, 

omdat de werkgever, in casu de kerk, juist is gestoeld op bepaalde overtuigingen en 

waardeoordelen die voor haar essentieel zijn. Zij heeft zelf het recht die overtuigingen te 

uiten: om dat grondrecht voor de werkgever te kunnen uitoefenen, is het nodig dat zij zekere 

loyaliteitsverplichtingen kan opleggen aan haar werknemers. Daarbij moet sprake zijn van een 

redelijke verhouding tussen de maatregelen die betrekking hebben op de vrijheid van 

meningsuiting, de aard van het werk en het belang van het onderwerp voor de werkgever. 

 

Het voorgaande houdt dus in dat voor een (personeels)lid van of functionaris binnen 

een religieuze gemeenschap de binnen die gemeenschap geldende normen in beginsel bindend 

zijn: diens grondrechten wijken tot op zekere hoogte voor het recht van de 

geloofsgemeenschap om de organisatie naar eigen (religieuze) inzichten vorm te geven.  

Onder omstandigheden kan dit soms anders zijn: de betrokkenen zijn immers niet zelden in 

belangrijke mate afhankelijk, bijvoorbeeld qua inkomen en werk, van die gemeenschap. De 

religieuze gemeenschap kan de betrokkene dan ook niet onder alle omstandigheden onverkort 

houden aan diens loyaliteitsplicht jegens de gemeenschap.  

Hierbij spelen aan de zijde van de religieuze gemeenschap meer factoren een rol. Een eerste 

factor is de aard en inhoud van het werk: aan een tuinman of schoonmaker kunnen in het 

algemeen minder vergaande loyaliteitseisen worden gesteld dan aan een priester of predikant 

die bij uitstek de kerkelijke standpunten behoort te vertolken en voor te leven. Een tweede 

factor is het belang van het onderwerp ten aanzien waarvan de loyaliteit wordt gevraagd voor 

de religieuze gemeenschap: als het onderwerp voor de religieuze gemeenschap wezenlijk is en 

het hart van haar belijden raakt, zal de loyaliteitseis verdergaand mogen zijn dan ten aanzien 

van onderwerpen waarover de religieuze gemeenschap minder uitgesproken is. Een derde 

factor is dat, indien de betrokkene kerkelijke normen overtreedt, men bij het opleggen van 

sancties zoals ontslag, óók de belangen, (grond)rechten en omstandigheden van de betrokkene 

moet meewegen. Ten slotte moet de geloofsgemeenschap de ruimte bieden dat de betrokkene 

de band met haar verbreekt. 

 

3.4.3 Noodzakelijk in een democratische samenleving 

 

De derde voorwaarde is dat de beperking noodzakelijk moet zijn in een democratische 

samenleving, gelet op het beoogde doel. Deze voorwaarde valt uiteen in twee 

subvoorwaarden. De eerste subvoorwaarde is dat sprake moet zijn van een dringende 
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maatschappelijke behoefte aan die beperking. De tweede subvoorwaarde is dat de door de 

Staat aangevoerde gronden relevant, voldoende en proportioneel moeten zijn. Het EHRM 

toetst overigens niet consequent aan al deze subvoorwaarden.
182

 Concrete omstandigheden 

van de zaak leiden ertoe dat het EHRM ook andere voorwaarden toetst. De historische context 

en de bijzonderheden van elke godsdienstige overtuiging kan bijvoorbeeld ook relevant zijn 

bij de beoordeling of een nationale maatregel in overeenstemming is met artikel 9 lid 2 

EVRM.
183

 

 

3.4.3.1 Dringende maatschappelijke noodzaak 

Ten aanzien van de eerste voorwaarde, namelijk de ‘dringende maatschappelijke 

noodzaak’, heeft het EHRM in de zaak Church of Scientology/Rusland het volgende 

opgemerkt.
184

 Het EHRM overwoog uitdrukkelijk dat de uitleg van het begrip ‘dringende 

maatschappelijke noodzaak’ niet mag worden opgerekt tot ‘nuttig’ of ‘wenselijk’. 

Uitzonderingen op de hoofdregel van vrijheid van organisatie moeten beperkt worden 

uitgelegd en voor die uitzonderingen moeten dan ook overtuigende en dwingende redenen 

bestaan die de beperkingen rechtvaardigen.
185

 De bevoegdheid van de Staat om het recht op 

godsdienstvrijheid te beperken, moet spaarzaam en alleen worden gebruikt ter bescherming 

van de Staat en zijn burgers tegen organisaties die hen in gevaar zouden kunnen brengen.
186

 

 

In het Serif-arrest werden expliciet de eerste twee subvoorwaarden genoemd.
187

 In 

deze uitspraak gaf het EHRM aan dat als een dringende maatschappelijke noodzaak niet kan 

worden aangemerkt het wegnemen van spanningen tussen of binnen godsdienstige 

groeperingen door pluralisme uit te bannen en religieuze gemeenschappen onder een verenigd 

leiderschap te brengen.
188

 Pluralisme is juist een onlosmakelijk gevolg van een democratische 

samenleving waarbinnen de in artikel 9 EVRM genoemde rechten worden uitgeoefend. Het is 

dan niet de taak van de autoriteiten om – teneinde spanningen te vermijden – pluralisme te 

verbieden. De autoriteiten moeten dan juist aansturen op tolerantie tussen de wedijverende 

religieuze groepen. 

 

3.4.3.2 Voldoende en objectieve rechtvaardiging en proportionaliteitsvereiste 

De tweede subvoorwaarde betreft de eis van een voldoende en objectieve rechtvaardiging en 

proportionaliteit. Deze eis houdt in dat de Staat voldoende en overtuigende argumenten moet 

aanvoeren waarom de door hem gemaakte beperking in een democratische samenleving 

noodzakelijk is. De eis van proportionaliteit hangt hiermee samen. Er kunnen echter ook nog 
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andere argumenten een rol spelen, bijvoorbeeld het verband tussen enerzijds een 

democratische samenleving en anderzijds pluralisme.
189

 

In het arrest Jehovah’s Getuigen/Oostenrijk oordeelde het EHRM dat op deze grond 

sprake was van een ontoelaatbare beperking van het recht op godsdienstvrijheid waarmee 

artikel 9 EVRM was geschonden. De reden hiervoor was dat de Jehovah’s Getuigen pas na 

twintig jaar werd erkend als kerkgenootschap. Het argument van Oostenrijk dat men gebruik 

kon maken van hulprechtspersonen om het gebrek aan rechtspersoonlijkheid in die periode te 

compenseren, was niet relevant en evenmin voldoende om die beperking te rechtvaardigen.
190

 

Ook in het Leger des Heils-arrest overwoog het EHRM met betrekking tot het recht op 

collectieve uitoefening van de godsdienstvrijheid dat geen redelijke en objectieve 

rechtvaardiging door Rusland was gegeven voor een verschillende behandeling tussen Russen 

en buitenlanders.
191

 

 

In verband hiermee is een arrest van de Hoge Raad van belang betreffende een 

hoeveelheid Ayahuasca (verdovende thee) die in beslag was genomen.
192

 De eigenaresse was 

aanhanger van de Santo Daime-geloofsgemeenschap waarbinnen de Ayahuasca als sacrament 

wordt gebruikt. In Nederland is deze vloeistof verboden op grond van de Opiumwet: de thee 

bevat namelijk verboden ingrediënten. De rechtsvraag was of het in de Opiumwet opgenomen 

verbod op bezit van deze vloeistof moest wijken voor het recht van de eigenaresse om met 

deze vloeistof haar godsdienst te kunnen belijden. De Hoge Raad overwoog dat het verbod op 

deze vloeistof een beperking is op de vrijheid van godsdienst van de eigenaresse die in het 

belang van de bescherming van de gezondheid noodzakelijk is in een democratische 

samenleving.  

Naar aanleiding van het hiertegen ingestelde beroep bij het EHRM, oordeelde het EHRM dat 

het gebruik van Ayahuasca weliswaar viel onder het door artikel 9 EVRM bestreken recht op 

vrijheid van godsdienst, maar dat de door de Nederlandse Staat in de Opiumwet opgenomen 

beperking hierop toelaatbaar was.
193

  

In een andere kwestie waarin Ayahuasca een rol speelde, hadden de Rechtbank Amsterdam en 

het Gerechtshof Amsterdam anders geoordeeld: zij overwogen dat het recht op vrijheid van 

godsdienst voorrang had boven het in de Opiumwet neergelegde verbod; daarom ontsloegen 

zij de betrokkene van alle rechtsvervolging.
194

  

Deze lijn is – ook na de uitspraak van het EHRM – voortgezet door de Rechtbank Noord-

Holland: zij liet het recht op vrijheid van godsdienst en het gebruik van Ayahuasca prevaleren 

boven het door de Opiumwet beschermde belang van de volksgezondheid. Hierbij kende de 

rechtbank met name ook betekenis toe aan de omstandigheid dat het sacrament in kleine 
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hoeveelheden genuttigd wordt en het vervoer, de opslag en het gebruik door het 

kerkgenootschap met de nodige waarborgen was omgeven.
195

 Overigens werd een vordering 

om de Staat te verbieden Ayahuasca in beslag te nemen, in een kort geding afgewezen.
196

 

Onder het vereiste van proportionaliteit wordt verstaan dat elke beperking evenredig 

dient te zijn aan het vooropgestelde legitieme doel, inclusief de bescherming van de rechten 

van anderen.
197

 De beoordelingsruimte van de Staat speelt bij het antwoord op de vraag of een 

beperking proportioneel is, een belangrijke rol. De vraag is dan meestal of de beperking 

proportioneel is, gelet op het door de Staat beoogde legitieme doel. Ten aanzien van die 

doeleinden kunnen Staten verschillende accenten leggen. Mede gelet op de tussen de 

verdragsstaten onderling uiteenlopende kerk-staatverhoudingen (bijvoorbeeld Frankrijk met 

een laïcistisch systeem en het Verenigd Koninkrijk met een staatskerk) is er behoefte om de 

verschillen in waardering van godsdienst tot uitdrukking te kunnen brengen. 

Dit blijkt uit het Turkse hoofddoekverbod.
198

 Daarin laat het EHRM aan Turkije een zeer 

ruime marge, gelet op het secularisme dat ten grondslag ligt aan de Turkse Staat waarbij 

Turkije een strikte handhaving van neutraliteit – onder meer door het hoofddoekverbod – 

noodzakelijk vindt. Het EHRM achtte dit een toelaatbare beperking van de godsdienstvrijheid. 

 

In het hierboven reeds aangehaalde arrest van The Sunday Times daarentegen heeft het 

EHRM geoordeeld dat de hierboven genoemde margin of appreciation niet onbeperkt is.
199

 

Het EHRM ziet erop toe dat het nationaal gevoerde beleid verenigbaar is met de 

verdragsverplichtingen. Dit toezicht van het Hof is niet beperkt tot de vraag of de Staat zijn 

bevoegdheid redelijk, zorgvuldig en te goeder trouw heeft uitgeoefend. Ook een verdragsstaat 

blijft onderworpen aan het toezicht van het Hof ten aanzien van de verenigbaarheid van haar 

gedrag met de bevoegdheden die de verdragsstaat heeft gekregen op het gebied van de 

beoordelingsruimte.
200

 Los van die begrensde beoordelingsruimte is een beperking in een 

democratische samenleving slechts nodig als die beantwoordt aan een dringende 

maatschappelijke behoefte, als die evenredig is aan het legitieme doel en als de ter 

rechtvaardiging aangevoerde gronden relevant zijn en voldoen aan de overige in het 

verdragsartikel genoemde voorwaarden.
201

 Hierbij speelt ook de impact die de beperking 

heeft op de justitiabelen die hierdoor worden geraakt, een rol. 

 

3.5 Conclusies 

 

In dit hoofdstuk is ingegaan op het collectieve aspect van het recht op 

godsdienstvrijheid, zoals verwoord in artikel 9 EVRM. Naast de gebruikelijke en traditionele 
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uitingen van een geloofspraktijk vallen onder dit recht ook uitingen die niet direct als zodanig 

herkenbaar zijn, maar waarvan de betrokkene wel aannemelijk kan maken dat dit uitingen van 

zijn godsdienst of levensbeschouwing betreft. Dat geldt overigens niet ten aanzien van 

algemene neutrale wetgeving zoals verkeersregels en belastingen: een beroep op artikel 9 

EVRM slaagt dan niet. 

 

Ten aanzien van de collectieve dimensie heeft het EHRM een doelnorm geformuleerd 

voor de verdragsstaten: deze houdt in dat zij pluralisme en tolerantie moeten waarborgen. Zij 

moeten dit doen door zich neutraal en onpartijdig op te stellen. Daartoe moeten zij zich op een 

aantal vlakken, in het bijzonder op het vlak van de organisatie van religieuze 

gemeenschappen, onthouden van inmenging in de interne aangelegenheden van die 

gemeenschappen. Ook moeten zij religieuze gemeenschappen de mogelijkheid bieden als 

zodanig – dus zonder dat men daartoe gebruik moet maken van hulprechtspersonen – 

rechtspersoonlijkheid te verkrijgen.  

 

Staten kunnen het recht op godsdienstvrijheid beperken. Artikel 9 lid 2 EVRM somt 

een drietal cumulatieve hoofdvoorwaarden op waaraan een beperking op het recht op 

godsdienstvrijheid moet voldoen. De eerste hoofdvoorwaarde houdt in dat de beperking bij de 

wet moet zijn voorzien. Daaronder valt ook het ongeschreven recht en wetgeving in materiële 

zin. Belangrijk is dat de beperking voldoende moet zijn gepreciseerd, opdat de justitiabele zijn 

gedrag daarop kan afstemmen en dit ook tijdig kan doen. De tweede hoofdvoorwaarde houdt 

in dat de beperking een legitiem doel heeft. De legitieme doeleinden zijn opgesomd in artikel 

9 lid 2 EVRM. Een belangrijke kanttekening hierbij is dat de verdragsstaten een zekere 

beoordelingsruimte hebben om een dergelijk doel te bepalen. Soms kan sprake zijn van 

botsing met grondrechten van leden of functionarissen van een religieuze gemeenschap. In 

dergelijke situaties is het uitgangspunt dat de binnen de religieuze gemeenschap geldende 

normen bindend zijn: de rechten en vrijheden van haar leden en functionarissen wijken dan in 

beginsel voor die van de gemeenschap. De religieuze gemeenschap kan echter niet onder alle 

omstandigheden loyaliteit afdwingen. Ook de belangen en grondrechten van het betrokken 

kerklid, bijvoorbeeld de door artikel 8 EVRM beschermde rechten, zullen in een rechterlijk 

oordeel daarover worden betrokken. De derde hoofdvoorwaarde behelst dat de beperking 

noodzakelijk moet zijn in een democratische samenleving. Daarbij heeft het EHRM een 

tweetal subvoorwaarden ontwikkeld. Zo moet ten eerste sprake zijn van een dringende 

maatschappelijke noodzaak; het nut of de wenselijkheid van een beperking is onvoldoende. 

Uitzonderingen op de organisatievrijheid voor religieuze gemeenschappen moeten beperkt 

worden uitgelegd. Ten tweede moet de beperking proportioneel, en voldoende en objectief 

gerechtvaardigd zijn. Deze eis hangt samen met de beoordelingsruimte van de Staat ten 

aanzien van het beoogde doel. Zo is het Turkse hoofddoekverbod toelaatbaar, omdat Turkije 

een strikte handhaving van neutraliteit voorstaat. De Staat moet daarnaast een voldoende en 

objectieve rechtvaardiging kunnen geven voor de noodzaak van de beperking in een 

democratische samenleving. 
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Hoofdstuk 4 

Gelijke behandeling van kerkgenootschappen  

 

4.1 Inleiding 

 

Dit hoofdstuk gaat nader in op het beginsel van gelijke behandeling van 

kerkgenootschappen door de overheid. Daarbij wordt dit beginsel besproken aan de hand van 

artikel 14 EVRM. Zoals in hoofdstuk 3 reeds is aangegeven, is het EVRM voor de 

Nederlandse rechtspraktijk belangrijk. Bovendien zijn bij mijn weten in de recente 

Nederlandse geschiedenis geen gevallen bekend waarbij de overheid kerkgenootschappen 

onderling ongelijk heeft behandeld en die tevens hebben geleid tot specifiek Nederlandse 

jurisprudentie. Dit hoofdstuk bespreekt daarom dit vraagstuk aan de hand van jurisprudentie 

van het EHRM. 

 

Het beginsel van gelijke behandeling van kerkgenootschappen lijkt zo voor de hand te 

liggen dat het niet altijd in de literatuur wordt genoemd als onderdeel van het beginsel van de 

scheiding van kerk en staat. Regelmatig wordt bij de omschrijving van dit beginsel volstaan 

met verwijzing naar de beginselen van overheidsneutraliteit en het verbod op zeggenschap 

van overheid en kerkgenootschappen in elkaars aangelegenheden. Toch is een gelijke 

behandeling van kerkgenootschappen geen vanzelfsprekendheid. Er kunnen gronden zijn die 

een verschillende behandeling van kerkgenootschappen door de overheid rechtvaardigen. In 

Duitsland wordt bijvoorbeeld onderscheid gemaakt tussen kerkgenootschappen mét 

publiekrechtelijke status en kerkgenootschappen die die status niet hebben verworven. 

Kerkgenootschappen met publiekrechtelijke status genieten een reeks privileges die andere 

kerkgenootschappen ontberen. In Nederland worden kerkgenootschappen soms ook 

verschillend behandeld door de overheid. Voorbeelden hiervan zijn de subsidiëring van 

ambtsopleidingen van sommige kerkgenootschappen, of fiscale voordelen die aan bepaalde 

kerkgenootschappen worden toegekend.
202

 In dergelijke gevallen maakt de overheid 

onderscheid tússen kerkgenootschappen. 

Los daarvan is ook sprake van een onderscheid tussen geloofsgemeenschappen die hebben 

gekozen voor de rechtsvorm kerkgenootschap enerzijds, en geloofsgemeenschappen die 

hebben gekozen voor de rechtsvorm van bijvoorbeeld een vereniging of stichting anderzijds.  

Van Bijsterveld relativeert overigens de waarde van het beginsel van gelijke behandeling van 

kerkgenootschappen.
203

 Zij geeft aan dat het beginsel van gelijke behandeling op grond van 

godsdienst vooral van belang is voor het individu. Bij godsdiensten heeft het vooral betekenis 

in bestuursrechtelijke zin, namelijk als het gaat om de toepassing van een bepaalde wettelijke 

regel. Voor het overige acht zij een zekere differentiatie tussen godsdienstige stromingen – en 

daarmee dus ook kerkgenootschappen – onvermijdelijk. 

                                                 
202

 Zie ook hoofdstuk 14. De zogenoemde ANBI-status: kerkgenootschappen zijn dan tevens ‘algemeen nut 

beogende instellingen’ in fiscale zin. 
203

 S.C. van Bijsterveld, Overheid en godsdienst. Herijking van een onderlinge relatie, Nijmegen: Wolf Legal 

Publishers 2008, p. 112.  



64 

 

Paragraaf 2 gaat in op de uitleg en toepassing van artikel 14 EVRM door het EHRM. 

Daarbij komt ook het Twaalfde Protocol bij het EVRM aan de orde. Op grond van dit 

protocol kan een justitiabele zich direct op het gelijkheidsbeginsel beroepen zonder dat 

samenhang met een ander grondrecht noodzakelijk is. Paragraaf 3 bespreekt enkele arresten 

waarbij het gelijkheidsbeginsel in relatie tot de behandeling van verschillende religieuze 

gemeenschappen aan de orde komt. Paragraaf 4 sluit af met enkele concluderende 

opmerkingen. 

 

4.2 Verdragsrechtelijk kader 

 

Nederland heeft zich gecommitteerd aan verschillende verdragen waarin het 

gelijkheidsbeginsel is vastgelegd. Hierbij kan worden gedacht aan het EVRM en EU-

gemeenschapsrecht en artikel 26 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke 

rechten (IVBPR). In het kader van dit onderwerp beperk ik mij tot het EVRM. De hieromtrent 

relevante bepalingen zijn artikel 14 EVRM en de artikelen 1 en 3 van het Twaalfde Protocol 

bij het EVRM.
204

 

 

Artikel 14 EVRM bevat geen algemeen discriminatieverbod. Het daarin vervatte 

discriminatieverbod is beperkt tot de genoemde rechten en vrijheden in het EVRM: het moet 

daarom altijd in combinatie met een genoemd recht of vrijheid in het EVRM, bijvoorbeeld het 

in artikel 9 EVRM vervatte recht op godsdienstvrijheid, worden aangevoerd. Dat is anders bij 

artikel 26 IVBPR en artikel 1 Gw die een zelfstandig discriminatieverbod bevatten.
205

 Omdat 

inmiddels ook voor Nederland het Twaalfde Protocol bij het EVRM in werking is getreden, 

kent het EVRM – op grond van de schakelbepaling in artikel 3 Twaalfde Protocol – nu ook 

een autonoom discriminatieverbod.
206

 

 

Het in artikel 14 EVRM vervatte non-discriminatiebeginsel legt in elk geval aan de 

overheid de plicht op zich te onthouden van discriminatie. Het EHRM heeft tot op heden geen 

aanleiding gezien in artikel 14 EVRM een positieve verplichting te lezen voor een 

verdragsstaat om maatregelen te nemen om discriminatie uit te bannen.
207

 Daarbij speelt ook 

de margin of appreciation een rol, ofwel de beoordelingsruimte, die aan een verdragsstaat 

toekomt. Goedertier acht het overigens niet uitgesloten dat het EHRM uit dit artikel in de 

toekomst wél die verplichtingen afleidt.
208

 In het kader van het Twaalfde Protocol is denkbaar 

dat aan een verdragsstaat specifieke positieve verplichtingen worden opgelegd als 
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bijvoorbeeld sprake is van een lacune in wetgeving ten aanzien van de bescherming tegen 

discriminatie.
209

 

Positieve actie was reeds naar het oordeel van het EHRM – en is dus in de Preambule bij het 

Twaalfde Protocol EVRM bevestigd – in beginsel toegestaan.
210

 Daarbij werd onder 

‘positieve actie’ verstaan het nemen van maatregelen die het doel hebben de feitelijke 

gelijkheid van achtergestelde groepen te bevorderen. Positieve actie dient te worden 

onderscheiden van positieve verplichtingen. De overheid heeft namelijk een mogelijkheid – 

en niet een plicht – tot die positieve actie. 

 

4.2.1 Vergelijkbaarheidstoets 

 

Voor de toepassing van artikel 14 EVRM past het EHRM een aantal criteria toe.
211

 Zo 

moet ten eerste sprake zijn van een verschil in behandeling van bepaalde personen of groepen 

in vergelijkbare situaties.
212

 Dit criterium ligt voor de hand. Toch hebben zich ten aanzien 

hiervan vragen voorgedaan waarop het EHRM een antwoord heeft moeten formuleren. Het 

verschil in behandeling dient bijvoorbeeld daadwerkelijk betrekking te hebben op personen of 

groepen, en niet op verschillende soorten bestraffing van verschillende misdrijven; dan is 

immers niet een persoon of groep onderwerp van het verschil in behandeling, maar het 

betreffende misdrijf.
213

 Er moet een zekere analogie zijn tussen de personen en groepen, 

waarbij die analogie moet worden beoordeeld vanuit het referentiekader van de aangevochten 

regeling of beslissing. De te vergelijken groepen of personen hoeven niet identiek aan elkaar 

te zijn. Zo zijn mannen en vrouwen verschillend. Dat hoeft echter niet te betekenen dat een 

vergelijking tussen deze groepen altijd onmogelijk is: als het referentiekader (bijvoorbeeld) de 

regeling van beloning voor werk is, kunnen deze groepen worden vergeleken. Ook kan een 

verschil in behandeling als gevolg van verschillend beleid van verschillende verdragsstaten of 

van verschillen in behandeling als gevolg van het niet ‘gelijktijdig’ bestaan van wetten, niet 

als vergelijkbaar in de zin van artikel 14 EVRM worden aangemerkt.
214

  

Als hoofdlijn in de jurisprudentie van het EHRM kunnen ten aanzien van de vergelijkbaarheid 

twee criteria worden aangelegd.
215

 Het eerste criterium houdt in dat er een vergelijking moet 

worden gemaakt tussen personen of groepen, en het tweede criterium dat die vergelijking 

dient plaats te vinden in het licht van de aangevochten regeling of beslissing.
216

 

 

Naast de vergelijkbaarheidstoets zijn in de jurisprudentie van het EHRM nog een 

aantal criteria ontwikkeld aan de hand waarvan kan worden vastgesteld of sprake is van 

schending van artikel 14 EVRM. Zo zal voor het verschil in behandeling een objectieve en 
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redelijke verantwoording moeten bestaan. Of die objectieve en redelijke verantwoording 

bestaat, wordt beoordeeld aan de hand van een beoordelingsschema dat vergelijkbaar is met 

het schema dat wordt gehanteerd in het kader van artikel 9 lid 2 EVRM.
217

 

 

Hieronder worden deze criteria nader toegelicht. Daarbij zij opgemerkt dat de 

verdragsstaten een bepaalde mate van beoordelingsruimte hebben bij het maken van 

onderscheid en de verantwoording daarvan. De reikwijdte van deze margin of appreciation 

hangt af van de omstandigheden, het onderwerp en de achtergrond van de kwestie.
218

 Deze 

criteria komen hier slechts kort ter sprake, omdat hoofdstuk 3 hieraan aandacht heeft besteed, 

bij de behandeling van (de beperkingscriteria bij) artikel 9 EVRM. 

 

4.2.2 Wettig doel 

 

Het eerste criterium waaraan moet worden voldaan, is dat de Staat met het verschil in 

behandeling een wettig doel nastreeft. Hiertoe is nodig dat de Staat dit doel kan verklaren. Als 

geen specifiek doel wordt nagestreefd, casu quo dat doel niet wordt verantwoord, is dat in 

beginsel een schending van artikel 14 EVRM.
219

 

Bij het nastreven van een ‘wettig doel’ moet rekening worden gehouden met de in een 

democratische samenleving algemeen geldende principes. Ten aanzien van de omschrijving 

van het doel zelf zijn nauwelijks beperkingen: ook overwegingen van ‘algemeen belang’ 

kunnen als wettig doel worden aangemerkt.
220

 

Schending van artikel 14 EVRM op de grond dat een wettig doel ontbreekt, is daarom niet 

snel aan de orde, mits de Staat een wettig doel kan aangeven. 

 

4.2.3 Verschil in behandeling geschikt om doel te bereiken  

 

Het verschil in behandeling moet daarnaast geschikt zijn om het doel te bereiken. Als 

het gemaakte verschil in behandeling niet bijdraagt aan het bereiken van het doel, wordt niet 

voldaan aan het zogenoemde passendheids- of geschiktheidscriterium. Voorbeelden hiervan 

betreffen de zaken van de Jehova’s Getuigen tegen Oostenrijk en Mennonieten tegen 

Hongarije.
221

 Deze zaken komen aan de orde in de paragrafen 4.3.3 en 4.3.4. Daaruit blijkt dat 

een erkenningsregeling op zich wel een wettig doel kan dienen. Het verschillend toepassen 

van de voorwaarden voor erkenning dat resulteert in een verschillende behandeling van 

religieuze gemeenschappen, is daarvoor echter niet noodzakelijk. Op de Staat rust ter zake de 
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bewijslast en de plicht om te verklaren waarom het maken van onderscheid nodig is ter 

verwezenlijking van het beoogde doel.
222

 

 

4.2.4 Proportionaliteitscriterium 

 

Het proportionaliteitscriterium kan worden onderverdeeld in een aantal subcriteria. 

Daarbij kan – in zijn algemeenheid – worden gesteld dat het verschil in behandeling een 

evenredig middel moet zijn om het (wettige) doel te bereiken. Er zal dan sprake moeten zijn 

van een redelijk evenwicht tussen enerzijds de bescherming van het algemeen belang en 

anderzijds de aantasting van de individuele rechten, zoals genoemd in het EVRM. Enkele 

subcriteria die bij de bepaling van het antwoord op de vraag of is voldaan aan het 

proportionaliteitscriterium een rol spelen, zijn het bestaan van alternatieven, het bestaan van 

een zekere consensus op Europees niveau en de eerder genoemde beoordelingsruimte. 

 

Ten aanzien van het voorhanden zijn van alternatieven wordt gedoeld op de vraag of 

met een minder zwaar middel dan de gewraakte verschillende behandeling, het doel ook kan 

worden bereikt. Indien een minder zwaar middel voorhanden is, impliceert dat echter niet 

zonder meer dat niet wordt voldaan aan dit criterium en dat er dus sprake is van een schending 

van artikel 14 EVRM. De verdragsstaten hebben immers een margin of appreciation die 

maakt dat zij in beginsel de vrijheid hebben te kiezen uit de hen ter beschikking staande 

middelen om het beoogde doel te bereiken.
223

 

 

De reikwijdte van de margin of appreciation is overigens geen vast gegeven. De 

beoordelingsruimte is mede afhankelijk van de vraag of op een bepaald beleidspunt een vorm 

van Europese consensus bestaat en daarnaast van de aard van het gebruikte 

onderscheidingscriterium, zoals ras, leeftijd of godsdienst. Als bijvoorbeeld over een bepaalde 

vorm van ongelijke behandeling binnen Europa overeenstemming bestaat over de 

onaanvaardbaarheid ervan, is de beleidsruimte van de Staat die tóch die vorm van ongelijke 

behandeling praktiseert of wil praktiseren, fors kleiner. Voor de beantwoording van de vraag 

of op een bepaald punt Europese consensus bestaat, is een vergelijking met andere staten 

noodzakelijk.
224

 

Ook wordt de margin of appreciation beperkter als sprake is van zogenoemde ‘verdachte’ 

onderscheidingscriteria. Het gaat dan om criteria, zoals het onderscheid naar geslacht of 

nationaliteit, waarover Europese consensus bestaat en waarbij op voorhand sprake lijkt van 

ongeoorloofde discriminatie. Weliswaar heeft de Staat dan nog steeds de mogelijkheid om op 

basis van die criteria onderscheid te maken, maar daarvoor moet hij wel dringende redenen 

(‘compelling reasons’) aanvoeren.
225
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Per saldo is de toepassing van het proportionaliteitscriterium niet sluitend te vangen in 

bepaalde criteria. Een belangrijk uitgangspunt is de beoordelingsruimte die aan een 

individuele verdragsstaat toekomt. Of sprake is van een ruime of juist engere 

beoordelingsruimte is afhankelijk van meer factoren. Enkele daarvan zijn hierboven vermeld. 

 

4.3 Het discriminatieverbod in artikel 14 EVRM 

 

De voorgaande paragraaf besteedde aandacht aan het functioneren van artikel 14 

EVRM, in het bijzonder in de Straatsburgse jurisprudentie. Daarbij is geen aandacht besteed 

aan het functioneren van artikel 14 EVRM op het vlak van godsdienst, dus in combinatie met 

artikel 9 EVRM. Deze paragraaf handelt over de vraag in hoeverre een verdragsstaat 

verschillende godsdiensten of kerkgenootschappen ongelijk mag behandelen, bezien in het 

licht van artikel 14 EVRM. Daarbij worden enkele arresten besproken. Als algemeen kader 

geldt de schets uit de vorige paragraaf. 

 

4.3.1 Heilige kloosters/Griekenland 

 

In deze kwestie was sprake van een aantal kloosters die onderdeel uitmaken van de 

Grieks-Orthodoxe Kerk.
226

 De Grieks-Orthodoxe Kerk en haar onderdelen, zoals kloosters, 

bezitten rechtspersoonlijkheid naar publiek recht. De kerk heeft een eigenstandige, autonome 

positie ten opzichte van de Staat. In de loop der eeuwen hebben de kloosters veel onroerende 

zaken verworven. De Griekse overheid heeft – in het kader van een herverdeling van 

(landbouw)grond – wetgeving uitgevaardigd die de onteigening van een groot deel van die 

gronden regelt.  

Om de gevolgen van die wetgeving te concretiseren, is tussen de Griekse overheid en een 

aantal kloosters een overeenkomst gesloten die behelsde dat de kloosters tachtig procent van 

hun akkerbouwland en tweederde deel van hun weidegronden zouden overdragen aan de Staat 

tegen een derde deel van de waarde. 

 

Tegen deze wetgeving – en de daarop gebaseerde overeenkomst – hebben acht 

kloosters een klacht ingediend bij het EHRM in verband met schending van een aantal 

artikelen van het EVRM. Daarbij hebben van de acht kloosters drie de overeenkomst wel 

ondertekend en vijf  

niet. 

Ten aanzien van de kloosters die de overeenkomst niet hebben ondertekend, overwoog het 

EHRM onder andere dat sprake is van een inbreuk op hun eigendomsrecht zoals bedoeld in 

artikel 1 Eerste Protocol EVRM. De inbreuk is wel gerechtvaardigd, maar in de nationale 

wetgeving die de onteigening regelt, ontbreekt een compensatieregeling die een eerlijk 

evenwicht tot stand brengt tussen enerzijds het algemeen belang van de gemeenschap en 

anderzijds de bescherming van de fundamentele rechten van individuen. De inbreuk op het 

eigendomsrecht van de kloosters is dan ook niet proportioneel.
227
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Ten aanzien van de kloosters die de overeenkomst wél hebben ondertekend, overwoog het 

EHRM onder andere dat geen sprake is van schending van de artikelen 9 en 11 EVRM: het 

gaat in casu namelijk niet om objecten die bestemd zijn voor de eredienst. Aldus is geen 

sprake van een inbreuk op het recht op godsdienstvrijheid.
228

 

 

Ten aanzien van de stelling van de kloosters dat sprake is van een schending van 

artikel 14 EVRM, omdat deze met de Griekse Kerk verbonden kloosters ongelijk werden 

behandeld met kloosters en kerken die behoren tot andere denominaties, overwoog het EHRM 

het volgende. 

Het EHRM verwees ten eerste naar de het arrest Hoffman/Oostenrijk.
229

 In dit arrest bepaalde 

het EHRM dat Oostenrijk onderscheid had gemaakt op grond van religie.
230

 Het maken van 

onderscheid op grond van religie is toegestaan, mits daarvoor een objectieve en redelijke 

rechtvaardigingsgrond aanwezig is. Die grond is aanwezig indien zowel sprake is van een 

legitiem doel als van een redelijk verband qua proportionaliteit tussen enerzijds het 

nagestreefde doel en anderzijds het daartoe ingezette middel.
231

 In de Hoffman-zaak was aan 

dit proportionaliteitsvereiste niet voldaan. 

In casu overwoog het EHRM dat een verschillende behandeling bij de uitoefening van de 

vrijheidsrechten op grond van artikel 14 EVRM niet altijd verboden is. Cruciaal is of aan de 

verschillende behandeling een objectieve en redelijke rechtvaardiging ten grondslag ligt. In 

casu overwoog het EHRM dat die rechtvaardiging niet ontbreekt en artikel 14 EVRM dus niet 

is geschonden.
232

 Deze rechtvaardiging is namelijk gelegen in de nauwe banden tussen de 

Griekse Kerk en een aantal klagende kloosters. De eigendoms- en beheersregeling van die 

nauw met de Griekse Kerk verbonden kloosters verschilt namelijk van die van de niet met de 

Griekse Kerk verbonden kloosters.  

 

4.3.2 RKK te Canea/Griekenland 

 

In casu is sprake van het rooms-katholiek bisdom Kreta waarvan de kathedraal in 

Canea staat. Het gebouw bestaat al sinds de dertiende eeuw. De aanleiding voor het geschil 

was dat twee omwonenden van het terrein waarop de kathedraal staat, een scheidsmuur 

hadden gesloopt. Namens de kerk werd een procedure aanhangig gemaakt strekkende tot, 

onder andere, herstel van de oude toestand en schadevergoeding. De omwonenden brachten 

hiertegen in dat de kerk naar Grieks recht rechtspersoonlijkheid ontbeert. De Griekse rechter 

stelde de omwonenden (uiteindelijk) in het gelijk, omdat de kerk niet conform het Griekse 

burgerlijk recht rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. Omdat geen andere weg tot verkrijging 

van rechtspersoonlijkheid openstaat en – volgens de Griekse rechter – bepalingen omtrent 

religieuze vrijheid geen verkrijging van rechtspersoonlijkheid impliceren, ontbeert de kerk 

rechtspersoonlijkheid. De kerk kon dus niet in rechte optreden. 
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De kerk stelde bij het EHRM dat artikel 6 juncto artikel 14 EVRM zijn geschonden. 

Haar bestaansrecht en rechtspersoonlijkheid waren niet eerder in twijfel getrokken. Zij heeft 

rechtspersoonlijkheid sui generis.
233

 Daarnaast was de kerk van mening dat sprake is van 

discriminatie op grond van religie. Griekenland verweerde zich hiertegen door te stellen dat 

elke geloofsgemeenschap moet voldoen aan de wetten van de Staat om rechtspersoonlijkheid 

te verkrijgen. De Grieks-Orthodoxe Kerk en de Grieks-joodse gemeenschap hadden 

rechtspersoonlijkheid langs publiekrechtelijke weg verkregen. 

 

Het EHRM overwoog dat het niet aan hem is om te beslissen over de vraag of 

rechtspersoonlijkheid naar publiek- dan wel privaatrecht toekomt aan de kerk. Dat is een zaak 

voor de Griekse autoriteiten waarover het EHRM zich niet uitlaat. 

Het EHRM constateerde dat het rooms-katholieke bisdom van Canea weliswaar landerijen en 

gebouwen bezit, maar dat – in tegenstelling tot de joodse gemeenschap en de Grieks-

Orthodoxe Kerk die wél procedures kunnen entameren – aan dat bisdom de mogelijkheid is 

ontnomen zijn eigendommen in rechte te beschermen. 

Het EHRM concludeerde dat sprake is van een schending van artikel 14 EVRM juncto artikel 

6 EVRM: door de weigering van de Griekse rechters om de katholieke kerk van Canea te 

erkennen als rechtspersoon, kon de katholieke kerk niet in rechte optreden. Voor het gemaakte 

onderscheid tussen de katholieke kerk van Canea enerzijds en de Griekse-orthodoxe en joodse 

gemeenschap anderzijds was volgens het EHRM geen objectieve en redelijke rechtvaardiging 

gegeven.
234

  

 

4.3.3 Jehovah’s Getuigen/Oostenrijk 

 

In een derde arrest, namelijk de zaak van de Jehovah’s Getuigen tegen Oostenrijk, 

heeft het EHRM zich (nog eens) expliciet uitgesproken over de vraag of artikel 14 EVRM een 

ongelijke behandeling van kerkgenootschappen toestaat. Omdat dit arrest in het voorgaande 

hoofdstuk al is behandeld, wordt op deze plaats volstaan met de rechtsoverwegingen die 

hierop betrekking hebben.
235

 

Het ging in casu om een door Oostenrijk gehanteerde wachtperiode van tien jaar. Deze 

wachtperiode was voorgeschreven alvorens een religieuze gemeenschap rechtspersoonlijkheid 

naar publiekrecht, mét bijbehorende privileges, kon verwerven. Een religieuze gemeenschap 

moest daarvoor dus eerst tien jaar lang zijn geregistreerd. 

Het EHRM overwoog dat een verschillende behandeling om feitelijke ongelijkheden tussen 

hen te corrigeren, niet in strijd is met artikel 14 EVRM.
236

 Ook werd hier de formule herhaald 

dat een verschillende behandeling een objectieve en redelijke rechtvaardigingsgrond moet 

hebben: zo moet hiermee een legitiem doel worden nagestreefd waarbij dit middel 

proportioneel moet zijn tot dat doel.
237
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De Staat moet neutraal en onpartijdig zijn in het uitoefenen van zijn regelgevende 

bevoegdheden op religieus vlak en ten aanzien van verschillende religies. Een verplichte 

wachttijd kan volgens het EHRM noodzakelijk zijn als sprake is van uitzonderlijke 

omstandigheden, zoals bij onbekende en nieuwe geloofsgemeenschappen. In casu was dit niet 

aan de orde, omdat deze religieuze gemeenschap al langer bestond en bekend was bij de 

autoriteiten. Dan zou de Staat sneller moeten kunnen verifiëren of de geloofsgemeenschap aan 

de wettelijke vereisten voldoet. Daarbij kwam nog dat sprake was van een voorbeeld waarbij 

de Staat die wachttijd niet in acht had genomen. Zo was de Koptische Kerk al in 2003 erkend 

als religieuze gemeenschap terwijl zij pas in 1998 was geregistreerd.
238

 Aldus was artikel 14 

EVRM geschonden: er was geen sprake van een objectieve en redelijke 

rechtvaardigingsgrond voor het gemaakte onderscheid. 

 

4.3.4 Mennonieten/Hongarije 

 

Hongarije kent een wettelijke regeling inzake erkenning van kerkgenootschappen. Die 

erkenning geeft recht op bepaalde privileges zoals een fiscaal voordeel en overheidssubsidies. 

Deze wet is in 2011 gewijzigd waarbij de erkenningsregeling van kerkgenootschappen werd 

aangepast. Redenen daarvoor waren bestrijding van criminaliteit en bescherming van de 

openbare orde. De eerdere erkenning van een reeks kerkgenootschappen werd beëindigd. Wel 

konden zij hun activiteiten voortzetten als religieuze vereniging. Negen van deze 

kerkgenootschappen hebben deze kwestie vervolgens voorgelegd aan het EHRM. Dit leidde 

tot het arrest d.d. 8 april 2014, waarbij het EHRM de klagende kerkgenootschappen in het 

gelijk stelde.
239

 

Het EHRM overwoog ook in deze zaak dat de Staat neutraal en onpartijdig moet zijn. 

Daarnaast ging het EHRM in op de positieve verplichtingen die in dit kader op een Staat 

rusten. De neutraliteit en onpartijdigheid van een Staat brengen met zich mee dat een 

inhoudelijke toets van de legitimiteit van religieuze overtuigingen daarmee niet verenigbaar 

is.
240

 Ook kan het verschil in juridische status tussen religieuze gemeenschappen de 

aanhangers van een religieuze gemeenschap in een kwaad daglicht plaatsen. Daarbij wees het 

EHRM erop dat de erkenning als kerk door de Staat in meerdere landen de sleutel is voor de 

sociale reputatie; ontbreekt deze, dan kan een religieuze gemeenschap als een verdachte sekte 

worden beschouwd. Het onthouden van erkenning kan vooroordelen tegen de vaak kleinere 

religieuze gemeenschappen vermeerderen.
241

 Juist de Staat mag niet bijdragen aan 

stigmatisering van kerkgenootschappen door erkenning te onthouden.
242

 

Opvallend in deze zaak was met name dat het EHRM het subsidiariteitsbeginsel centraal 

stelde. Daaromtrent overwoog het EHRM dat de Staat niet heeft aangetoond dat minder 

drastische oplossingen voorhanden waren voor de problemen die de overheid bespeurde. Het 
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EHRM gaf in dit verband aan dat het immers ging om bestaande en actieve 

kerkgenootschappen.
243

 

 

Broeksteeg onderstreept in zijn noot bij het arrest de vergaande kritiek van het EHRM 

op Hongarije.
244

 De Staat heeft niet kunnen bewijzen dat de betreffende kerkgenootschappen 

niet passen binnen de Hongaarse historische traditie. Ook had het EHRM forse kritiek op de 

erkenningsprocedure. Zo werd een besluit daarover genomen door het parlement en ontbrak 

dus een objectieve beoordeling door een niet-politiek orgaan. Ook was aan de betreffende 

kerkgenootschappen geen eerlijke kans geboden om opnieuw erkenning te verwerven. 

Tot slot overwoog het EHRM dat de Staat weliswaar onderscheid mag maken tussen 

kerkgenootschappen, maar dat dit onderscheid gebaseerd moet zijn op objectieve en 

gerechtvaardigde criteria. Dat was in casu niet het geval.
245

  

 

Dit arrest is mijns inziens in lijn met de uitspraak in de zaak Jehova’s 

Getuigen/Oostenrijk en bijvoorbeeld ook in de zaak Savez Crkava/Kroatië.
246

 De Staat mag 

onderscheid maken tussen kerkgenootschappen, en voordelen toekennen aan bepaalde 

kerkgenootschappen. Wel moet sprake zijn van objectieve en gerechtvaardigde gronden voor 

dit onderscheid. Een inhoudelijke beoordeling van de legitimiteit van een geloofsovertuiging 

is niet toelaatbaar. Het EHRM voegde in casu hieraan toe dat een erkenning van 

overheidswege de sleutel is voor de sociale acceptatie van een geloofsgemeenschap; 

onthouding daarvan kan stigmatiserend zijn. 

 

4.3.5 Mormonen/Verenigd Koninkrijk 

 

In Groot-Brittannië zijn openbare plaatsen voor religieuze activiteiten vrijgesteld van 

de onroerendezaakbelasting. De Mormoonse Kerk aldaar heeft twee tempels die in de 

Mormoonse geloofsleer worden gezien als heilige plaatsen. Deze tempels zijn alleen 

toegankelijk voor Mormonen die daartoe waardig zijn bevonden; de tempels zijn dus niet 

openbaar toegankelijk. Daarom wordt onroerendezaakbelasting geheven, tegen een overigens 

gereduceerd tarief. De tempels voldoen immers niet aan de aan de vrijstelling verbonden 

vereiste van openbaarheid. 

 

De Mormoonse Kerk had een klacht ingediend bij het EHRM waarbij zij onder andere 

stelde dat sprake was van ongelijke behandeling van religieuze gemeenschappen. Op grond 

van haar geloofsleer zijn haar tempels immers niet voor het grote publiek toegankelijk en 

daarom wordt haar geen vrijstelling van de onroerendezaakbelasting verleend. Het EHRM 

oordeelde hieromtrent dat geen sprake was van een inbreuk op artikel 14 EVRM.
247

 Voor 

zover al sprake zou zijn van onderscheid, betrof dit een indirect onderscheid. Daarbij 

overwoog het EHRM dat alle religieuze groepen, inclusief de Church of England, aan 
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dezelfde voorwaarden moesten voldoen en gelijk worden behandeld. Blijkens r.o. 31 komen 

bijvoorbeeld privékapellen behorend tot de Church of England ook niet voor de vrijstelling in 

aanmerking. Aldus verkeerde de Mormoonse Kerk niet in een andere positie dan andere 

religieuze groepen. 

Daarnaast overwoog het EHRM dat het doel van de belastingvrijstelling is om religieuze 

gebouwen die voor het publiek toegankelijke religieuze vieringen houden, te bevoordelen. De 

verdragsstaten hebben een ruime margin of appreciation en dat geldt ook voor het beleid om 

voor het publiek toegankelijke religieuze vieringen als algemeen nuttig te kwalificeren en 

daaraan belastingvoordelen te verbinden.
248

  

 

Gerards formuleert het oordeel in haar noot bij dit arrest als volgt: “De mormonen 

ondervinden niet meer nadeel van de regeling dan anderen, zelfs niet waar het gaat om de 

uitoefening van de godsdienstvrijheid. Dat nadeel is bovendien niet disproportioneel groot, 

een aspect van de beoordeling dat laat zien dat de mate van impact ook bij de 

rechtvaardigingstoets een rol speelt. Er bestaat immers wel een belangrijke reductie op het 

belastingpercentage en de uitoefening van de godsdienstvrijheid wordt door de 

belastingheffing zeker niet zwaar belemmerd.”
249

  

Dat lijkt haar een redelijk oordeel en dat is het naar mijn mening ook. De voorwaarden voor 

de belastingvrijstelling worden immers consequent toegepast op álle religieuze 

gemeenschappen, en religieuze gemeenschappen die – om wat voor reden dan ook – kiezen 

voor beslotenheid van hun vieringen komen niet in aanmerking voor de vrijstelling. Dat 

belemmert hen niet in de uitoefening van hun recht op godsdienstvrijheid. Bovendien 

ontvangen zij nog een forse korting op het reguliere belastingtarief. De koppeling van 

openbaar toegankelijke religieuze vieringen met door de gemeenschap gedane afstand van 

inning van belastinggelden, lijkt mij niet onredelijk. 

 

4.4 Conclusies 

 

Dit hoofdstuk besteedde aandacht aan de (on)toelaatbaarheid van ongelijke 

behandeling van kerkgenootschappen in internationaalrechtelijk perspectief. Daarbij is als 

toetsingskader gekozen voor het EVRM. Dat is in het bestek van de in dit onderzoek spelende 

vragen het belangrijkste verdrag. Zo is de uitleg van het EVRM door het EHRM ook voor 

Nederland bindend en stelt het EVRM de minimumeisen waaraan de Nederlandse regelgeving 

moet voldoen.  

Artikel 14 EVRM bevat het discriminatieverbod. Op dit discriminatieverbod kon voorheen 

uitsluitend in samenhang met een in het EVRM opgenomen grondrecht een beroep worden 

gedaan. Sedert de inwerkingtreding van het Twaalfde Protocol bij het EVRM kan het 

discriminatieverbod ook zelfstandig – zonder combinatie met een ander grondrecht – worden 

ingeroepen. 

Bij de beantwoording van de vraag of artikel 14 EVRM is geschonden, hanteert het EHRM 

een aantal criteria. Zo hebben de verdragsstaten een zekere margin of appreciation. Dit komt 
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erop neer dat bij de beoordeling van de vraag of sprake is van een verboden onderscheid, het 

EHRM terughoudend is ten aanzien van het door een verdragsstaat gevoerde beleid: een 

verdragsstaat heeft een zekere beleidsruimte. Zo kan een verdragsstaat in het kader van 

positieve actie maatregelen nemen die bepaalde personen of groepen bevoordelen, opdat 

daarmee een achterstandspositie wordt ingelopen. Daarnaast moet een verdragsstaat, indien 

onderscheid wordt gemaakt, voldoen aan drie criteria. Zo moet de verdragsstaat hiermee ten 

eerste een legitiem doel nastreven: de Staat heeft een grote vrijheid in de keuze van de 

doelstellingen zolang hij dat doel kan verklaren en rekening houdt met de algemeen heersende 

principes die gelden in een democratische samenleving. Ten tweede moet het ingezette middel 

dat onderscheid maakt, noodzakelijk zijn om het beoogde doel te bereiken; daarbij is het aan 

de Staat om te bewijzen dat het ingezette middel noodzakelijk is. Ten derde moet het 

ingezette middel proportioneel zijn in relatie tot het beoogde doel; er moet sprake zijn van een 

zeker evenwicht tussen enerzijds de (grond)rechten van het individu en anderzijds het (door 

de Staat vertegenwoordigde) algemeen belang. Daarbij moet de Staat uit de voorhanden 

zijnde alternatieven in beginsel de minst bezwarende kiezen, zij het dat de Staat ook hierin 

een zekere beoordelingsruimte heeft. Voor het gekozen alternatief moet wel een voldoende en 

objectieve rechtvaardigingsgrond aanwezig zijn. 

 

Er is jurisprudentie van het EHRM ten aanzien van de ongelijke behandeling van 

kerkgenootschappen. Uitgangspunt is dat ongelijke behandeling van kerkgenootschappen is 

toegestaan mits sprake is van een objectieve en redelijke rechtvaardigingsgrond. Daarbij moet 

de Staat neutraal en onpartijdig gebruikmaken van zijn regelgevende bevoegdheden. Zo kan 

een Staat in beginsel niet ten aanzien van het ene kerkgenootschap wél en ten aanzien van een 

ander kerkgenootschap níet een wachttijd hanteren voor verkrijging van 

rechtspersoonlijkheid. Ook moet een kerkgenootschap rechtspersoonlijkheid kunnen 

verwerven opdat het zich, bijvoorbeeld in rechte, kan verdedigen. De vraag hoe die 

rechtspersoonlijkheid moet worden verworven, is in beginsel een aangelegenheid voor de 

Staat. De Staat mag de verkrijging van rechtspersoonlijkheid aan voorwaarden verbinden mits 

die voorwaarden én noodzakelijk én proportioneel zijn met het oog op het gestelde (legitieme) 

doel daarbij. 

Bij de erkenningsprocedure moet de Staat de aanvraag zorgvuldig behandelen. Dit heeft niet 

alleen betrekking op bijvoorbeeld de snelheid van behandeling, maar ook op de inhoud. Zo 

moet duidelijk zijn welke eisen de Staat daarin betrekt. Ook speelt het criterium van 

subsidiariteit een rol: de Staat moet duidelijk maken dat de problemen die men wil oplossen 

niet met minder drastische maatregelen dan de (onthouding van) erkenning kan verhelpen. 

Voor wat betreft bijvoorbeeld belastingmaatregelen moet de maatregel in zijn algemeenheid 

neutraal zijn, dus in beginsel van toepassing zijn op alle religieuze gemeenschappen. Dat 

sommige voorwaarden bepaalde religieuze gemeenschappen in het bijzonder treffen, kan 

toelaatbaar zijn. Dat hangt mede af van het met de betreffende voorwaarde beoogde doel, 

waarbij de verdragsstaat overigens een ruime mate van beoordelingsruimte heeft. 
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Hoofdstuk 5 

De vrijheid van godsdienst in artikel 6 Gw  

 

5.1 Inleiding 

 

De voorgaande twee hoofdstukken besteedden aandacht aan de 

internationaalrechtelijke kaders waarbinnen twee pijlers van het beginsel van de scheiding van 

kerk en staat gestalte krijgen, te weten het recht op vrijheid van godsdienst en 

levensovertuiging in collectief verband en het non-discriminatiebeginsel. Daaraan 

voorafgaand zijn in hoofdstuk 2 enkele historische lijnen voor wat betreft de Nederlandse 

situatie geschetst die hebben geresulteerd in dit beginsel. 

In dit hoofdstuk ligt de focus op het Nederlandse recht. Daarbij speelt met name het 

constitutionele kader een rol. Het gaat dan in het bijzonder om de toegevoegde waarde van 

artikel 1 en 6 Gw ten opzichte van de rechtsbescherming die het EVRM reeds biedt. Mede aan 

de hand hiervan zal hoofdstuk 6 de inhoud van het beginsel van de scheiding van kerk en staat 

in Nederland nader duiden. 

Het gelijkheidsbeginsel, onder meer gecodificeerd in artikel 1 Gw, is nader uitgewerkt in de 

Algemene wet gelijke behandeling en komt – voor zover het kerkgenootschappen aangaat – 

aan de orde in hoofdstuk 7. 

Artikel 6 Gw komt in dit hoofdstuk aan de orde. Daarbij gaat dit hoofdstuk nog niet 

gedetailleerd in op de mede op dit artikel gebaseerde organisatievrijheid voor religieuze 

gemeenschappen en in het bijzonder kerkgenootschappen. Een aantal aspecten daarvan komen 

namelijk aan de orde in het tweede deel van dit boek. 

 

Paragraaf 2 van dit hoofdstuk gaat in op de plaats van grondrechten in de Grondwet 

van 1983 en de mogelijkheden om die te beperken. Paragraaf 3 staat stil bij artikel 6. Het gaat 

dan om door dat artikel beschermde vrijheden. In de paragrafen 4 en 5 komen de 

mogelijkheden aan de orde om die vrijheden te beperken, alsmede de vrijheid op godsdienst 

van leden van kerkgenootschappen jegens die kerkgenootschappen. 

 

5.2 Grondrechten in de Grondwet 

 

Na de grondwetswijziging in 1972 – waarmee hoofdstuk 2 eindigde – volgde in 1983 

een volgende herziening. Deze was ingrijpend en gaf qua redactie een sterke bekorting en 

systematisering te zien.  

 

In het eerste hoofdstuk van de Grondwet (artikelen 1 tot en met 23) zijn de 

grondrechten opgenomen. Het begrip ‘grondrechten’ is moeilijk te definiëren. In de visie van 

de regering hebben grondrechten tot doel “bij te dragen aan de ontplooiing van elk individu 

naar eigen geaardheid door hem in een aantal facetten van zijn persoonlijk leven te 

beschermen, zoals zijn intimiteit, zijn uitingsmogelijkheden, zijn deelname aan het openbare 
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leven”.
250

 Van Bijsterveld merkt hierbij op dat aandacht voor groepen en organisaties – die 

immers ook grondrechtsbescherming kunnen genieten – in deze beschrijving ontbreekt. 

Er kan, naast individuele en collectieve rechten, onderscheid worden gemaakt tussen enerzijds 

de klassieke en anderzijds de sociale grondrechten. Daar waar voorheen grondrechten werden 

opgevat als rechtsplichten voor de overheid om zich te onthouden van bemoeienis met de 

burger, worden zij blijkens de grondwetsgeschiedenis door de grondwetgever beschouwd als 

subjectieve rechten.
251

 Het betreft afweerrechten van de burger tegen de overheid die door de 

burger rechtstreeks afdwingbaar zijn.
252

 

De sociale grondrechten daarentegen worden gezien als plichten voor de overheid om actief 

op te treden. Het gaat dan om instructienormen die niet rechtstreeks door de burger 

afdwingbaar zijn. De grens tussen beide categorieën is overigens niet scherp te trekken.
253

 

 

De vraag is of er nog behoefte bestaat om – naast de internationale verdragen waarin 

de mensenrechten zijn beschermd en die op grond van artikel 93 Gw rechtstreekse werking 

hebben in ons nationale recht – in de Grondwet een grondrechtencatalogus op te nemen. 

Tijdens de totstandkomingsgeschiedenis zijn twee argumenten aangevoerd voor de opname 

van een grondrechtencatalogus in de Grondwet. Het eerste argument was dat sprake is van een 

voortdurende wisselwerking tussen nationaal en internationaal recht. De burger zou voor zijn 

grondrechtsbescherming niet afhankelijk moeten zijn van de interpretatie van het 

internationale recht. Het tweede argument was dat een nationale grondrechtencatalogus beter 

op de Nederlandse praktijk kan worden toegesneden.
254

 Een achterliggende gedachte hierbij 

was ook dat Nederland indertijd reeds voldeed aan alle verdragsverplichtingen en dat men qua 

rechtsbescherming meer verwachtte van de grondwettelijke grondrechten dan van de 

internationale grondrechten.
255

 

 

In de situatie dat zowel sprake is van een op internationaal niveau gecodificeerd 

grondrecht als van een op nationaal niveau gecodificeerd grondrecht, is sprake van cumulatie. 

Dat houdt in dat zowel de bescherming gegarandeerd onder het eerste als de bescherming die 

wordt geboden onder het laatste beide gelijktijdig van toepassing zijn, en dat die rechten en 

waarborgen als het ware bij elkaar worden opgeteld. 

 

Tussen de grondrechten kan niet – op basis van hun plaatsing in de Grondwet – een 

bepaalde hiërarchie of voorrangspositie worden afgeleid.
256

 Het gelijkheidsbeginsel, 

gecodificeerd in artikel 1, staat dus niet boven artikel 6 Gw, al wordt sinds enige tijd wel de 

vraag aan de orde gesteld of het gelijkheidsbeginsel voorrang moet hebben op bijvoorbeeld 
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het recht op godsdienstvrijheid. De regering achtte in 2005 een hiërarchisering echter niet 

alleen onuitvoerbaar, maar ook onwenselijk.
257

  

 

Dragers van grondrechten zijn (ook) natuurlijke personen. Zij zijn uiteraard dragers 

van grondrechten. Daarnaast kunnen ook groepen en organisaties met of zonder 

rechtspersoonlijkheid dragers zijn van een grondrecht, voor zover dat met de aard van het 

grondrecht verenigbaar is.
258

 Een kerkgenootschap of een geloofsgemeenschap is dus ook 

drager van het recht op godsdienstvrijheid. 

 

Beperkingen op grondrechten 

De beperkingssystematiek in de Grondwet kent drie modaliteiten, te weten 

competentievoorschriften, doelcriteria en procedurevoorschriften, al dan niet in combinatie 

met elkaar.
259

 

De competentieregeling geeft aan welk ambt bevoegd is grondrechten te beperken. Deze 

bevoegdheid kan ofwel exclusief zijn toegekend aan de wetgever in formele zin, ofwel kan 

toelaten dat de formele wetgever deze bevoegdheid al dan niet gedeeltelijk delegeert aan 

andere ambten. De Staatscommissie-Van Schaik formuleerde ten aanzien van de 

grondwettelijke terminologie hieromtrent de navolgende criteria: indien de uitdrukking ‘bij of 

krachtens’, het werkwoord ‘regelen’ of het zelfstandig naamwoord ‘regels’ is gebruikt, dan 

heeft de grondwetgever bedoeld delegatie niet uit te sluiten.
260

 Indien geen van de hiervoor 

vermelde termen is gebruikt, is dus bedoeld delegatie wél uit te sluiten.
261

 

In artikel 6 Gw komt de zinsnede “behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet” 

voor. Deze clausule impliceert niet alleen dat geen delegatie is toegestaan, maar ook dat een 

rechtsgang naar een onafhankelijke rechter moet openstaan voor elk concreet geval waarin 

zich een beperking effectueert.
262

 Soms kunnen ambten op grond van hun algemene 

bevoegdheid beperkingen stellen, ofschoon deze niet op een specifieke delegatie in een wet 

berust; het gaat daarbij om een zekere interpretatievrijheid van de doelcriteria.
263

 In het 

algemeen moeten deze beperkingen echter berusten op een uitdrukkelijk bij een formele wet 

verleende beperkingsbevoegdheid.
264

 

Met doelcriteria bindt de grondwetgever het ambt dat tot beperken bevoegd is aan in de 

Grondwet specifiek genoemde doeleinden. Beperkingen mogen dan alleen worden gesteld 

met het oog op een bepaald in de Grondwet omschreven doel. 

Procedurevoorschriften ten slotte stellen regels die in acht moeten worden genomen bij de 

beperking van grondrechten. 
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Een ander belangrijk aspect bij de beperkingssystematiek is het onderscheid tussen 

algemene en bijzondere beperkingen. Algemene beperkingen zijn 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 beïnvloeden. Het gaat dan bijvoorbeeld om 

regelingen die buiten de sfeer van het grondrecht zijn gelegen, maar als neveneffect een 

beperking daarvan veroorzaken.
265

 Bijzondere beperkingen vloeien voort uit rechtsregels die 

naar hun aard en strekking betrekking hebben op de uitoefening van een grondrecht in het 

bijzonder. Alleen wanneer de Grondwet daarin heeft voorzien, is de wetgever bevoegd een 

grondrecht in het bijzonder te beperken.
266

 

 

Oorspronkelijk heeft de grondwetgever bedoeld dat ook te allen tijde algemene 

beperkingen hun grondslag zouden vinden in een (grondwettelijke) beperkingsclausule. De 

praktijk blijkt echter sterker dan de leer: het verbod wordt gerelativeerd door de mogelijkheid 

van een ‘redelijke’, restrictieve uitleg van de reikwijdte van grondrechten. Daarbij is de 

gedachte dat handelingen of gedragingen die op zich onder het bereik van het grondrecht 

vallen, niet op elk moment, overal en op elke wijze kunnen worden verricht.
267

 Vermeulen 

illustreert dit aan de hand van het voorbeeld van de rooms-katholieke mis: het is evident dat 

deze viering valt onder de reikwijdte van het recht op vrijheid van op godsdienst. Deze 

vrijheid geldt echter niet op de snelweg.
268

 Het gaat hierbij bijvoorbeeld ook om 

verkeersvoorschriften bij de uitoefening van het betogingsrecht of brandweervoorschriften in 

gebedsruimten. Dergelijke voorschriften worden geacht geen beperkingen te zijn van 

grondrechten. 

Dit noemt men wel de ‘leer van de redelijke uitleg van grondrechten’. Onder redelijke uitleg 

wordt verstaan dat maatschappelijk algemeen aanvaarde maatregelen en voorschriften ten 

behoeve van bijvoorbeeld de gezondheid, veiligheid of openbare orde in beginsel niet worden 

opgevat als beperkingen van een grondrecht. De ratio hiervan is dat grondrechten 

functioneren in een maatschappelijke context, die vanzelfsprekend immanente grenzen aan de 

uitoefening van grondrechten stellen. 

Bestemmingsplannen en geluidshinderverordeningen vormen dan ook in beginsel geen 

beperking van de vrijheid van godsdienst. Uitzonderingen hierop vormen situaties waarbij het 

door deze beperkende regelingen feitelijk onmogelijk wordt gemaakt om het grondrecht 

concreet uit te oefenen, bijvoorbeeld omdat locaties om erediensten te houden volledig zijn 

‘wegbestemd’, al wordt dat niet snel aangenomen.
269

 

Enerzijds houdt een redelijke uitleg dus in dat het bijvoorbeeld niet altijd en overal mogelijk 

hoeft te zijn godsdienstoefeningen te houden. Anderzijds mogen geluidshinderverordeningen 

en bestemmingsplannen klokgelui en/of godsdienstoefeningen niet geheel onmogelijk 
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maken.
270

  

Zo besliste de Afdeling dat het luiden van klokken om mensen op te roepen tot het bijwonen 

van een kerkdienst weliswaar een uiting is die door artikel 6 Gw wordt beschermd, maar dat 

die vrijheid niet impliceert dat tot elke duur en volume kan worden geluid. Een lagere 

wetgever, bijvoorbeeld de gemeente, kan in casu op grond van artikel 10 WOM, hieraan 

beperkingen stellen, mits die beperkingen niet dusdanig zijn dat geen enkel reëel gebruik van 

betekenis resteert om de klok te luiden. Als dus gebruik van betekenis blijft bestaan, dan 

worden de betreffende overheidsvoorschriften niet geacht beperkingen te zijn van het recht op 

vrijheid van godsdienst.
271

 Het antwoord op de vraag of sprake is van een beperking van het 

recht op vrijheid van godsdienst in situaties als hierboven geschetst, is dus afhankelijk van de 

situatie en de context: het gaat steeds om een op zich neutrale regeling die in principe geen 

beperking met zich meebrengt, maar in een concreet geval – dus bij toepassing van die regel – 

toch wel als beperking gekwalificeerd kan worden.
272

  

 

5.3 Artikel 6 Gw 

 

Hoewel ook andere grondrechten voor de godsdienstvrijheid betekenis hebben, neemt 

artikel 6 Gw hierin een centrale plaats in.
273

 Artikel 6 is in de plaats gekomen van de artikelen 

181-187 (oud) Gw. In hoofdstuk 2 is een deel van de voorgeschiedenis, in het bijzonder de 

bepalingen die voordien handelden over de godsdienst in de achtereenvolgende 

grondwettelijke regelingen, al aan de orde gekomen. De volgende paragrafen staan stil bij de 

totstandkomingsgeschiedenis en de elementen waaruit het grondwetsartikel is opgebouwd. De 

nadruk ligt op de collectieve godsdienstvrijheid, in het bijzonder zoals die gestalte krijgt 

binnen kerkgenootschappen. Het recht van individuen op godsdienstvrijheid blijft in dit 

verband buiten beschouwing. 

 

5.3.1 Godsdienstige praktijk 

 

Artikel 6 garandeert het recht op de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging. 

Nieuw in deze bepaling is dat ook de vrijheid van levensovertuiging is opgenomen. Onder een 

(niet-religieuze) levensovertuiging wordt doorgaans een coherente ideologie verstaan die ten 

minste veel aspecten van het menselijk leven doordesemt. Deze vrijheid is nevengeschikt aan 

de godsdienstvrijheid. 

Onder het recht op vrijheid van godsdienst valt het recht zich daarnaar te gedragen en het 

“hebben, veranderen en niet-hebben van een overtuiging, het uiten daarvan in de huiselijke en 

openbare godsdienstoefening, het uitdragen in onderwijs, opvoeding en verkondiging, het 
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oprichten van organisaties en het zich overigens naar deze opvatting gedragen voor zover dat 

rechtstreeks uitdrukking geeft aan die overtuiging”.
274,275

  

 

5.3.2 Objectiveerbaarheid en interpretatieve terughoudendheid 

 

Artikel 6 Gw behelst onder meer het recht om als geloofsgemeenschap niet alleen de 

eigen geloofsopvattingen te hebben, maar ook om zich daarnaar te gedragen.
276

 Uit de 

parlementaire geschiedenis blijkt dat het wel moet gaan om gedragingen die naar objectieve 

maatstaven rechtstreeks uitdrukking geven aan een godsdienst of levensovertuiging.
277

 Een 

(louter) subjectieve interpretatie is niet hanteerbaar. Het grondrecht zou dan – evenals de 

gewetensvrijheid – oeverloos worden, omdat elke handeling of gedraging, mits godsdienstig 

of levensbeschouwelijk gemotiveerd, onder de werkingssfeer van artikel 6 zou vallen. Het 

recht op vrijheid van godsdienst en levensovertuiging zoals verwoord in artikel 6 Gw, ziet in 

beginsel dan ook alleen op gedragingen die behoren tot een algemeen als zodanig erkende 

godsdienstige praktijk.
278

  

Wat onder een algemeen als zodanig erkende godsdienstige praktijk moet worden verstaan, is 

ten aanzien van de (hoofdstromingen binnen) het christendom, het jodendom en de islam 

redelijk duidelijk. Zo kan het gaan om kleding- en voedselvoorschriften, zoals het dragen van 

hoofddoeken door islamitische vrouwen en ritueel slachten in de joodse en islamitische 

traditie. Dat is echter anders bij nieuwe religieuze en/of uitheemse bewegingen. Zo heeft de 

rechter in de Satanskerk-jurisprudentie overwogen dat de activiteiten van Sint Walburga en 

daarbinnen werkzame vrouwen zich niet onderscheidden van een gewone seksclub en dat 

noch bij de betalende bezoekers noch bij die vrouwen een religieuze ervaring was waar te 

nemen.
279

 In een daarop aansluitende uitspraak overwoog de Hoge Raad dat de verrichtingen 

binnen de Kerk van Satan in het maatschappelijk verkeer niet als verrichtingen van religieuze 

aard konden worden beschouwd.
280

 Het criterium dat de rechter hier toepaste, was dus niet het 

subjectieve oordeel van degenen die zich op het recht van godsdienstvrijheid beriepen. De 

rechter stelde daarentegen op basis van ‘de maatschappelijke opvattingen’ vast of sprake was 

van een godsdienstige praktijk.  

In de Santo Daime-zaak heeft de rechter niet zozeer de maatschappelijke opvattingen als 

uitgangspunt genomen, maar het oordeel van deskundigen over de vraag of de gedraging in 

kwestie, namelijk het gebruik van Ayahuascathee, moest worden beschouwd als een 

essentieel onderdeel van de religieuze beleving van de gelovigen.
281

 Bij het oordeel van de 

rechtbank woog ook de visie van de betrokkene mee; daarmee paste de rechtbank dus het 

beginsel van interpretatieve terughoudendheid toe.  
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Het belijden van de levensovertuiging dient vanuit het godsdienstbegrip te worden 

uitgelegd, doch het begrip blijft nogal onbepaald. Wel moet sprake zijn van een 

samenhangende levensbeschouwing. Het gevaar dat het subjectieve element hierin overheerst 

en dat dit recht daarmee onhanteerbaar wordt, is groot. Het ligt echter voor de hand dat de 

rechter dit recht in voorkomende gevallen beperkt zal uitleggen.
282

 

 

In de rechtspraak kan bij de beoordeling naast de eerder genoemde objectieve 

maatstaven ook het subjectieve element van godsdienstbeleving een rol spelen. Dat is 

bijvoorbeeld aan de orde als niet op voorhand duidelijk is dat sprake is van een algemeen 

erkende godsdienstige praktijk. Degene die zich op dit recht beroept, zal ter onderbouwing 

van zijn stellingen veelal verwijzen naar religieuze voorschriften. Wanneer niet evident – 

maar evenmin onwaarschijnlijk – is dat de gedraging wordt bestreken door het recht op de 

vrijheid van godsdienst, zal in beginsel de interpretatie van de betrokkene moeten worden 

gevolgd.
283

 De reden daarvoor is gelegen in het feit dat het niet aan derden is, waaronder 

overheidsorganen, om te bepalen wat de betrokkene onder het belijden van zijn geloof dient te 

verstaan. Indien verdergaand getoetst zou worden, loopt de rechter het risico zich te mengen 

in theologische debatten en wordt aan de vrijheid van godsdienst een te enge betekenis 

toegekend. Deze benadering wordt aangeduid als het beginsel van de interpretatieve 

terughoudendheid.
284

  

 

5.3.3 Godsdienstoefening 

 

Een onderdeel van het grondrecht is de vrijheid zich te uiten in individuele of 

collectieve godsverering en huiselijke of openbare godsdienstoefening. Daaronder vallen ook 

erediensten en het oproepen daartoe.  

Deze vrijheid kan – op grond van het eerste lid – binnen gebouwen en besloten plaatsen alleen 

worden beperkt bij wet in formele zin. De term ‘gebouwen’ moet niet letterlijk zo worden 

uitgelegd; de wetgever verstaat hieronder alleen die gebouwen die voor de 

godsdienstuitoefening zijn bestemd en dus niet openbare overdekte ruimten als 

winkelgalerijen en stations.
285

 Onder ‘besloten plaatsen’ wordt verstaan “open en niet 

overdekte plaatsen, die door muren, heiningen of heggen zijn omgeven en daarvoor van den 

openbare weg en openbare plaatsen zijn afgescheiden”.
286

 Hieronder vallen bijvoorbeeld 

kerkhoven.
287

 Vermeulen merkt daarbij op dat ingrijpen van overheidswege of preventief 

toezicht op godsdienstige oefeningen binnen gebouwen en besloten plaatsen, bijvoorbeeld 

door een vergunningstelsel, mits bij wet in formele zin en nauwkeurig omschreven, niet is 
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uitgesloten.
288

 

Het onderscheid in het uitoefenen van het recht van vrijheid van godsdienst en 

levensovertuiging binnen gebouwen en besloten plaatsen enerzijds en daarbuiten anderzijds, 

is van belang. Op grond van het tweede lid van artikel 6 Gw zijn lagere overheden bij wet in 

formele zin namelijk bevoegd het grondrecht buiten die besloten plaatsen en gebouwen te 

beperken. Daartoe moet overigens bij – specifiek op die beperkingen gerichte – wet in 

formele zin aan hen dan wel de bevoegdheid zijn verleend, en dan nog uitsluitend ten behoeve 

van de in het tweede lid genoemde doeleinden. Aan lokale overheden zijn daadwerkelijk 

bevoegdheden toegekend op grond van de WOM.
289

 

 

5.3.4 Uitdragen en overdragen overtuiging 

 

Een ander onderdeel van het grondrecht betreft de vrijheid om de eigen overtuiging in 

onderwijs, opvoeding en verkondiging uit te dragen en over te dragen. Binnen de sfeer van het 

gezin zijn ouders vrij hun kinderen conform de eigen godsdienstige of levensbeschouwelijke 

opvattingen op te voeden. Daarnaast kunnen ouders een school oprichten die die 

godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging als grondslag heeft, al heeft de overheid 

niet de plicht om dergelijk onderwijs aan te bieden.
290

 Overigens kan dit opvoedingsrecht 

worden beperkt door maatregelen gebaseerd op een wet in formele zin, zoals artikel 1:255 lid 

1 BW, bijvoorbeeld ter voorkoming van lichamelijke of psychische verwaarlozing.  

Verder omvat dit grondrecht het recht de eigen overtuiging uit te dragen in woord of geschrift, 

zij het dat ook dit recht bij wet in formele zin, bijvoorbeeld het strafrechtelijke verbod op 

belediging, kan worden beperkt.
291

 

 

5.3.5 Organisatievrijheid 

 

Een belangrijk onderdeel van het recht op de vrijheid van godsdienst en 

levensovertuiging in het kader van dit onderzoek betreft het recht om organisaties waarbinnen 

men de eigen overtuigingen kan belijden op te richten en naar eigen inzichten vorm te geven. 

Als het gaat om organisaties waarbij het doel de godsverering is, zoals kerken, omvat dit recht 

ook de vrijheid om de organisatie naar eigen religieuze inzichten in te richten. Deze vrijheid is 

uitgewerkt in artikel 2:2 BW. Deel 2 van dit onderzoek werkt de organisatievrijheid voor 

kerkgenootschappen nader uit; deze paragraaf volstaat met de weergave van enkele 

uitgangspunten. 

De wet stelt voor kerkgenootschappen, hun zelfstandige onderdelen en lichamen waarin zij 

zijn verenigd, geen eisen aan de inrichting van de organisatie. Zij worden geregeerd door hun 

eigen kerkelijk statuut zoals een kerkorde of wetboek van canoniek recht. Deze vrijheid 

omvat voor kerkgenootschappen ook het recht om eigen onderdelen rechtspersoonlijkheid toe 

te kennen. De kerkelijke toekenning van rechtspersoonlijkheid wordt in beginsel van 

overheidswege geëerbiedigd. Die vrijheid is beperkter voor bijvoorbeeld op religieuze 
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grondslag gestichte scholen en welzijnsorganisaties voor zover die geen gebruik kunnen of 

willen maken van een kerkelijke rechtspersoon als bedoeld in artikel 2:2 BW. Zij moeten dan 

kiezen voor een bij de wet geregelde rechtsvorm, zoals de stichting of vereniging, en dus ook 

voldoen aan de eisen die aan de betreffende rechtsvorm zijn gesteld. 

De organisatievrijheid maakt dat de rechter zich terughoudend moet opstellen bij de 

beoordeling van kerkelijke geschillen. In beginsel moet hij daarbij de interpretatie van de 

bevoegde kerkelijke autoriteiten respecteren, tenzij sprake is van schending van de kerkelijke 

regels of fundamentele normen van Nederlands recht, zoals het verbod op willekeur of kwade 

trouw. De organisatievrijheid voor kerkgenootschappen is overigens niet absoluut: de 

organisatievrijheid wordt beperkt door de ‘wet’ zoals bedoeld in artikel 2:2 BW. Onder dat 

wetsbegrip worden doorgaans fundamentele normen van Nederlands recht verstaan.
292

  

 

Niet elke geloofsgemeenschap is automatisch kerkgenootschap en verkrijgt aldus 

rechtspersoonlijkheid.
293

 Geloofsgemeenschappen kunnen kiezen voor deze status, maar dat 

hoeft niet.
294

 Geloofsgemeenschappen die niet kiezen voor de rechtsvorm van 

kerkgenootschap, kiezen dan meestal voor de rechtsvorm van de vereniging of stichting. Dit 

impliceert dat zij geen aanspraak kunnen maken op de organisatievrijheid die artikel 2:2 BW 

toekent aan kerkgenootschappen. Deze organisaties zijn in elk geval gebonden aan de 

toepasselijke (dwingend) wettelijke bepalingen die voor de door hen gekozen rechtsvorm 

gelden.
295

 In hoofdstuk 9, in paragraaf 9.2, wordt hier nader op ingegaan. 

 

Een ander element van de organisatievrijheid betreft het beleid inzake personeel en 

ambtsdragers. Ook op dit vlak genieten religieuze gemeenschappen een zekere vrijheid die 

onder andere tot uitdrukking komt in artikel 3 AWGB. Daarin is bepaald dat die wet niet van 

toepassing is op de rechtsverhoudingen binnen kerkgenootschappen, hun zelfstandige 

onderdelen en lichamen, andere genootschappen op geestelijke grondslag en het geestelijk 

ambt. Hoofdstuk 7 gaat hier nader op in. Ook in artikel 2 lid 1 sub c van het Buitengewoon 

Besluit Arbeidsverhoudingen (BBA) komt tot uitdrukking dat de overheid zich niet bemoeit 

met de interne aangelegenheden van bijvoorbeeld kerkgenootschappen als het gaat om het 

geestelijk ambt. Dit onderwerp komt in hoofdstuk 10 ter sprake. 

Kerkgenootschappen mogen van hun personeel en ambtsdragers een zekere loyaliteit aan het 

kerkgenootschap en instemming met de daarin beleden geloofsleer verwachten.
296

 

Afhankelijk van onder andere de positie van de betrokkene binnen de organisatie kan de eis 

van instemming en loyaliteit sterker zijn. Zo zal aan deze eis bij een predikant zwaarder getild 
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worden dan bij een tuinman die werkzaam is ten behoeve van bijvoorbeeld een klooster. 

Overigens vloeit dit niet automatisch voort uit artikel 6 Gw, maar is dit gecodificeerd in 

artikel 3 AWGB.  

Ten aanzien van andere instellingen op godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag is 

minder terughoudendheid vereist.
297

 Daarbij kan worden gedacht aan scholen en 

zorginstellingen die een algemene maatschappelijke taak vervullen en volledig of grotendeels 

van overheidswege worden gefinancierd. Aan die subsidieverlening zijn niet zelden ook 

verplichtingen verbonden die de organisatievrijheid kunnen beperken.
298

 Over de vraag 

hoever de overheid mag gaan bij het stellen van voorwaarden bij subsidieverlening aan 

kerkgenootschappen, handelt hoofdstuk 12. 

 

5.4 Beperkingsclausules 

 

In de paragrafen 4.2.1 en 4.4.3 is al ingegaan op de beperkingsmogelijkheden van 

grondrechten en in het bijzonder het grondrecht op godsdienstvrijheid en levensovertuiging. 

Zo is in het eerste lid van dit grondrecht de zinsnede opgenomen “behoudens ieders 

verantwoordelijkheid volgens de wet”. Deze beperking houdt in dat het recht op 

godsdienstvrijheid en levensovertuiging uitsluitend mag worden beperkt bij een wet in 

formele zin. Weliswaar is hierbij met name gedacht – zoals ook in artikel 181 (oud) Gw was 

gecodificeerd – aan de strafwetgeving, maar dit is in principe dus uitgebreid tot alle wetten in 

formele zin.
299

 Tijdens de parlementaire behandeling heeft de regering gewezen op 

bijvoorbeeld administratieve wetten waaruit beperkingen kunnen voortvloeien alsook de 

situatie dat een onrechtmatige daad begaan in de vorm van enig belijden, daardoor niet 

rechtmatig wordt.
300

 

Overigens moest ook onder de oude Grondwet de beperking ruimer worden opgevat dan 

alleen de strafwet. Kerkgenootschappen stonden immers onder de ‘opperheerschappij der 

wet’, wat inhield dat kerkgenootschappen niet mochten afwijken van dwingende regels van 

privaatrecht.
301

 

 

In het tweede lid van artikel 6 wordt de formele wetgever bevoegd verklaard om aan 

lagere overheden de bevoegdheid te delegeren beperkingen te stellen aan de belijdenisvrijheid 

buiten besloten plaatsen en gebouwen. De formeel-wettelijke grondslag hiervoor is gegeven 

in de WOM.
302

 Onder gebouwen worden de overdekte ruimten verstaan die door de 

rechthebbende voor de godsdienstoefening of de belijdenis van de levensovertuiging zijn 

bestemd. Als besloten plaatsen worden aangemerkt open en niet-overdekte plaatsen, die zijn 

omgeven door muren, heiningen of heggen, en daardoor van de openbare weg zijn 
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afgescheiden.
303

 Ook dit betekende een breuk met de oude Grondwet. De oude Grondwet had 

immers de toen bestaande toestand bevroren. Nu is echter het belijden van de godsdienst of 

levensovertuiging buiten besloten plaatsen en gebouwen toegestaan, tenzij dat door lagere 

regelingen, getroffen met het oog op de in het tweede lid vermelde doelstellingen, is 

beperkt.
304

 

Ten aanzien van die doelstellingen, namelijk “bescherming van de gezondheid, het belang van 

het verkeer en bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden” valt op dat deze gelijk zijn 

aan de beperkingsclausules genoemd in artikel 9 Gw die betrekking hebben op het recht van 

vergadering en betoging.  

 

Een beperkende regeling moet op grond van artikel 6 Gw steeds te herleiden zijn tot 

een wet in formele zin. Daardoor lijkt artikel 6 Gw strenger dan artikel 9 EVRM. In de 

praktijk echter kan de formele wetgever alle beperkingen stellen die hij wenst. Het 

noodzakelijkheidsvereiste van artikel 9 EVRM is hierin strenger.
305

  

Per saldo brengt ook hier een redelijke uitleg van dit grondrecht met zich mee dat algemeen 

aanvaarde voorschriften, met het oog op bijvoorbeeld de veiligheid en gezondheid, krachtens 

de autonome bevoegdheid van een lokale overheid, niet als een beperking van het grondrecht 

worden opgevat.
306

 Daarbij past de kanttekening dat een wezenlijk gebruik voor de 

grondrechtdrager moet resteren; het kan dus niet zo zijn dat dergelijke voorschriften de 

uitoefening van het grondrecht praktisch onmogelijk maken. Een redelijke uitleg van het 

grondrecht brengt weliswaar met zich mee dat een algemeen voorschrift in beginsel geacht 

wordt buiten de reikwijdte van het grondrecht te vallen, maar ook de toepassing moet in het 

specifieke geval dus redelijk zijn. De redelijke uitleg wordt soms gecorrigeerd door het 

vereiste van een redelijke toepassing.
307

 

 

5.5 Godsdienstvrijheid van leden van kerkgenootschappen 

 

Een lid van een kerkgenootschap of genootschap op geestelijke grondslag kan zich in 

beginsel niet beroepen op de vrijheid van godsdienst of levensovertuiging jegens dat 

genootschap. Het beroep hierop komt juist (exclusief) toe aan het kerkgenootschap. De 

godsdienstvrijheid van het lid is er dan in gelegen dat dit lid vrij is uit te treden. Bij toetreding 

doet hij afstand van dit recht ten opzichte van het genootschap. Hij is verplicht zich aan de 

doelstellingen en de grondslag van het genootschap te onderwerpen. Aldus kan een lid van 

een kerkgenootschap zijn recht op godsdienstvrijheid binnen dat kerkgenootschap belijden 

zolang het lid blijft binnen de kaders die het kerkgenootschap heeft gesteld. Indien het lid 

andere godsdienstige opvattingen huldigt dan het kerkgenootschap, kan het lid zijn recht om 
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die godsdienstige opvattingen te belijden alleen buiten het kerkgenootschap geldend maken 

door gebruik te maken van zijn recht op uittreding.
308

 

 

Het kerkgenootschap is bevoegd zijn belijdenis – door middel van de daartoe 

bevoegde organen – vast te stellen en leden die zich volgens het genootschap niet aan de 

regels houden, met geëigende middelen ertoe te brengen zich alsnog te conformeren. De 

organisatievrijheid voor het genootschap zelf reikt op grond van de godsdienstvrijheid zo ver 

dat ook het gelijkheidsbeginsel hiervoor in beginsel moet wijken op grond van artikel 3 

AWGB. Overigens past hierbij de kanttekening dat het kerkgenootschap weliswaar de 

loyaliteit van een lid jegens hem in vergaande mate kan afdwingen, maar dat die vrijheid kan 

worden begrensd door andere grondrechten die het kerklid heeft, zoals het recht op 

eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven dat wordt gewaarborgd onder artikel 8 

EVRM.
309

 

Per saldo wijkt het recht op de godsdienstvrijheid van het individuele lid doorgaans voor het 

recht op de vrijheid van godsdienst en organisatie van het kerkgenootschap.
310

 Van der Ploeg 

merkt daaromtrent wel op dat het kerkgenootschap hierbij onderworpen is aan de 

privaatrechtelijke beginselen van de redelijkheid en billijkheid. Bij bijvoorbeeld een 

gewetenskwestie zou ook moeten worden meegewogen of minder vergaande maatregelen dan 

excommunicatie voorhanden zijn, wat de functie van het kerklid is en of diens afwijkende 

geloofsovertuiging het kerkgenootschap schade berokkent.
311

 

 

5.6 Conclusie 

 

De huidige Grondwet is in 1983 tot stand gekomen: daarbij is gekozen voor een 

grondrechtencatalogus waarbij gebruik is gemaakt van een aan strikte regels gebonden 

beperkingssystematiek.  

Artikel 6 Gw beschermt het recht op vrijheid van godsdienst en levensovertuiging. Opvallend 

is dat het artikel niet spreekt over kerkgenootschappen. Het artikel heeft – daar waar het gaat 

om het belijden van een godsdienst of levensovertuiging in gemeenschap met anderen – naast 

de kerkgenootschappen ook andere geloofsgemeenschappen, al dan niet met 

rechtspersoonlijkheid, op het oog. Het eerste lid van artikel 6 Gw ziet op uitingen van de 

vrijheid van godsdienst en levensovertuiging. Daaronder worden verstaan gedragingen die 

naar objectieve maatstaven rechtstreeks uitdrukking geven aan een godsdienst of 

levensovertuiging. De gedragingen moeten dus objectiveerbaar zijn. Een subjectieve 

interpretatie zou bovendien niet goed hanteerbaar zijn: eenieder zou dit recht dan naar eigen 

inzicht kunnen invullen waardoor het de facto onbeperkt zou worden; Vermeulen benoemt dit 

ten aanzien van de gewetensvrijheid als oeverloos. 

Dit betekent echter niet dat de eigen subjectieve opvattingen geen rol zouden spelen: op grond 

van het beginsel van interpretatieve terughoudendheid speelt de opvatting van degene die zich 
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op dit grondrecht beroept een rol, wanneer niet evident is dat de betreffende gedraging geen 

onderdeel uitmaakt van een godsdienst of levensovertuiging. In die situaties krijgt de degene 

die zich op dit grondrecht beroept, het voordeel van de twijfel. 

Een beperking van het grondrecht zoals omschreven in het eerste lid, vereist een wet 

in formele zin. Voor specifieke uitingen buiten gebouwen of besloten plaatsen kunnen bij 

lagere wetgeving beperkingen worden gesteld. De WOM biedt een formeel-wettelijke 

grondslag voor lokale overheden om bij verordening beperkingen vast te stellen.  

Het belang van artikel 6 Gw lijkt beperkt vanwege de verdergaande bescherming die artikel 9 

EVRM en de daarop gebaseerde Straatsburgse jurisprudentie ten aanzien van de vrijheid van 

godsdienst en levensovertuiging biedt. Daarnaast is het in artikel 6 Gw gemaakte onderscheid 

tussen enerzijds uitingen in gebouwen en besloten plaatsen en anderzijds uitingen daarbuiten, 

mijns inziens weliswaar historisch verklaarbaar, maar heeft dat tegenwoordig minder 

betekenis gelet ook op (het toenemende belang van) artikel 9 EVRM en de leer van de 

redelijke uitleg van grondrechten. Juist de leer van de redelijke uitleg van grondrechten doet 

afbreuk aan de letterlijke tekst van artikel 6 Gw. Naast de in het grondwetsartikel opgenomen 

strikte beperkingen van het grondrecht, blijkt er ook andere regelgeving te bestaan die het 

grondrecht beperkt, al mag zij strikt genomen niet zo worden genoemd. Juist ook om deze 

redenen zou de grondwetgever er naar mijn mening goed aan doen om bij de eerstvolgende 

grondwetsherziening de tekst van artikel 6 Gw aan te passen, zodat de tekst beter aansluit bij 

de praktijk. Een voorbeeld van een beter passende tekst is artikel 9 EVRM.  

 

Binnen een geloofsgemeenschap is het grondrecht van godsdienstvrijheid voor een lid 

daarvan beperkt tot het recht toe- of uit te treden. Een lid van een geloofsgemeenschap 

aanvaardt door zijn lidmaatschap namelijk de (geloofs)regels die de geloofsgemeenschap 

stelt. Het dient het lid altijd vrij te staan om uit te treden wanneer hij dat wenst. 
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Hoofdstuk 6 

Scheiding van kerk en staat in Nederland en staatsneutraliteit in Duitsland 

 

 

6.1 Inleiding 

 

In de voorgaande hoofdstukken zijn bij de bespreking van de artikelen 9 en 14 EVRM 

alsook artikel 6 Gw – soms terloops – een drietal aspecten aan de orde gekomen die mede het 

beginsel van de scheiding van kerk en staat constitueren. Het gaat daarbij om het recht op 

godsdienstvrijheid – waaronder begrepen het recht religieuze gemeenschappen zonder 

staatsinterventie naar eigen (religieuze) inzichten vorm te geven –, de (neutrale) rol van de 

Staat ten opzichte van de verschillende religieuze gemeenschappen, en hun daarmee verband 

houdende gelijke behandeling door die staat. 

In hoofdstuk 2 is de historische ontwikkeling in Nederland geschetst waarbij de banden tussen 

de (Nederlandse Hervormde) Kerk en de Staat langzamerhand werden ontvlochten: de Staat 

had geen zeggenschap meer in de interne aangelegenheden binnen kerkgenootschappen in het 

algemeen en de Nederlandse Hervormde Kerk in het bijzonder. De Staat behandelde de 

kerkgenootschappen gelijk in de zin dat de Nederlandse Hervormde Kerk haar 

geprivilegieerde positie verloor. Kerkgenootschappen hadden geen formele rol meer in de 

publieke besluitvorming. 

Daarmee is in de vorige hoofdstukken een bandbreedte weergegeven waarbinnen de 

verhoudingen tussen kerk en staat in Nederland kunnen worden vormgegeven. Binnen die 

bandbreedte is ruimte voor verschillende wijzen waarop de overheid kan omgaan met 

religieuze gemeenschappen. In de delen II en III van dit onderzoek komen daarom onder meer 

de reikwijdte van de institutionele vrijheid van kerkgenootschappen en de facilitering van 

overheidswege van kerkgenootschappen aan bod. Vanuit de vormgeving van het beginsel van 

de scheiding van kerk en staat in de Nederlandse context kunnen vervolgens de grenzen beter 

worden geduid.  

 

Paragraaf 2 beschrijft een drietal visies op het begrip van staatsneutraliteit en de 

scheiding kerk en staat. Aan de hand van deze theorieën kan het Nederlandse model beter 

worden gekarakteriseerd. Ook gaat deze paragraaf in op de neutraliteit van de overheid in de 

Nederlandse situatie. In dit kader komen enkele visies ter sprake op de duiding van de 

neutraliteit van de overheid jegens godsdienst in het algemeen en kerkgenootschappen in het 

bijzonder. In de paragrafen 3 en 4 komen het verbod op institutionele zeggenschap van de 

kerk binnen de Staat en van de Staat binnen de kerk globaal aan bod, respectievelijk het 

beginsel van gelijke behandeling. Paragraaf 5 geeft een schets van het Duitse model inzake de 

verhoudingen tussen kerk en staat. Dat gebeurt met het oog op mogelijke parallellen die voor 

de Nederlandse situatie van belang kunnen zijn. 

 

6.2 Staatsneutraliteit in Nederland: drie benaderingen 
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Het beginsel van de scheiding van kerk en staat heeft met name betekenis voor de rol 

van de overheid ten opzichte van religie en religieuze gemeenschappen. Doorgaans wordt dit 

beginsel geïnterpreteerd in de zin dat de overheid zich neutraal opstelt ten opzichte van de 

godsdienst als zodanig in het algemeen. Neutraal staat niet gelijk aan waardenloos; dit begrip 

kan op meerdere wijzen worden uitgelegd. Zo kan de overheid een positieve houding jegens 

religie en religieuze gemeenschappen in het algemeen hebben, waarbij zij tegelijkertijd óók 

neutraal is door geen voorkeur voor een specifieke religieuze stroming te hebben. Een andere 

opvatting van staatsneutraliteit – het laïcisme – legt het accent op de afwezigheid van 

enigerlei binding tussen de overheid enerzijds en een of meer godsdienstige stromingen 

anderzijds. Daarnaast is het mogelijk dat de overheid haar neutrale rol zodanig opvat dat zij 

religieuze groepen die in een achterstandspositie verkeren, helpt die achterstand in te lopen. 

Dat kan zij doen door bijvoorbeeld subsidies te verstrekken.  

 

De commissie-Hirsch Ballin heeft in 1988 in haar eindrapport de neutraliteit van de 

Staat als volgt gekenschetst. De Staat respecteert de zelfstandigheid van kerkgenootschappen 

en mag geen dwang uitoefenen ten aanzien van de bestuurlijke organisatie. De Staat moet zich 

onthouden van wat voor bemoeienis dan ook met de belijdenis van godsdienst of 

levensovertuiging behoudens overtredingen van de wet. Kerkgenootschappen moeten gelijk 

worden behandeld en de overheid mag geen partij kiezen voor een bepaalde godsdienstige of 

levensbeschouwelijke overtuiging.
312

 

 

De laatste jaren hebben velen zich uitgelaten over het beginsel van de scheiding van 

kerk en staat en de neutraliteit van de Staat. Deze paragraaf geeft de visies van met name 

Vermeulen, Van der Burg en Van Bijsterveld weer die dit thema fundamenteel hebben 

doordacht. Hoewel zij kiezen voor verschillende benaderingswijzen, sluiten hun analyses op 

elkaar aan.  

 

6.2.1 Vermeulen: staatsneutraliteit in Nederland => pluralistische coöperatie 

 

Vermeulen onderscheidt vijf – in andere bijdragen van zijn hand drie – ideaaltypen.
313 

Hij stelt hierbij voorop dat concepten van overheidsneutraliteit en de scheiding van kerk en 

staat niet op basis van zuivere, tijdloze criteria kunnen worden gedefinieerd.
314

 

Het eerste ideaaltype – aan het ene uiterste van het spectrum – betreft een totalitair 

secularisme waarbij atheïsme de officiële staatsleer is.
315

 Vrijheid van godsdienst is niet 

aanwezig of beperkt zich tot louter de privésfeer. Het tweede ideaaltype betreft het klassieke 

seculiere model. Het gaat uit van een strikte scheiding van kerk en staat en is areligieus. In 

deze visie hoort religie niet thuis in de publieke sfeer. De staat is neutraal-onverschillig 

tegenover religieuze aangelegenheden en hij financiert of faciliteert deze ook niet. Het derde 
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ideaaltype – de middenpositie binnen het spectrum – betreft het model van pluralistische 

coöperatie. In dit model heeft godsdienst een plaats in de publieke sfeer waarbij de staat 

religieuze organisaties kan faciliteren. De Staat spreekt daarbij geen voorkeur uit voor een 

specifieke religieuze of levensbeschouwelijke stroming, maar behandelt deze stromingen wel 

gelijkwaardig en onpartijdig. Het vierde ideaaltype betreft het geprivilegieerde kerkmodel. In 

deze opvatting zijn de staat en een of meer gevestigde kerken partners, waarbij wordt 

samengewerkt om bepaalde doelen te verwezenlijken. Daarbij wordt de gevestigde kerk 

gesteund, en nemen overige religies een zwakkere positie in. In het vijfde ideaaltype – aan het 

andere uiterste van het spectrum – is sprake van een theocratie. De staat erkent slechts één 

religie of staatsgodsdienst en gunt aan andere religieuze stromingen niet of nauwelijks ruimte. 

Hierbij is vaak sprake van een heersende, door de overheid feitelijk en/of formeel 

bevoorrechte religie of staatskerk. De overheid is daarin in de regel niet neutraal en financiert 

vaak die godsdienstige groep. 

 

Vermeulen acht het eerste en vijfde model – de extremen binnen het spectrum – 

onverenigbaar met de kernwaarden van de westerse samenleving die onder meer zijn 

gegarandeerd in de mensenrechtenverdragen.
316 

De jurisprudentie van het EHRM zoals 

geschetst in de hoofdstukken 3 en 4 onderstreept mijns inziens dit standpunt: het EVRM laat 

geen ruimte voor de extremen. De drie – min of meer gematigde – modellen, namelijk strikt 

secularisme, pluralistische coöperatie en geprivilegieerde kerk, acht Vermeulen alle 

aanvaardbaar binnen de westerse samenleving. In de praktijk is vaak sprake van mengvormen 

en tussenvarianten die per land kunnen verschillen.  

 

In de visie van Vermeulen is de Nederlandse situatie het beste te kenschetsen als 

pluralistische coöperatie.
317

 Hij tekent daarbij aan dat de overheid weliswaar in bepaalde zin 

onpartijdig moet zijn, maar dat ook een minimum van overeenstemming nodig is omtrent 

bepaalde normen en waarden, een zogenoemde basale ‘civil religion’. De liberale rechtsstaat 

is in staat noch bevoegd die civil religion aan zijn burgers op te leggen. De Staat zou op voet 

van gelijkwaardigheid de positie van maatschappelijke verbanden waarbinnen morele en 

geestelijke vorming plaatsvindt, kunnen waarborgen en faciliteren.
318

 Aldus pleit Vermeulen 

voor een positieve houding van de Staat jegens religieuze gemeenschappen waarbij 

overheidsfacilitering mogelijk is, mits dit geschiedt op basis van gelijkwaardigheid. 

 

6.2.2 Van der Burg: staatsneutraliteit => inclusieve neutraliteit 

 

Van der Burg – en in zijn voetspoor Van de Donk en Plum – kiest voor een iets andere 

benadering van het concept van de staatsneutraliteit.
319 

Hij onderscheidt drie ideaaltypen van 

neutraliteit: exclusief, inclusief en compenserend. 
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De exclusieve vorm van neutraliteit houdt in een volledige uitsluiting van religie uit de 

publieke sfeer. Religie is in deze visie (uitsluitend) een privéaangelegenheid. De overheid 

verleent geen steun aan culturele of religieuze organisaties. Deze moeten zichzelf bedruipen. 

Een voorbeeld hiervan is de laïciteit zoals die in Frankrijk bestaat.
320

 Van de Donk/Jonkers 

merken hierbij op dat deze vorm van neutraliteit de laatste jaren regelmatig als strategie wordt 

ingebracht om bijvoorbeeld meer controversiële uitingen van religie in het publieke domein 

zoals de hoofddoek dragende griffier, te bestrijden.
321

 Van der Burg wijst erop dat deze vorm 

van neutraliteit, consequent doorgeredeneerd, ook zou betekenen dat de overheid geen stelling 

zou mogen innemen rondom levensstijlen zoals polygamie. Zover gaat men doorgaans niet. 

Een mildere vorm van deze opvatting is de Rawlsiaanse traditie; deze houdt onder andere in 

dat politieke besluiten niet mogen worden gebaseerd op controversiële levensbeschouwelijke 

overwegingen.
322

 

 

Inclusieve neutraliteit houdt in dat elke religieuze stroming voluit de ruimte krijgt in 

het publieke domein. Burgers kunnen zich zo veel mogelijk overeenkomstig hun eigen 

religieuze overtuiging uiten en daarnaar handelen, en de overheid dient zorg te dragen voor 

een gelijke behandeling van de diverse religieuze stromingen. Die gelijke behandeling kan 

ook tot uiting komen in de ondersteuning van religieuze stromingen of het scheppen van 

voorwaarden om die stromingen ruimte te bieden in het publieke domein. Essentieel daarbij 

blijft dat elke stroming gelijk wordt behandeld. De sleutel voor deze gelijke behandeling is het 

principe van proportionaliteit: iedere burger ontvangt van de overheid evenveel steun voor de 

beleving van de eigen religieuze of culturele identiteit. Deze steun kan dan worden verleend 

naar rato van het aantal leden of aanhangers van de betrokken minderheid.
323

 Daarmee is dus 

geen sprake van bevoor- of benadeling van een of meerdere stromingen ten opzichte van 

andere groepen. 

Compenserende neutraliteit houdt in dat niet alleen aan diverse godsdienstige stromingen 

ruimte wordt geboden in de publieke sfeer (zoals bij inclusieve neutraliteit), maar ook dat 

religieuze stromingen niet onder alle omstandigheden consequent gelijk worden behandeld. 

De reden daarvoor is dat ongelijkheden tussen verschillende stromingen (kunnen) bestaan. 

Die ongelijkheden kunnen een historische achtergrond hebben en/of structureel van aard zijn. 

Hierdoor kan het religieuze minderheden in de praktijk moeilijk – en soms zelfs onmogelijk – 

worden gemaakt om op gelijke voet met andere religieuze stromingen hun godsdienst te 

belijden en in de publieke sfeer tot uitdrukking te brengen. De bestaande ongelijkheid kan een 

rechtvaardigingsgrond zijn om die groepen die in een achterstandspositie verkeren, extra – 

bijvoorbeeld financieel – te steunen.
324
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In de Nederlandse situatie worden deze drie visies op neutraliteit niet altijd helder 

onderscheiden. Zo worden aan het begrip neutraliteit verschillende betekenissen toegekend. 

Politici kleuren het begrip geregeld in op een wijze die aansluit bij hun eigen politieke 

opvattingen. 

Opvallend is dat het Amsterdams gemeentebestuur in zijn Notitie Scheiding Kerk en Staat 

expliciet kiest voor het beginsel van inclusieve neutraliteit, maar in sommige concrete 

situaties het beginsel van compenserende neutraliteit toepast. Als men het beginsel van 

compenserende neutraliteit toepast, zal die keuze ook worden onderbouwd.
325

 

 

In de visie van Van der Burg is het concept van de inclusieve neutraliteit het best 

verdedigbaar. Anders zouden mensen een – voor hen vaak wezenlijk – deel van hun identiteit 

niet mogen meenemen in de publieke sfeer of het publieke debat. Daarbij komt nog dat dit 

concept kan bijdragen aan een betere integratie van minderheden, omdat zij steeds worden 

geconfronteerd met andersdenkenden. Dit daagt hen uit zich positief te verhouden tot de 

pluralistische samenleving.
326

 

 

Opvallend is dat twee van deze modellen de pendanten lijken te zijn van twee 

neutraliteitsmodellen van Vermeulen; de exclusieve neutraliteit komt naar mijn mening 

overeen met het strikt secularisme, en de inclusieve neutraliteit met de pluralistische 

coöperatie. 

 

6.2.3 Van Bijsterveld: ontvlechting en accommodatie 

 

Van Bijsterveld benadert de neutraliteit van de overheid en de scheiding van kerk en 

staat vanuit een ander vertrekpunt. Het beginsel is in haar visie niet allesbepalend indien de 

verhoudingen tussen kerk en staat aan de orde zijn. Zo houden kerken niet alleen erediensten 

en zorgen ze voor de instandhouding daarvan, maar zijn ze ook op tal van andere terreinen 

actief, bijvoorbeeld in de verslavingszorg, bejaardenzorg, reclassering, maatschappelijk en 

welzijnswerk, ziekenzorg, jeugdwerk, onderwijs enzovoorts. Voor sommige 

kerkgenootschappen zijn dergelijke activiteiten ook vormen om hun godsdienst in de praktijk 

van alledag te belijden. Naast kerken zijn op dergelijke terreinen ook andere maatschappelijke 

organisaties en vaak ook overheden actief. Daar waar sprake is van initiatieven die niet van de 

overheid uitgaan, verstrekken overheden vaak subsidies aan dergelijke maatschappelijke 

organisaties, opdat deze de door de overheid gewenste activiteiten initiëren. 

Kerkgenootschappen kunnen daarmee deel uitmaken van het grotere geheel van 

maatschappelijke organisaties: het beginsel van de scheiding van kerk en staat heeft dan 

minder betekenis voor zover dat betrekking heeft op de ontvlechting van de banden tussen 

kerk en staat. 

Van Bijsterveld merkt hierover op dat de overheid in de Nederlandse verzorgingsstaat een 

belangrijke rol speelt bij de herverdeling van middelen via belastingheffing alsook 
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vormgeving en financiering van voorzieningen.
327

 In deze context zou het uitsluiten van 

specifiek identiteitsgebonden initiatieven een probleem vormen. De betrokkenheid van de 

overheid moet hierin op een andere wijze worden benaderd dan vanuit het beginsel van de 

scheiding van kerk en staat. 

Van Bijsterveld omschrijft deze ontwikkeling als accommodatie waarbij de verhoudingen 

tussen kerk (beter: kerkgenootschappen) en staat op elkaar moeten worden afgestemd.
328

 

Daarbij dient de overheid enerzijds – vanuit het beginsel van de scheiding van kerk en staat – 

rekening te houden met de autonomie van de kerkgenootschappen. Dat speelt met name op 

het vlak van regelgeving omtrent democratisering (de Wet op de ondernemingsraden) en 

privacy. Anderzijds dient de overheid – op basis van regelgeving – rekening te houden met de 

bijzondere positie van kerkgenootschappen. Die bijzondere positie kan voortvloeien uit 

bijvoorbeeld de monumentale status van kerkgebouwen of het algemeen nut dat de meeste 

kerkgenootschappen beogen. Dat zijn dan gronden voor bijvoorbeeld subsidies of fiscale 

vrijstellingen. 

Alleen vanuit het beginsel van scheiding van kerk en staat kan dus niet altijd een antwoord 

worden gegeven op alle vragen die spelen in de verhoudingen tussen kerkgenootschappen en 

de staat. 

 

Het beginsel van scheiding van kerk en staat ziet vooral op de ontvlechting in 

institutionele zin van kerk en staat. De bovengenoemde accommodatie richt zich niet 

specifiek op kerkgenootschappen, maar is veel breder gericht op de maatschappij als geheel. 

Daarbij speelt de overheid een rol bij de herverdeling van middelen en kent de wetgeving ook 

tal van uitzonderingsbepalingen.  

Naast deze accommodatie ziet Van Bijsterveld nog andere ontwikkelingen die het belang en 

de toepassing van het beginsel relativeren. Zij wijst erop dat het beginsel van de scheiding van 

kerk en staat is gebaseerd op het beeld van de klassieke democratische rechtsstaat. Daarbij 

definieert de staat de formele kaders voor de publieke besluitvorming en is hij het brandpunt 

van de vorming van recht en beleid. Door internationalisering en privatisering, alsmede een 

meer complexe, dynamische en pluralistische samenleving, heeft de overheid een andere rol 

ten opzichte van die samenleving gekregen. Haar centrale rol staat onder druk, wat ook 

gevolgen heeft voor de sturende rol van de overheid en het karakter van haar optreden.
329

 

Dit werkt door op drie niveaus op het vlak van de verhouding tussen kerk en staat. Het eerste 

niveau betreft de ontwikkeling en uitvoering van beleid. Recht en beleid worden nog maar 

zelden uitsluitend vanuit de staat geïnitieerd. Het beleid is vaak de uitkomst van een lang en 

complex proces waaraan velen hebben deelgenomen. Die deelnemers kunnen experts zijn of 

personen en groeperingen die een eigen belang behartigen dan wel een ideaal nastreven. Deze 

participanten in het (informele) besluitvormingsproces zijn voor de overheid van belang om 

kennis en inzicht te verwerven, alsmede draagvlak te sonderen. Evenals andere 

maatschappelijke organisaties kunnen ook kerken hierin een rol spelen. Bij de uitvoering van 

beleid is samenwerking met maatschappelijke instellingen, waaronder kerken, vaak 
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onmisbaar. De samenwerking met kerkgenootschappen is in dit licht bezien niet 

problematisch; het beginsel van de scheiding van kerk en staat heeft vooral betekenis bij 

eventuele voorwaarden waaronder die samenwerking plaatsvindt. 

 

Van Bijsterveld benoemt het tweede en derde niveau als de maatschappelijke en 

individuele ontwikkeling van ‘waarden en normen’-patronen. Zij wijst daarbij ten eerste op 

het pluralisme in de samenleving. Dat maakt consensus over moreel geladen onderwerpen 

moeilijk; de overheid kan voor nieuwe kwesties niet zomaar terugvallen op bekende en breed 

gedeelde waarden. Ten tweede behoeft het beeld van de overheid die eenzijdig en met gezag 

normen vaststelt, bijstelling. Vaak komen normen tot stand in een ontmoeting tussen Staat en 

samenleving. Een derde aandachtspunt hierbij is dat vaak sprake is van open normen. Als het 

gaat om het aanreiken van morele oriëntaties, kunnen kerken een rol spelen, zij het dat deze 

oriëntatie niet exclusief is. De Staat baseert zich bij zijn handelen namelijk ook op 

maatschappelijke en culturele waarden- en normenpatronen. Deze bleven voorheen 

onzichtbaar. Door veranderingen in de algemeen maatschappelijke opvattingen die niet meer 

stroken met de kerkelijke opvattingen, is de positie en interesse van de overheid ten opzichte 

van het fenomeen godsdienst veranderd. 

Contact en samenwerking tussen overheid en kerkgenootschappen – immers een deel van de 

maatschappelijke instellingen – is vanuit het oogpunt van de scheiding van kerk en staat in de 

visie van Van Bijsterveld dus niet een probleem. Het beginsel is van belang bij het vormgeven 

van de onderlinge relaties, waarbij de grens tussen maatschappelijke overheidssturing en 

sturing op godsdienst en kerkelijke organisaties dun is.
330

  

 

6.3  Aspecten scheiding van kerk en staat 

 

Deze paragraaf gaat in op twee aspecten die nauw samenhangen met de 

staatsneutraliteit en deel uitmaken van het beginsel van de scheiding van kerk en staat in 

Nederland. Daarbij wordt sluit paragraaf 6.3.3 af met een nadere duiding van deze begrippen 

in de Nederlandse context. 

 

6.3.1 Verbod institutionele zeggenschap over en weer 

 

Het beginsel van de scheiding van kerk en staat heeft betekenis voor de vormgeving 

van de verhouding tussen de kerkgenootschappen enerzijds en de staat anderzijds. Een 

belangrijk aspect van dit beginsel betreft de neutraliteit van de staat waaromtrent in paragraaf 

6.2 al enkele visies zijn geschetst. Een ander aspect is onder meer dat institutionele 

zeggenschap van de staat binnen de kerk en vice versa niet is toegestaan.
331

 Van Bijsterveld 

definieert dit beginsel als het verbod op zowel institutionele als rechtstreekse, inhoudelijke 

zeggenschap over en weer in de verhouding tussen kerk en staat.
332

 In de Nota Grondrechten 

in een pluriforme samenleving wordt de inhoud van het beginsel omschreven als het 
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functioneren als zelfstandige lichamen van de Staat, kerken en andere genootschappen op 

geestelijke grondslag.
333

  

 

Voor kerkgenootschappen houdt dit in dat zij autonoom zijn en de overheid zich niet 

mag bemoeien met hun interne organisatie. Het grondrecht op godsdienstvrijheid legt de 

overheid de plicht op zich van inmenging in deze religieuze organisaties te onthouden en 

vrijwaart daardoor dus onder meer kerkgenootschappen van overheidszeggenschap binnen de 

eigen organisatie. Voor specifiek kerkgenootschappen zijn met name artikel 2:2 BW, artikel 3 

AWGB en artikel 7:671 lid 1 sub f BW van belang. Daarin komt het uitgangspunt tot 

uitdrukking dat kerkgenootschappen autonoom zijn en – binnen de grenzen van de wet – vrij 

zijn hun eigen organisatie, waaronder ook de verbintenissen met hun ambtsdragers vallen, 

naar eigen inzichten vorm te geven. Complementair hieraan is de plicht van de overheid zich 

te onthouden van inmenging in kerkelijke aangelegenheden. Overheidsbemoeienis past daarin 

niet. 

Het verbod op institutionele zeggenschap van kerkgenootschappen binnen de overheid is 

evenmin als zodanig gecodificeerd. Het blijkt echter uit de afwezigheid van een formele 

positie van kerkgenootschappen bij bijvoorbeeld de totstandkoming van wetgeving. 

Weliswaar hebben kerkgenootschappen, bijvoorbeeld de kerkgenootschappen verenigd in het 

Interkerkelijke Contact in Overheidszaken (CIO) informeel invloed en een adviserende rol bij 

wetgeving die hun positie raakt, maar een formele bevoegdheid, bijvoorbeeld een veto-, 

instemmings- of goedkeuringsrecht bij bepaalde wetgeving en overheidsbenoemingen, hebben 

zij niet. In die zin zijn zij vergelijkbaar met andere maatschappelijke en culturele instellingen 

die – bijvoorbeeld in hun hoedanigheid van belangengroep of als expert – invloed hebben op 

het besluitvormingsproces binnen de overheid.  

De afwezigheid van publiekrechtelijke bevoegdheden van kerkgenootschappen en daarmee 

institutionele zeggenschap bij de overheid is ook een aspect van het beginsel van de scheiding 

van kerk en staat.
334

  

 

6.3.2 Gelijkheidsbeginsel  

 

Ook het gelijkheidsbeginsel speelt in de verhouding tussen kerk en staat een rol. Het 

houdt in dat de verschillende religieuze stromingen door de overheid gelijk moeten worden 

behandeld. Ongelijke behandeling door het voortrekken of achterstellen van een bepaalde 

religieuze stroming ten opzichte van andere is in beginsel niet toelaatbaar. Het beginsel van 

gelijke behandeling is mede een uitvloeisel van de neutrale positie die de overheid ten 

opzichte van de kerkgenootschappen inneemt. 

De uitleg van het beginsel van de scheiding van kerk en staat heeft gevolgen voor de 

interpretatie van het gelijkheidsbeginsel. Indien men een laïcistische visie aanhangt, houdt dat 

in dat religieuze stromingen gelijk worden behandeld in de zin dat zij geen aanspraak kunnen 

maken op facilitering door de overheid, bijvoorbeeld in de vorm van subsidies of fiscale 

voordelen. Een vraag die dan speelt is of onderscheid gemaakt mag of moet worden tussen 
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enerzijds niet-religieuze maatschappelijke organisaties en anderzijds de religieuze 

gemeenschappen. De overheid kan bijvoorbeeld niet-religieuze organisaties subsidiëren; moet 

zij dat dan ook doen bij kerkgenootschappen die vergelijkbare maatschappelijk nuttige 

activiteiten ontplooien? 

Indien men het concept van inclusieve neutraliteit aanhangt, ligt de vraagstelling op een ander 

terrein. Dan kan zich de vraag voordoen of gelijke behandeling van kerkgenootschappen de 

onderlinge verschillen juist in stand houdt en mogelijk zelfs vergroot en per saldo 

ongelijkheid in de hand werkt. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het niet 

beveiligen van bedreigde religieuze minderheden, omdat de overheid andere religieuze 

stromingen evenmin beveiligt.  

Bij het concept van compenserende neutraliteit wordt een ongelijke behandeling geaccepteerd 

om verschillen tussen groepen in achterstandsposities en groepen die daarin niet verkeren, 

recht te trekken. Daarbij zal veelal de vraag zijn of voldoende rechtvaardigingsgronden 

bestaan voor die ongelijke behandeling. 

 

In dit onderzoek speelt het gelijkheidsbeginsel in verschillende hoofdstukken een rol. 

Zo is een vraag of voldoende rechtvaardigingsgronden bestaan om ambtsopleidingen van 

bepaalde kerkgenootschappen wél en die van andere kerkgenootschappen níet te subsidiëren. 

Deze vraag komt aan bod in hoofdstuk 13. Een andere vraag is in hoeverre het 

gelijkheidsbeginsel mag – of juist moet – doorwerken in de verhoudingen binnen 

kerkgenootschappen, bijvoorbeeld indien een kerkgenootschap onderscheid maakt tussen 

mannen en vrouwen bij de bekleding van kerkelijke ambten. Indien de overheid bijvoorbeeld 

eist dat ook binnen kerkgenootschappen mannen en vrouwen gelijk worden behandeld, kiest 

zij partij tegen kerkgenootschappen die hierin onderscheid maken en gaat zij voorbij aan de 

autonomie die die kerkgenootschappen bezitten. Dit onderwerp komt in hoofdstuk 7 aan bod. 

 

6.3.3 Nadere duiding: beginsel scheiding kerk en staat achterhaald, beter staatsneutraliteit 

 

Als men spreekt over het beginsel van de scheiding van kerk en staat, valt ten eerste 

op dat ‘de kerk’ als zodanig niet (meer) bestaat. Dit kerkbegrip appelleert aan de 

openingswoorden van de eerste titel van het eerste boek van de Codex Justinianus, zoals 

geciteerd in hoofdstuk 2 en de Middeleeuwen. Het veronderstelt dat er één kerk is, zijnde een 

met de Staat op ongeveer dezelfde hoogte staande organisatorische grootheid die als zijn 

‘tegenover’ fungeert: een religieus-politieke twee-eenheid.
 
Dat beeld doet geen recht meer aan 

de Nederlandse praktijk waarbij sprake is van talloze vooral kleinere religieuze 

gemeenschappen die onderling hemelsbreed van elkaar kunnen verschillen. Weliswaar is 

sprake van twee grotere kerkgenootschappen, te weten de RKK en de Protestantse Kerk in 

Nederland (PKN), maar ook die hebben niet meer een positie waarbij zij zich als de kerk 

tegenover de Staat kunnen verhouden. 

Daarnaast zijn deze religieuze gemeenschappen – zoals Van Bijsterveld terecht opmerkt – 

slechts een deel van de vele maatschappelijke organisaties waarmee de overheid te maken kan 

hebben. Doorgaans gaat het dan om de uitvoering van maatschappelijke taken waarbij de 

overheid subsidie verstrekt, opdat die taken worden uitgevoerd. Er is dan sprake van een 

partnerschap waarbij kerkgenootschappen – vanuit het gezichtspunt van de overheid bezien – 
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tot op zekere hoogte vergelijkbaar zijn met andere culturele of welzijnsorganisaties. Een 

benadering vanuit het beginsel van de scheiding van kerk en staat is op deze verhouding niet 

goed toepasbaar en lijkt krampachtig; het beginsel wordt er met de haren bijgesleept. 

Samenhangend met het voorgaande is het beginsel van de scheiding van kerk en staat mijns 

inziens passé: het beschrijft vooral de periode waarin de Nederlandse Hervormde Kerk haar 

bevoorrechte positie – maar ook de overheidsinmenging in de interkerkelijke 

aangelegenheden – kwijtraakte en kerkgenootschappen in zekere mate gelijk werden 

behandeld.  

Ten slotte wekt het spreken over dit beginsel ten onrechte de indruk dat Staat en religie niets 

met elkaar te maken zouden (mogen) hebben. Zoals Vermeulen en Van der Burg al aangeven, 

moet er een zekere ruimte zijn om de eigen religie (hetgeen niet gelijkstaat aan een kerk!) in 

het publieke domein te kunnen uiten. Daarbij geeft Vermeulen aan dat een basale civil 

religion, oftewel normatieve overeenstemming, noodzakelijk is als basis voor de liberale 

rechtsstaat. Die kan niet waardenvrij zijn. Van der Burg illustreert dit aan de hand van het 

voorbeeld van het polygamieverbod: dat is kennelijk zo’n basale, bijna door iedereen 

gedeelde waarde. 

 

Ik ben van mening dat de benadering van het vraagstuk omtrent de positie van 

kerkgenootschappen in Nederland, louter vanuit het beginsel van de scheiding van kerk en 

staat, tekortdoet aan de positie van kerkgenootschappen. Een dergelijke benadering roept 

meer vragen op dan ze beantwoordt. Kerkgenootschappen zijn heden ten dage 

maatschappelijke organisaties die binnen de Nederlandse samenleving tal van relaties hebben 

met andere maatschappelijke organisaties, burgers en ook de overheid. Mede afhankelijk van 

de aard van die relaties zal het beginsel van de scheiding van kerk en staat soms van minder 

belang zijn. Als die relaties betrekking hebben op bijvoorbeeld de interne organisatie van een 

kerkgenootschap, heeft het beginsel van de scheiding van kerk en staat meer betekenis. 

Mijns inziens is het zinvoller om te spreken over staatsneutraliteit en de verschillende 

modellen die hierin bestaan. Dit sluit ook goed aan bij de jurisprudentie van het EHRM 

waarbij in zaken omtrent de uitleg van artikel 9 (en 14) EVRM steeds de positie van de Staat 

als neutrale organisator wordt benadrukt. Juist vanuit visies op de neutraliteit van de Staat ten 

opzichte van religie en religieuze gemeenschappen vloeien – als gevolg daarvan – het 

beginsel van gelijke behandeling van religieuze gemeenschappen voort, evenals het verbod op 

overheidsinmenging in religieuze gemeenschappen. Bovendien is de neutraliteit van de Staat 

beter te gebruiken als vertrekpunt in de discussie over de samenwerking tussen (onder andere) 

religieuze organisaties en de overheid bij het uitvoeren van maatschappelijke taken. 

 

Voor wat betreft de Nederlandse situatie houdt overheidsneutraliteit mijns inziens het 

volgende in: 

1. De Staat onthoudt zich van bemoeienis met de interne organisatie binnen religieuze 

gemeenschappen; 

2. De Staat behandelt en faciliteert de verschillende religieuze gemeenschappen zo veel 

mogelijk op voet van gelijkheid; 

3. De Staat stelt religieuze gemeenschappen niet achter ten opzichte van niet-religieuze 

organisaties; 
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4. De Staat voorkomt dat religieuze gemeenschappen formele zeggenschap hebben in 

publieke besluitvorming. 

 

De eerste voorwaarde is gecodificeerd in artikel 2:2 BW en wordt in het tweede deel 

van deze studie nader uitgewerkt. De tweede voorwaarde ziet op gelijke behandeling van 

gelijke gevallen, zoals ook uit artikel 1 Gw blijkt. Dat betekent dus niet dat alle 

kerkgenootschappen altijd gelijk worden behandeld. Facilitering van kerkgenootschappen is 

mogelijk, wat ook blijkt uit het feit dat kerkgenootschappen subsidies ontvangen en vaak als 

ANBI worden aangemerkt. Hierop wordt in het derde deel nader ingegaan. De derde 

voorwaarde ziet op de afwezigheid van een rol van kerkgenootschappen in de totstandkoming 

van wet- en regelgeving, maar sluit allerminst inspraak en overleg – zoals ook andere 

maatschappelijke organisaties dat kennen – uit. Deze voorwaarde blijft in deze studie verder 

buiten beschouwing. 

Het lijkt mij – en daarmee stem ik in met Van der Burg en Vermeulen – dat het Nederlandse 

model het meeste lijkt op dat van de inclusieve neutraliteit. 

 

6.4 Duitsland 

 

Het model van de scheiding tussen kerk en staat in Nederland is niet de enige wijze 

om deze verhoudingen vorm te geven. Duitsland kent bijvoorbeeld een ander kerk-staatmodel 

dan Nederland. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de ‘Kirchensteuer’, een kerkelijke belasting die 

door de overheid – zonodig met invorderingsmaatregelen – wordt geïncasseerd. Een dergelijk 

systeem is in Nederland niet goed denkbaar. Daarentegen zijn op andere terreinen wel 

parallellen te trekken met de Nederlandse praktijk. Het Duitse systeem bevat mogelijk ook 

elementen waaruit voor de Nederlandse situatie lering kan worden getrokken.  

Deze paragraaf bespreekt enkele aspecten van het Duitse constitutionele kader. Voor zover 

relevant wordt in de volgende hoofdstukken op onderdelen van het Duitse model ingegaan. 

 

De vrijheid van godsdienst is in Duitsland verankerd in de grondwet, het 

‘Grundgesetz’ (GG). In deze grondwet is de scheiding van kerk en staat vastgelegd. De 

verhouding tussen kerk en staat, in het bijzonder de rechtssfeer zoals omschreven in artikel 

137 lid 3 ‘Weimarer Reichsverfassung’ (WRV), duidt men aan met de term 

‘Staatskirchenrecht’ oftewel statelijk kerkenrecht.
335

 In het onderstaande zal – zij het in 

beperkte mate - worden ingegaan op de Duitse situatie voor zover zij verschilt van de 

Nederlandse, in het bijzonder ten aanzien van de positie van kerkgenootschappen.  

 

6.4.1 Religie en het Grundgesetz 

 

De Duitse grondwet is tot stand gekomen na de Tweede Wereldoorlog op 23 mei 

1949. In deze grondwet is vastgelegd dat Duitsland een federale staat is. Deze bestaat 

momenteel uit zestien deelstaten of ‘Länder’. Duitsland is een democratische rechtsstaat. 

Naast de bondsgrondwet kennen de vijftien deelstaten ook nog elk een deelstaatsgrondwet. 
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Ten aanzien van de betrekkingen met kerkgenootschappen is de regel dat dit rechtsgebied tot 

de competentie van de deelstaten behoort voor zover artikel 140 GG in samenhang met de 

daarin genoemde artikelen uit de WRV betreffende de kerkgenootschappen niet anders 

bepaalt, of uit hoofde van het onderwerp van de regelgeving, bijvoorbeeld regelgeving met 

betrekking tot ziekenhuizen, tot de competentie van de Bondsstaat behoort.
336

 Overigens is 

een algemeen grondwettelijk beginsel dat bondsstatelijk recht voorrang heeft op deelstatelijk 

recht, met dien verstande dat artikel 142 GG bepaalt dat in het deelstaatsrecht gegarandeerde 

grondrechten van kracht blijven voor zover zij geen inperking vormen op de in de 

Grundgesetz toegekende grondrechten.
337

 

Zo delegeert artikel 137 lid 8 WRV de bevoegdheid tot het geven van nadere regels omtrent 

de in dat artikel genoemde aangelegenheden aan de deelstaatwetgever. Veel zaken omtrent de 

verhouding tussen kerk en staat zijn dan ook op deelstaatniveau geregeld in wetgeving, maar 

ook in overeenkomsten: de zogenoemde ‘Kirchenverträge’. In deze Kirchenverträge worden 

de betrekkingen tussen de deelstaat en een afzonderlijk kerkgenootschap nader geregeld. Dit 

betreft bijvoorbeeld zaken als medewerking van de kerk en de landelijke overheid ten aanzien 

van de benoeming van hoogleraren aan de theologische faculteiten, oprichting van diocesen 

en de rol van religie in de organisatie van het onderwijs.
338

 Ten aanzien van de RKK hebben 

deze verdragen, genaamd ‘Konkordate’, volkenrechtelijke betekenis, omdat de Heilige Stoel, 

die deze verdragen sluit, een volkenrechtelijk subject is. Ten aanzien van bijvoorbeeld de 

Evangelische Landeskirchen hebben deze verdragen, genaamd Kirchenverträge, geen 

volkenrechtelijke betekenis, ook niet in de zin van de grondwet.  

Uit het feit dat de Staat dergelijke verdragen met kerkgenootschappen sluit, blijkt dat de Staat 

de eigenstandige positie van de kerken erkent en hen als verdragsluitende partij serieus neemt. 

 

Ten aanzien van de scheiding tussen kerk en staat valt op dat de preambule bij het 

Grundgesetz begint met de woorden: “Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und 

den Menschen (…).” Hieruit spreekt een godsdienstige overtuiging waaruit weliswaar niet 

een voorkeur voor één bepaalde godsdienstige stroming blijkt, maar wel dat Duitsland als een 

godsdienstige natie te beschouwen is. De Duitse staat wordt niet vanuit een atheïstische visie 

vormgegeven.  

In het Grundgesetz is een categorie grondrechten opgenomen waarvan in dit kader het 

grondrecht op gewetens- en geloofsvrijheid, alsmede het recht op vrijheid van onderwijs van 

belang is.
339

 

Naast de hierboven genoemde artikelen betreffende grondrechten ten aanzien van de 

scheiding van kerk en staat, is met name artikel 140 GG van belang. Dit artikel is een 

schakelbepaling waardoor enkele artikelen uit de WRV van 11 augustus 1919 onderdeel 

uitmaken van de grondwet.
340
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6.4.2 ‘Hinkender Trennung’ 

 

Bovengenoeme bepalingen waren een compromis tussen diegenen die, zoals in de 

Verenigde Staten en Frankrijk reeds bestond, een volledige scheiding van kerk en staat 

voorstonden aan de ene zijde, en aan de andere zijde degenen die de binding tussen ‘Troon en 

altaar’ wilden handhaven.
341

 Belangrijk is artikel 137 lid 1 WRV: “Es besteht keine 

Staatskirche.” Daarmee werd uitgesproken dat er geen ruimte meer was voor een staatskerk, 

wat in 1919 een breuk met het verleden betekende. Verder is bepaald in artikel 137 lid 3 

WRV – vergelijkbaar met het Nederlandse artikel 2:2 BW – dat religieuze groeperingen 

binnen de grenzen van de wet het recht hebben om de eigen organisatie en inrichting daarvan 

te bepalen. Deze scheiding van kerk en staat wordt in andere grondwettelijke bepalingen weer 

genuanceerd. Zo hebben kerkgenootschappen privileges. Zij kunnen bijvoorbeeld 

publiekrechtelijke rechtspersoonlijkheid verwerven, waardoor zij onder meer met behulp van 

de overheidsbelasting de zogenoemde Kirchensteuer van hun leden kunnen heffen.
342

 Voor 

zover voorheen sprake was van twee naast elkaar staande grootheden, te weten kerk en staat, 

blijkt onder meer uit bovenstaande grondwetsartikelen dat de Staat zich bevoegd acht om 

eenzijdig de verhouding tussen kerk en staat te regelen. 

Hoewel sprake is van een scheiding van kerk en staat, werken kerk en staat op meerdere 

terreinen ook samen en onderhouden zij contacten. De scheiding is dus niet zo consequent 

doorgevoerd als bijvoorbeeld in het Amerikaanse of Franse model.
343

 

 

De Duitse verhouding tussen kerk en staat is te kenschetsen aan de hand van drie 

beginselen: 1) niet-identificatie, 2) gelijke behandeling en 3) neutraliteit. 

 

I. Niet-identificatie 

Het beginsel van ‘Neutralität’ en ‘Nicht-Identifikation’
344

 houdt in dat de Staat zich niet met 

één bepaalde religie of levensbeschouwing identificeert, maar zich ten opzichte van haar 

neutraal opstelt. Indien de Staat zich wél zou identificeren met een bepaalde geloofsrichting, 

zou dit onvrijheid voor de burgers met zich kunnen meebrengen, omdat de Staat zich niet of 

minder tolerant jegens andersgelovigen zou kunnen opstellen. Met Von Campenhausen ben ik 

eens dat dit beginsel in de Duitse situatie wel enige nuancering behoeft.
345

 Zo gaat de 

preambule van de Duitse Grondwet uit van een geloof in God.
346

  

 

II. Gelijke behandeling 

Het tweede beginsel is het principe van ‘Parität’, oftewel pariteit. Dit beginsel houdt in dat 

godsdienstige groeperingen ten opzichte van de Staat van gelijke rang zijn en gelijk moeten 
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worden behandeld.
347

 In zekere zin is dit beginsel een uitwerking van artikel 3 GG waarin het 

gebod van gelijke behandeling en het verbod op willekeur is gecodificeerd.
348

 Het 

pariteitsgebod is een uitvloeisel van het neutraliteitsgebod. Een neutrale opstelling impliceert 

dat (godsdienstige) groeperingen niet worden voorgetrokken of achtergesteld. Overigens 

betekent het gelijkheidsgebod niet dat de religieuze dimensie niet past in de statelijke 

rechtsorde. Het ziet alleen op het voortrekken of achterstellen van bepaalde groepen of 

personen.
349

  

Bijzonder aan het Duitse staatskerkenrecht is hierbij dat differentiëren niet is uitgesloten. Er is 

sprake van ‘Stufenparität’, ofwel een ‘gelaagde’ pariteit. Dit houdt in dat de Staat aan de hand 

van objectieve criteria kan beoordelen of bepaalde kerkgenootschappen voldoende 

gekwalificeerd zijn om voor een bepaalde regeling in aanmerking te komen of juist niet. Dit 

blijkt onder meer uit het bestaan van zowel publiekrechtelijke als privaatrechtelijke 

kerkgenootschappen, waarbij de eerstgenoemde categorie een aantal privileges bezit. 

 

III. Neutraliteit 

Het neutraliteitsbeginsel verplicht de Staat om zich ten aanzien van zaken van religie en 

levensbeschouwing te onthouden van een oordeel of daarin partij te kiezen.
350

 

Dienovereenkomstig is ook de rechtsorde neutraal, hetgeen overigens niet een ontkenning van 

de religie impliceert. 

 

Per saldo is de Duitse verhouding tussen kerk en staat te typeren als een stelsel waarbij 

kerk en staat weliswaar zijn gescheiden, maar deze scheiding niet onverkort is doorgevoerd. 

Kerk en staat werken op velerlei terrein juist samen en coördineren hun onderlinge 

gedragingen, wat te kenschetsen is als een vorm van coöperatie. 

 

6.5  Conclusie 

 

Het beginsel van de scheiding van kerk en staat in Nederland wordt soms kernachtig 

samengevat in een verbod en een gebod, namelijk het verbod op institutionele zeggenschap 

van kerk en staat vice versa, alsmede het gebod op een neutrale opstelling van de overheid 

jegens kerkgenootschappen, waarbij die kerkgenootschappen in beginsel gelijk worden 

behandeld. 

 

Het beginsel hangt mijns inziens nauw samen met de opvattingen over neutraliteit van 

de Staat. Hierin worden immers visies op zeggenschap van de Staat binnen 

kerkgenootschappen en zeggenschap van kerkgenootschappen binnen de Staat tot uitdrukking 

gebracht.  

Van der Burg wijst in dit verband op de ruimte die de Staat al dan niet aan religie gunt in het 

publieke domein en daarbij zelfs – in de modellen van inclusieve en compenserende 
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neutraliteit – religieuze stromingen kan steunen. Hij acht in de Nederlandse situatie het model 

van inclusieve neutraliteit het best verdedigbaar; daarbij krijgt religie ruimte in het publieke 

domein en kan de overheid op basis van het proportionaliteitsbeginsel religieuze stromingen 

financieel steunen. 

Vermeulen schetst vijf kerk-staatmodellen. Hij karakteriseert het kerk-staatmodel in 

Nederland als pluralistische coöperatie. Daarbij legt hij meer het accent op de samenwerking 

tussen de verschillende kerkgenootschappen en de Staat. Religie krijgt voluit de ruimte in het 

publieke domein. De overheid behandelt de verschillende stromingen gelijkwaardig. 

Van Bijsterveld merkt op dat het beginsel een uitvloeisel is van een historische ontwikkeling. 

Daarmee is geen eindpunt bereikt en zijn de verhoudingen tussen kerk en staat gefixeerd. De 

ontwikkelingen gaan door en maken dat het beginsel niet meer alle terreinen waarop de 

overheid met kerkgenootschappen te maken heeft, beheerst. Kerkgenootschappen moeten juist 

meer worden benaderd als maatschappelijke organisaties die – evenals andere niet-religieuze 

gemeenschappen – participeren in de maatschappij en contacten hebben met bijvoorbeeld de 

overheid. 

 

Mijns inziens zijn de drie hierboven geschetste visies niet met elkaar in tegenspraak, 

maar belichten zij verschillende aspecten van de neutraliteit van de staat. Uit die neutraliteit 

vloeit immers voort dat – in de Nederlandse situatie – kerkgenootschappen publiekrechtelijke 

bevoegdheden missen en kerkgenootschappen gelijk lijken te worden behandeld. Duidelijk is 

dat religie en religieuze stromingen ruimte hebben binnen het publieke domein, al staat die 

ruimte wel onder druk. Die ruimte omvat ook de mogelijkheid van steun van overheidswege 

voor religieuze stromingen. 

Het beginsel zegt daarmee iets over de opstelling van de Staat ten opzichte van religie. Voor 

de Nederlandse situatie houdt dit in dat de Staat zich niet identificeert met een bepaalde 

religieuze stroming. Wel heeft de Staat in beginsel een positieve houding ten opzichte van 

religieuze organisaties, zolang zij (tevens) bijdragen aan de verwezenlijking van doeleinden 

van overheidsbeleid. Daarin verschillen religieuze organisaties niet van andere actoren in het 

maatschappelijk middenveld, bijvoorbeeld politieke of culturele organisaties. Daarom is 

subsidieverlening aan kerkgenootschappen of de verlening van de ANBI-status – zij het 

binnen de randvoorwaarden die het beginsel van de scheiding van kerk en staat stelt – 

mogelijk. Vermeulen duidt dit met de term pluralistische coöperatie, Van der Burg met het 

begrip inclusieve neutraliteit. 

 

In Duitsland omschrijft men de neutraliteit van de Staat mede aan de hand van het 

beginsel van Nicht-Identifikation. Dit is mijns inziens een zinvolle aanvulling op de 

kernachtige omschrijving waarmee deze paragraaf werd ingeleid. De overheid identificeert 

zich niet met een bepaalde religieuze groep of stroming. Een ander aspect dat om nadere 

bestudering vraagt, is de Stufenparität, oftewel een gelaagde gelijke behandeling. In de 

Nederlandse situatie wordt dit onderscheid doorgaans niet zo scherp gemaakt, terwijl 

kerkgenootschappen in de praktijk – ondanks het adagium van gelijke behandeling – 

verschillend worden behandeld. Voorbeelden hiervan zijn de subsidiëring van kerkelijke 

ambtsopleidingen en de toekenning van de ANBI-status aan kerkgenootschappen; sommige 

kerkgenootschappen komen hiervoor wel in aanmerking en andere niet. Dergelijke verschillen 
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in de behandeling van kerkgenootschappen kunnen objectief gerechtvaardigd zijn; het 

beginsel van de Stufenparität kan nuttig zijn bij de verheldering van vragen op dit vlak in de 

Nederlandse situatie. Zo kan de Duitse categorisering in soorten geloofsgemeenschappen, 

bijvoorbeeld met of zonder publiekrechtelijke status, voor de Nederlandse rechtspraktijk nut 

hebben, evenals het Duitse systeem van subsidiëring van kerkgenootschappen. Ook in 

Nederland kunnen er mijns inziens goede gronden zijn die een verschillende behandeling van 

kerkgenootschappen rechtvaardigen. Hierbij kan worden gedacht aan objectief meetbare 

gegevens en activiteiten zoals ledental en door kerkgenootschappen georganiseerde algemeen 

nuttige activiteiten, bijvoorbeeld welzijnswerk. 
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II. Grenzen aan de institutionele vrijheid van kerkgenootschappen  
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Hoofdstuk 7 

Het kerkgenootschap en de Algemene wet gelijke behandeling  

 

 

7.1 Inleiding 

 

De scheiding van kerk en staat was onderwerp van deel I, in het bijzonder de 

constitutionele aspecten die daarbij van belang zijn. Zo zijn de godsdienstvrijheid en het 

gelijkheidsbeginsel met name van belang om de taak en de rol van de overheid te bepalen ten 

opzichte van kerkgenootschappen en anderen die hun godsdienst of levensovertuiging 

belijden. De overheid dient verschillende godsdiensten en (al dan niet) godsdienstig 

geïnspireerde levensovertuigingen gelijk, althans gelijkwaardig, te behandelen. De eis van 

gelijk(waardig)e behandeling vloeit voort uit artikel 1 Gw dat luidt: “Allen die zich in 

Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens 

godsdienst, levensovertuiging, politiek gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is 

niet toegestaan.” 

 

Dit beginsel van gelijke behandeling vormt een van de fundamenten van het 

Nederlandse recht. Hoewel dit beginsel is vastgelegd in het eerste grondwetsartikel, impliceert 

dit niet dat dit artikel prioriteit of voorrang heeft boven andere grondrechten. Het artikel bevat 

geen beperkingsclausule.  

 

Het artikel verplicht de overheid haar handelen te motiveren als zij bepaalde gevallen 

ongelijk behandelt. Of sprake is van gelijke gevallen, is met regelmaat onderwerp van 

discussie. Als sprake is van een ongelijke behandeling moeten daaraan gerechtvaardigde 

keuzen en motiveringen ten grondslag liggen. De criteria op basis waarvan onderscheid wordt 

gemaakt moeten ten eerste zakelijk relevant zijn, ten tweede een op zichzelf geoorloofd doel 

hebben en ten derde noodzakelijk zijn om dat doel te bereiken. Het gelijkheidsbeginsel is dus 

niet zo absoluut dat het maken van elk onderscheid is uitgesloten.  

Het artikel behelst ook het verbod op discriminatie. Daarbij is bij amendement de toevoeging 

“of op welke grond dan ook” opgenomen. Daarmee wordt ingespeeld op veranderende 

maatschappelijke omstandigheden en nieuwe discriminatiegronden zoals leeftijd, handicap of 

gezondheid. Het gaat bij verboden discriminatie steeds om onderscheid dat niet zakelijk 

relevant is en resulteert in een nadelige behandeling. Positieve discriminatie valt erbuiten.  

 

Het grondwetsartikel is nader uitgewerkt in de Algemene wet gelijke behandeling 

(AWGB) die sinds 1994 van kracht is.
351

 Deze wet is een uitwerking van artikel 1 Gw op een 

aantal rechtsterreinen.  

Bij de totstandkoming van de AWGB zijn tijdens de parlementaire behandeling 

meerdere casus aan de regering voorgelegd. Daarbij is aan de regering gevraagd aan te geven 

hoe die casus volgens de AWGB dienen te worden beantwoord. Het bijna spreekwoordelijk 
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geworden voorbeeld is de positie van de homoseksuele leraar in het bijzonder onderwijs. In de 

praktijk is een dergelijke casus – ondanks het feit dat men een grote toename verwachtte – 

slechts een enkele maal aan de Commissie gelijke behandeling (CGB) voorgelegd.
352

  

 

Dit hoofdstuk handelt over de verhouding tussen enerzijds het grondrecht van gelijke 

behandeling en het verbod op discriminatie zoals verwoord in artikel 1 Gw en zoals 

uitgewerkt in de AWGB, en anderzijds het grondrecht op godsdienstvrijheid voor zover het 

kerkgenootschappen betreft. De focus in dit hoofdstuk ligt op artikel 3 AWGB, omdat juist dit 

artikel voor kerkgenootschappen grote betekenis heeft.  

Paragraaf 2 gaat in op de totstandkoming van de AWGB en de structuur van de wet. Het gaat 

hierbij om enkele hoofdlijnen. In paragraaf 3 komt de Kaderrichtlijn aan de orde. De 

Kaderrichtlijn is tot stand gekomen op basis van artikel 13 Verdrag tot oprichting van de 

Europese Gemeenschap (EG-Verdrag); thans artikel 19 lid 1 Verdrag betreffende de werking 

van de Europese Unie (VWEU). Op grond hiervan is de Raad van Ministers bevoegd 

maatregelen te nemen om discriminatie op grond van geslacht, ras of etnische afstamming, 

godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid te bestrijden. De 

Kaderrichtlijn bestrijkt alleen het terrein van de arbeid en verbiedt discriminatie op grond van 

godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd en seksuele geaardheid. Omdat deze richtlijn 

door Nederland niet goed zou zijn geïmplementeerd, heeft de Europese Commissie Nederland 

in gebreke gesteld. Het betreft dan met name de zogenoemde enkelefeitconstructie en de mate 

van vrijheid die organisaties op religieuze grondslag hebben bij het voeren van (onder andere) 

personeelsbeleid. Dit heeft in Nederland tot verschillende adviezen en reacties geleid. In deze 

paragraaf gaat het vooral over het advies van de Raad van State en van de CGB.  

In paragraaf 4 ligt de focus op artikel 3 AWGB en enkele belangrijke oordelen van de CGB in 

relatie tot deze bepaling. De nadruk ligt op twee hoofdvragen: 1) Kan een organisatie worden 

aangemerkt als een kerkgenootschap, een zelfstandig onderdeel of lichaam daarvan dan wel 

als een genootschap op geestelijke grondslag in de zin van artikel 3 AWGB? 2) Is er sprake 

van rechtsverhoudingen binnen of buiten dat kerkgenootschap, een zelfstandig onderdeel of 

lichaam daarvan dan wel een genootschap op geestelijke grondslag?  

Het hoofdstuk sluit af met een aantal conclusies.  

 

7.2 De Algemene wet gelijke behandeling: historie en enkele hoofdlijnen 

 

Deze paragraaf gaat in op de totstandkomingsgeschiedenis van de AWGB en de 

structuur van deze wet. 
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7.2.1 Parlementaire geschiedenis  

 

Na een langdurig voortraject verkreeg de AWGB in 1994 kracht van wet. Een reden 

voor dat tijdsverloop was de positie van instellingen van bijzonder onderwijs. Daarover is in 

het parlement lang en uitvoerig gediscussieerd. Al in 1981 – dus nog voor de 

inwerkingtreding van de Grondwet van 1983 – was er een voorontwerp van deze wet.  

De wet – als uitwerking van artikel 1 Gw – is qua toepassingsbereik beperkt tot normering 

van het handelen in het maatschappelijk verkeer ter bescherming van rechten en vrijheden van 

anderen.
353

 De wet beoogt – aldus de memorie van antwoord – de geestelijke vrijheden te 

beschermen en “doet niets af aan de vrijheid een bepaalde overtuiging te koesteren en deze in 

privé-sfeer en in eigen kring, binnen het verband van een (kerk)genootschap of een vereniging 

uit te dragen en overeenkomstig te handelen”.
354

 

 

De totstandkomingsgeschiedenis is moeizaam geweest, omdat de wet niet alleen op de 

verticale relaties tussen overheid en burger ziet, maar juist ook op de horizontale relaties 

tussen burgers onderling van toepassing is.
355

 Daarbij speelde ook de vraag naar de noodzaak 

van de wet een rol: de Grondwet bevat ter zake immers geen regelingsopdracht. 

Vermeulen meent dat enkele vragen hieromtrent eenvoudigweg overbodig zouden zijn indien 

was gekozen voor een benadering waarbij de AWGB niet zozeer zou worden gezien als een 

uitwerking van artikel 1 Gw, maar juist als een concretisering van het gelijkheidsbeginsel dat 

immers aan onze rechtsorde ten grondslag ligt.
356

 Dat gelijkheidsbeginsel is deels 

gepositiveerd in artikel 1 Gw en is deels ongeschreven. De AWGB zou dan kunnen worden 

gezien als positivering van een beginsel van ongeschreven Nederlands privaatrecht. Ofschoon 

de naam mogelijk anders doet vermoeden, is de AWGB immers slechts een deel van de 

Nederlandse wetgeving op het gebied van gelijke behandeling. Zo bestaan naast de AWGB 

diverse Europese richtlijnen, zoals de Kaderrichtlijn en de Rasrichtlijn,
357

 en in Nederland 

(onder meer) de Wet Onderscheid op grond van Arbeidsduur en de Wet gelijke behandeling 

van mannen en vrouwen.
358

 Artikel 4 AWGB laat de werking van laatstgenoemde wet alsook 

een aantal bepalingen uit het arbeidsrecht onverlet.  

 

De AWGB kent een aantal uitzonderingen waarbij in het kader van dit onderwerp de 

artikelen 3, 5 lid 2 en 7 lid 2 AWGB van bijzonder belang zijn. Hieruit blijkt namelijk dat een 

afweging is gemaakt tussen enerzijds het gelijkheidsbeginsel en anderzijds andere 

grondrechten, zoals het grondrecht op vrijheid van godsdienst. Vermeulen benadrukt dat de 
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gelijkheidsnormen die in diverse wetgeving voorkomen, primair zien op de verticale relaties, 

ofwel verhoudingen tussen burgers en overheid. Tussen burgers onderling hebben deze 

bepalingen meestal een indirecte reflexwerking.
359

 Als het gaat om situaties die niet door de 

AWGB worden bestreken, heeft het gelijkheidsbeginsel dus geen rechtstreekse horizontale 

werking.  

Het gelijkheidsbeginsel is aldus niet alleen een klassiek grondrecht dat de overheid verplicht 

zich te onthouden van interventie, maar legt juist de overheid de plicht op maatregelen ter 

zake te nemen. Daarmee lijkt het op een sociaal grondrecht.
360

 

 

Juist omdat de AWGB een regeling beoogt te geven voor de gelijke behandeling in de 

samenleving, heeft het wetsvoorstel indertijd aanleiding gegeven tot discussie over 

uiteenlopende gevallen die in de maatschappij kunnen voorkomen. Dit varieerde van 

bijvoorbeeld de positie van de homoseksuele leerkracht in het bijzonder onderwijs tot het 

maken van onderscheid op grond van politieke gezindheid bij de benoeming in bepaalde 

overheidsfuncties, zoals burgemeestersbenoemingen. Andere discussiepunten waren het 

toepassingsbereik van de wet, haar structuur, verboden gronden van onderscheid en het stellen 

van concrete normen. 

Vanaf de invoering van de AWGB tot in het jaar 2015 kende deze wet de zogenoemde 

enkelefeitconstructie: dit betrof een moeizaam bereikt compromis tussen verschillende 

politieke partijen.
361

 Deze constructie gaf aanleiding tot veel discussie en ook een 

initiatiefwetsvoorstel om deze af te schaffen.
362

 Met ingang van 1 juli 2015 is de wet 

gewijzigd en de enkelefeitconstructie afgeschaft.
363

 

 

7.2.2 Structuur 

 

Naast de algemene normering van het handelen in het maatschappelijk verkeer ter 

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen, bestrijkt de wet in het bijzonder de 

terreinen omschreven in de artikelen 5, 6 en 7 AWGB: arbeid, de vrije beroepen en het 

verkeer van goederen en diensten.  

Enerzijds is de AWGB een uitbreiding ten opzichte van bestaande normen, anderzijds een 

beperking daarvan. Er is sprake van een uitbreiding, omdat de AWGB diverse horizontale 

verhoudingen bestrijkt en daarnaast de beperkingen op de norm van gelijke behandeling 

uitdrukkelijk opsomt.
364

 Anderzijds is sprake van beperkingen, omdat de AWGB een gesloten 

opzet kent; de gronden op basis waarvan onderscheid wordt gemaakt, betreffen een 

opsomming variërend van godsdienst tot en met nationaliteit. De discriminatiegrond ‘leeftijd’ 

ontbreekt bijvoorbeeld. Ook zijn van de werkingssfeer bijvoorbeeld verenigingen met een 
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besloten karakter uitgesloten; zo kon een schuttersvereniging een vrouw als lid weigeren juist 

vanwege dat besloten karakter.
365

 Dit hangt samen met het recht op vrijheid van vereniging en 

het gegeven dat het interne verhoudingen betreft; men neemt niet deel aan het 

maatschappelijk verkeer. Deze limitatieve opsomming verschilt dus van bijvoorbeeld artikel 1 

Gw waarin juist sprake is van een open stelsel door de zinsnede “of op welke grond dan ook”. 

 

Dit gesloten stelsel betreft het maken van direct onderscheid. Direct onderscheid is in 

de wet gedefinieerd in artikel 1 sub b AWGB.
366

  

Indirect onderscheid is omschreven in artikel 1 sub c AWGB; het betreft dan onderscheid dat 

niet rechtstreeks is gebaseerd op een verboden grond van onderscheid, maar indirect daartoe 

leidt. Daarbij kan worden gedacht aan een onschuldig lijkende maatregel waarbij bijvoorbeeld 

het hebben van een Nederlands paspoort verplicht wordt gesteld. Door deze maatregel worden 

naar verhouding veel meer buitenlanders dan Nederlanders getroffen.
367

 Het verbod van 

onderscheid omvat daarnaast ook een verbod van intimidatie. 

In artikel 2 AWGB is vastgelegd dat het maken van indirect onderscheid niet verboden is 

indien dat onderscheid objectief is gerechtvaardigd.
368

 Deze bepaling is ontleend aan de Wet 

gelijke behandeling van mannen en vrouwen. Wat onder een objectieve 

rechtvaardigingsgrond wordt verstaan, is niet nader in de wet vastgelegd; in een concreet 

geval zal dat door de rechter moeten worden beoordeeld.
369

 

Direct onderscheid is niet toegestaan tenzij bij of krachtens de wet anders bepaald.  

 

De systematiek van de wet is dat eerst de vraag moet worden beantwoord of sprake is 

van direct onderscheid. Indien dat aan de orde is, is dat verboden tenzij sprake is van een 

wettelijke uitzondering.
370

 De uitzonderingen zijn op grond van artikel 2 lid 6 AWGB nader – 

en limitatief – beschreven in het Besluit gelijke behandeling.
371

  

Het maken van direct onderscheid is bijvoorbeeld toegestaan als het geslacht, ras of de 

nationaliteit bepalend is voor de functie. Bij sport zal als onderscheid de nationaliteit, voor 

bijvoorbeeld de samenstelling van een nationaal team, of het geslacht, bijvoorbeeld bij een 

voetbalelftal voor vrouwen, in de regel zijn toegestaan.  

Ook is het maken van onderscheid niet verboden als sprake is van positieve actie.
372

 Het moet 

dan gaan om een voorkeursbeleid waar dat beleid tot doel heeft feitelijke ongelijkheden op te 

heffen of te verminderen. Daarbij moet dit middel wel in een redelijke verhouding tot het 

beoogde doel staan. Zo mag aan vrouwen de voorkeur worden gegeven bij gelijke 

                                                 
365

 CGB 10 maart 1998, oordeel 1998-20, CGB 7 februari 2006, oordeel 2006-20, CGB 7 februari 2008, oordeel 

2008-102. 
366

 Voor de tekst van art. 1 AWGB, zie bijlage XIII.  
367

 J.H. Gerards & A.W. Heringa, Wetgeving gelijke behandeling (Studiepockets staats- en bestuursrecht, nr. 38), 

Deventer: Kluwer 2003, p. 15. 
368

 Voor de tekst van artikel 2 AWGB, zie bijlage XIII.  
369

 Heringa 1994, p. 47-48. 
370

 Art. 2 lid 2 t/m 5 AWGB. Zie ook D.J.B. de Wolff, ‘De Algemene wet gelijke behandeling en vergelijkbaar 

gelijkebehandelingsrecht’, Ars Aequi 2003, 52, p. 15. 
371

 KB 18 augustus 1994, Stb. 1994, 657. 
372

 Art. 2 lid 3 AWGB. 



110 

 

geschiktheid. Het is echter niet toegestaan om in een advertentie uitsluitend vrouwen uit te 

nodigen om te solliciteren.
373

 

 

Indien direct onderscheid niet aan de orde is, moet worden beoordeeld of sprake is van 

indirect onderscheid. Indirect onderscheid houdt in dat onderscheid wordt gemaakt op een 

prima facie neutrale grond, waardoor toch een bepaalde categorie of groep personen 

onevenredig zwaar wordt getroffen.
374

 Op godsdienstig vlak is het verbod op het dragen van 

hoofdbedekking meermaals in uitspraken van de CGB aan de orde geweest.
375

 De CGB 

oordeelde in die zaken telkens dat sprake was van indirect onderscheid naar godsdienst.  

Het maken van indirect onderscheid is niet verboden indien dat objectief gerechtvaardigd is. 

Daarvoor moet worden voldaan aan de twee cumulatieve voorwaarden die zijn vermeld in 

artikel 2 lid 1 AWGB. De eerste voorwaarde is dat sprake moet zijn van een legitiem doel. 

Het doel moet daartoe voldoende zwaarwegend zijn en beantwoorden aan een werkelijke 

behoefte.
376

 Daarbij kan worden gedacht aan een kenbaar bedrijfsbelang of een redelijke 

verdeling van schaarse goederen. De tweede voorwaarde is dat het middel, het indirecte 

onderscheid, passend en noodzakelijk is om het doel te bereiken. Het middel is passend als het 

geschikt is voor het bereiken van dat doel, en het middel is noodzakelijk als het doel niet kan 

worden bereikt met een middel dat minder bezwaarlijk is (subsidiariteit) en als het middel in 

evenredige verhouding staat tot het beoogde doel (proportionaliteit).
377

  

 

In de artikelen 5 tot en met 7 AWGB zijn de maatschappelijke terreinen beschreven 

waarop de AWGB betrekking heeft. Artikel 5 AWGB beoogt regels te geven voor de sfeer 

van betaalde arbeid. Het gaat dan om onder meer wervings- en selectieprocedures voor 

werknemers en ambtenaren. Ook arbeidsbemiddeling wordt door dit artikel bestreken alsmede 

het aspect van arbeidsvoorwaarden. Een uitzondering hierop geeft artikel 5 lid 3 AWGB 

waarin het privékarakter van de arbeidsrelatie een doorslaggevende rol speelt. In artikel 5 lid 

2 AWGB is daarnaast een uitzondering opgenomen voor instellingen van bijzonder onderwijs 

en voor instellingen op politieke, levensbeschouwelijke of godsdienstige grondslag.  

 

Artikel 6 AWGB heeft betrekking op het vrije beroep; het maken van onderscheid 

binnen vrije beroepen is verboden.
378

 Het artikel is ontleend aan de Wet gelijke behandeling 

van mannen en vrouwen. Het is evenwel ruimer qua opzet, omdat het ook een verbod bevat 

op het maken van onderscheid op grond van godsdienst, levensovertuiging, ras, seksuele 

gerichtheid, politieke gezindheid en burgerlijke staat.
379

 Het artikel is ten aanzien van 

kerkgenootschappen van minder belang en blijft daarom bij deze bespreking buiten 

beschouwing. 
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Artikel 6a AWGB is een artikel van recenter datum.
380

 Dit artikel is ingevoerd als 

implementatie van de Kaderrichtlijn voor gelijke behandeling in arbeid en beroep.
381

 Het 

artikel verbiedt in het eerste lid het maken van onderscheid bij het lidmaatschap van of de 

betrokkenheid bij een werkgevers- of werknemersorganisatie of een vereniging van 

beroepsgenoten, alsmede het maken van onderscheid bij de voordelen die uit dat lidmaatschap 

of uit die betrokkenheid voortvloeien.
 
Dit artikel heeft vooralsnog geen consequenties voor 

aan kerkgenootschappen gelieerde organisaties zoals een Vereniging voor Pastoraal 

Werkenden en de Bond van Nederlandse Predikanten. Gelet op de vrijheid van vereniging 

behouden werkgevers- en werknemersorganisaties of verenigingen van beroepsgenoten op 

godsdienstige, levensbeschouwelijke of politieke grondslag namelijk de mogelijkheid eisen te 

stellen die, gelet op haar doel, nodig zijn voor de verwezenlijking van haar grondslag. Daartoe 

heeft de wetgever, vanuit dezelfde overwegingen die ten grondslag lagen aan artikel 5 lid 2 

AWGB, de uitzonderingsbepaling van artikel 6a lid 2 AWGB op eenzelfde wijze 

geredigeerd.
382

  

 

Artikel 7 AWGB verbiedt het maken van onderscheid bij het aanbieden van goederen, 

diensten en daarmee samenhangende overeenkomsten evenals school- en 

beroepskeuzevoorlichting. In het tweede lid is een uitzondering opgenomen voor instellingen 

van bijzonder onderwijs. In artikel 7a AWGB is onderscheid naar ras verboden bij sociale 

bescherming. 

 

In de artikelen 8 tot en met 10 AWGB zijn enkele formeelrechtelijke aspecten 

geregeld zoals de verjaringstermijn van zes maanden voor de werknemer, nadat hij de 

vernietiging van de rechtshandeling strekkende tot beëindiging van de arbeidsverhouding 

door de werkgever op de grond zoals omschreven in artikel 8 lid 1 AWGB, heeft ingeroepen.  

Indien sprake is van een beding in strijd met de AWGB, dan is dat beding op grond van 

artikel 9 AWGB nietig.
383

 

 

In artikel 10 AWGB wordt de bewijslast omgekeerd; indien degene die stelt dat in zijn 

nadeel onderscheid is gemaakt en daartoe feiten aanvoert die dat vermoeden rechtvaardigen, 

moet de wederpartij het tegendeel bewijzen. Hoewel er begrijpelijke argumenten zijn om de 

bewijslast op deze wijze te verleggen, is het mijns inziens geen goede zaak dat een 

beschuldiging van bijvoorbeeld racisme er automatisch toe leidt dat de verwerende partij zijn 

onschuld moet bewijzen en af te wijken van het beginsel dat wie iets stelt, dat moet bewijzen. 

Mijns inziens zou het probleem dat de wetgever met deze bepaling probeerde te bestrijden, 

ook langs andere wegen kunnen worden opgelost. Los daarvan biedt de wet nu al meerdere 

mogelijkheden om bewijs te vergaren.
384
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In het inmiddels vervallen hoofdstuk 2 AWGB was een commissie ingesteld waarvan 

de taken en bevoegdheden in dat hoofdstuk waren omschreven, de CGB.
385

 In verband met de 

invoering van de Wet College voor de rechten van de mens zijn de taken en bevoegdheden 

van de CGB met ingang van 1 oktober 2012 overgegaan op het College voor de Rechten van 

de Mens (CRM).
386

 Het CRM kan onder andere op schriftelijk verzoek oordelen over een 

verboden onderscheid, uit eigen beweging een onderzoek instellen in hoeverre een verboden 

onderscheid stelselmatig wordt gemaakt, vorderingen in rechte instellen, jaarlijks verslag 

doen van haar werkzaamheden en iedere vijf jaar een evaluatierapport opstellen.
387

 Het CRM 

is bevoegd en aangewezen om te oordelen als de klacht betrekking heeft op een onderscheid 

dat valt binnen de reikwijdte van de AWGB, de Algemene wet gelijke behandeling van 

mannen en vrouwen, artikel 7:646 BW.
388

  

 

7.3 Mogelijke inbreuk op de Kaderrichtlijn – adviezen en discussie 

 

Deze paragraaf gaat in op de inbreukprocedure die de Europese Commissie tegen 

Nederland was gestart vanwege een in haar visie niet correcte implementatie van de 

Kaderrichtlijn in de AWGB. Paragraaf 7.3.1 besteedt aandacht aan de vraag hoe een Europese 

richtlijn in het algemeen kan worden omgezet in nationaal recht. Paragraaf 7.3.2 schetst de 

inhoud van de bezwaren evenals de reacties die hierop in Nederland zijn gekomen. De 

paragrafen 7.3.3 tot en met 7.3.5 geven aandacht aan de adviezen van de CGB en de Raad van 

State en aan de maatregelen die het kabinet voorstelde in reactie op de bezwaren van de 

Europese Commissie bij artikel 3 AWGB en artikel 5 lid 2 AWGB. Daarbij gaat het specifiek 

om de vraag hoe artikel 4 lid 2 Kaderrichtlijn kan worden omgezet in nationaal recht. 

Inmiddels is de inbreukprocedure geseponeerd.
389

 

7.3.1 Kaderrichtlijn: omzetting 

De Kaderrichtlijn is gebaseerd op artikel 13 lid 1 EG-verdrag oud, thans artikel 19 

VWEU.
390

 De Kaderrichtlijn heeft alleen betrekking op het terrein van arbeid en beroep. Dat 

blijkt uit zowel de considerans als artikel 1 Kaderrichtlijn. De Kaderrichtlijn heeft tot doel met 

betrekking tot arbeid en beroep een algemeen kader te creëren voor de bestrijding van 

discriminatie op grond van godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele 

geaardheid, zodat in de lidstaten het beginsel van gelijke behandeling toegepast kan worden 

bij het werken in loondienst of als zelfstandige.
391

 Het artikel verleent aan de Raad van de 

Europese Gemeenschap de bevoegdheid maatregelen te treffen om discriminatie op (onder 

andere) godsdienst en overtuiging te bestrijden. 
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Op grond van artikel 288 VWEU is een richtlijn verbindend ten aanzien van het te 

bereiken resultaat, maar wordt aan de lidstaten zelf de vrijheid gelaten te kiezen voor de wijze 

waarop dat resultaat wordt bereikt.
392

 Dit houdt ten eerste in dat een lidstaat verplicht is 

binnen de gestelde termijn de richtlijn om te zetten in eigen wet- en regelgeving. Die 

regelgeving moet een dwingend karakter hebben. Circulaires en ambtelijke instructies 

volstaan dus niet. Regelgeving door lagere overheden, bijvoorbeeld provincies,
 
is 

toegestaan.
393

 De omzetting kan letterlijk zijn, maar dat hoeft niet altijd. Afhankelijk van de 

inhoud van de richtlijn volstaat ook “een algemene juridische context mits die de volledige 

toepassing van de richtlijn op voldoende bepaalde en duidelijke wijze verzekert, zodat, 

ingeval de richtlijn rechten voor particulieren in het leven beoogt te roepen de begunstigden al 

hun rechten kunnen kennen en ze zo nodig voor de nationale rechterlijke instanties kunnen 

doen gelden”.
394

 Belangrijk is in casu dat een letterlijke omzetting van de tekst van de richtlijn 

mag, maar niet verplicht is. 

7.3.2  Bezwaren Europese Commissie 

 

Bij brief d.d. 18 december 2006 heeft de Europese Commissie Nederland in gebreke 

gesteld ten aanzien van de implementatie van de Kaderrichtlijn in nationale wetgeving.
395

 Zo 

zou Nederland artikel 2 lid 1, lid 2 sub a en b en artikel 4 lid 2 van deze richtlijn niet goed 

hebben omgezet. De bezwaren van de Europese Commissie richtten zich in het bijzonder 

tegen de artikelen 3 en 5 AWGB.  

Het bezwaar van de Europese Commissie tegen artikel 3 AWGB was dat dit artikel een 

algemene uitzondering van het discriminatieverbod bevat voor rechtsverhoudingen binnen 

kerkgenootschappen en het geestelijk ambt.
396

 De Kaderrichtlijn voorziet niet in een 

dergelijke algemene uitzondering, maar krachtens artikel 4 lid 2 Kaderrichtlijn is 

discriminatie in deze situatie alleen toegestaan op godsdienstige gronden indien iemands 

godsdienst een wezenlijk, legitiem en gerechtvaardigd beroepsvereiste vormt. Een algemene 

uitzondering is dan, gelet op deze criteria, te ruim geformuleerd. 

Het bezwaar tegen artikel 5 lid 2 AWGB was dat instellingen op godsdienstige of politieke 

grondslag alsmede instellingen van bijzonder onderwijs onderscheid mogen maken door eisen 

te stellen die, gelet op het doel van de instelling, “nodig zijn voor de vervulling van de 

functie”.
397

 Dit criterium voldoet in de visie van de Europese Commissie niet aan de ‘dubbele 

test’ die krachtens artikel 4 lid 1 Kaderrichtlijn behoort te worden toegepast. In casu houdt dat 

in dat 1) het doel legitiem moet zijn en 2) dat de gestelde eis evenredig aan dat doel moet zijn. 
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Op de ingebrekestelling heeft de Nederlandse regering op 20 april 2007 geantwoord. 

Bij brief d.d. 31 januari 2008 heeft de Europese Commissie de ingebrekestelling gehandhaafd 

en een met redenen omkleed advies uitgebracht aan Nederland. Dit advies houdt in dat 

Nederland bovengenoemde artikelen van de Kaderrichtlijn correct omzet. In de visie van de 

Europese Commissie gaat het om de volgende gebreken: 

- het ontbreken van een correcte algemene definitie van directe of indirecte 

discriminatie; 

- indirecte discriminatie op grond van leeftijd is niet verboden. 

- het toestaan van een algemene uitzondering op het discriminatieverbod voor 

particuliere werkverhoudingen; 

- het toestaan van een algemene uitzondering op het discriminatieverbod voor 

rechtsverhoudingen binnen kerkgenootschappen en het geestelijk ambt. 

 

De Europese Commissie verzoekt Nederland om gevolg te geven aan voormeld 

advies. Naar aanleiding van dit advies heeft de CGB een advies uitgebracht aan de minister 

van Binnenlandse Zaken (BZK).
398

 In haar advies gaat de CGB onder andere in op de 

artikelen 3 en 5 AWGB.
399

 

Nagenoeg gelijktijdig heeft de minister van BZK namens de Nederlandse regering gereageerd 

op het advies d.d. 31 januari 2008 van de Europese Commissie.
400

 In haar brief d.d. 19 

december 2008 zendt de minister van BZK het eerste deel van het periodiek vijfjaarlijks 

verslag ex artikel 33 AWGB aan de Tweede Kamer. In de brief geeft de minister aan dat uit 

de evaluatie van de CGB en het universitaire onderzoek blijkt dat de AWGB op veel punten 

goed functioneert. In verband met de ingebrekestelling van de Europese Commissie is het 

kabinetsstandpunt in twee delen gesplitst, waarbij over de artikelen 3 en 5 lid 2 AWGB eerst 

advies wordt gevraagd aan de Raad van State. 

Vervolgens heeft de Nederlandse regering bij brief d.d. 22 december 2008 advies omtrent de 

enkelefeitconstructie gevraagd aan de Raad van State.
401

 De Raad van State heeft op 18 mei 

2009 advies uitgebracht.
402

 Nadien heeft de minister van BZK een nader rapport uitgebracht 

d.d. 24 september 2009.
403

 Bij brief d.d. 29 september 2009 heeft de minister van BZK het 

kabinetsstandpunt toegelicht.
404

 

De volgende paragraaf gaat uitgebreider in op de reacties van de Nederlandse regering, de 

CGB en de Raad van State op het advies van de Europese Commissie. 

7.3.3 Advies CGB  

 

De CGB constateerde dat artikel 3 AWGB ruimer is dan de Kaderrichtlijn, maar zowel 

qua bewoording alsook qua vereisten – geen eisen betreffende beroepsvereisten en ook geen 
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mogelijkheid tot toetsing aan eisen van wezenlijkheid, legitimiteit en gerechtvaardigdheid – 

niet strookt met de Kaderrichtlijn. Daarbij constateerde de CGB wel dat zij geen aanwijzing 

heeft dat de Kaderrichtlijn de benoeming van personen in een geestelijk ambt beoogt te 

beperken. Volgens de CGB was de reden daarvan dat de gelijkheidsrechten zijn afgebakend 

ten opzichte van andere grondrechten. Vanwege die andere grondrechten, in casu het recht op 

vrijheid van godsdienst en het beginsel van de scheiding van kerk en staat, kan worden 

aangenomen dat de Kaderrichtlijn kerkgenootschappen vrijlaat in de inrichting van hun 

organisatie, waaronder de benoeming van bekleders van een geestelijk ambt.  

De CGB wees er verder op dat uit contacten is gebleken dat binnen het netwerk van 

gelijkebehandelingsinstellingen veel Europese landen een algemene uitzondering voor 

(intern)kerkelijke aangelegenheden kennen. Daarnaast verwees de CGB naar de studie Gelijke 

behandeling: principes en praktijken, al nuanceerde zij het standpunt van de auteurs.
405

  

De CGB gaf aan dat artikel 3 AWGB openlaat hoever de uitzondering strekt. In de praktijk 

heeft dat geleid tot vragen, zoals over de pensioenregeling bij de Nederlandse rooms-

katholieke bisdommen, zie de beschreven casus in paragraaf 7.5.2. Daarnaast is niet altijd 

duidelijk wat onder het begrip ‘kerkgenootschap’ of ‘geestelijk ambt’ wordt verstaan. De 

CGB noemde als voorbeeld een kerkelijke onderwijsinstelling die ook opleidt tot andere 

beroepen dan het geestelijk ambt.
406

  

De CGB deelde ten aanzien van artikel 3 AWGB in belangrijke mate de kritiek van de 

Europese Commissie: zij concludeerde dat de algemene uitzondering van artikel 3 AWGB 

niet in lijn is met artikel 4 leden 1 en 2 Kaderrichtlijn en derhalve moet worden 

geherformuleerd. 

 

Ten aanzien van artikel 5 lid 2 AWGB gaf de CGB aan dat zij de aan haar 

voorgelegde zaken strikt toetst aan de eisen die artikel 5 lid 2 AWGB stelt ten aanzien van 

voorwaarden die een identiteitsgebonden instelling mag stellen. Daarbij hanteert de CGB vier 

criteria.
407

 Ten eerste moet sprake zijn van een instelling op godsdienstige, 

levensbeschouwelijke of politieke grondslag dan wel een instelling van bijzonder onderwijs. 

Ten tweede moet de functie-eis zijn gegrond op een consequent en op het doel van de 

instelling berustend beleid. Ten derde moet de betwiste functie-eis nodig zijn voor de 

vervulling van de functie casu quo de verwezenlijking van de grondslag van de instelling. Ten 

vierde moet de functie-eis niet leiden tot onderscheid op grond van het enkele feit van een 

ander door de AWGB beschermd persoonskenmerk; er moet sprake zijn van bijkomende 

omstandigheden waardoor onderscheid alsnog wordt gerechtvaardigd.  

 

Op grond van de Kaderrichtlijn is het maken van onderscheid slechts toegestaan indien 

dat is gebaseerd op de godsdienst of levensovertuiging van een persoon. Dat mag vervolgens 

geen discriminatie op een andere grond rechtvaardigen. In de visie van de CGB mag dus 

alleen op grond van godsdienst of levensovertuiging onderscheid worden gemaakt. 

De AWGB laat – in tegenstelling tot de Kaderrichtlijn – ruimte voor het maken van 
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onderscheid op andere gronden, namelijk politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, 

hetero- of homoseksuele gerichtheid of burgerlijke staat. Daarnaast biedt de zogenoemde 

enkelefeitconstructie ruimte om – met bijkomende omstandigheden – onderscheid te 

rechtvaardigen. 

De CGB kwam tot de slotsom dat artikel 5 lid 2 AWGB niet strookt met de Kaderrichtlijn en 

daarom moet worden aangepast. Daarbij merkte de CGB op dat haar strikte toets in materieel 

opzicht al aansluit bij de eisen die de Kaderrichtlijn stelt: artikel 5 AWGB heeft echter een 

andere insteek en de beleidslijn van de CGB vloeit niet voort uit de AWGB zelf. In de 

praktijk kan daarvan dus worden afgeweken. 

Zo volgde de CGB op hoofdlijnen de mening van de Europese Commissie en was zij van 

mening dat de artikelen 3 en 5 lid 2 AWGB moeten worden aangepast, omdat deze artikelen 

niet stroken met de Kaderrichtlijn. 

7.3.4 Advies Raad van State 

 

Het kabinet stelde in zijn adviesaanvraag aan de Raad van State dat artikel 3 AWGB 

geen generieke en categorische uitzondering betreft op het verbod van onderscheid voor 

kerkgenootschappen. Het geeft alleen vrijstelling ten aanzien van het geestelijk ambt en 

interne rechtsverhoudingen binnen het kerkgenootschap. De vrijstelling valt volgens het 

kabinet binnen de reikwijdte van artikel 4 lid 1en 2 Kaderrichtlijn. Bij artikel 5 AWGB “lijkt 

de AWGB wellicht een bredere uitzonderingsmogelijkheid toe te staan” ten opzichte van de 

richtlijn, aldus het kabinet.
408

 Juist vanwege de kritiek van de Europese Commissie vroeg het 

kabinet aan de Raad van State het volgende: 

 

“Zijn er mogelijkheden, en zo ja welke, om de artikelen van de AWGB waarin de 

zogenoemde enkelefeitconstructie voorkomt, zodanig aan te passen aan de 

terminologie en/of strekking van de Europese richtlijn 2000/78/EG dat de enkele-

feitconstructie geschrapt wordt, terwijl de destijds in de AWGB neergelegde balans 

tussen grondrechten – in het bijzonder de balans tussen het non-discriminatiebeginsel 

en de vrijheid van godsdienst en de vrijheid van onderwijs – behouden blijft?”
409

 

 

De Raad van State ging in zijn advies eerst in op de wijze van omzetting van een 

Europese richtlijn. Ten aanzien van de omzetting van specifiek artikel 4 lid 2 Kaderrichtlijn 

wees de Raad van State erop dat een letterlijke omzetting niet onverkort noodzakelijk is, maar 

dat in elk geval essentiële elementen, waaronder de kernbegrippen uit deze bepaling, in het 

nationale recht moeten worden omgezet.
410

 Het gaat aldus om een synthese van enerzijds een 

letterlijke omzetting en anderzijds een omzetting naar de inhoud. De Raad van State zag 

daarbij ruimte voor twee wijzen van benadering. In de eerste variant wordt de tekst van artikel 

4 lid 2 Kaderrichtlijn zo veel mogelijk letterlijk vertaald waarbij overbodige elementen 

worden weggelaten. In de tweede variant is het uitgangspunt dat in het systeem van de 

AWGB de kernelementen van artikel 4 lid 2 Kaderrichtlijn worden opgenomen. 
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Artikel 4 Kaderrichtlijn bevat een uitzonderingsmogelijkheid op het discriminatieverbod voor 

bepaalde categorieën organisaties. Een verschil in behandeling is soms mogelijk in verband 

met wezenlijke beroepsvereisten. De Raad van State onderscheidde in dit verband vier 

categorieën organisaties die een oplopende vrijheid hebben in het maken van onderscheid, in 

het bijzonder ten aanzien van godsdienst en levensovertuiging:
411

 

1. Organisaties zonder godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag zoals overheden 

en commerciële organisaties. Voor deze organisaties geldt uitsluitend het regime van 

artikel 4 lid 1 Kaderrichtlijn en artikel 5 lid 1 AWGB.  

2. Organisaties op levensbeschouwelijke of godsdienstige grondslag in het 

maatschappelijk middenveld die een consequent en consistent personeelsbeleid voeren 

gericht op verwezenlijking van hun grondslag. Op grond van artikel 4 lid 2 

Kaderrichtlijn mogen deze organisaties loyaliteit aan de grondslag verlangen voor 

zover deze rechtstreeks is gerelateerd aan de desbetreffende functie en van belang is 

voor die functie. 

3. Confessionele onderwijsinstellingen die een consequent en consistent personeelsbeleid 

voeren dat gericht is op verwezenlijking van hun grondslag. Naast de vrijheid 

omschreven bij de organisaties in de tweede categorie hebben deze instellingen ook de 

vrijheid van hun personeel om loyaliteit aan de grondslag te eisen en criteria te stellen 

die niet rechtstreeks aan de vervulling van de functie zijn verbonden. Het kan dan gaan 

om eisen ten aanzien van het gedrag buiten de instelling, waarbij het personeelslid de 

grondslag in leer en leven moet uitdragen.  

Op grond van artikel 4 lid 2 Kaderrichtlijn is het stellen van eisen aan gedragingen 

buiten de instelling toelaatbaar voor zover relevant in het kader van de beoordeling 

van de vraag of nog sprake is van loyaliteit en trouw aan de grondslag van de 

instelling. Een benedengrens daarbij is dat die eisen niet zo ver mogen gaan dat op 

andere gronden dan godsdienst of levensovertuiging wordt gediscrimineerd. 

De rechtvaardiging van de ruimere vrijheid die aan confessionele 

onderwijsinstellingen ten opzichte van overige instellingen op confessionele grondslag 

wordt geboden, is ten eerste gelegen in de aard en inhoud van het onderwijs waarbij 

identiteitsbepalende normen en waarden moeten kunnen worden overgedragen en ten 

tweede in de eerbiediging van de verantwoordelijkheid van de lidstaten voor de inhoud 

en opzet van hun onderwijs evenals hun nationale identiteit.
412

 

4. Kerkgenootschappen. Aan onderdelen en verbanden van kerkgenootschappen komt 

een nog ruimere mate van vrijheid toe ten aanzien van eisen waaraan kerkelijke 

functionarissen moeten voldoen. Deze ruime vrijheid is een gevolg van het beginsel 

van de scheiding van kerk en staat dat onder meer impliceert dat de Staat zich moet 

onthouden van inmenging in intern-kerkelijke aangelegenheden. Kerkgenootschappen 

hebben op grond van dit beginsel de ruimte een eigen personeelsbeleid te voeren. Het 

recht van de vrijheid van godsdienst zoals bedoeld in artikel 6 Gw en artikel 9 EVRM 

omvat ook de vrijheid van organisatie van kerkgenootschappen en is in artikel 4 lid 2 

Kaderrichtlijn ook geëxpliciteerd. 
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In antwoord op de vragen van het kabinet concludeerde de Raad van State dat de 

kernelementen van de richtlijnbepaling in de huidige tekst van de AWGB reeds aanwezig 

zijn. De Raad van State had geen aanwijzingen dat de Nederlandse praktijk (hiermee wordt 

kennelijk gedoeld op de door de CGB gehanteerde criteria, TvK) niet in overeenstemming 

zou zijn met de Kaderrichtlijn. Derhalve achtte de Raad van State een wijziging van de 

huidige wettekst niet noodzakelijk.
413

 

Ten aanzien van artikel 3 AWGB was de Raad van State van mening dat artikel 4 

Kaderrichtlijn materieel dezelfde bescherming aan de vrijheid van godsdienst biedt als de 

bescherming die met artikel 3 AWGB wordt beoogd. Religieus geïnspireerde criteria, 

waaronder eisen die afwijken van de algemene gelijkheidsnormen en die specifiek zien op het 

geestelijk ambt en andere dragende functies binnen een kerkgenootschap, zijn in de visie van 

de Raad van State zozeer verbonden met de grondslag en het functioneren van het 

kerkgenootschap, dat zij zouden moeten worden aangemerkt als wezenlijke beroepsvereisten. 

Dat maakt dat zij vallen onder de bescherming van de uitzonderingsgronden van artikel 4 lid 2 

Kaderrichtlijn. Datzelfde geldt voor met het (geestelijk) ambt samenhangende 

toelatingsvoorwaarden voor de ambtsopleiding.
414

 

 

In verband met de voorstellen die de Raad van State deed strekkende tot wijziging van 

artikel 5 AWGB, wees de Raad van State erop dat – indien artikel 5 AWGB wordt gewijzigd 

en artikel 3 AWGB niet – dit kan leiden tot een discussie op het vlak van de arbeid over de 

onderlinge verhouding tussen beide artikelen. Mede om aan de kritiek van de Europese 

Commissie tegemoet te gekomen, opperde de Raad van State de mogelijkheid om ook artikel 

3 AWGB te wijzigen. In artikel 5 AWGB zou dan een extra bepaling moeten worden 

opgenomen die het personeelsbeleid in intern kerkgenootschappelijke verhoudingen regelt. 

Daarin zou dan duidelijk worden gemaakt dat bij toetsing van een dergelijk personeelsbeleid 

een nog grotere terughoudendheid moet worden betracht dan bij confessionele 

(onderwijs)instellingen.
415

 

Daarom zou in artikel 3 AWGB het geheel van rechtsverhoudingen binnen 

kerkgenootschappen dat buiten het terrein van de arbeid ligt, geregeld blijven. Dat valt 

immers ook buiten de werkingssfeer van de Kaderrichtlijn. Artikel 5 AWGB zou het terrein 

van de arbeid bestrijken inclusief de uitzonderingsmogelijkheden voor onder andere 

confessionele (onderwijs)instellingen en kerkgenootschappen.  

 

Om discussies te voorkomen en onduidelijkheden hieromtrent te vermijden, heeft het 

kabinet aan de Raad van State gevraagd hoe de AWGB eventueel zou kunnen worden 

aangepast om buiten twijfel te stellen dat artikel 4 lid 2 Kaderrichtlijn correct is 

geïmplementeerd. De Raad van State heeft vervolgens twee tekstvoorstellen gedaan. In 

variant A werd zo veel mogelijk aangesloten bij artikel 4 lid 2 Kaderrichtlijn. De tekst 

daarvan luidt: 
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“Een verschil in behandeling op grond van eisen die verband houden met godsdienst 

of levensovertuiging door:  

instellingen op godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag;  

scholen voor bijzonder onderwijs op godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag 

vormt geen discriminatie indien deze eisen vanwege de aard van de onderscheiden 

specifieke beroepsactiviteiten of de context waarin deze worden uitgeoefend, een 

wezenlijk, legitiem en gerechtvaardigd beroepsvereiste vormen, gezien de grondslag 

van de instelling en de houding van goede trouw en loyaliteit die nodig zijn voor de 

verwezenlijking daarvan.”
416

 

 

Variant B zocht qua opzet en systematiek aansluiting bij het huidige artikel 5 lid 2 

AWGB. 

 

“Het eerste lid laat onverlet:  

de vrijheid van een instelling op godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag om 

eisen te stellen die nodig zijn voor de vervulling van een functie en die gelet op de 

grondslag en de aard van de specifieke beroepsactiviteiten of de context waarin deze 

worden uitgeoefend een wezenlijk, legitiem en gerechtvaardigd beroepsvereiste 

vormen met het oog op een houding van goede trouw en loyaliteit aan deze grondslag; 

de vrijheid van een instelling van bijzonder onderwijs om eisen te stellen over de 

vervulling van een functie die nodig zijn voor de verwezenlijking van de godsdienstige 

of levensbeschouwelijke grondslag en die gelet op de grondslag en de aard van de 

specifieke beroepsactiviteiten of de context waarin deze worden uitgeoefend, een 

wezenlijk, legitiem en gerechtvaardigd beroepsvereiste vormen met het oog op een 

houding van goede trouw en loyaliteit aan deze grondslag.”
417

 

 

Het kabinet en de Raad van State waren overigens van oordeel dat het toenmalige 

artikel 5 lid 2 sub a en c AWGB wél voldeed aan de eis van evenredigheid. Uit het 

evenredigheidsbeginsel blijkt immers dat het moet gaan om functie-eisen die nodig zijn gelet 

op het doel van de instelling. Een vergaande mogelijkheid om minder eisen te stellen zou 

impliceren dat het doel van de instelling niet of onvoldoende zou kunnen worden 

gerealiseerd.
418

  

Ten aanzien van de eis van legitimiteit was het kabinet van oordeel dat deze is besloten in de 

combinatie van noodzaak en begrenzing van die noodzaak door middel van de 

enkelefeitconstructie. Naar het oordeel van de Raad van State mogen organisaties op 

godsdienstige en levensbeschouwelijke grondslag functievereisten stellen mits die direct 

herleidbaar zijn tot hun grondslag. Deze organisaties hebben een ruimere marge in het 

bepalen van hun doeleinden in relatie tot hun grondslag. Daarbij verwees de Raad van State 

naar de vier cumulatieve criteria die de CGB in de praktijk reeds toepast.
419
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7.3.5 Standpunt kabinet 

 

Het kabinet was uiteindelijk van mening dat ten aanzien van artikel 3 AWGB geen 

wijziging nodig was. Het kabinet deelde de mening van de Raad van State dat het beginsel 

van de scheiding van kerk en staat impliceert dat de overheid geen rol heeft bij de bepaling 

van criteria voor benoeming tot het geestelijk ambt alsook toelating tot een opleiding daartoe. 

Vanwege de scheiding van kerk en staat moet de Staat zich afzijdig houden van kerkelijk 

‘personeels- en cliëntenbeleid’ en andere intern kerkgenootschappelijke aangelegenheden. Het 

gaat daarbij immers om een kernaspect van de organisatorische vrijheid van godsdienst die 

vaak nauw is verbonden met de vrijheid om bepaalde inhoudelijk-theologische opvattingen te 

huldigen. 

Dat is anders als een kerkgenootschap bijvoorbeeld huishoudelijk personeel, een accountant 

of tuinman aanneemt. Dan is geen sprake meer van interne rechtsverhoudingen binnen een 

kerkgenootschap, maar neemt het kerkgenootschap deel aan het maatschappelijk 

(rechts)verkeer. Het handelen van het kerkgenootschap valt in deze situaties niet onder de 

werkingssfeer van artikel 3 AWGB, maar onder de criteria van artikel 5 of 7 AWGB.
420

 

Het kabinet nam de suggestie echter niet over van de Raad van State om aan artikel 5 AWGB 

een bepaling toe te voegen waarin de strekking van artikel 3 AWGB nog eens tot uitdrukking 

wordt gebracht op het terrein van de arbeid. Het kabinet was van mening dat het hierover niet 

om een advies had gevraagd en dat de gesuggereerde wijziging van de Raad van State tot 

nieuwe onduidelijkheden zou leiden. Daarom bleef het kabinet bij zijn standpunt dat een 

wijziging van artikel 3 AWGB niet wenselijk was en dat daartoe evenmin aanleiding 

bestond.
421

  

 

Ten aanzien van artikel 5 AWGB was het kabinet van mening dat een wijziging 

gewenst was. Hiervoor voerde het kabinet verschillende redenen aan. Met de wijziging zou 

een einde worden gemaakt aan de discussie en misverstanden over de reikwijdte en betekenis 

van de enkelefeitconstructie. Daarnaast zou de wijziging aansluiten bij de wens om de 

terminologie van de Nederlandse gelijkebehandelingswetgeving nauwer te laten aansluiten bij 

de terminologie van de Europese richtlijnen hieromtrent, waarmee in de toekomst ook 

gemakkelijker zou kunnen worden aangesloten bij Europese jurisprudentie op dit vlak.
422

 Het 

kabinet koos daarbij voor de door de Raad van State geformuleerde tekstvariant A: dit betreft 

de tekst die qua opzet en systematiek zo dicht mogelijk aansloot bij artikel 4 lid 2 

Kaderrichtlijn.
423

 Het kabinet voegde hieraan toe dat in de tekst expliciet tot uitdrukking 

moest worden gebracht dat instellingen met een godsdienstige of levensbeschouwelijke 

grondslag niet met een beroep op criteria die uit die grondslag voortvloeien, discriminatoire 

eisen mogen stellen die zien op andere specifieke persoonskenmerken.
424

 Het kabinet wilde 

daarmee een (hernieuwde) discussie voorkomen over de reikwijdte van uitzonderingen voor 

bijzondere instellingen in relatie tot de richtlijntekst zoals over het begrip bijkomende 
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omstandigheden.
425

  

Het kabinet herhaalde overigens dat, ook met deze wetswijziging, geen materiële wijziging 

werd beoogd in de grondrechtenbalans tussen enerzijds de belangen van de instelling en 

anderzijds de belangen van het individu, maar dat de huidige balans juist zou worden (of 

blijven) gewaarborgd.
426

 

 

7.4 Artikel 3 AWGB nader beschouwd: enkele CGB-oordelen 

 

De volgende paragrafen gaan nader in op de vraag in hoeverre de AWGB van 

toepassing is op kerkgenootschappen, hun zelfstandige onderdelen en lichamen alsmede 

genootschappen op geestelijke grondslag. Artikel 3 AWGB zondert deze rechtssubjecten 

alsmede het geestelijk ambt – voor zover het hun interne sfeer respectievelijk opleiding en 

aanstelling betreft – namelijk uit van het toepassingsbereik van de AWGB. Aan de hand van 

de wetshistorie en enkele uitspraken van de voormalige CGB worden de grenzen hiervan 

verkend. 

 

7.4.1 Wetshistorie 

 

Blijkens de memorie van toelichting is artikel 3 AWGB opgenomen ter waarborging 

van de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging en het beginsel van scheiding van kerk en 

staat.
427

 Juist vanwege de ruime reikwijdte van de AWGB was een dergelijke bepaling nodig. 

De regering bakent de (niet-)toepasselijkheid van de AWGB daarbij als volgt af: de AWGB is 

niet van toepassing op (intern) kerkelijke aangelegenheden waaronder de kwalificaties voor 

de vervulling van ambten. De AWGB is evenmin van toepassing op “aangelegenheden die de 

opleiding voor en aanstelling van dragers van een geestelijk ambt betreffen”.
428

 Dit betreft 

ook de opleiding tot pastoraal werker voor zover die opleiding een zuiver godsdienstige 

functie heeft.
429

 Daarentegen is de AWGB onverkort van toepassing wanneer een 

(kerk)genootschap of een geestelijk ambtsdrager op gelijke voet met anderen aan het 

maatschappelijk verkeer deelneemt. 

Blijkens de memorie van antwoord acht de wetgever enerzijds een definitie van het begrip 

kerkgenootschap niet wenselijk: “daarom verdient het de voorkeur om in geval van twijfel de 

rechter in een concreet geval te laten beslissen”.
430

 Anderzijds waagt de wetgever toch een 

poging daartoe door aansluiting te zoeken bij de (aangepaste) definitie van Duynstee van het 

kerkgenootschap, inhoudende dat een kerkgenootschap in het algemeen is “een organisatie 

van aangeslotenen, welke zich de gemeenschappelijke godsverering van de aangeslotenen op 

de grondslag van de gemeenschappelijke godsdienstige opvattingen ten doel stelt en welke als 

kerkgenootschap wil gelden”.
431

 Ten aanzien van de gekozen terminologie betreffende de 

                                                 
425

 Vgl. paragraaf 7.3.3. 
426

 Kamerstukken II 2009/10, 28 481, 7, p. 13. 
427

 Kamerstukken II 1990/91, 22 014, 3, p. 7 (MvT). Voor de tekst van art. 3 AWGB, zie bijlage XIII. 
428

 Kamerstukken II 1990/91, 22 014, 3, p. 7 (MvT). 
429

 Kamerstukken II 1990/91, 22 014, 5, p. 77 (MvA II). 
430

 Kamerstukken II 1990/91, 22 014, 5, p. 76 (MvA II). 
431

 Kamerstukken II 1990/91, 22 014, 5, p. 76 (MvA II). 



122 

 

(interne) organisatie van kerkgenootschappen heeft de wetgever aansluiting gezocht bij artikel 

2:2 BW dat aan kerkgenootschappen, alsmede zelfstandige onderdelen en lichamen waarin zij 

zijn verenigd, de vrijheid van organisatie garandeert (voor zover niet in strijd met de wet).  

Daarnaast betreft de uitzondering in artikel 3 AWGB – als uitwerking van de vrijheid van 

levensovertuiging zoals gecodificeerd in artikel 6 Gw – ook genootschappen op geestelijke 

grondslag. Het is niet helemaal duidelijk wat onder een dergelijk genootschap moet worden 

verstaan. Het gaat kennelijk om de levensbeschouwelijke evenknie van kerkgenootschappen. 

In de parlementaire geschiedenis van artikel 3 AWGB zijn concrete organisaties zoals de 

Vrijmetselarij en het Humanistisch Verbond genoemd.
432

 Voor dergelijke genootschappen 

bestaat geen afzonderlijke rechtsvorm. In de regel zijn zij juridisch vormgegeven in een 

stichting of vereniging.  

Geloofsgemeenschappen die een andere rechtsvorm hebben gekozen dan het 

kerkgenootschap, bijvoorbeeld de stichtings- of verenigingsvorm, vallen dus niet onder de 

reikwijdte van artikel 3 AWGB.
433

 

 

Niet elke rechtsverhouding tussen een kerkgenootschap en bijvoorbeeld een 

werknemer of student wordt als een “rechtsverhouding binnen het kerkgenootschap” 

aangemerkt. Dat hangt af van de concrete omstandigheden.
434

 Hierbij kan bijvoorbeeld een 

onderscheid worden gemaakt in functies: de memorie van antwoord naar aanleiding van de 

behandeling van het wetsontwerp in de Tweede Kamer maakt dat onderscheid tussen 

bijvoorbeeld een schoonmaker of tuinman enerzijds en een zendingswerker of koster 

anderzijds.
435

 Daarbij wordt de suggestie gewekt dat de rechtsverhoudingen met 

eerstgenoemden niet als rechtsverhoudingen binnen het kerkgenootschap kunnen worden 

aangemerkt en de rechtsverhoudingen met laatstgenoemden wél.  

Het bijvoorbeeld bedrijfsmatig verhuren van kerkelijke ruimten zou – zo blijkt uit de 

parlementaire geschiedenis – vallen onder het bereik van de AWGB, namelijk onder artikel 

7.
436

 Dat is echter anders indien de kerkelijke ruimte wordt verhuurd aan leden van het 

kerkgenootschap voor aan dat kerkgenootschap gerelateerde activiteiten.
437

  

Paragraaf 7.5.2 gaat in op jurisprudentie van het CGB omtrent de vraag wanneer een 

organisatie kan worden aangemerkt als (zelfstandig onderdeel van) een kerkgenootschap of 

genootschap op geestelijke grondslag. Paragraaf 7.5.3 gaat in op jurisprudentie van het CGB 

inzake het onderscheid tussen enerzijds rechtsverhoudingen binnen kerkgenootschappen en 

anderzijds rechtsverhoudingen daarbuiten. In paragraaf 7.5.4 wordt aandacht besteed aan het 

geestelijk ambt.  
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7.4.2  Kerkgenootschappen, zelfstandige onderdelen en genootschappen op geestelijke 

 grondslag in de AWGB 

 

In verschillende oordelen heeft de CGB zich uitgesproken over de vraag of een 

organisatie of instelling is aan te merken als een kerkgenootschap, een zelfstandig onderdeel 

daarvan of een genootschap op geestelijke grondslag. Hieronder volgt de behandeling van een 

aantal uitspraken. 

 

7.4.2.1 Pensioenfonds Rooms-Katholieke Kerk  

In een aantal oordelen
438

 heeft de CGB zich in 2002 uitgesproken over de status van het 

Pensioenfonds Rooms-Katholieke Kerk (hierna: Pensioenfonds) en de 

Bisschoppenconferentie van de Nederlandse Kerkprovincie van de RKK. De CGB heeft zich 

gebogen over de vraag of het Pensioenfonds en de Bisschoppenconferentie voor de 

Nederlandse bisdommen van de RKK zijn aan te merken als zelfstandige onderdelen van dat 

kerkgenootschap. Enkele van de ingediende verzoeken strandden in een vroeg stadium, omdat 

de verzoekende partij geen rechtspersoonlijkheid bezat. Een niet-ontvankelijkverklaring 

volgde. 

 

De eerste zaak betrof het verzoek van de Federatie Verenigingen van Pastoraal 

Werkenden Nederland om een oordeel over de vraag of de Bisschoppenconferentie in strijd 

handelde met de gelijkebehandelingswetgeving door alleen een partnerpensioen en 

nabestaandenpensioenvoorziening (aan echtgenoten van pastoraal werkers) toe te kennen 

indien zij gehuwd zijn.
439

 Een pastoraal werker binnen de RKK bekleedt een kerkelijk ambt. 

De pastoraal werker ontvangt echter geen wijding en behoort dus niet tot de clericale stand. 

De kerk verlangt van pastoraal werkers dat zij hun persoonlijk leven inrichten volgens de leer 

van de kerk en dus geen andere samenlevingsvorm aangaan dan die van een kerkelijk 

huwelijk. De Bisschoppenconferentie achtte ook een geregistreerd partnerschap van pastoraal 

werkers niet toelaatbaar. In de kerkelijke visie hebben dus alleen kerkelijk gehuwde partners 

van pastoraal werkers recht op partner- of nabestaandenpensioen. Aan alleen naar burgerlijk 

recht gehuwden en geregistreerd partners komen aanspraken hierop niet toe.  

 

In haar oordeel overwoog de CGB dat eerst moest worden vastgesteld of de 

rechtsverhouding tussen de Bisschoppenconferentie en de pastoraal werkers een 

rechtsverhouding is binnen een kerkgenootschap of een zelfstandig onderdeel daarvan, zoals 

bedoeld in artikel 3 aanhef sub a AWGB.  

In de wetsgeschiedenis wordt de Rooms-Katholieke Kerkprovincie expliciet vermeld als 

kerkgenootschap. De Bisschoppenconferentie is daarvan een onderdeel. Regelingen inzake 

arbeidsvoorwaarden, onder meer betreffende de pensioenvoorziening van clerici zoals 

priesters, diakens maar ook diegenen die niet tot de clericalee stand behoren zoals pastoraal 

werkers, zijn te beschouwen als rechtsverhoudingen binnen een kerkgenootschap. Het CGB 
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oordeelde dan ook dat de AWGB niet van toepassing is op het bestreden handelen van de 

Bisschoppenconferentie.
440

 

 

Dezelfde organisatie diende een nagenoeg gelijk verzoek in tegen het Pensioenfonds. 

Het Pensioenfonds is blijkens zijn statuten een publieke kerkelijke rechtspersoon in de zin van 

Canon 116 van het rooms-katholieke kerkelijk wetboek, de Codex Iuris Canonici (CIC). Dat 

houdt volgens Meijers het volgende in.
441

 De RKK kent zowel private als publieke 

(kerkelijke) rechtspersonen. Publieke rechtspersonen zijn instellingen die door de RKK zijn 

opgericht om in naam van de kerk hun taken te vervullen. Parochies en bisdommen behoren 

tot deze categorie en zijn op grond van Canones 515 en 373 CIC van rechtswege publieke 

rechtspersonen.  

Het bevoegde kerkelijk gezag kan daarnaast ook andere publieke (kerkelijke) rechtspersonen 

oprichten waarin bijvoorbeeld vermogen voor een bepaald kerkelijk doel wordt beheerd; het 

Pensioenfonds valt in deze subcategorie. De reden om sociaalrechtelijke aangelegenheden 

zoals pensioenen op deze wijze te regelen, is gelegen in het rooms-katholieke uitgangspunt 

dat de kerk zélf haar ambten en diensten regelt en daarvoor ook de (financiële) voorzieningen 

treft. Omdat geen onderscheid wordt gemaakt tussen leer en leven, kan voor bijvoorbeeld 

priesters uitsluitend pensioen worden opgebouwd voor henzelf (als uitvloeisel van de 

celibaatsplicht). Voor anderen die werkzaam zijn binnen de kerk en duurzaam samenleven 

met een ander, bestaat de mogelijkheid van partnerpensioen. De enig toegelaten vorm van 

duurzaam samenleven, is het (kerkelijk) huwelijk; alleen in dat kader kan dus aanspraak 

bestaan op partnerpensioen. Aldus werkt de kerkelijke leer direct door in de praktijk van de 

pensioenopbouw en heeft de kerkelijke overheid – ter voldoening aan haar 

canoniekrechtelijke verplichtingen – dit Pensioenfonds in het leven geroepen: dit blijkt ook 

uit de oprichting van een publieke – en niet private – kerkelijke rechtspersoon. 

 

De CGB oordeelde ten eerste
442

 dat het Pensioenfonds blijkens zijn statuten niet de 

gemeenschappelijke godsverering ten doel stelt en daarom – ten tweede – niet als 

kerkgenootschap kan gelden in de zin van artikel 3 aanhef sub a AWGB.
443

 De CGB 

hanteerde hierbij de van Duynstee afgeleide definitie dat onder kerkgenootschap dient te 

worden verstaan “een organisatie van aangeslotenen welke zich de gemeenschappelijke 

godsverering van de aangeslotenen op de grondslag van de gemeenschappelijke godsdienstige 

opvattingen ten doel stelt en welke als kerkgenootschap wil gelden”.
444

  

Het Pensioenfonds beriep zich erop dat het een zelfstandig onderdeel is van de RKK, wat 

blijkt uit zijn statuten waarin is bepaald dat het Pensioenfonds een publieke kerkelijke 
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rechtspersoon is en een zelfstandig onderdeel vormt van de RKK. 

De CGB overwoog dat voor de vraag of een instelling aanspraak kan maken op de status van 

een zelfstandig onderdeel van een kerkgenootschap, niet zonder meer beslissend is dat de 

instelling zichzelf als zodanig beschouwt.
445

 Ook is niet voldoende dat het kerkgenootschap 

de instelling als zodanig beschouwt en zelf heeft opgericht. Naar het oordeel van de CGB is 

de erkenning door het kerkgenootschap een noodzakelijke, doch niet voldoende voorwaarde 

daarvoor. 

Daarnaast overwoog de CGB dat voor de aanname van de status van zelfstandig onderdeel 

van een kerkgenootschap, alleen díe lichamen in aanmerking komen waarvan de activiteiten 

een uitsluitend, of nagenoeg uitsluitend religieus karakter hebben. Dit is dus een tweede 

noodzakelijke voorwaarde voor de kwalificatie als zelfstandig onderdeel van een 

kerkgenootschap.  

Omdat uit de activiteiten en de doelstelling van het Pensioenfonds, namelijk (hoofdzakelijk) 

het verzekeren van pensioenuitkeringen, naar de mening van het CGB geen religieus karakter 

kan worden afgeleid, kan het Pensioenfonds niet als zelfstandig onderdeel van een 

kerkgenootschap worden aangemerkt en kan het derhalve geen beroep doen op artikel 3 

aanhef sub a AWGB. De AWGB is dus op het Pensioenfonds van toepassing.  

De CGB oordeelde dat het Pensioenfonds op grond van artikel 5 lid 1 aanhef sub d AWGB in 

strijd handelt met de gelijkebehandelingswetgeving. 

 

Commentaar 

Deze uitspraak is mijns inziens om meerdere redenen aanvechtbaar. De CGB kiest in haar 

benadering in de eerste plaats voor beantwoording van de vraag of sprake is van (een 

zelfstandig onderdeel van) een kerkgenootschap. Daarbij ontleent zij criteria aan de 

parlementaire geschiedenis van artikel 2:2 BW en legt zij aan de hand daarvan uit wanneer 

sprake is van een (zelfstandig onderdeel van) een kerkgenootschap. A.P.H. Meijers merkt 

daarbij terecht op dat de CGB daarin niet volledig is.
446

 De CGB baseert zich op de opvatting 

van E.M. Meijers, maar geeft die niet volledig weer. Bij E.M. Meijers is het religieus karakter 

van het zelfstandig onderdeel een gevolg van het onderdeel uitmaken van een 

kerkgenootschap. Daarbij benadrukt A.P.H. Meijers dat uit zowel de tekst van artikel 2:2 BW 

alsook uit de parlementaire geschiedenis juist blijkt dat het in eerste instantie aan een 

kerkgenootschap zélf is om uit te leggen wat het tot zijn onderdelen rekent. Artikel 2:2 BW 

verwijst naar het kerkgenootschappelijk statuut dat in beginsel door de burgerlijke rechter 

moet worden gevolgd.  

Aldus dient, gelet op zowel de wetshistorie alsook de wettekst zelf, het kerkelijk statuut en de 

uitleg die het kerkgenootschap daaraan geeft, in beginsel te worden gevolgd door 

(pseudo)rechterlijke colleges. De RKK ziet haar vermogen en het beheer daarvan als een 

religieuze aangelegenheid. Dat kan zij ook theologisch motiveren.
447

 Daarom zou – ook op 

grond van het beginsel van interpretatieve terughoudendheid – de CGB hebben moeten 

aanvaarden dat het Pensioenfonds een zelfstandig onderdeel is van de RKK. 
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Vermeulen concludeert – in de lijn van A.P.H. Meijers – dat het oordeel van de CGB 

onjuist is en dat het Pensioenfonds als zelfstandig onderdeel van het kerkgenootschap had 

moeten worden aangemerkt.
448

 Vermeulen vult daarbij aan dat jurisprudentie en doctrine 

slechts de eis stellen dat een kerkgenootschap redelijkerwijs dat zelfstandig onderdeel als 

zodanig moet kunnen beschouwen. Daartoe zal in het algemeen wel zeggenschap van 

ambtsdragers van het kerkgenootschap zijn vereist alsook een uitdrukking van de 

godsdienstige principes in het (statutaire) doel. Dat het onderdeel rechtstreeks bij de 

godsdienstuitoefening is betrokken, is niet vereist. 

Vermeulen wijst daarnaast nog op de uitzonderingsbepaling vervat in artikel 3 sub b AWGB 

betreffende het geestelijk ambt.
449

 De CGB doet het beroep hierop kort af, maar Vermeulen 

betoogt dat de uitsluiting van (kerkelijke) ongehuwd samenwonenden wellicht rechtstreeks 

voortvloeit uit de kwalificaties en kerkelijke voorschriften die voor dragers van geestelijke 

ambten gelden. Daarom zou (ook) op deze grond de AWGB niet van toepassing zijn op het 

Pensioenfonds.  

 

Mijns inziens miskent de CGB in deze uitspraak het recht van de RKK om naar eigen 

inzicht haar eigen gelden te beheren. Opvallend is de redenering van de CGB dat sprake is 

van twee interpretatiemomenten. Eerst interpreteert zij louter het statuut van het 

Pensioenfonds naar de feitelijke gedragingen toe, zelfs zonder daarbij acht te slaan op het 

bredere canoniekrechtelijke kader waarin het pensioenfonds zijn plaats heeft. Vervolgens 

interpreteert zij die feitelijke gedragingen naar een juridisch kader toe. Door deze methode 

verliezen die gedragingen hun religieuze karakter. 

De uitspraak beperkt de RKK in het vormgeven van de eigen organisatie. De RKK wil 

immers – conform de eigen theologische opvattingen – een eigen pensioenvoorziening 

treffen. Die pensioenvoorziening moet voldoen aan de eigen canoniekrechtelijke eisen. Zij 

wordt echter gedwongen de eigen organisatie aan te passen, opdat de voorziening blijft 

voldoen aan de canoniekrechtelijke vereisten. De RKK zou zich bijvoorbeeld genoodzaakt 

kunnen achten aparte bankrekeningen bij elk bisdom of zelfs elke parochie aan te houden 

waarop pensioengelden worden ondergebracht. In die situatie, waarbij dus het 

pensioenvermogen wordt verspreid over de diverse parochies en bisdommen, is zeer wel 

denkbaar dat de CGB – in de lijn van het hierboven besproken oordeel – zou hebben 

geoordeeld dat de AWGB op die bisdommen en parochies niet van toepassing is. Immers 

daarvan wordt algemeen aanvaard dat dit zelfstandige onderdelen van de RKK zijn. De RKK 

heeft vermoedelijk vanwege een dergelijke omslachtige manier van beheer van de 

pensioengelden besloten dit centraal te regelen. 

 

De consequenties van dit oordeel doortrekkend, zouden ook de emeritaatskassen van 

verschillende kleinere protestantse kerkgenootschappen in de problemen kunnen komen. Dat 

geldt ook voor bijvoorbeeld diaconieën of de dienstenorganisatie binnen de PKN die opereert 

onder de naam Kerk in Actie. Hun activiteiten staan in een verder verwijderd verband met het 

                                                 
448

 Vermeulen 2006, p. 241-242. 
449

 Vermeulen 2006, p. 243. 



127 

 

belijden van de godsdienstige overtuiging in erediensten, maar zij zijn wel religieus 

gemotiveerd. Juist vanwege de kerkeigen theologische opvattingen over de dienst aan God en 

de wereld – waaronder ook de instandhouding van het eigen kerkgenootschap en de zorg voor 

kerkelijke ambtsdragers – maken kerkgenootschappen soms gebruik van (kerkelijke) 

rechtspersonen die dergelijke activiteiten in juridische zin dragen.  

Zo bezitten diverse protestantse diaconieën veel vermogen dat wordt belegd in bijvoorbeeld 

onroerend goed. Niet zelden ligt binnen een dergelijke diaconie – naast een aantal charitatieve 

activiteiten die uiterlijk niet religieus van karakter zijn
450

 – de nadruk op een verantwoord 

vermogensbeheer. Het doel van de instandhouding van dat vermogen is steeds de zorg voor de 

minderbedeelden en anderszins hulpbehoevenden. De vraag zou zich dan kunnen voordoen in 

hoeverre bijvoorbeeld die diaconieën rechtspersoonlijkheid bezitten. Als zij niet worden 

aangemerkt als rechtspersonen in de zin van artikel 2:2 BW, doet zich de vraag voor op welke 

grond zij rechtspersoonlijkheid bezitten. Daarnaast kan – vanwege het gesloten stelsel van 

rechtsvormen – zich ook de vraag voordoen of zij wel rechtspersoonlijkheid bezitten. Dat zou 

allerhande problemen genereren, zoals de vraag of die diaconieën nog kunnen deelnemen aan 

het rechtsverkeer, wie hun vermogen beheert en aan wie dat vermogen toebehoort.  

 

Ook op een andere wijze greep de CGB – mijns inziens te vergaand – in binnen de 

organisatie van de RKK. De vaststelling dat het Pensioenfonds geen zelfstandig onderdeel is 

van de RKK, impliceert onduidelijkheid over de juridische status van het Pensioenfonds. In de 

visie van het CGB was het Pensioenfonds immers geen rechtspersoon in de zin van artikel 2:2 

BW. De vraag doet zich dan voor of het Pensioenfonds nog wel rechtspersoonlijkheid bezit. 

De CGB plaatste met dit oordeel het Pensioenfonds buiten de kerkelijke organisatiestructuur 

van de RKK en dat staat mijns inziens op gespannen voet met het beginsel van de scheiding 

van kerk en staat. Ook op een ander punt overschreed zij mijns inziens haar bevoegdheden. 

Het was immers niet haar taak – afgezien van een onderzoek naar de ontvankelijkheid van 

verzoekers – om te beslissen over vragen omtrent de rechtspersoonlijkheid van organisaties. 

De CGB was slechts bevoegd tot onderzoeken in de zin van artikel 12 lid 1 AWGB oud en 

kan alleen daarover haar oordeel kenbaar maken.
451

 

 

Ofschoon in casu formeel niet sprake is van een verklaring voor recht of een 

vergelijkbare procedure waardoor de rechtspersoon naar Nederlands recht de iure 

rechtspersoonlijkheid ontbeert, is het effect vergelijkbaar groot. Deze uitspraak schept 

onduidelijkheid over de vraag of het Pensioenfonds thans nog rechtspersoonlijkheid bezit. Dit 

kan het Pensioenfonds hinderen in zijn deelname aan het civiele rechtsverkeer; derden zullen 

– gelet op de uitspraak van de CGB – niet zomaar genoegen nemen met verklaringen en 

statuten van kerkelijke autoriteiten daaromtrent. 

 

Mijns inziens is de CGB in deze uitspraak niet alleen buiten haar wettelijke 

bevoegdheden getreden, maar heeft zij ook een onjuiste uitleg gegeven aan wat onder een 
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zelfstandig onderdeel in de zin van artikel 2:2 BW moet worden verstaan. Bovendien heeft zij 

een onjuist criterium gebruikt om te concluderen tot verboden onderscheid in de zin van de 

AWGB. Niet de rechtspersonenrechtelijke status van het Pensioenfonds had als criterium 

moeten worden gebruikt, maar juist de vraag of in casu sprake was van interne 

rechtsverhoudingen binnen het kerkgenootschap en of die verhoudingen een meer extern 

karakter hadden.  

 

7.4.2.2 Huize Het Oosten  

In twee andere oordelen heeft de CGB zich uitgesproken over de vraag in hoeverre een 

bepaalde organisatie aan te merken was als een kerkgenootschap waarop wellicht artikel 3 

AWGB van toepassing zou zijn. 

 

De Stichting tot Exploitatie van Serviceflats Huize Het Oosten te Bilthoven (hierna: 

Huize Het Oosten) verzocht de CGB een oordeel uit te spreken over de vraag of de stichting 

verboden onderscheid maakt op grond van geslacht door inschrijving van verzoeker en zijn 

mannelijke partner te weigeren.
452

 Huize Het Oosten had namelijk als doel het verzorgen van 

huisvesting voor de oudere leden van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der 

Nederlanden en hun partners. Gelet op het feit dat Huize Het Oosten was opgericht en 

gefinancierd door enkele leden van de Orde van Vrijmetselaren en dat bovendien het 

samenlevingsverband binnen Huize Het Oosten onlosmakelijk verbonden was met de interne 

beginselen van de Vrijmetselarij, stelde Huize Het Oosten dat het moest worden aangemerkt 

als een genootschap op geestelijke grondslag. Het toelatingsbeleid was immers aan te merken 

als een rechtsverhouding binnen een genootschap op geestelijke grondslag en zou derhalve 

vallen onder de uitzondering van artikel 3 AWGB.  

 

De CGB overwoog ten aanzien van dat verweer dat de wetgever met artikel 3 AWGB 

doelde op aangelegenheden die rechtstreeks verband houden met de belijdenis van de 

religieus-levensbeschouwelijke overtuigingen. Instellingen die vanuit de kring van een 

genootschap zijn opgericht om een bepaalde sociale functie te vervullen of werkzaamheid uit 

te oefenen, zullen derhalve in zijn algemeenheid niet snel als genootschap op geestelijke 

grondslag kunnen worden beschouwd dan wel tot het genootschap kunnen worden gerekend. 

 

Ten aanzien van de Orde van Vrijmetselaren stelde de CGB vast dat deze, gelet op de 

doelstelling, statuten en Grondwet, een genootschap op geestelijke grondslag is. Ten aanzien 

van Huize Het Oosten stelde de CGB vast dat de centrale doelstelling van Huize Het Oosten 

is het bevorderen van huisvesting van oudere vrijmetselaren en hun partners en het bieden van 

zorg. Daarbij is weliswaar sprake van een nauwe relatie met de bezinning op een bepaalde 

levensovertuiging, maar dat is onvoldoende om het pakket van dienstverlening aan te merken 

als activiteit van het genootschap op geestelijke grondslag waarmee zij zich verbonden voelt, 

of dat zij daardoor zelf een genootschap op geestelijke grondslag is. Terzijde speelde bij die 

overweging nog een rol dat binnen Huize Het Oosten sprake was van twee besloten 

verenigingen die tot eenzelfde genootschap behoren. 
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Daarnaast wees de CGB nog op stukken waaruit blijkt dat het hoofdbestuur van de Orde van 

Vrijmetselaren Huize Het Oosten als een van de orde losstaande rechtspersoon beschouwt 

waarop het geen bestuurlijke invloed heeft. 

Daarom constateerde de CGB dat Huize Het Oosten geen genootschap op geestelijke 

grondslag is en dat daarom geen sprake is van een rechtsverhouding zoals bedoeld in artikel 3 

AWGB. 

 

Vervolgens kwam het beroep op het interne verenigingsrecht van Huize Het Oosten 

aan de orde. Daaromtrent overwoog de CGB dat Huize Het Oosten geen vereniging is, maar 

een stichting die zich in dienstverlening richt op de leden van een tweetal verenigingen. 

Weliswaar heeft de wetgever de voorwaarden voor het lidmaatschap van dergelijke 

verenigingen uitdrukkelijk buiten het bereik van de AWGB gebracht, maar in casu gaat het 

niet om de voorwaarden die de betreffende verenigingen stellen, maar om voorwaarden die de 

instelling stelt.  

De toelatingsvoorwaarden zijn afgeleid van de lidmaatschapsvoorwaarden van die 

verenigingen en strekken zich bovendien uit tot de partners van de leden van die 

verenigingen. Omdat Huize Het Oosten geen vereniging is en ook niet onder 

verantwoordelijkheid van beide verenigingen wordt beheerd, is het van de AWGB 

uitgezonderde terrein van het strikt interne verenigingsrecht niet aan de orde. Hieruit blijkt dat 

de keuze voor de stichtings- of verenigingsvorm relevant kan zijn in het kader van de 

gelijkebehandelingswetgeving; als sprake zou zijn geweest van een vereniging en verzoekers 

lid waren van die vereniging, was mogelijk het oordeel op dit onderdeel anders uitgevallen. 

Vervolgens oordeelde de CGB dat het handelen van Huize Het Oosten valt onder artikel 7 lid 

1 sub c AWGB: Huize Het Oosten is een instelling die diensten aanbiedt zoals bedoeld in 

artikel 7 AWGB. Ten aanzien van het opnamebeleid van instellingen als bedoeld in artikel 7 

lid 1 sub c AWGB blijkt uit de parlementaire geschiedenis dat zij zich niet mogen beperken 

tot de ‘huisgenoten des geloofs’, maar desgevraagd ook gastvrijheid aan anderen moeten 

bieden waarbij van die anderen wel respect voor grondslag en doel van de instelling mag 

worden gevraagd. De uitzondering in artikel 7 lid 2 AWGB betreft alleen instellingen voor 

bijzonder onderwijs. Huize Het Oosten kan daarop dus niet succesvol een beroep doen. 

De CGB concludeerde vervolgens dat Huize Het Oosten direct onderscheid maakt op grond 

van geslacht en aldus handelt in strijd met artikel 7 lid 1 sub c AWGB. 

Commentaar 

In casu staat de vraag centraal of de dienst die Huize Het Oosten aanbiedt, namelijk 

huisvesting, moet worden beschouwd als een interne aangelegenheid binnen de Vrijmetselarij 

en daarmee is uitgezonderd van het bereik van de AWGB of juist een vorm van extern 

handelen is waardoor Huize Het Oosten deelneemt aan het maatschappelijk verkeer en dus 

geen verboden onderscheid mag maken. 

Eerst beoordeelde de CGB in hoeverre sprake is van een rechtstreeks verband met de 

levensbeschouwelijke belijdenis van Huize Het Oosten. In casu is sprake van een verder 

verwijderd verband. Mijns inziens is dit argument in dit geval wel van belang voor de 

beantwoording van de vraag of al dan niet sprake is van een genootschap op geestelijke 

grondslag of (een onderdeel van) een kerkgenootschap, maar kan het niet doorslaggevend 
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zijn. Er zijn immers verschillende – als zodanig algemeen aanvaarde – onderdelen van 

kerkgenootschappen, zoals protestantse diaconieën en parochiële caritasinstellingen, waarvan 

de activiteiten niet de eredienst zelf betreffen. Deze activiteiten betreffen dan het gestalte 

geven aan binnen het kerkgenootschap bestaande geloofsopvattingen over bijvoorbeeld zorg 

voor de ouderen en minderbedeelden. Ook in deze situatie zou dat aan de orde kunnen zijn. 

Een sterker argument ter onderbouwing van de conclusie dat geen sprake is van een 

genootschap op geestelijke grondslag of (een onderdeel van) een kerkgenootschap is mijns 

inziens dat Huize Het Oosten door de Orde van Vrijmetselaren zelf ook niet als een onderdeel 

van dat genootschap wordt beschouwd. Huize Het Oosten en de Vrijmetselarij staan formeel – 

ook qua bestuurlijke invloed – geheel los van elkaar. Erkenning door het (kerk)genootschap 

zelf is een vereiste om als onderdeel van dat kerkgenootschap te worden aangemerkt. Een 

kerkgenootschap kan niet tegen zijn wil een (zelfstandig) onderdeel ‘opgedrongen’ krijgen.
453

 

Aldus kan Huize Het Oosten niet als een (zelfstandig) onderdeel van het genootschap op 

geestelijke grondslag worden aangemerkt. 

 

Ook Vermeulen betoogt dat het oordeel van het CGB juist is voor wat betreft de 

conclusie dat sprake is van een te zwakke band tussen het genootschap op geestelijke 

grondslag en de stichting.
454

  

 

Binnen Huize Het Oosten is dit nog gecompliceerder, omdat daarbinnen twee 

verenigingen actief zijn, en de toelatingsvoorwaarden van Huize Het Oosten zijn afgeleid van 

de lidmaatschapsvoorwaarden van die verenigingen. In mijn optiek is de CGB dan ook terecht 

tot het oordeel gekomen dat Huize Het Oosten geen beroep kon doen op artikel 3 AWGB.  

Wel doet zich de vraag voor of Huize Het Oosten succesvol een beroep had kunnen doen op 

artikel 3 AWGB indien de banden met de Vrijmetselarij meer waren geformaliseerd, 

bijvoorbeeld door een overheersende invloed van de Vrijmetselarij in het stichtingsbestuur 

met daarbij tevens toelatingsvoorwaarden die gelijk zouden zijn aan die van de Vrijmetselarij 

casu quo door de Vrijmetselarij zouden worden voorgeschreven. Weliswaar zou dan sprake 

zijn van activiteiten die in een verder verwijderd verband staan met de belijdenis van de 

levensovertuiging, maar wellicht zou dan – in combinatie met een beroep op het beginsel van 

interpretatieve terughoudendheid – succesvol een beroep gedaan kunnen zijn op artikel 3 

AWGB.  

 

7.4.2.3 Stichting School voor Praktische Filosofie en Spiritualiteit  

De CGB is eveneens gevraagd een oordeel uit te spreken over de vraag of de stichting 

School voor Praktische Filosofie en Spiritualiteit en de Schoolleider Internationaal te 

Engeland in strijd hadden gehandeld met de AWGB bij de bejegening van verzoeker vanwege 

diens homoseksuele gerichtheid.
455

 Deze stichting hield een school in stand met een 

onderwijsprogramma waarbinnen mensen kennis konden maken met en zich konden 
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verdiepen in theoretisch spirituele onderwerpen, in de praktische beoefening daarvan, en in 

onderzoek en meditatie. Deze school kende een hiërarchische structuur waarbij de spirituele 

leiding berustte bij de Schoolleider Nederland. Daarnaast kende de internationale 

koepelorganisatie ook een Schoolleider Internationaal die spirituele richtlijnen gaf en zich 

daarbij liet inspireren door een Indiase goeroe (aangesproken als ‘Zijne Heiligheid’).  

In casu was de vraag aan de orde of deze school een instelling is op geestelijke grondslag 

waarop artikel 3 AWGB van toepassing is.  

De CGB stelde vast dat de doelstelling van de school is gericht op het zoeken naar de 

waarheid. Studenten kunnen verder komen op het pad der waarheid met behulp van een 

methode waarbij zij via het doorlopen van meerdere niveaus zoeken naar de waarheid van de 

schepping. Binnen de school gelden enkele gemeenschappelijke geestelijke opvattingen. De 

filosofie van de eenheid wordt binnen de school aanvaard. Daarbij wordt gestreefd naar vier 

kwaliteiten, namelijk maat houden, rechtvaardig zijn, moed tonen en wijsheid hebben. Met de 

school en haar samenstel aan activiteiten wordt uitdrukking gegeven aan een 

levensbeschouwelijke overtuiging. Daarom was de CGB van oordeel dat de school een 

genootschap is op geestelijke grondslag zoals bedoeld in artikel 3 AWGB. 

Commentaar  

Het oordeel inzake de Stichting School voor Praktische Filosofie en Spiritualiteit roept vragen 

op. Hoewel de CGB uiteindelijk constateert dat sprake zou zijn van een genootschap op 

geestelijke grondslag, komt men tot die conclusie door te toetsen of wordt voldaan aan de 

elementen uit de definitie van het kerkgenootschap die in de parlementaire geschiedenis zijn 

vermeld. Het is mijns inziens niet onlogisch om bij de beantwoording van de vraag of sprake 

is van een genootschap op geestelijke grondslag, aansluiting te zoeken bij elementen uit de 

definitie van een kerkgenootschap. De vraag doet zich dan wel voor wat precies het 

onderscheid is tussen een genootschap op geestelijke grondslag en een instelling van 

bijzonder onderwijs op levensbeschouwelijke grondslag. In mijn optiek zou dat onderscheid 

onder meer kunnen blijken uit de aan- of afwezigheid van bepaalde riten of een bepaalde 

cultus, vergelijkbaar met erediensten binnen kerkgenootschappen. Een genootschap op 

geestelijke grondslag zou met erediensten vergelijkbare bijeenkomsten of een vergelijkbare 

cultus moeten hebben. Voor een instelling van bijzonder onderwijs op levensbeschouwelijke 

grondslag is dat niet aan de orde.  

Uit de parlementaire geschiedenis blijkt dat bij instellingen van bijzonder onderwijs de 

overdracht van normen en waarden vooropstaat. Ook bij dergelijke instellingen zal vaak 

sprake zijn van gedeelde geestelijke opvattingen en een gezamenlijk gedeelde doelstelling.  

In casu had de CGB mijns inziens op goede gronden tot de conclusie kunnen komen dat 

sprake is van een instelling van bijzonder onderwijs op levensbeschouwelijke grondslag. 

Gelet echter op het beginsel van interpretatieve terughoudendheid waarbij de niet onredelijke 

uitleg van verweerster in beginsel dient te worden aanvaard, is de conclusie van de CGB 

uiteindelijk toch te billijken; bij twijfel krijgt de uitleg van verweerster het voordeel van de 

twijfel.  

 

7.4.2.4 Conclusie 



132 

 

Uit de hierboven behandelde uitspraken blijkt dat de CGB niet terugdeinst voor een 

inhoudelijke beoordeling van de vraag of een verwerende partij (onderdeel van) een 

kerkgenootschap of een genootschap op geestelijke grondslag is. Omdat wellicht haar 

primaire taak een andere is, namelijk het geven van een oordeel over de vraag of in een casus 

sprake is van verboden onderscheid, is de lijn in haar oordelen op specifiek deze vraag niet 

eenduidig. In de zaak van bijvoorbeeld het Pensioenfonds legt de CGB de omschrijving van 

een kerkgenootschap en onderdelen daarvan (te) restrictief uit, terwijl zij in bijvoorbeeld de 

zaak van de School voor Praktische Filosofie een ruime benadering hanteert. Mijns inziens 

zou de CGB er beter aan doen de prima facie redelijke uitleg van de verwerende partij te 

volgen op grond van het beginsel van interpretatieve terughoudendheid. Niet zelden biedt de 

vraag of sprake is van rechtsverhoudingen binnen of buiten een kerkgenootschap of 

genootschap op geestelijke grondslag een beter handvat om op te treden in situaties waarin 

sprake is van een ongeoorloofd onderscheid. 

 

7.4.3 Rechtsverhoudingen binnen het kerkgenootschap  

 

Uit de wetshistorie blijkt dat bij de beoordeling van de vraag of een bepaalde 

gedraging van een kerkgenootschap waarin onderscheid wordt gemaakt in de zin van artikel 1 

en 2 AWGB, aan de hand van de in een concrete casus vastgestelde feiten en omstandigheden 

moet worden beoordeeld. Indien een kerkgenootschap op gelijke voet als anderen aan het 

maatschappelijk rechtsverkeer deelneemt, zal in beginsel geen sprake zijn van een 

rechtsverhouding binnen het kerkgenootschap en kan een kerkgenootschap in beginsel niet 

succesvol een beroep doen op artikel 3 AWGB. 

 

7.4.3.1 Baptistengemeente Hengelo 

De vraag of in een concreet geval sprake was van een rechtsverhouding binnen een 

kerkgenootschap is meermaals aan de CGB voorgelegd. Zo moest de CGB een oordeel 

uitspreken over de vraag of een kerkgenootschap, namelijk de Baptistengemeente Hengelo ’t 

Venster, een met de AWGB strijdig onderscheid op grond van godsdienst had gemaakt.
456

 

Deze Baptistengemeente had namelijk geweigerd iemand toegang te verlenen tot een 

openbare zondagsdienst. Met de persoon aan wie de toegang was geweigerd, bestond een lang 

lopend conflict waarbij die persoon was geroyeerd als lid van het betreffende 

kerkgenootschap. Desondanks bleef hij toch de erediensten bezoeken en uiteindelijk moest hij 

zelfs met hulp van de politie worden verwijderd. 

De CGB stelde allereerst vast dat sprake is van een door dat kerkgenootschap gemaakt 

(direct) onderscheid naar godsdienst zoals bedoeld in artikel 1 AWGB, omdat de gedragingen 

van de verzoeker samenhangen met zijn godsdienstige overtuiging. 

Vervolgens overwoog de CGB of de AWGB, gelet op de uitzonderingsclausule in artikel 3 

AWGB, van toepassing is op deze situatie. De CGB overwoog dienaangaande dat artikel 3 

AWGB doelt op aangelegenheden die rechtstreeks verband houden met de belijdenis van de 

religieus-levensbeschouwelijke overtuiging. De zondagse bijeenkomsten van het 

kerkgenootschap kunnen als zodanig worden beschouwd. Regels die door het 
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kerkgenootschap ten aanzien van die bijeenkomsten worden gesteld, zoals regels omtrent 

toelating, maar ook regels omtrent openbaarheid van die bijeenkomsten, behoren tot de 

inrichtingsvrijheid van het kerkgenootschap. Het gaat aldus om rechtsverhoudingen binnen 

een kerkgenootschap; op grond van artikel 3 sub a AWGB is de AWGB niet van toepassing. 

 

Commentaar 

Mijns inziens is het oordeel van het CGB terecht. Het houden van erediensten kan immers 

worden gezien als een ‘kernactiviteit’ van een kerkgenootschap. De regels die een 

kerkgenootschap stelt betreffende de viering van de erediensten zijn een rechtstreekse uiting 

van de eigen geloofsopvattingen en raken de kern van het recht op godsdienstvrijheid: 

centraal staat de cultus als wijze waarop het geloof collectief wordt beleden.  

 

7.4.3.2 Doopsgezinde gemeente Groningen
457

 

Aan de CGB is tevens de vraag voorgelegd of de Stichting Het Doopsgezinde Gasthuis en de 

Doopsgezinde Gemeente Groningen verboden onderscheid op grond van godsdienst maken 

bij het toewijzen van huurwoningen. Beide doopsgezinde instellingen verhuurden namelijk 

woningen aan jongeren waarbij jongeren met een doopsgezinde achtergrond voorrang kregen. 

Ervan uitgaande dat beide instellingen kunnen worden aangemerkt als (een onderdeel van 

een) kerkgenootschap, is de vraag voor het CGB of sprake is van een rechtsverhouding binnen 

een kerkgenootschap, hetgeen beide instellingen als verweer aanvoeren.
458

  

Eerst verwees de CGB naar de parlementaire geschiedenis. De wetgever heeft bij de vraag 

wat onder interne verhoudingen moet worden verstaan, gedoeld op aangelegenheden die 

rechtstreeks verband houden met de belijdenis van de religieus-levensbeschouwelijke 

overtuiging. Daaruit volgt dat de gelijkebehandelingsnormen integraal van toepassing zijn op 

andere dan (intern) kerkelijke rechtsverhoudingen, zoals situaties waarin het kerkgenootschap 

op gelijke voet met anderen – dus buiten het eigen verband – in het maatschappelijk verkeer 

optreedt.
459

 De CGB overwoog daaromtrent dat beide instellingen op gelijke voet met anderen 

in het maatschappelijk verkeer optreden voor wat betreft het toewijzingsbeleid. Er is sprake 

van een rechtsverhouding mét een kerkgenootschap, maar niet van een rechtsverhouding 

bínnen een kerkgenootschap.
460

  

 

Commentaar 

Mijns inziens is dit oordeel terecht omdat de Doopsgezinde Gemeente kennelijk geen 

religieuze motivering had voor dit voorrangsbeleid en evenmin een religieuze invulling gaf 

aan de huurovereenkomst. Dat had verschil kunnen maken voor de beantwoording van de 

vraag of sprake is van een rechtsverhouding binnen het kerkgenootschap dan wel een externe 

rechtsverhouding; dat criterium is in deze kwestie immers bepalend. Zo zou mijns inziens het 

oordeel anders hebben kunnen uitvallen indien de woningen deel zouden uitmaken van een 
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leefgemeenschap waarbinnen de doopsgezinde beginselen leidend zijn en tot uitdrukking 

komen in activiteiten.
461

  

 

7.4.3.3 Evangelische Gemeente Utrecht 

De Evangelische Gemeente Utrecht is een kerkgenootschap dat ruimte verhuurt aan externe 

gebruikers. Daarbij hanteert dit kerkgenootschap wel bepaalde richtlijnen: zo mag geen 

verhuur plaatsvinden aan externe gebruikers wier activiteiten het kerkgenootschap ongewild 

plaatsen in het midden van maatschappelijke discussies. 

In 2014 is aan het College voor de Rechten van de Mens (CRM) de vraag voorgelegd of de 

Evangelische Gemeente Utrecht  verboden onderscheid had gemaakt op grond van 

homoseksuele gerichtheid bij de verhuur van een ruimte.
462

  

Het kerkgenootschap maakte bij deze verhuur overigens gebruik van een tussenpersoon, te 

weten verhuurorganisatie Zaalverhuur7: ook tegen dit bedrijf was ter zake van dezelfde 

kwestie een verzoek ingediend bij het CRM. Dat leidde tot een zelfde oordeel als hieronder 

wordt beschreven.
463

 

Verzoekster was de Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC 

Midden-Nederland (COC). Het COC wilde ruimte huren voor bijeenkomsten van 

minderjarige jongeren die uit de kast komen of zijn. 

Het kerkgenootschap wees de huuraanvraag van het COC af met een verwijzing naar het 

thema homoseksualiteit als binnen het kerkgenootschap veelbesproken ethisch vraagstuk.
464

 

 

In de procedure bij het CRM betoogde het kerkgenootschap dat het COC niet ontvankelijk is 

in haar verzoek. Voor zover in het kader van dit hoofdstuk relevant, werd hiervoor ook de 

grond aangevoerd dat uit niets blijkt dat het COC nadeel had ondervonden en overigens vond 

het COC de huurprijs te hoog. Het CRM overwoog dienaangaande dat de afwijzing van de 

huuraanvraag wel nadelige consequenties had voor het COC – waaronder in dit kader ook 

haar leden worden geschaard - omdat de activiteiten niet konden worden aangeboden in de 

ruimte van het kerkgenootschap. 

Ook stelde het CRM vast dat sprake was van ruimte die voor verhuur ter beschikking werd 

gesteld en waarvoor de huurder een huurprijs moet betalen. Op die grond is het CRM van 

oordeel dat sprake is van bedrijfsmatige activiteiten en daarmee van een aanbod dat viel onder 

de reikwijdte van artikel 7 AWGB.
465

 

 

Het kerkgenootschap beriep zich erop dat sprake was van een beperkt aanbod in de zin dat het 

kerkgenootschap niet wenste te verhuren voor activiteiten die in zijn richtlijnen waren 

aangeduid. De AWGB kent niet de verplichting dat een goed of dienst slechts mag worden 

aangeboden als iedereen er evenveel gebruik van kan maken.
466
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Het CRM passeerde dit verweer. Het CRM overwoog dat bij de afwijzing van de 

huuraanvraag het kerkgenootschap een relatie heeft gelegd met de homoseksuele gerichtheid 

van de leden van het COC. Ook zou geen sprake zijn van een beperkt aanbod omdat sprake 

was van verhuur van een rommelzolder. Verder overwoog het CRM dat artikel 10 lid 1 

AWGB de bewijslast omkeert: het is dus aan het kerkgenootschap om te bewijzen dat er geen 

verboden onderscheid is gemaakt. 

Voor wat betreft het beroep op het recht op vrijheid van godsdienst van het kerkgenootschap 

verwees het CRM naar de parlementaire geschiedenis betreffende artikel 3 sub a AWGB. 

Hieruit komt naar voren dat de AWGB onverkort van toepassing is indien een 

kerkgenootschap op gelijke voet met anderen – dus buiten het eigen verband – aan het 

maatschappelijk verkeer deelneemt. Het CRM concludeerde dan ook dat het kerkgenootschap 

verboden onderscheid heeft gemaakt jegens het COC op grond van homoseksuele gerichtheid 

bij verhuur van een ruimte.
467

 

 

Commentaar 

Dit oordeel van het CRM past in de lijn die al eerder door het CGB werd gevolgd. Het CRM 

hanteert een enge definitie van wat onder de interne rechtsverhoudingen binnen onder andere 

kerkgenootschappen zoals bedoeld in artikel 3 sub a AWGB moet worden verstaan. Al heel 

snel wordt aangenomen dat sprake is van een aanbod van goederen of diensten dat valt onder 

de reikwijdte van artikel 7 AWGB. Het CRM was in casu van oordeel dat sprake was van 

bedrijfsmatige activteiten. Dat leidde zij af uit de omstandigheid dat sprake was van 

terbeschikkingstelling van zaalruimte voor verhuur en dat daarvoor een huurpijs moest 

worden betaald. 

 

Naar mijn mening leidt deze lijn tot een zekere onevenwichtigheid. Steeds geeft het beginsel 

van gelijke behandeling in de oordelen van het CRM (voorheen de CGB) de doorslag. Andere 

legitieme belangen zoals de (godsdienstige) aard van de organisatie die verhuurt, de 

omstandigheid dat niet sprake lijkt te zijn van een professionele verhuur en de 

contractvrijheid, lijken hieraan ondergeschikt te zijn. Dat belemmert kerkgenootschappen in 

hun deelname aan het maatschappelijk verkeer en ook in hun mogelijkheden om inkomsten te 

verwerven. 

Deze uitspraak impliceert dat een kerkgenootschap per saldo alleen ruimtes aan eigen 

kerkelijke onderdelen ter beschikking kan stellen. Een betere balans tussen de in het geding 

zijnde grondrechten zou mijns inziens kunnen worden bereikt indien kerkgenootschappen, bij 

bijvoorbeeld verhuur van zaalruimte, dit op basis van een vooraf vastgelegd en consistent 

gevoerd verhuurbeleid kunnen doen. Er is dan sprake van verhuur onder bepaalde 

voorwaarden en dat zou mijns inziens toelaatbaar moeten worden geacht. 

 

7.4.4  Geestelijk ambt  
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In artikel 3 aanhef en sub b AWGB is bepaald dat de AWGB ook niet op het geestelijk 

ambt van toepassing is. Juist vanwege de reikwijdte van de AWGB was deze bepaling nodig 

om – in lijn met bijvoorbeeld artikel 2 lid 1 sub c BBA alsook artikel 5 lid 3 sub a Wet gelijke 

behandeling van mannen en vrouwen – de scheiding van kerk en staat te handhaven. Anders 

zou de overheid zich toch mengen in de (interne) kerkelijke aangelegenheden. 

Uit de parlementaire geschiedenis wordt niet helemaal duidelijk wat onder het geestelijk ambt 

moet worden verstaan. Volgens de memorie van toelichting gaat het om personen die binnen 

een kerkgenootschap of ander genootschap op geestelijke grondslag zijn aangewezen om voor 

te gaan in de eredienst dan wel op andere wijze aan het geestesgoed van het genootschap 

uiting te geven.
468

 Hieruit zou men – mijns inziens ten onrechte – kunnen afleiden dat 

voorgangers van geloofsgemeenschappen die hebben gekozen voor de rechtsvorm van een 

vereniging of stichting, niet een geestelijk ambt bekleden. Uit bijvoorbeeld de Imam-arresten 

blijkt echter dat er ook in die gevallen van wordt uitgegaan dat de imam een geestelijk ambt 

bekleedt, hoewel hij in dienst is van een vereniging respectievelijk stichting.
469

 

Het ambt van diaken in de RKK is aan te merken als een geestelijk ambt.
470

 

De reikwijdte van artikel 3 sub b AWGB strekt zich uit tot de opleiding en aanstelling van 

geestelijke ambtsdragers. Deze ambtsopleidingen kunnen uitgaan van een bijzondere school 

of universiteit die geen rechtspersoonlijkheid bezit in de zin van artikel 2:2 BW. Voorwaarde 

daarbij is wel dat het moet gaan om opleidingen voor zuiver godsdienstige functies zoals 

predikant of priester.
471

 Daarmee is de uitzondering van het geestelijk ambt dus een 

uitbreiding op artikel 3 sub a AWGB. Onder dit laatste artikel vallen immers alleen de interne 

kerkelijke rechtsverhoudingen, zijnde een uitwerking van de kerkelijke autonomie die 

toekomt aan de rechtspersonen zoals bedoeld in artikel 2:2 BW. 

 

Ten aanzien van de aanstelling van dragers van een geestelijk ambt kan worden 

gedacht aan het stellen van voorwaarden en/of kwalificaties ten aanzien van de drager van het 

geestelijk ambt, bijvoorbeeld betreffende diens burgerlijke staat. Zo zal een rooms-katholieke 

priester celibatair moeten leven op grond van Canon 277 CIC.  

 

De vraag is of de reikwijdte van artikel 3 sub b AWGB zich uitstrekt tot alle terreinen 

des levens van een actief of rustend drager van een geestelijk ambt. Naar aanleiding van het 

hierboven besproken oordeel inzake het Pensioenfonds merkt Vermeulen op dat 

kerkgenootschappen voor dragers van een geestelijk ambt voorzieningen kunnen treffen.
472

 

Ten aanzien van oudedagsvoorzieningen kan daarbij sprake zijn van (bejaarden- of 

verzorgings)tehuizen voor religieuzen en een pensioenfonds. Om hiervoor in aanmerking te 

komen, kunnen kerkgenootschappen de eis stellen dat men voldoet aan de bij het geestelijk 

ambt behorende kwalificaties. Zo zou in de situatie dat een bejaardenhuis of pensioenfonds in 

een verder verwijderd verband staat tot het kerkgenootschap – en dus geen aanspraak kan 

maken op de uitzonderingsbepaling van artikel 3 sub a AWGB – het kerkgenootschap toch 
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met een beroep op artikel 3 sub b AWGB, namelijk op grond van de bij het desbetreffende 

geestelijk ambt behorende kwalificaties, onderscheid mogen maken. 

Een engere uitleg – zoals de CGB in de zaak Pensioenfonds gaf – zou een onevenredige en 

niet noodzakelijke beperking zijn van het recht op godsdienstvrijheid in de zin van artikel 9 

EVRM. Het zou aan kerkgenootschappen het recht ontnemen om ten behoeve van hun 

ambtsdragers voorzieningen te treffen waaraan de voorwaarde is verbonden dat die religieuze 

ambtsdragers zich houden aan de daarvoor geldende religieuze voorschriften. 

Vermeulen concludeert dat onder rechtsverhoudingen binnen een kerkgenootschap ook 

voorzieningen moeten worden begrepen die voor dragers van een geestelijk ambt en daarmee 

vergelijkbare functionarissen binnen het kerkgenootschap of zelfstandig onderdeel daarvan, 

zijn getroffen.
473

 Ook vanuit dat perspectief is het in paragraaf 7.4.2.1 beschreven oordeel 

over het Pensioenfonds een te restrictieve interpretatie van artikel 3 sub b AWGB. 

 

7.5 Conclusies 

 

Bij de invoering van de AWGB heeft de wetgever rekening willen houden met de 

bijzondere positie van genootschappen op geestelijke grondslag, kerkgenootschappen en 

instellingen op godsdienstige en levensbeschouwelijke grondslag. Redenen daarvoor zijn 

gelegen in de grondwettelijk gegarandeerde rechten op vrijheid van godsdienst, 

levensovertuiging en vereniging. Deze grondrechten kunnen botsen met het 

gelijkheidsbeginsel. De wetgever heeft in de AWGB een balans tussen beide tot stand willen 

brengen. Uitgangspunt daarbij is dat het gelijkheidsbeginsel enerzijds en de grondrechten van 

godsdienst, levensovertuiging en vereniging anderzijds nevengeschikt zijn aan elkaar. Zij 

verhouden zich dus niet hiërarchisch tot elkaar.  

Voor organisaties en functies waar het grondrecht op vrijheid van godsdienst bij uitstek 

vooropstaat, zoals kerkgenootschappen en bedienaars van het geestelijk ambt, zou het non-

discriminatiebeginsel een aantasting kunnen betekenen van de kern van de geloofswaarheden 

waar zij voor staan. De wetgever heeft de AWGB dus niet van toepassing laten zijn op deze 

organisaties en functionarissen. Daarbij past de kanttekening dat de AWGB wél op 

kerkgenootschappen van toepassing is indien kerkgenootschappen op gelijke voet als anderen 

deelnemen aan het rechtsverkeer, bijvoorbeeld bij het aannemen van personeel voor niet-

religieuze functies.  

Voor instellingen op (onder andere) religieuze grondslag bijvoorbeeld in het onderwijs, is de 

ruimte beperkter om in bijvoorbeeld het personeelsbeleid af te dwingen dat personeel 

overeenkomstig de grondslag leeft en werkt. Het CRM (voorheen CGB) legde de vrijheid van 

deze instellingen reeds restrictief uit. De instelling dient consistent te zijn in haar beleid ten 

aanzien van de uitleg en handhaving van de grondslag. 

 

Gelet op ontwikkelingen zoals de ingebrekestelling door de Europese Commissie ten 

aanzien van de implementatie van de Kaderrichtlijn,  is deze vrijheid verdergaand begrensd. 

De artikelen 5 en 7 AWGB zijn gewijzigd en de enkelefeitconstructie is vervangen door 

enkele criteria – ontleend aan artikel 4 Kaderrichtlijn – waaraan moet zijn voldaan indien een 

                                                 
473

 Vermeulen 2006, p. 245. 



138 

 

instelling met een levensbeschouwelijke, politieke of godsdienstige grondslag onderscheid wil 

maken in haar personeels-, cliënten- of ledenbeleid. Deze ontwikkelingen lijken een 

geleidelijke verschuiving te impliceren in de verhouding tussen enerzijds het 

gelijkheidsbeginsel en andere grondrechten. Het gelijkheidsbeginsel lijkt daarin steeds 

zwaarder te gaan wegen en – in casu het grondrecht op vrijheid van godsdienst – lijkt hiervoor 

eerder te moeten wijken. Dit gaat ten koste van de vrijheid van instellingen en organisaties op 

godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag. Mijns inziens is dat geen goede 

ontwikkeling: het staat op gespannen voet met het recht van – bijvoorbeeld – 

kerkgenootschappen om de eigen organisatie naar eigen inzichten vorm te geven en 

bijvoorbeeld een eigen personeelsbeleid te voeren. De restrictieve uitleg van artikel 3 AWGB 

maakt dat deze organisaties minder vrijheid hebben om te participeren in het maatschappelijk 

verkeer en daarbij hun religieuze uitgangspunten kunnen handhaven. Dat blijkt bijvoorbeeld 

uit de jurisprudentie inzake Huize Het Oosten, de Doopsgezinde Gemeente Groningen, de 

Evangelische Gemeente Utrecht en het Pensioenfonds. Het doet daarnaast ook afbreuk aan het 

beginsel van contractsvrijheid en belemmert bijvoorbeeld kerkgenootschappen in hun recht 

om in de praktijk van alledag – in de bewoordingen van artikel 9 lid 1 EVRM – “hun 

godsdienst te belijden of overtuiging tot uitdrukking te brengen (…) in praktische toepassing 

ervan en in het onderhouden van geboden en voorschriften”. Naar mijn mening zou een 

kerkgenootschap, bijvoorbeeld op basis van een vooraf vastgelegd en consistent beleid, 

voorwaarden mogen stellen bij bijvoorbeeld de verhuur van ruimtes. Op deze wijze kunnen 

kerkgenootschappen – met behoud van de eigen geloofsovertuiging – deelnemen aan het 

maatschappelijk verkeer. 
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Hoofdstuk 8 

 

Het kerkgenootschap, zijn zelfstandige onderdelen en lichamen  

 

 

8.1 Inleiding 

 

In Nederland noemen verschillende organisaties zich kerkgenootschap. Bij de grotere, 

inheemse kerkgenootschappen bestaat over hun status geen twijfel. Dit ligt regelmatig anders 

bij kleinere, onbekende organisaties. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan nieuwe 

religieuze bewegingen, in de volksmond vaak betiteld als ‘sekte’. Ook deze groepen of 

geloofsgemeenschappen kunnen kerkgenootschap zijn. In dit hoofdstuk wordt niet ingegaan 

op de vraag wanneer een (geloofs)gemeenschap kan worden gekwalificeerd als kerk, sekte of 

nieuwe religieuze beweging. Dat is een vraag van vooral godsdienstsociologische aard. Aan 

de orde komt wanneer in juridische zin sprake is van een kerkgenootschap. 

 

Het begrip ‘kerkgenootschap’ is een wettelijke term: het wordt genoemd in artikel 2:2 

BW. Artikel 2:2 lid 1 BW roept een aantal vragen op. In dit hoofdstuk staat de vraag centraal 

wat onder kerkgenootschappen, zelfstandige onderdelen en lichamen als bedoeld in dit 

wetsartikel moet worden verstaan. 

In paragrafen 8.3 t/m 8.8 wordt ingegaan op de vraag wat onder een kerkgenootschap moet 

worden verstaan. Daarbij komt eerst de voorgeschiedenis aan bod, in het bijzonder de 

definitie van Duynstee die in de rechtsliteratuur en rechtspraak van grote betekenis is. 

Vervolgens wordt ingegaan op de wet, de jurisprudentie en de doctrine. In paragraaf 8.6 zijn 

enkele tussenconclusies vermeld. 

In de paragrafen 8.9 t/m 8.13 staat het zelfstandig onderdeel centraal. Hier komen ook de wet, 

jurisprudentie en doctrine aan de orde.  

Paragraaf 8.14 besteedt aandacht aan het lichaam in met name de wet en de doctrine. 

Paragraaf 8.15 sluit af met enkele conclusies, waaronder een voorstel voor een andere redactie 

van artikel 2:2 lid 1 BW. 

 

Vooraf ga ik echter nog in op de vraag of het kerkgenootschap, zelfstandig onderdeel 

of lichaam als bedoeld in artikel 2:2 lid 1 BW kan samenvallen met een andere rechtsvorm, 

bijvoorbeeld de rechtsvormen genoemd in artikel 2:3 BW. 

 

8.2 Rechtskarakter kerkgenootschap  

 

8.2.1 Rechtsvorm kerkgenootschap? 

 

In de rechtsliteratuur is discussie over de vraag of een kerkgenootschap een 

privaatrechtelijke rechtspersoon is of niet. Zo betoogt Pel dat kerkgenootschappen noch 

publiekrechtelijke noch privaatrechtelijke rechtspersonen zijn. Naast verwijzingen naar 

verschillende auteurs in de rechtsliteratuur, baseert hij zich hierbij ook op de indeling die de 
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wetgever hanteert in Boek 2 BW. Daarbij worden in artikel 1 de publiekrechtelijke 

rechtspersonen genoemd en in artikel 3 de privaatrechtelijke rechtspersonen. De plaatsing in 

artikel 2 – waar het kerkgenootschap  wordt genoemd – brengt zijns inziens tot uitdrukking 

dat kerkgenootschappen een aparte status hebben.
474

   

Blanco Fernández huldigt in grote lijnen dezelfde opvatting. Hij stelt dat het 

aanmerken van de rechtspersoonlijkheid van een kerkgenootschap als rechtspersoonlijkheid 

van privaatrechtelijke aard niet juist is.
475

  

Beiden stellen zich op het standpunt dat kerkgenootschappen niet worden geregeerd 

door Nederlands privaatrecht. Blanco Fernández trekt hierbij een parallel met de Wet 

Conflictenrecht Corporaties: in het systeem van die wet worden (buitenlandse) rechtspersonen 

niet beheerst door Nederlands recht.
476

  

 

Daartegenover staan de opvattingen van bijvoorbeeld Van der Ploeg en Oldenhuis. 

Oldenhuis stelt dat de wetgever aan kerkgenootschappen hun eigen plaats gunt maar binnen 

het ‘frame’ van het Burgerlijk Wetboek.
477

 Kerkgenootschappen hebben weliswaar een grote 

mate van vrijheid, bijvoorbeeld op het vlak van exegese en afwijkingsmogelijkheden van het 

Nederlandse arbeidsrecht, maar die vrijheid is niet onbeperkt. Kerkgenootschappen zijn 

ingekaderd binnen de rechtsstaat. De burgerlijke en strafrechter bepalen in concrete situaties 

echter de grenzen van die vrijheid.
478

   

Van der Ploeg geeft aan dat kerkgenootschappen juist wél privaatrechtelijke 

rechtspersonen zijn: zij hebben immers geen publiekrechtelijke bevoegdheden. Door de 

plaatsing van kerkgenootschappen in Boek 2 BW zijn zij onderdeel van het – gesloten - 

systeem van het rechtspersonenrecht.
479

 Voor wat betreft het statuut van kerkgenootschappen 

trekt hij een parallel met statuten van andere soorten rechtspersonen: dit heeft geen (civiel-) 

juridische effecten buiten de organistorische verhoudingen. Daarbij moet dat statuut wel 

blijven binnen het dwingend Nederlandse recht: het mag niet in strijd zijn met fundamentele 

beginselen van het Nederlandse recht.
480

  

 

Naar mijn mening moeten in de discussie hieromtrent vooraf een aantal zaken scherp 

worden onderscheiden om een beter zicht op deze problematiek te verkrijgen. Naar mijn 

mening speelt hierin ten eerste het begrippenpaar ‘kerk en staat’ een verwarrende rol. Dat 

begrippenpaar wekt de suggestie dat sprake zou zijn van twee grootheden die elkaars 
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evenknie zijn. Dat is vanuit het verleden ook verklaarbaar toen de kerk ook daadwerkelijk een 

tegenover vormde van de wereldlijke machthebbers. Tegenwoordig is dat anders: er zijn vele 

– ook heel kleine, lokale – kerkgenootschappen temidden van veel andere maatschappelijke 

organisaties. Zij bestaan binnen de Nederlandse rechtsorde die ook de kaders voor hun 

functioneren bepaalt. 

Ten tweede is niet altijd duidelijk wat onder privaatrechtelijke rechtspersonen wordt 

verstaan. Zijn dat uitsluitend de rechtspersonen die zijn opgesomd in artikel 2:3 BW of zijn 

dat alle rechtspersonen die geen publiekrechtelijke rechtspersoonlijkheid hebben? Dit is een 

kwestie van definiëring. Het komt mij voor dat de ruime definitie die Van der Ploeg hanteert, 

passend is. Bij rechtspersonen als bedoeld in artikel 2:2 BW gaat het dan om 

privaatrechtelijke rechtspersonen waarbij de wetgever geen wettelijke voorschriften heeft 

gegeven omtrent de inrichting en het bestuur van deze rechtspersonen. De reden daarvoor is 

gelegen in het recht op vrijheid van godsdienst, meer in het bijzonder het recht op 

zelfdeterminatie van geloofsgemeenschappen. 

 

Deze twee kanttekeningen zijn mijns inziens belangrijk om scherper te krijgen wat het 

rechtskarakter van kerkgenootschappen en - daarmee samenhangend – de aard van het interne 

recht van kerkgenootschappen in relatie tot het Nederlandse privaatrecht is. Zijn zij 

rechtspersonen van Nederlands recht en staan zij onder de ‘opperheerschappij’ van de 

Nederlandse wet of niet?
481

 

Naar mijn mening is een belangrijk vertrekpunt te vinden in artikel 9 EVRM en artikel 

6 Gw. Daarin wordt het recht op vrijheid van godsdienst ook voor collectieven van gelovigen 

gewaarborgd. Het gaat dus om groepen gelovigen. Deze collectieven, in sociologische zin ook 

wel geloofsgemeenschappen genoemd, kunnen dus aanspraak maken op de bescherming van 

hun grondrechten op vrijheid van godsdienst en vereniging. Daarbij geldt echter ook dat 

geloofsgemeenschappen deze rechten kunnen uitoefenen binnen de kaders die de overheid 

stelt. De overheid kan die rechten ook beperken. Dat blijkt reeds uit de tekst van artikel 9 

EVRM en artikel 6 Gw. zelf. De overheid moet dan wel voldoen aan de verdragsrechtelijke of 

wettelijke voorwaarden die aan een beperking van deze rechten worden gesteld en die ook 

zijn beschreven in de hoofdstukken 3 en 5. 

De overheid moet aan geloofsgemeenschappen de mogelijkheid bieden om een 

passende rechtsvorm te kunnen kiezen waardoor de geloofsgemeenschap 

rechtspersoonlijkheid kunnen verwerven.  

Uit het bovenstaande wordt duidelijk dat de overheid de regels en voldoende 

faciliteiten moet aanbieden aan geloofsgemeenschappen opdat zij hun grondrechten kunnen 

uitoefenen. 

Het lijkt mij dan vanzelfsprekend dat de rechtsvorm kerkgenootschap een 

rechtspersoon van Nederlands recht is: de Nederlandse wetgever voldoet hiermee aan haar 

verplichting om een passende rechtsvorm aan geloofsgemeenschappen aan te bieden. 

Geloofsgemeenschappen kunnen dus kiezen uit het aanbod van de Nederlandse wetgever: 

men kan kiezen voor deze rechtsvorm maar bijvoorbeeld ook voor de rechtsvorm van een 
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vereniging of stichting.
482

  Deze zienswijze – waarbij het geloofsgemeenschap uitgangspunt is 

die, ter verwerving van rechtspersoonlijkheid, een keuze maakt uit het door de Nederlandse 

wetgever geboden palet van rechtsvormen, lijkt bovendien te worden onderschreven door de 

Hoge Raad.
483

   

Indien een geloofsgemeenschap gebuik maakt van een Nederlandse rechtsvorm zal die 

geloofsgemeenschap daarbij moeten blijven binnen de kaders die de Nederlandse wet stelt. 

Dat blijkt reeds uit de tekst van artikel 2:2 lid 2 BW, zij het met de kanttekening dat de 

vrijheid voor kerkgenootschappen ruimer is dan voor verenigingen en stichtingen. 

8.2.2 Samenloop met andere rechtsvormen?
484

  

 

Soms doet zich de vraag voor of een (zelfstandig onderdeel van een) kerkgenootschap 

kan samenvallen met een andere privaatrechtelijke rechtsvorm, zoals de stichting in de zin 

van artikel 2:285 BW of de vereniging in de zin van artikel 2:26 BW.  

Met Van der Ploeg ben ik van mening dat de vrijheid van inrichting voor 

geloofsgemeenschappen niet de wettelijke inrichtingseisen voor een bepaalde rechtsvorm 

opzijzet.
485

 De wet biedt in de vorm van artikel 2:2 BW immers een rechtsvorm voor 

geloofsgemeenschappen waarin zij die vrijheid ten volle kunnen benutten. Het gaat dan echter 

om een andere rechtsvorm dan de in artikel 2:3 BW genoemde vormen.
486

  Het gesloten 

systeem van rechtspersonen brengt met zich dat een rechtspersoon niet gelijktijdig twee of 

meer rechtsvormen kan hebben.
487

  

 

Het is mogelijk dat een kerkgenootschap ervoor kiest om bepaalde activiteiten in een 

stichting of vereniging onder te brengen. Het kerkgenootschap kan die vereniging of stichting 

beschouwen als onderdeel – niet te verwarren met een zelfstandig onderdeel als bedoeld in 

artikel 2:2 BW – van de kerkelijke organisatie en ook de deelrechtsorde van die rechtspersoon 

daarop hebben afgestemd. Het kan in de statuten van bijvoorbeeld een aan dat 

kerkgenootschap gelieerde privaatrechtelijke stichting zeggenschapsrechten hebben 

opgenomen ten aanzien van de samenstelling van het bestuur, de wijziging van de statuten en 

de vaststelling van de jaarrekening.
488

 Het kerkgenootschap, zijn functionarissen of kerkelijke 
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colleges vormen dan organen van die vereniging of stichting: om als orgaan te kwalificeren 

moeten zij bij het optreden in functie krachtens enige bepaling in de statuten belast zijn met 

een nader omschreven taak en moet aan hen daarbij beslissingsbevoegdheid omtrent de eigen 

taakuitoefening zijn toegekend.
489

 De privaatrechtelijke stichting wordt daarmee echter geen 

zelfstandig onderdeel zoals bedoeld in artikel 2:2 BW: het blijft haar rechtspersoonlijkheid 

ontlenen aan titel 2.6 BW. 

 

De keuze van de geloofsgemeenschap voor het oprichten van een vereniging of 

stichting in de zin der wet impliceert ook de keuze om geen rechtspersoonlijkheid als 

(kerkelijke) rechtspersoon op grond van artikel 2:2 BW te verwerven. Daarmee wordt ook 

afstand gedaan van het in artikel 2:2 BW gewaarborgde recht op organisatorische vrijheid en 

autonomie. Het kerkgenootschap aanvaardt het bij de gekozen rechtsvorm horende stelsel van 

wettelijke bepalingen voor die rechtsvorm.
490

 Vanuit het burgerlijk recht bezien ontleent die 

rechtspersoon haar rechtspersoonlijkheid primair aan de gekozen wettelijke rechtsvorm. Zij is 

dus ook gebonden aan de wettelijke eisen die voor haar rechtsvorm gelden.  

Wel zal de rechter in voorkomende situaties zeer terughoudend moeten zijn als hem 

wordt gevraagd in te grijpen in de interne aangelegenheden van een dergelijke rechtspersoon. 

Voorbeelden daarvan worden genoemd in onder meer de hoofdstukken 9 en 11. De reden 

daarvoor is echter niet gelegen in de vrijheid die artikel 2:2 BW aan kerkgenootschappen 

biedt, maar in artikel 11 juncto 9 EVRM. Op grond van deze bepalingen komt aan elke 

religieuze groepering die heeft gekozen voor een bij de wet geregelde rechtsvorm, binnen de 

wettelijke kaders, maximale vrijheid toe om de interne organisatie naar eigen inzichten vorm 

te geven.  

 

Het kerkelijk recht en het burgerlijk recht zijn bij een dergelijke rechtspersoon dus 

beide van toepassing, maar de regels voor de bij de wet geregelde rechtsvorm hebben – indien 

sprake is van strijdigheid tussen beide stelsels – voorrang. Het kerkelijk recht is aanvullend 

van toepassing voor zover het al niet in de statuten is geïncorporeerd.
491

 In deze zin oordeelde 

ook de Rechtbank Arnhem in de Heilig Landstichting-zaak. 
492

 

In de recentere Maagdenhuis-zaak was de casuspositie anders: in de statuten van deze 

instelling was bepaald dat het Het Roomsch Catholijk Maagdenhuis een zelfstandig onderdeel 

van het R.K. Kerkgenootschap in de zin van artikel 2:2 BW was.
493

 In de statuten van deze 

instelling was die keuze echter niet ondubbelzinnig doorgevoerd. Zo was ze als 

privaatrechtelijke stichting ingeschreven in het handelsregister. Daarom speelde ook hier de 

discussie of sprake was van een civielrechtelijke stichting. De rechter concludeerde dat toch 
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sprake was van een zelfstandig onderdeel in de zin van artikel 2:2 BW, omdat dit uit de 

statuten kon worden afgeleid.
494

  

In casu duidde het kerkgenootschap zijn zelfstandig onderdeel aan met de term 

‘stichting’. Dat is verwarrend, omdat hiermee de suggestie wordt gewekt dat sprake zou zijn 

van een stichting in de zin van titel 2.6 BW. Zelfs het bestuur van het Maagdenhuis 

veronderstelde dit. Mijns inziens is een dergelijke verwarring onwenselijk en zouden 

kerkgenootschappen, indien zij gebruikmaken van de mogelijkheid om zelfstandige 

onderdelen of lichamen in de zin van artikel 2:2 BW in het leven te roepen, voor die 

kerkelijke rechtspersoon een aanduiding moeten kiezen die niet correspondeert met de in 

artikel 2:3 BW genoemde rechtsvormen dan wel consequent in de benaming duidelijk moeten 

maken dat het niet om een bij de wet geregelde rechtsvorm gaat.  

Overigens heeft het Gerechtshof Amsterdam in hoger beroep dit vonnis in stand 

gelaten: daarbij overwoog het hof onder andere dat de juridische hoedanigheid van het 

Maagdenhuis kwestieus is en het gelijk niet zonder meer bij de bisschoppen ligt. Zelfs al zou 

sprake zijn van een zelfstandig onderdeel, dan is het nog maar de vraag of sprake is van een 

publieke kerkelijke rechtspersoon en niet van een private kerkelijke rechtspersoon.
495

 Een 

interessante rechtsoverweging ten aanzien van het gebruik van hetzij een privaatrechtelijke 

rechtsvorm, hetzij een rechtspersoon in de zin van artikel 2:2 BW is, dat het hof het – in die 

specifieke situatie – “niet in het belang van het rechtsverkeer” acht om uit te gaan van een 

kerkelijke rechtspersoon. Het hof redeneert dat de bestuurders van de kerkelijke rechtspersoon 

in het laatste geval ‘onzichtbaar’ worden in het handelsregister: juist in dit conflict zou dan 

niet meer duidelijk zijn wie bevoegd is om met betrekking tot het vermogen van de 

rechtspersoon rechtshandelingen te verrichten.
496

 

 

Oldenhuis belicht in zijn commentaar op deze uitspraak een aspect dat niet bij de 

rechter in beeld lijkt te zijn geweest.
497

 Voor de beantwoording van de vraag of een 

rechtspersoon zowel de rechtsvorm als bedoeld in artikel 2:2 BW als een andere bij de wet 

geregelde rechtsvorm kan hebben, is dat aspect mijns inziens wel belangrijk. Voorheen waren 

kerkelijke stichtingen op grond van artikel 28 Wet op de stichtingen 1956 uitgezonderd van 

de wettelijke regeling voor civiele stichtingen.  

In verband met de invoering van het huidige Burgerlijk Wetboek moest echter een 

keuze worden gemaakt. De kerkelijke stichting moest kiezen voor hetzij de rechtsvorm van de 

privaatrechtelijke stichting (waarbinnen overigens nog steeds bevoegdheden kunnen worden 

toegekend aan kerkelijke organen en dat gebeurt in de praktijk ook),
498

 hetzij een rechtsvorm 

in de zin van artikel 2:2 BW. Daarbij gold een overgangstermijn van drie jaar: artikel 57 lid 1 

Overgangswet BW legde namelijk aan de bestuurders van de kerkelijke stichting de 
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verplichting op om binnen drie jaar na inwerkingtreding van Boek 2 BW de statuten in een 

notariële akte te laten opnemen waarbij die akte tevens moest voldoen aan de vereisten 

genoemd in artikel 2:286 BW. Het was dus de bedoeling van de wetgever dat kerkelijke 

stichtingen zoals bedoeld in artikel 28 Wet op de stichtingen 1956, privaatrechtelijke 

stichtingen in de zin van titel 2.6 BW zouden worden. Als zij hun statuten desondanks niet 

hadden aangepast waren het desondanks toch stichtingen in deze zin. De stichting kan dan op 

vordering van het openbaar ministerie worden ontbonden.
499

 , zij het dat. De sanctie van 

ontbinding correspondeert met artikel 2:21 lid 1 sub c BW: de statuten voldoen dan immers 

niet aan de wettelijke eisen die voor deze rechtsvorm gelden .   

Daarmee heeft de wetgever het gesloten stelsel van rechtspersonen dus ook doorgevoerd ten 

aanzien van kerkelijke stichtingen: het is voor rechtspersonen niet meer mogelijk om zowel 

een rechtsvorm in de zin van artikel 2:2 BW te hebben als de privaatrechtelijke 

stichtingsvorm. Geloofsgemeenschappen moeten kiezen uit de verschillende rechtsvormen die 

de wet hen biedt. 

 

8.2.3 Omzetting kerkelijke rechtspersonen 

 

In de rechtsliteratuur en jurisprudentie bestond verdeeldheid over de vraag of een (zelfstandig 

onderdeel van een) kerkgenootschap zich kan omzetten in een andere rechtsvorm. Blanco 

Fernández was van mening dat dit niet mogelijk was.
500

 Ook de Rechtbank Amsterdam was 

tot dat oordeel gekomen.
501

 

Van der Ploeg en Snijder-Kuipers meenden dat dit wel mogelijk was.
502

 Ook uit 

jurisprudentie bleek dat meermaals een machtiging was afgegeven voor de omzetting van of 

naar een kerkelijke rechtspersoon.
503

 

De kwestie spitste zich daarbij toe op de vraag of de omzettingsregeling van artikel 2:18 BW 

– die is bedoeld voor de rechtsvormen die zijn genoemd in artikel 2:3 BW – rechtstreeks, 

overeenkomstig of niet kon worden toegepast op rechtspersonen in de zin van artikel 2:2 BW. 

 

De naar kerkelijk recht rechtspersoonlijkheid bezittende Nederlands-Israëlitische Instelling 

voor Sociale Arbeid had verzocht om omzetting van haarzelf in een privaatrechtelijke 

stichting. Daarop heeft de Rechtbank Amsterdam prejudiciële vragen gesteld aan de Hoge 

Raad.
504

 

Bij arrest d.d. 21 april 2017 heeft de Hoge Raad deze vragen beantwoord.
505
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Hieruit blijkt dat overeenkomstige toepassing van de omzettingsregeling op 

kerkgenootschappen mogelijk is: dat geldt voor zowel de omzetting van een kerkgenootschap 

in een privaatrechtelijke rechtspersoon als vice versa. 

Een belangrijk punt is dat – in lijn met hetgeen hierboven is gesteld – de Hoge Raad aangeeft 

dat een geloofsgemeenschap de vrijheid heeft om te kiezen voor de rechtsvorm van het 

kerkgenootschap maar óók kan kiezen voor een andere rechtsvorm.
506

 

Wel dient de rechter bij de beoordeling van een omzettingsverzoek ten aanzien van een 

stichting ervoor te waken dat hij zich mengt in geloofskwesties en hij moet rekening houden 

met de inrichtingsvrijheid van kerkgenootschappen.
507

 

 

Per saldo is daarmee discussie over de vraag of de omzettingsregeling – en en passant ook de 

fusie- en splitsingsregeling – overeenkomstig kunnen worden toegepast op kerkelijke 

rechtspersonen, beslist. 

Een interessante overweging is overigens nog dat de Hoge Raad de eis van een rechterlijke 

machtiging uitbreidt tot kerkelijke rechtspersonen die intern grote gelijkenis vertonen met 

rechtspersonen waarvoor artikel 2:18 lid 4 BW een machtiging voorschrijft.
508

 Snijder-

Kuipers en Van Schilfgaarde plaatsen hierbij een aantal vraagtekens: hoe kan worden 

beoordeeld of bij een kerkelijke rechtspersoon sprake is van die intern grote gelijkenis en dus 

een rechterlijke machtiging is vereist?
509

 

Het komt mij voor dat de Hoge Raad met deze overweging recht heeft willen doen aan het 

binnen kerkelijke rechtspersonen niet zelden aanwezig geoormerkt vermogen. Dat vermogen 

kan op grond van het kerkelijk recht als doelvermogen zijn aangewezen, zoals het vermogen 

van een protestantse diaconie.
510

 Ook ontvangen kerkelijke rechtspersonen al eeuwenlang 

legaten en erfstellingen waaraan bijzondere lasten, bijvoorbeeld omtrent de bestemming of 

besteding daarvan, zijn verbonden. Een notaris die betrokken is bij omzetting van een 

kerkelijke rechtspersoon zal daarop alert moeten zijn. De enkele omzetting van een dergelijke 

rechtspersoon mag er niet toe leiden dat specifieke voorwaarden omtrent de bestemming of 

besteding van het aan die rechtspersoon behorende vermogen teloorgaan. Het komt mij voor 

dat bij twijfel – omwille van de rechtszekerheid – het beste een rechterlijke machtiging kan 

worden verzocht. 

 

8.3 Kerkgenootschap: voorgeschiedenis 

 

In deze paragraaf ga ik in op de inhoud van het begrip kerkgenootschap in de 

negentiende en twintigste eeuw. Bijzondere aandacht besteed ik aan de definitie van 
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Duynstee, omdat deze tot op heden medebepalend is voor de invulling van het begrip 

kerkgenootschap. 

 

8.3.1 Wet op de kerkgenootschappen 

 

In 1853 kwam de Wet op de kerkgenootschappen tot stand.
511

 Deze wet kende geen 

definitie van het begrip ‘kerkgenootschap’. Schokking wijst erop dat het begrip met name bij 

de grondwetsherziening in 1848 is doorgevoerd ter vervanging van het voordien gebruikte 

begrip ‘godsdienstige gezindheid’.
512

 De vervanging van het begrip ‘gezindheden’ zou 

volgens de regering zijn gelegen in het feit dat dit begrip ‘onbestemd’ was. Schokking geeft 

het standpunt van Buys weer, die aangeeft dat beide begrippen niet hetzelfde betekenen. Zo 

zou een ‘gezindheid’ duiden op een gemeenschap van gelijkgezinden die ook kan bestaan 

zonder georganiseerd lichaam. Omdat slechts bescherming kan worden geboden aan 

natuurlijke personen of rechtspersonen, zou zijn gekozen voor het begrip 

‘kerkgenootschappen’. Schokking wijst erop dat dit begrip impliceert dat sprake is van 

verenigingen van een bepaalde soort, namelijk verenigingen gericht op het uitoefenen van 

godsdienst.
513

 Verplanke wijst op het wisselend gebruik van de begrippen ‘kerkelijk 

genootschap’, ‘kerkgenootschap’ en ‘godsdienstige gezindheid’ in de Staatsregelingen van 

1798, 1801, de Constitutie van 1806, het Decreet van 2 augustus 1808, het Souverein Besluit 

van 19 januari 1814 en de Grondwet van 1814. Naar zijn mening had het woord ‘gezindheid’ 

oorspronkelijk de betekenis van denkwijze of overtuiging. Vanaf de zeventiende eeuw kreeg 

het ook de betekenis van gemeenschap van gelovigen en is het later vervangen door het begrip 

‘gezindte’. In de Grondwet werd hiermee echter alleen de uiterlijke geloofseenheid 

aangeduid. Verplanke verwijst in dit verband naar een rapport van 6 november 1835 van de 

Raad van State aan de Koning, waarin werd vermeld dat het wezen van een godsdienstige 

gezindheid bestond in een “onderlinge vereeniging, waarin uiterlijke godsdienstige 

plegtigheden en gebeden plaats hebben”.
514

 

De Wet op de kerkgenootschappen kende dus geen definitie van het begrip 

‘kerkgenootschappen’. Wel bestond tussen deze wet en de Wet op de Vereenigingen een 

bepaalde samenhang.
515

 Die samenhang was voor het ministerie van Justitie in de periode van 

1863 tot 1868 en van 1872 tot 1911
516

 af en toe zo evident, dat men meende dat een 

kerkgenootschap – kennelijk ook vallende onder de Wet op de Vereenigingen – voorafgaand 

koninklijke goedkeuring nodig had om rechtspersoonlijkheid te verkrijgen.
517

 De 

achterliggende gedachte was dat kerkgenootschappen en hun zelfstandige onderdelen 
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‘vereenigingen van personen’ waren die nog een afzonderlijke erkenning van overheidswege 

behoefden om als rechtspersoon aan het vermogensrechtelijk verkeer te kunnen deelnemen. 

Deze erkenning werd nodig geacht, omdat de kerkgenootschappen niet door de 

(grond)wetgever waren ingesteld.
518

 De achtergrond daarvan is vermoedelijk dat 

rechtspersonen om binnen Nederland te kunnen deelnemen aan het rechtsverkeer erkenning 

behoefden van de overheid, tenzij zij als publiekrechtelijke lichamen reeds van 

overheidswege waren ingesteld. 

In de juridische literatuur en de jurisprudentie kwamen echter andere opvattingen naar voren. 

Zo bleef in het midden of kerkgenootschappen rechtspersoonlijkheid naar eigen recht bezaten 

dan wel hun rechtspersoonlijkheid ontleenden aan de Wet op de Vereenigingen.
519

 

 

8.3.2 Staatscommissie voor de kerkgenootschappen 

 

Een ander discussiepunt was de vraag in hoeverre kerkelijke reglementen 

civielrechtelijke gevolgen hadden.
520

 Een en ander leidde tot de instelling van een 

Staatscommissie onder leiding van de Amsterdamse hoogleraar mr. A. Anema, die de 

opdracht had een antwoord te vinden op de volgende, in casu door mij geparafraseerde, 

vragen:
521 

 

1. Is het nodig, althans wenselijk, wettelijke maatregelen in te voeren, waardoor: 

a. het recht der kerkgenootschappen, om als zodanig op te treden en aan het 

rechtsverkeer deel te nemen, alsmede hun volledige vrijheid om hun interne 

aangelegenheden te regelen, wordt erkend en bevestigd; 

b. de burgerrechtelijke gevolgen van de kerkelijke reglementen en voorschriften, alsmede 

de gevallen waarin en de wijze waarop bij de wetgeving en het bestuur het gevoelen 

der kerkgenootschappen moet worden ingewonnen, worden geregeld. 

2. Indien deze vragen ontkennend worden beantwoord, de gronden waarop deze ontkenning 

is gebaseerd, aan te geven;
 

3. Indien deze vragen bevestigend worden beantwoord, een ontwerp van die wettelijke 

maatregelen aan te bieden met bijbehorende toelichting.
  

 

Deze vragen vielen uiteen in een aantal subvragen die onder meer ook de definitie van 

het begrip kerkgenootschap betroffen. De beraadslagingen in de commissie mondden uit in 

een wetsvoorstel met bijbehorende memorie van toelichting. 

 

De commissie stelde unaniem voorop dat een kerkgenootschap niet op één lijn kon 

worden gesteld met verenigingen, ook niet met verenigingen van godsdienstige aard.
522

 Wel 

stelde zij vast dat het begrip ‘kerkgenootschap’ het meest in de (grond)wetgeving werd 
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gebruikt en daarmee de best bruikbare juridische term was in vergelijking met termen als 

‘godsdienstige gezindheden’ of ‘kerk’. Daarmee werd geen uitspraak gedaan over de 

kerkrechtelijke betekenis van het begrip ‘kerkgenootschap’.
523

  

Na enig wikken en wegen kwam de commissie tot de conclusie dat een definitie van dit 

begrip niet goed was te geven. Wel was zij van mening dat aan de bij het departement van 

justitie aangehouden lijst van kerkgenootschappen uitsluitend nog kerkgenootschappen 

konden worden toegevoegd voor zover deze voortkwamen (door scheiding of deling) uit (een 

van) de bestaande kerkgenootschappen.
524

 

Binnen de commissie bestond verschil van mening over wat onder het begrip 

kerkgenootschap moest worden verstaan. Sommigen meenden dat alleen christelijke 

genootschappen en op historische gronden joodse genootschappen daaronder vielen. Anderen 

meenden dat onder dit begrip ook niet-christelijke en niet-joodse genootschappen vielen. Een 

derde groep onthield zich van een oordeel.
525

  

 

Men kwam tot de conclusie dat een regeling voor kerkgenootschappen zowel de 

bestaande als – ongeclausuleerd – de toekomstige kerkgenootschappen omvatte. Daarmee 

koos men dus voor een open begrip. Dit lijkt een compromis. De discussie over de vraag of 

onder dit begrip uitsluitend de joodse en christelijke genootschappen vielen, achtte men 

vooral een academische: feitelijk speelden toen alleen de joodse en christelijke 

kerkgenootschappen een rol van betekenis. In situaties waarbij een corporatie zichzelf 

aanmerkte als kerkgenootschap, was het aan de uitvoerende macht en de rechter om te 

beslissen of daadwerkelijk sprake was van een kerkgenootschap.
526

 

 

Ten aanzien van de vraag of een kerkgenootschap van overheidswege een 

goedkeuring, erkenning of toestemming anderszins behoefde om te kunnen deelnemen aan het 

rechtsverkeer, overwoog de commissie het volgende.
527

 

 

De aard van het kerkgenootschap brengt met zich mee dat kerkgenootschappen 

volkomen vrijheid hebben om alles wat de eigen godsdienst en de uitoefening daarvan in de 

eigen boezem betreft, te regelen. Deze vrijheid is oorspronkelijk, dat wil zeggen geen door de 

overheid verleend recht. Dit correspondeert met artikel 1 van de Wet op de 

kerkgenootschappen. Goedkeuring van de kerkelijke reglementen door de overheid of 

preventief overheidstoezicht anderszins is uitgesloten. Overheidsbemoeienis dient beperkt te 

blijven tot registratie van het bestaan van kerkgenootschappen en hun reglementen. Deze 

registratie heeft dus vooral een praktische betekenis: de overheid is daarmee op de hoogte van 

de in den lande bestaande kerkgenootschappen en hun juridische structuur. 

Een gevolg van de kwalificatie als kerkgenootschap is niet alleen dat het kerkgenootschap 

rechtspersoonlijkheid bezit, maar ook dat het zich moet registreren. Volgens de commissie is 

de Wet op de Vereenigingen uit 1855 nimmer van toepassing geweest op de 
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kerkgenootschappen. Uit hoofde van hun bestaan bezitten kerkgenootschappen en hun 

zelfstandige onderdelen rechtspersoonlijkheid, maar dit moet wel zijn meegedeeld aan de 

overheid.
528

 De Grondwet erkent immers dat kerkgenootschappen volkomen vrij zijn in hun 

eigen organisatie en inrichting. Indien op het verzuim van mededeling aan de overheid van 

wijzigingen van eerder meegedeelde reglementen, de sanctie van onthouding van 

rechtspersoonlijkheid zou staan, zou dit een grote mate van rechtsonzekerheid met zich 

brengen, ook voor derden. Zo zou dan bijvoorbeeld niet duidelijk zijn aan wie de kerkelijke 

goederen toebehoren. 

 

Per saldo wordt dus wel een richting geduid voor een definitie wat onder een 

kerkgenootschap moet worden verstaan. Een concrete definitie leveren de bespiegelingen van 

de commissie Anema echter niet op.  

 

8.3.3 De definitie van Duynstee 

 

Het begrip kerkgenootschap werd aanvankelijk vooral geassocieerd met 

verschijningsvormen van de christelijke kerk, waaronder ook joodse gemeenschappen werden 

geschaard.
529

 In de twintigste eeuw kwam bijvoorbeeld ook De Savornin Lohman, op basis 

van een historisch-etymologische weg, tot eenzelfde afbakening van het begrip 

‘kerkgenootschap’.
530

 Ook Scholten was deze opvatting toegedaan.
531

 Omdat hier te lande in 

de praktijk (vrijwel) alleen joodse en christelijke geloofsgemeenschappen bestonden, was de 

behoefte aan een juridische definitie – zoals ook blijkt uit het rapport van de commissie-

Anema – minder groot.  

Prof. mr. W.J.A.J. Duynstee heeft in een preadvies voor de Broederschap van Candidaat-

Notarissen van 1935 echter toch een poging gedaan om het begrip kerkgenootschap te 

definiëren. Omdat deze definitie al dan niet in een aangepaste vorm nog steeds in 

hedendaagse literatuur en jurisprudentie wordt gehanteerd, is een bespreking hiervan op zijn 

plaats.
532

 Deze definitie luidt: 

 

“een kerkgenootschap is een blijvende vereniging van personen, welke zich de 

gemeenschappelijke godsverering van haar leden, op de grondslag van 

gemeenschappelijke godsdienstige opvattingen, ten doel stelt”.
533

  

 

Deze definitie van Duynstee bestaat uit een aantal elementen die in de navolgende 

subparagrafen achtereenvolgens worden besproken. Ook zullen daarbij de latere aanvullingen 

aan de orde komen. 
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8.3.3.1 ‘Een blijvende vereniging van personen’ 

Het eerste deel in de definitie bestaat uit de woorden “een blijvende vereniging van 

personen” of in een veelgebruikte, aangepaste vorm “een organisatie van aangeslotenen”.
534

 

Al wordt kennelijk hetzelfde bedoeld, toch zijn er enkele verschillen.  

Duynstee gebruikt het begrip “een blijvende vereniging van personen”. Hij baseert dit op zijn 

veronderstelling dat naar Nederlands recht het kerkgenootschap een species is van het genus 

verenigingen van personen. Voor het wezen van het kerkgenootschap is dit verenigingsaspect 

zijns inziens onmisbaar. De term genootschap verwijst hiernaar. De belangrijkste reden voor 

deze aanname is voor Duynstee dat de kerkgenootschappen behoorden tot de zogenoemde 

zedelijke lichamen die indertijd in artikel 1690 e.v. BW (oud) waren geregeld.
535

 Uit 

voormeld artikel blijkt dat zedelijke lichamen verenigingen van personen zijn, hetgeen 

overigens ook uit de wetsgeschiedenis zou blijken.
536

 Duynstee verwerpt de opvattingen van 

De Savornin Lohman. Laatstgenoemde wees volgens Duynstee het verenigingskarakter van 

de kerk ten onrechte op theologische gronden af, omdat het om een juridische kwestie gaat. 

 

De wet geeft aan dat kerkgenootschappen rechtspersoonlijkheid bezitten. Als een 

entiteit niet kan worden gekwalificeerd als een rechtspersoon, kan op grond van de wet geen 

sprake zijn van een kerkgenootschap. Overigens kan dan nog steeds wel sprake zijn van een 

geloofsgemeenschap. 

Mijns inziens slaat Duynstee deze voorvraag te gemakkelijk over en kiest hij te snel binnen de 

rechtspersoonsvormen voor de verenigingsvorm. Daarmee maakt Duynstee al een keuze: het 

accent wordt gelegd op de personen die een kerkgenootschap vormen, waarbij het vermogen 

een bijzaak wordt, ondanks de grote rol die dat vermogen in een kerkgenootschap kan spelen. 

Zo kan bij het kerkgenootschap sprake zijn van een doelvermogen, net als bij de stichting. 

Immers, een kerkgenootschap is rechtspersoon. Een wezenskenmerk van een rechtspersoon is 

dat deze vermogen heeft of ten minste in staat is vermogensrechtelijke rechten te bezitten en 

vermogensrechtelijke verplichtingen aan te gaan. Gelet op de wettelijke gelijkstelling – artikel 

2:2 lid 2 juncto 2:5 BW – is ook dat dus een kenmerk van kerkgenootschappen. 

Gelet op het voorgaande zou men kunnen stellen dat een eerste eis die moet worden gesteld 

aan een geloofsgemeenschap die in aanmerking wil komen voor de status van 

kerkgenootschap, is: beschikt de geloofsgemeenschap – alsdan rechtspersoon – over 

vermogen of over de mogelijkheid vermogen te bezitten. 

Uiteraard spelen vragen over de organisatorische inrichting van de rechtspersoon ook een rol, 

zoals het hebben van leden of aangeslotenen en de bestuursvorm. Deze laatste onderwerpen 

zijn, gelet op de onderlinge grote verschillen tussen kerkgenootschappen, moeilijker te 

gebruiken bij de definiëring van het begrip kerkgenootschap. De keuze om een 
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kerkgenootschap als ledenorganisatie te definiëren zou vermoedelijk te weinig recht doen aan 

die kerkgenootschappen die aan hun aangeslotenen niet of nauwelijks inspraak- of 

zeggenschapsrechten binnen het kerkgenootschap hebben toegekend. 

 

Over de uitleg van de wetsartikelen betreffende de zedelijke lichamen liepen de 

meningen indertijd uiteen.
537

 Zedelijke lichamen oftewel ‘personae morales’ werden ten tijde 

van Duynstee namelijk ook als synoniem voor ‘rechtspersonen’ gezien, waarvan een kenmerk 

is dat zij dragers zijn van rechten en verplichtingen. Bij de invoering van het (nieuw) 

Burgerlijk Wetboek is de titel over de zedelijke lichamen vervallen.
538

 De jurisprudentie 

waaraan Duynstee op dit punt refereert, lijkt daarmee minder relevant.  

De nadere invulling van het begrip ‘kerkgenootschap’ als vereniging van personen stuitte 

eerder bij De Visser op meer kritiek. Zo stelt De Visser dat het begrip kerkgenootschap 

hoogstens kan worden toegelaten als juridisch begrip waarvan de nadere omschrijving 

bezwaarlijk is.
539

 Voor velen is het wezen van de kerk immers anders dan bij een genootschap 

waarvan de leden toevallig bij elkaar komen of zijn. Diepenhorst merkte later daarnaast – 

mijns inziens terecht – op dat een kerk naast karaktertrekken van een vereniging ook 

karaktertrekken van een stichting heeft.
540

 

 

Op het eerste gezicht lijkt de zienswijze van Duynstee evident en nog steeds actueel. 

Immers, zoals de term kerkgenootschap al aangeeft, bestaat een kerkgenootschap altijd uit 

meer dan een persoon. Blánco Fernandez acht de aanwezigheid van een personensubstraat 

wezenlijk voor het kerkgenootschap. Een kerkgenootschap met slechts één persoon acht hij in 

het Nederlandse recht niet aanvaardbaar.
541

 Hoewel het een schijnbaar theoretische discussie 

is, is het de vraag of dit in alle omstandigheden zo is. Mijns inziens is de situatie denkbaar dat 

bij een bestaand kerkgenootschap het aantal leden, bijvoorbeeld door kerkscheuring of 

vergrijzing daalt tot één of nihil. Indien het kerkgenootschap vermogen bezit, bestaat het 

kerkgenootschap mijns inziens ook in die situaties nog steeds en blijft het eigenaar van zijn 

vermogen. Het probleem is mijns inziens dan niet of het kerkgenootschap al dan niet bestaat, 

maar slechts wie bevoegd is het kerkgenootschap te vertegenwoordigen en te beslissen over 

zijn toekomst.
542

  

In dit verband blijkt ook uit de praktijk dat zelfstandige onderdelen van een aantal 

kerkgenootschappen zich in de loop der tijd dusdanig hebben ontwikkeld, dat zij ook kunnen 

bestaan zonder een personensubstraat. Het gaat dan dus om op zichzelf staande 

rechtssubjecten, los van personen.
543

 Hierbij kan worden gedacht aan bijvoorbeeld rooms-

katholieke caritasinstellingen of protestantse diaconieën: het vermogen binnen deze 

rechtspersonen is belangrijker voor de rechtspersoonlijkheid dan de aanwezigheid van 
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personen.  

Ook is het mijns inziens mogelijk dat binnen een internationaal actieve geloofsgemeenschap 

een kerkelijke autoriteit, bijvoorbeeld een Heilige Synode van een Oosters-Orthodoxe Kerk, 

besluit tot instelling van een bisdom in Nederland. Er is dan sprake van een oprichtingsbesluit 

zonder dat noodzakelijkerwijs het bisdom al leden kent. Naar Nederlands recht zou dat 

bisdom vermoedelijk als kerkgenootschap kunnen worden gekwalificeerd. Aldus zou een 

kerkgenootschap – als instituut – kunnen bestaan, ook al heeft het geen leden of 

aangeslotenen; die laatste situatie kan echter niet structureel zijn.  

 

In diverse godsdienstige organisaties, waaronder de traditionele christelijke 

kerkgenootschappen, heeft het kerkelijk vermogen een religieus doel of religieuze 

bestemming. Zo zijn in het verleden fondsen gevormd ten behoeve van ‘vrome’ doeleinden, 

zoals het periodiek opdragen van missen voor overledenen of instandhouding van kerkelijke 

en/of heilige goederen, bijvoorbeeld een kerkgebouw. Ook werden kerkgebouwen vaak 

gewijd aan een heilige. Dit had ook een juridisch-praktische reden: omdat men in de 

Middeleeuwen nog niet de rechtsfiguur van een stichting kende en het om verscheidene 

redenen niet wenselijk was dat een kerkgebouw in eigendom zou toebehoren aan een 

natuurlijk persoon, werd deze als het ware eigendom van de heilige aan wie de kerk was 

gewijd. Die heilige had immers het eeuwige leven verworven en aldus kon het kerkgebouw 

ook eeuwenlang aan hem toebehoren. Met het oog op de instandhouding en het beheer van het 

kerkgebouw waren echter ook beheerders nodig. Colleges van beheerders handelden dan 

namens de heilige en konden diens vermogen beheren. Dergelijke rechtsfiguren hebben in 

Nederland mede geleid tot het ontstaan van de stichting als aparte rechtsvorm.
544

 Het 

kerkgenootschap treedt dan op als beheerder of trustee van dat vermogen. Voorbeelden 

hiervan zijn onder meer de RKK en de voormalige Nederlandse Hervormde Kerk.
545

 Het 

kerkelijk vermogen – dat vaak door de eeuwen heen is vergaard – is niet ter vrije bestemming 

van de thans levende generaties kerkleden. Zij hebben die goederen slechts in gebruik en 

enkelen van hen beheren dat, zoals de term ‘kerkvoogd’ of ‘kerkrentmeester’ reeds aangeeft, 

met het oog op het doel waarvoor het bijeen is vergaard. 

De eenheid van een kerkgenootschap (of onderdeel daarvan) berust in dit soort situaties juist 

niet in de eerste plaats op de wil van zijn leden, maar veel meer op de bestemming die is 

gegeven aan de kerkelijke goederen: een dergelijk kerkgenootschap vertoont dan meer 

trekken van een stichting. 

Nu is ook de benadering vanuit het stichtingenrecht te beperkt, mede omdat een groot deel 

van de kerkgenootschappen trekken van een vereniging vertoont. Juist daarom is het mijns 

inziens belangrijk om niet te snel te concluderen dat kerkgenootschappen een species vormen 

van een andere rechtsvorm: zij vormen een eigensoortige categorie náást de andere 

rechtsvormen genoemd in artikel 2:3 BW.
546

 Hieruit vloeit mijns inziens voort dat 
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verwijzingen naar of opname van andere rechtsvormen in de naamgeving van 

kerkgenootschappen zo veel mogelijk moeten worden vermeden. Daarmee wordt ook 

verwarring in het maatschappelijk rechtsverkeer omtrent de rechtsvorm zo veel mogelijk 

voorkomen.
547

 

De latere aanpassing in de definitie door Maeijer, die spreekt over een “organisatie van 

aangeslotenen”, lijkt mij daarom terecht.
548

 Het begrip organisatie wordt niet geassocieerd 

met een andere rechtsvorm en benadrukt het eigensoortige van de rechtsvorm 

kerkgenootschap.  

 

8.3.3.2 ‘Blijvende’ 

Ten aanzien van het ‘blijvende’ in de definitie is Duynstee van mening dat een 

kerkgenootschap altijd een blijvend karakter moet hebben. Dit zou van nature zo zijn.
549

 Een 

kerkgenootschap kan zijns inziens niet voor een bepaalde tijd worden opgericht.  

Ten aanzien van het blijvende karakter miskent Duynstee mijns inziens om een theologisch-

dogmatische reden – met een benadering die hij juist De Savornin Lohman verwijt – het 

technisch-juridische karakter van het kerkgenootschap.  

 

Uiteraard is voor veel kerkgenootschappen God een eeuwig wezen die door de leden 

van het kerkgenootschap dus ook blijvend moet worden vereerd. De rechtsvorm 

kerkgenootschap is daarbij een juridische hulpconstructie. Verschillende christelijke 

kerkgenootschappen hebben een sterk eschatologisch karakter en zijn uit dien hoofde voor 

bepaalde tijd – namelijk tot Christus’ wederkomst – opgericht.  

Sommige, zoals de voormalige Nederlandsche Hervormde Kerk, zien hun juridische 

vormgeving als kerkgenootschap als iets tijdelijks.
550

 Volgens haar kerkorde streefde de 

Nederlandsche Hervormde Kerk – en ook de Protestantse Kerk in Nederland
551

 – naar 

eenwording of vereniging met andere kerkgenootschappen. Dat betekende het einde van 

haarzelf als kerkgenootschap als juridische constructie waarbinnen de Nederlandsche 

Hervormde Kerk als geloofsgemeenschap bestond.
552

 Zo kunnen rechtsfiguren als fusie of 

(zuivere) splitsing, indien zij worden toegepast op kerkgenootschappen, het einde betekenen 

van die kerkgenootschappen.
553

 Uiteraard behoeft dat alsdan niet het einde te betekenen van 

de betrokken geloofsgemeenschappen: die worden voortgezet in de nieuw tot stand gekomen 

rechtspersoon. 

Daarnaast zijn ook kerkgenootschappen denkbaar die op theologische gronden na een 

bepaalde tijd geen bestaansrecht meer hebben, bijvoorbeeld als hun geestelijk leider overlijdt 

en deze de basis vormde van de geloofsgemeenschap. 
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Wel is er wat voor te zeggen dat een kerkgenootschap een duurzaam karakter moet hebben, 

dat wil zeggen dat het niet een eendagsvlieg betreft of alleen – als een soort projectcommissie 

– naar zijn aard voor korte tijd bestaat. Ook Bijbelkringen of dergelijke conventikels hebben 

vaak een kortstondig karakter. Bovendien zal bij een duurzame organisatie eerder sprake zijn 

van enig substantieel vermogen, een kenmerk voor rechtspersoonlijkheid. Mijns inziens is de 

term duurzaam dan ook een betere term dan ‘blijvend’.  

 

8.3.3.3 ‘De gemeenschappelijke godsverering ten doel stelt’ 

Het tweede deel in de definitie van Duynstee is de gemeenschappelijke godsverering. 

Duynstee stelt dat hierin het doel van het kerkgenootschap ligt besloten. Hij verwijst hierbij 

naar artikel 11 van de Bataafse Staatsregeling van 1801, waarin het begrip kerkgenootschap 

expliciet wordt verbonden aan het eerbiedigen van een Hoogst Wezen en daaraan hulde 

doen.
554

 Duynstee beperkt het doel van het kerkgenootschap tot de gemeenschappelijke 

godsverering, omdat veel organisaties een godsdienstig doel hebben. Duynstee noemt 

zendings- en missieverenigingen, maar ook kan worden gedacht aan koorverenigingen. Juist 

binnen het kerkgenootschap staat de eigenlijke godsverering, de godsdienstuitoefening in 

engere zin, centraal. Duynstee legt vervolgens uit wat naar zijn idee onder die godsverering 

wordt verstaan, namelijk: “De mens, die zich stelt tegenover God, erkent tegenover Deze als 

Zijn schepper, Heer en laatste doel de plicht van onderwerping, van aanbidding en 

overgave.”
555

  

Duynstee haalt ter onderbouwing van dit element een definitie van De Visser aan. De Visser 

stelde dat een kerkgenootschap een zelfstandige instelling tot gemeenschappelijke 

godsverering is en daarbij gaf hij aan dat men als criterium het hebben van een soort eredienst 

kan stellen.
556

  

 

Duynstee koppelt het bijzondere van een kerkgenootschap dus aan de godsverering. 

Kennelijk moet er een theïstisch begrip zijn. Op zich impliceert het woord ‘kerk’ dat ook.
557

 

Onvermijdelijk is het dan om zich op het terrein van de theologie te begeven. Elk godsbegrip 

heeft bepaalde theologische vooronderstellingen en door een bepaald godsbegrip als 

uitgangspunt te nemen verliest bijvoorbeeld de overheid altijd haar neutraliteit. Dit blijkt 

bijvoorbeeld uit de jurisprudentie inzake de Scientology-kerk, waarin de Belastingdienst de 

leerstellingen van dit kerkgenootschap inhoudelijk beoordeelde op de aanwezigheid van het 

theïstische element.
558

 Een te vage omschrijving zou te veel ruimte openlaten voor kaf onder 

het koren. Aan sommige groeperingen, waarvan op zich duidelijk is dat zij niet als 

kerkgenootschap kunnen worden gekwalificeerd, kan mogelijk op basis van dit criterium de 

status als kerkgenootschap worden ontzegd. Voorbeelden daarvan zijn de Satanskerk en mijns 

inziens ook de Rokerskerk en de Kerk van het Vliegend Spaghettimonster: zij stellen een god 
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te vereren. Weliswaar is het toepassen van een inhoudelijke toets daarop door de overheid erg 

lastig, maar dat neemt niet weg dat toch kan worden geconcludeerd dat geen sprake is van een 

kerkgenootschap. Zo lijkt mij dat de primaire bestaansreden van deze organisaties niet is 

gelegen in de godsverering, maar in een ontgaan of ontduiken van bepaalde 

overheidsvoorschriften casu quo het maken van een statement. Bij de beoordeling van een 

dergelijke organisatie zou het beginsel van interpretatieve terughoudendheid uitgangspunt 

moeten zijn. 

De Rechtbank Oost-Brabant hanteert bij de beoordeling van dergelijke organisaties het – aan 

jurisprudentie van het EHRM ontleende – criterium van ‘voldoende serieusheid’: een 

godsdienstige overtuiging moet voldoende serieus zijn om rechtens als zodanig erkend te 

worden. Bij de Kerk van Het Vliegend Spaghettimonster werd niet aan dit criterium 

voldaan.
559

 

 

Daarnaast formuleert Duynstee de gemeenschappelijke godsverering als doelstelling. 

Ook hier doet zich de vraag voor of Duynstee zich niet te veel op theologisch terrein begeeft. 

Het is daarnaast de vraag in hoeverre een definitie van een rechtsvorm altijd een doelstelling 

behoeft. De wettelijke doelomschrijvingen van bijvoorbeeld de vereniging en de stichting zijn 

negatief geformuleerd: er is aangegeven wat hun doelomschrijvingen niet mogen zijn, 

bijvoorbeeld het niet doen van uitkeringen aan oprichters van de stichting.
560

 Gelet op de 

vrijheid qua inrichting en organisatie die de wetgever aan het kerkgenootschap heeft gelaten, 

is het formuleren van een doelstelling niet alleen overbodig, maar staat deze ook op 

gespannen voet met de vrijheid van godsdienst. Door het formuleren van een voor alle 

kerkgenootschappen geldende doelomschrijving worden zij in een keurslijf gedwongen. Het 

formuleren van een doelstelling en vervolgens de toets of een kerkgenootschap daaraan 

voldoet, roept wellicht meer vragen op dan er worden beantwoord. Reeds De Savornin 

Lohman merkte op dat een doelstelling overbodig is.
561

 Duynstee meent niettemin dat de 

godsverering tot het wezen van het kerkgenootschap behoort. Hij verwijst daarbij naar de 

toenmaals vigerende en hierop betrekking hebbende artikelen in de Grondwet en de Wet op 

de kerkgenootschappen.
562

 

Weliswaar is godsverering een wezenlijk kenmerk van het kerkgenootschap, maar daarmee is 

het niet automatisch ook het doel daarvan. Afbakening van wat onder het begrip 

kerkgenootschap kan worden verstaan, kan ook langs andere weg worden bereikt, 

bijvoorbeeld door de godsverering als kenmerk te benoemen. Artikel 11 van de Staatsregeling 

van 1801 omschreef juist het doel van kerkgenootschappen als “bevordering van de deugd en 

goede zeden”. De godsverering oftewel “het eerbiedigen van een Hoogst Wezen” was volgens 

die formulering een middel tot dat doel.
563

  

 

Het is de vraag of juristen zich moeten wagen aan het omschrijven van doelstellingen 

van kerkgenootschappen. Dat is bij uitstek een theologische kwestie. Kerkgenootschappen 
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omschrijven hun eigen doelstellingen meestentijds ook anders. Een voorbeeld hiervan is de 

kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland, waarin een doelstelling als volgt wordt 

omschreven: “Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar 

Heer om het Woord te horen en te verkondigen.”
564

 De PKN stelt zich blijkens deze 

formulering dus niet (alleen) de gemeenschappelijke godsverering ten doel, maar veel meer 

het getuigen. Indien men de term ‘godsverering’ echter enger interpreteert, doet zich zelfs de 

vraag voor of binnen de doelstelling van de PKN sprake is van godsverering. 

 

Wellicht kan worden volstaan met een feitelijke omschrijving van de activiteiten van 

kerkgenootschappen. Een argument dat daarvoor zou pleiten, is recente jurisprudentie: zowel 

bij de Santo Daime-zaak als bij de bovengenoemde Scientology-zaak toetste de rechter of uit 

de feitelijke werkzaamheden was af te leiden dat sprake was van een kerkgenootschap. 

Wel kan worden gesteld dat godsverering een wezenlijke eigenschap of wezenlijk kenmerk is 

van een kerkgenootschap.
565

 Het zou echter niet tot een doelstelling moeten worden verengd. 

 

8.3.3.4 ‘Op de grondslag van gemeenschappelijke godsdienstige opvattingen’ 

Voor dit derde deel van de definitie geeft Duynstee slechts terloops een nadere 

motivering. Deze luidt dat het kerkgenootschap mensen verenigt die op dezelfde wijze hun 

godsdienst willen uitoefenen met het doel deze godsverering onder meer gezamenlijk te 

beoefenen en te regelen.
566

 Onder het op dezelfde wijze uitoefenen van de godsdienst verstaat 

Duynstee de mens die zich tegenover God stelt en zijn plicht tot onderwerping, aanbidding en 

overgave erkent. 

 

De motivering is summier. Mijns inziens miskent Duynstee dat deze veronderstelling 

niet voor alle kerkgenootschappen opgaat. Er zijn vele kerkgenootschappen die meer, soms 

diametraal tegenovergestelde, godsdienstige opvattingen herbergen. Bij de voormalige 

Nederlandse Hervormde Kerk werd dit vanuit de volkskerkgedachte bewust getolereerd. Bij 

kerkgenootschappen van een meer vrijzinnige signatuur is vaak het adagium dat leden of 

aangeslotenen van een dergelijk kerkgenootschap elkaar de ruimte willen laten voor hun eigen 

opvattingen. Uiteraard kan ook ‘het elkaar de ruimte geven’ een gemeenschappelijk gedeelde 

opvatting zijn, maar dat lijkt mij geen gedeelde godsdienstige opvatting. Dit element van de 

definitie spoort dus niet met de praktijk. 

Los daarvan is het de vraag of dit deel van de definitie een zinvolle toevoeging is. In casu 

roept het vooral vragen op. Indien het wordt weggelaten, blijft nog steeds een definitie over 

waarmee men uit de voeten kan; de deur wordt daarmee niet wagenwijd opengezet voor 

allerlei groeperingen die ook anderszins niet als kerkgenootschap kunnen worden aangemerkt. 

Blanco Fernández laat dit element in zijn omschrijving daarom weg.
567
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Het doel van dit element in de definitie is om een zekere onderlinge cohesie van de 

groep kerkleden te borgen. Er mag geen sprake zijn van een verzameling losse individuen 

zonder onderlinge samenhang. Mijns inziens had Duynstee die onderlinge samenhang al 

geborgd in de eis dat sprake is van een vereniging van personen: het lidmaatschap daarvan 

impliceert al een zekere binding aan de uitgangspunten en doelstellingen van de vereniging. 

Deze uitleg lijkt mij ook meer in lijn met het Satanskerk-arrest waarin de rechter de eis van 

een gestructureerde organisatie van aangeslotenen formuleerde en dat is mijns inziens – zoals 

ik hierboven reeds aangaf – ook juister dan een vereniging van personen.
568

  

 

8.4 Kerkgenootschap: wetsgeschiedenis 

 

In 1976 is Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ingevoerd. In diens Toelichting meldt 

Meijers dat het begrip kerkgenootschap niet nader wordt omschreven.
569

 Zijn afweging 

daarbij is dat het begrip in het verleden ook niet wettelijk is omschreven en zijns inziens is dat 

in de rechtspraak niet als een gemis gevoeld. Bovendien zou een definitie tot theologische 

discussies leiden. 

Tijdens de parlementaire behandeling van Boek 2 BW is volgens het voorlopig verslag en de 

memorie van antwoord de vraag opgeworpen of niet een criterium in de wet moest worden 

opgenomen waaraan de rechter houvast zou hebben bij de beoordeling van de vraag of sprake 

is van een kerkgenootschap. De regering was echter van mening dat in de wet geen definitie 

behoefde te worden opgenomen.
570

 Een aantal Kamerleden verwees hierbij naar de stand van 

zaken in de jurisprudentie en rechtsliteratuur. Ook vroeg men zich af of bijvoorbeeld 

hindoestaanse of islamitische organisaties in aanmerking zouden komen voor plaatsing op de 

toen nog bij het ministerie aangehouden lijst van kerkgenootschappen.
571

 Niet duidelijk is 

overigens of die organisaties zich ooit hadden gemeld voor die plaatsing. In reactie hierop 

onthield de regering zich van een principiële beschouwing of standpunt. De rechter was niet 

gebonden aan deze lijst bij de beantwoording van de vraag of hij in een specifieke situatie te 

maken had met een kerkgenootschap. Die lijst bezat namelijk geen juridische status in de zin 

dat daaraan rechtsgevolgen konden worden ontleend. Ten aanzien van de inhoud van het 

begrip kerkgenootschap nam de regering in de parlementaire geschiedenis toen geen 

inhoudelijk standpunt in. 

 

In verband met de invoering van de Boeken 3, 5 en 6 van het Burgerlijk Wetboek zijn 

ook de wettelijke bepalingen ten aanzien van het kerkgenootschap gewijzigd.
572

 De eerste 

wijziging betrof het schrappen van de met het kerkgenootschap gelijkberechtigde 
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genootschappen op geestelijke grondslag: deze hadden namelijk doorgaans de stichtings- of 

verenigingsvorm en daarom was er geen behoefte aan een uitzonderingspositie, aldus de 

regering.
573

 Hiertoe werd artikel 2:18 oud BW geschrapt. Daarin was bepaald dat een aantal 

dwingendrechtelijke bepalingen, te weten de artikelen 2:10-17 oud BW, niet van toepassing 

waren op kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grondslag.  

De tweede wijziging behelsde de toevoeging dat lichamen waarin kerkgenootschappen zich 

hebben verenigd eveneens rechtspersoonlijkheid bezitten. Dit komt in paragraaf 8.14 aan de 

orde. Tijdens de parlementaire behandeling kwam wederom de vraag aan de orde of een 

wettelijke definitie voor het kerkgenootschap nodig was.
574

 Onder verwijzing naar het 

proefschrift van Witteveen wees de minister in zijn memorie van antwoord een definitie af, 

omdat diepgaande onderlinge verschillen tussen religieuze stromingen een algemene 

wettelijke definitie tot een netelige kwestie zouden maken.
575

 Een te ruime definitie zou 

bezwaarlijk zijn, vanwege het gevaar van misbruik. De regering gaf wel aan dat de definitie 

van Duynstee zoals in aangepaste zin gehanteerd door de Hoge Raad in de literatuur meestal 

wordt aanvaard.
576

 Daarbij vroeg zij zich af of het element ‘gemeenschappelijke 

godsverering’ niet moet worden verruimd tot gemeenschappelijke religieuze beleving of 

religieuze bezinning.
577

  

 

Het voorstel om de bijzondere positie van genootschappen op geestelijke grondslag te 

schrappen werd in de memorie van toelichting gemotiveerd met een mijns inziens 

pragmatisch argument. Dat was dat deze genootschappen toch al de rechtsvorm van een 

vereniging of stichting hebben.
578

 Een afzonderlijke rechtsvorm was dus niet nodig. Tijdens 

de parlementaire behandeling kwam hierop kritiek. Deze kritiek was van meer principiële 

aard, ontleend aan het Nederlands Juristencomité voor de Mensenrechten en behelsde volgens 

de nota naar aanleiding van het eindverslag het volgende.
579

  

In artikel 6 Gw wordt de vrijheid van het belijden van een levensovertuiging op gelijke voet 

genoemd met de vrijheid van het belijden van een godsdienst. Deze vrijheid van 

levensovertuiging was eerder onder meer verwerkt in artikel 2:18 BW (oud). Artikel 1 Gw 

verbiedt discriminatie en daarom zou het voorgestelde artikel 2:2 BW ook voor 

genootschappen op geestelijke grondslag moeten gelden. 

De minister deelde deze kritiek niet, omdat zijns inziens in die kritiek artikel 6 Gw te ruim 

wordt uitgelegd en het in casu gaat om een ander vraagstuk: de regeling van de rechtsvorm 

van kerkgenootschappen. Hierbij beriep de minister zich op de scheiding van kerk en staat en 
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de bijzondere historisch gegroeide positie van kerkgenootschappen. Deze historisch gegroeide 

positie betreft uitsluitend de kerkgenootschappen zelf. Genootschappen op geestelijke 

grondslag ontberen een dergelijke historische achtergrond.
580

 

De minister hanteerde dus in eerste instantie – bij de memorie van toelichting – een 

pragmatisch argument. Genootschappen op geestelijke grondslag hadden al de rechtsvorm van 

vereniging of stichting. In tweede instantie beriep hij zich op de historisch gegroeide 

bijzondere positie van het kerkgenootschap. 

 

Mijns inziens ging de minister in zijn argumentatie voorbij aan het feit dat de 

nevenstelling van de vrijheid van belijden van een levensbeschouwing en godsdienst in de 

Grondwet van 1983 in zekere zin een discontinuïteit betekende met het verleden. Hiermee is 

een nieuw hoofdstuk aan de scheiding van kerk en staat toegevoegd. Door deze nevenstelling 

werd immers aangegeven dat de in de loop der tijden verworven vrijheden van de belijders 

van een godsdienst óók toekwamen aan de belijders van een levensbeschouwing.
581

 Dit is ook 

in overeenstemming met artikel 9 EVRM, waarin aan belijders van een overtuiging een 

gelijke bescherming wordt geboden als aan belijders van een godsdienst. Dat deze 

gelijkstelling aanvankelijk ook in artikel 2:18 BW (oud) terugkwam, was in dat licht bezien 

logisch.  

Het maken van onderscheid tussen levensbeschouwing en godsdienst roept daarnaast andere 

vragen op. Zo is er discussie mogelijk over de definiëring van het verschil tussen 

levensbeschouwing en godsdienst. Wanneer men dit verschil definieert als bij godsdienst de 

aanwezigheid en bij levensovertuiging de afwezigheid van één of meer centraal staande 

goden, kan dit problemen geven. Sommige boeddhisten bijvoorbeeld zien Boeddha als de 

centrale goddelijke figuur, anderen daarentegen zien hem als goed voorbeeld voor hoe men in 

het leven moet staan. Mag een lokale boeddhistische gemeenschap nu worden aangemerkt als 

kerkgenootschap of moet deze gemeenschap kiezen voor de stichtings- of verenigingsvorm? 

Een vergelijkbaar probleem speelt bij de wicca-religie, een neoheidense natuurreligie. 

Ook kan een levensbeschouwing een grote mate van vrijheid van organisatie vereisen. 

Vanwege de grondwettelijke nevenstelling van godsdienst en levensbeschouwing kan het 

onterecht zijn om dergelijke organisaties waarin het belijden van een levensbeschouwing 

centraal staat in het wettelijk keurslijf van de vereniging of de stichting te dwingen. 

Juist uit bijvoorbeeld het arrest inzake de fiscale aftrekbaarheid van giften aan de Scientology 

Kerk Amsterdam (SKA) blijkt dat de Staat zich op glad ijs begeeft en de scheiding van kerk 

en staat doorkruist wanneer hij de leerstellingen van een dergelijk genootschap inhoudelijk 

toetst.
582

 Zo matigde de belastinginspecteur zich een inhoudelijk oordeel aan over de leer en 

leerstellingen van SKA. Hij meende dat de SKA geen kerkgenootschap was, omdat in zijn 

ogen een theïstisch element ontbrak. Dat werd door SKA weersproken. De vraag doet zich 

dan ook voor of het wetsystematisch gezien niet beter zou zijn om ook voor organisaties van 

levensbeschouwing de mogelijkheid open te laten zich als kerkgenootschap aan te (doen) 

merken. De winst daarvan is overigens beperkt. De definitieproblematiek wordt dan immers 
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verschoven naar de vraag wat onder een levensbeschouwing moet worden verstaan. Ook is de 

term kerkgenootschap voor andere levensbeschouwingen vaak niet aantrekkelijk, vanwege de 

associatie die het begrip ‘kerk’ oproept met het christendom. 

 

Er is verschil tussen een levensbeschouwing en een godsdienst: dat is gelegen in het 

geloof in een buiten het individu staande godheid. De wetgever behandelt daarnaast 

kerkgenootschappen anders dan genootschappen op geestelijke grondslag. Bij de huidige 

stand van de wetgeving dient het theïstisch element mijns inziens daarom in de definitie tot 

uitdrukking te blijven komen. Bovendien heeft een levensbeschouwing veelal de individuele 

overtuiging als uitgangspunt. Dat is zo mogelijk nog moeilijker te definiëren dan het begrip 

kerkgenootschap, waarbij een buiten het individu staande godheid de verbindende factor is.
583

 

Gelet op artikel 6 Gw en artikel 9 EVRM, waarin aan zowel de godsdienst als de 

levensovertuiging een gelijke mate van bescherming wordt geboden, zou een principiële 

discussie over de vraag of ook levensbeschouwelijke organisaties gebruik zouden mogen 

maken van een rechtsvorm met eenzelfde mate van organisatievrijheid als het 

kerkgenootschap op zijn plaats zijn.  

Voor wat betreft de omschrijving van het begrip kerkgenootschap levert de wetsgeschiedenis 

nauwelijks nieuwe gezichtspunten. 

 

8.5 Kerkgenootschap: jurisprudentie 

 

Zoals aangegeven, heeft de Hoge Raad de definitie van Duynstee in 1946 aanvaard en 

wordt deze – al dan niet in aangepaste vorm – tot op heden regelmatig gehanteerd.
584

 

De definitie is nader verfijnd in het kader van de zogenoemde Satanskerk-jurisprudentie. Het 

hof – en in navolging daarvan de Hoge Raad
585

 – heeft toen ten aanzien van het element 

‘vereniging van personen’ het accent verschoven naar een ‘gestructureerde organisatie’ met 

aanhangers. In deze jurisprudentie wordt namelijk een tweetal criteria genoemd waaraan een 

kerkgenootschap moet voldoen: een gestructureerde organisatie van haar aanhangers en het 

aanwezig zijn van een godsdienst. Het voordeel van het begrip ‘organisatie’ is dat dit de 

discussie over het verenigings- of stichtingskarakter van het kerkgenootschap laat voor wat 

het is. In die zin is het een neutraal begrip, dat het sui generis-karakter van het 

kerkgenootschap respecteert. De president van de Rechtbank Breda hanteerde in een andere 

zaak bij de beantwoording van de vraag of sprake was van een rechtspersoonlijkheid 

bezittende kerkelijke gemeente drie – kennelijk cumulatief bedoelde – criteria, te weten het 

hebben van een bestuur en leden, het houden van eigen kerkdiensten en het als eenheid naar 

buiten optreden.
586

 Naar mijn mening is dat in de gegeven casuïstiek een juiste benadering, 

omdat uit de aanwezigheid van deze elementen het bestaan van een kerkgenootschap kan 

worden afgeleid. 
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In een zaak betreffende de fiscale aftrekbaarheid van giften aan de Scientology Kerk 

overwoog het Gerechtshof Amsterdam: 

 

“De statuten van SKA laten naar ’s Hofs oordeel geen andere gevolgtrekking toe dan 

dat SKA zich ten doel stelt de in die statuten – en in rechtsoverweging 2.6 beschreven 

religie/levensbeschouwing – te verspreiden en daartoe een organisatie op 

kerkelijke/levensbeschouwelijke grondslag in stand te houden. Naar ’s Hofs oordeel 

zijn de feitelijke werkzaamheden van SKA ook daarmee in overeenstemming.”
587

 

 

Het hof hanteert dus een drietal criteria, te weten de aanwezigheid van ten eerste een 

religieuze of levensbeschouwelijke doelstelling, ten tweede het daartoe en op een kerkelijke 

of levensbeschouwelijke grondslag in stand houden van een organisatie en ten derde 

overeenstemming tussen de feitelijke werkzaamheden en de eerste twee criteria. De Hoge 

Raad heeft voormeld arrest overigens op 7 november 2003 vernietigd.
588

 Hij koppelde in zijn 

arrest het begrip kerkelijke instelling los van de algemeen nut beogende instelling. Een 

kerkelijke instelling kwalificeerde niet meer automatisch, vanwege het enkele feit dat het een 

kerkelijke instelling was, als algemeen nut beogende instelling.  

 

De vraag of een organisatie als kerkgenootschap kan worden aangemerkt, is in recente 

jurisprudentie tweemaal aan de orde geweest.  

De eerste kwestie betrof het Efraïmgenootschap.
589

 Hierbij overwoog de rechtbank dat 

weliswaar een bepaalde gemeenschappelijke godsverering op de grondslag van een in casu 

door de gedaagde partij verkondigde boodschap ten doel is gesteld, maar dat dit niet 

voldoende is om als kerkgenootschap te kwalificeren. Er moet namelijk óók sprake zijn van 

een door eigen regels geregeerde organisatie, ofwel een statuut. Uit de verklaring van de 

gedaagde partij dat geen echt statuut of reglement aanwezig was, maar wel een bestuur zonder 

voorzitter, concludeerde de rechtbank dat een kenbare organisatie ontbrak en het 

Efraïmgenootschap dus niet als kerkgenootschap kon worden aangemerkt. Annotator Blanco 

Fernández stelt mijns inziens terecht dat in casu toch sprake was van een kerkgenootschap. De 

wet stelt immers niet het schriftelijkheidsvereiste aan een kerkelijk statuut en kennelijk was 

voor partijen duidelijk hoe de verhoudingen binnen dit genootschap lagen. 

In beroep laat het Gerechtshof Den Haag het vonnis in stand. Het hof vult echter de in de 

rechtsliteratuur veel gehanteerde omschrijving van een kerkgenootschap aan met de 

overweging dat de organisatie tevens als rechtspersoon moet willen gelden en moet willen 

beogen als zodanig aan het verkeer deel te nemen. In dat kader – kennelijk dus niet (alleen) 

omwille van de vormgeving van de eigen deelrechtsorde – moet sprake zijn van eigen, 

organisatorische regelgeving. Dat leidt het hof af uit artikel 2:2 lid 2 BW. Het hof concludeert 

vervolgens op basis van deze extra criteria dat het Efraïmgenootschap niet naar buiten heeft 

willen treden als kerkgenootschap en als zodanig niet aan het maatschappelijk verkeer wilde 

deelnemen en dus niet als kerkgenootschap kan worden aangemerkt.
590
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In de zaak van het kerkgenootschap Luz da Floresta tegen de Staat der Nederlanden 

betwistte de Staat dat Luz da Floresta als kerkgenootschap kon worden aangemerkt en geen 

rechtspersoonlijkheid zou bezitten.
591

 

De rechtbank nam als uitgangspunt de in de jurisprudentie (arresten Houwerzijl en 

Satanskerk) geformuleerde criteria. Aan de hand van de statuten van het kerkgenootschap – 

die notarieel waren verleden en waarin de organisatiestructuur van het kerkgenootschap was 

uitgewerkt – constateerde zij dat sprake was van een gestructureerde organisatie. Daarnaast 

was sprake van regelmatig gehouden erediensten en van een geloofsleer, te weten de Leer van 

de Heilige Daime. Uit deze omstandigheden leidde de rechtbank af dat sprake was van een 

kerkgenootschap. Dat dit kerkgenootschap kennelijk geen zelfstandig onderdeel was van een 

ander kerkgenootschap en evenmin was ingeschreven, deed daaraan volgens de rechtbank niet 

af. Opmerkelijk is dat het bij het Efraïmgenootschap geformuleerde extra criterium, namelijk 

de eis van deelname aan het maatschappelijk verkeer, niet werd gesteld. Juist de niet-

inschrijving in het handelsregister zou immers een aanwijzing kunnen zijn dat het 

kerkgenootschap niet aan het maatschappelijk verkeer deelnam.  

 

8.6 Kerkgenootschap: doctrine 

 

In de rechtsliteratuur is de definitie van Duynstee de basis voor veel auteurs om het 

begrip kerkgenootschap (nader) te definiëren. Een verklaring hiervoor is mogelijk te vinden in 

het feit dat de Hoge Raad in het Houwerzijl-arrest deze omschrijving overnam en daarmee in 

zekere zin deze definitie als een juiste benadering legitimeerde.
592

 Hieronder worden de 

opvattingen van verschillende auteurs weergegeven over wat het begrip ‘kerkgenootschap’ 

naar hun mening inhoudt. 

 

Scholten en Hardenberg nemen andere standpunten in dan Duynstee. Scholten houdt 

vast aan de stelling dat het begrip kerkgenootschap specifiek christelijk is.
593

 Afzonderlijke 

kerkgenootschappen zijn splitsingen en afscheidingen van de éne christelijke kerk. Daarop 

aanvaardt hij één uitzondering, namelijk de joodse gemeenschappen. Hardenberg laat zich in 

eenzelfde zin uit, door het kerkgenootschap te omschrijven als een christelijke of joodse 

geloofsgemeenschap dan wel een geloofsgemeenschap op Bijbelse grondslag.
594

 

 

Verder komt in de literatuur een aangepaste definitie voor waarbij “vereniging van 

personen” is gewijzigd in “organisatie van aangeslotenen”.
595

 Dit lijkt deels ontleend te zijn 

aan de Satanskerk-jurisprudentie, waarbij de rechter het begrip ‘gestructureerde organisatie’ 

introduceerde. Een andere definitie is die van Pitlo-Löwensteyn die luidt: “Een organisatie 

van personen, die zich de gemeenschappelijke godsverering door deze personen op grondslag 

van een gemeenschappelijk godsdienstige overtuiging ten doel stelt, en overeenkomstig dat 
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doel naar buiten toe zelfstandig optreedt.”
596

 De laatste zinsnede, namelijk het naar buiten toe 

zelfstandig optreden, dient in de visie van Pitlo-Löwensteyn te worden toegevoegd, omdat 

alleen datgene kan worden erkend, wat zichzelf in het rechtsleven als eenheid manifesteert.
597

 

Deze opvatting lijkt door te werken in de jurisprudentie over het Efraïmgenootschap en ook 

Van der Ploeg – zie hieronder – stelt dit.
598

 

 

Asser-Van der Grinten-Maeijer kiest voor de omschrijving “een organisatie van 

aangeslotenen welke zich de gemeenschappelijke godsverering van de aangeslotenen op de 

grondslag van gemeenschappelijke godsdienstige opvattingen ten doel stelt en welke als 

zelfstandig kerkgenootschap – en niet als onderdeel van een kerkgenootschap – wil 

gelden”.
599

  In deze definitie is toegevoegd “welke als zelfstandig kerkgenootschap wil 

gelden”. Daarmee heeft men het probleem willen ondervangen dat ook onderdelen van een 

kerkgenootschap of andere organisaties kunnen voldoen aan de hiervoor genoemde definitie 

zonder zelf kerkgenootschap te (willen) zijn. 

 

Van der Ploeg – hierbij aanhakend bij Maeijer – kiest voor de omschrijving dat een 

kerkgenootschap is “een organisatie van aangeslotenen welke zich de gemeenschappelijke 

religieuze verering of bezinning van de aangeslotenen op de grondslag van 

gemeenschappelijke godsdienstige opvattingen ten doel stelt en welke als zelfstandig 

kerkgenootschap en niet als onderdeel van een kerkgenootschap wil gelden”.
600

Aan deze 

definitie is de bezinning van de aangeslotenen toegevoegd. Deze definitie zou voor belijders 

van een levensovertuiging de mogelijkheid openen om ook gebruik te maken van de 

rechtsvorm kerkgenootschap. Wat voorheen onder genootschappen op geestelijke grondslag 

werd verstaan en niet de rechtsvorm van een vereniging of stichting had, zou dan ook onder 

de rechtsvorm kerkgenootschap kunnen worden begrepen. Daarmee zou mijns inziens meer 

recht worden gedaan aan de grondwettelijke nevenstelling van het recht op vrijheid van 

levensbeschouwing en het recht op vrijheid van godsdienst. 

 

Een andere benadering kiest Witteveen in zijn proefschrift annex onderzoek 

betreffende sekten van de subcommissie sekten van de Tweede Kamer.
601

 Witteveen kiest 

namelijk – in tegenstelling tot de vorige auteurs – voor een selectie van eigenschappen 

waaraan een religieuze beweging moet voldoen teneinde te kunnen worden aangemerkt als 

een kerkgenootschap.
602

 Witteveen beargumenteert deze keuze door te stellen dat een definitie 
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slechts een schijnzekerheid biedt, omdat religie een complex en heterogeen verschijnsel is.
603

 

Dat laatste is mijns inziens juist. Echter, ook een selectie van eigenschappen is mijns inziens 

een vorm van definitie. Witteveen selecteert vier eigenschappen waaraan een religieuze 

beweging moet voldoen, wil het als kerkgenootschap kunnen worden gekwalificeerd. 

Ten eerste dient sprake te zijn van een “samenwerkingsverband van personen”.
604

 Witteveen 

laat zich hierbij inspireren door Duynstee, waarbij hij de term samenwerkingsverband meer 

adequaat acht voor de door Duynstee bedoelde “vereeniging van personen” in ruime zin. 

Ten tweede is Witteveen, in het voetspoor van Duynstee, van mening dat een 

kerkgenootschap als grondslag “gemeenschappelijke godsdienstige opvattingen” dient te 

hebben. Witteveen plaatst daarbij wel de – mijns inziens terechte – kanttekening dat niet 

duidelijk is welke opvattingen godsdienstig zijn.
605

 

Als derde eigenschap duidt Witteveen het doel van het kerkgenootschap aan, zijnde het 

belijden, beoefenen en praktiseren van de godsdienstige opvattingen.
606

 Mijns inziens leunt 

Witteveen hierin nadrukkelijk op Duynstee en verwarren beiden middel en doel. Er zijn ook 

kerkgenootschappen denkbaar die juist hun feitelijke werkzaamheden zien als een middel om 

het hogere doel, bijvoorbeeld opneming in de hemel of een nieuwe aarde zonder verdriet en 

leed, naderbij te brengen.  

Als vierde eigenschap noemt Witteveen de wil van de beweging om als godsdienstige 

beweging te worden beschouwd.
607

  

 

In zijn bijdrage in de Asser-serie somt Blanco Fernández een drietal kenmerken op 

waaraan een kerkgenootschap cumulatief zou moeten voldoen.
608

 Zijns inziens moet ten 

eerste sprake zijn van een gemeenschap van personen. In zijn visie kan een kerkgenootschap 

echter ook door één persoon zijn opgericht die alle zeggenschap heeft en door discipelen 

wordt gevolgd. Hij verwijst hierbij naar de uitspraak inzake het Efraïmgenootschap.
609

 Het 

tweede kenmerk is het religieuze karakter: de gemeenschap moet een religieus karakter 

hebben. Bij de vraag of sprake is van een religieus karakter zal de rechter ook 

maatschappelijke opvattingen over religie moeten betrekken. Een subjectief inzicht dat 

daaraan volstrekt vreemd is, kan dus niet als zodanig worden aangemerkt, evenmin als 

gemeenschappen waarin niet-religieuze belangen (zoals economische) vooropstaan. Ten derde 

moet de religieuze gemeenschap kerkgenootschap willen zijn. Als een religieuze 

gemeenschap ook zou kunnen worden aangemerkt als een informele vereniging, dan is de 

keuze van de gemeenschap bepalend. 

Blanco Fernández vat deze kenmerken samen in de omschrijving dat een kerkgenootschap 

een religieuze gemeenschap is die zichzelf als kerkgenootschap beschouwt.
610
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Pel kiest in zijn proefschrift voor een andere oplossing.
611

 Hij geeft aan dat het begrip 

kerkgenootschap te veel wordt uitgehold, kennelijk omdat de behoefte bestaat tegemoet te 

komen aan het toegenomen religieus pluralisme in de Nederlandse samenleving. Het begrip 

‘godsverering’ zou daarin niet meer passen. Hij is van mening dat dit element in de 

omschrijving van wat een kerkgenootschap is, niet moet worden losgelaten. Het verticale 

element van de gemeenschappelijke godsverering zou juist in de definitie moeten worden 

behouden. Anders ontstaat uitsluitend een horizontaal kerkbegrip dat naar zijn opvatting 

juridisch vaag is en de eigenheid van het kerkgenootschap ten opzichte van de vereniging 

bemoeilijkt. 

Pel introduceert daarom het begrip ‘religieuze gemeenschappen’ als volwaardige juridische 

categorie náást de kerkgenootschappen die hij dan kerkgemeenschappen wil noemen. Hij stelt 

voor om artikel 2:2 lid 1 BW in dier voege te wijzigen dat naast kerkgemeenschappen, 

zelfstandige onderdelen daarvan en lichamen waarin zij zijn verenigd, óók religieuze 

gemeenschappen rechtspersoonlijkheid bezitten. Pel concludeert dat voor de juridische 

kwalificatie als kerkgenootschap moet worden voldaan aan twee vereisten, te weten 1) de 

gemeenschappelijke godsverering van de aangeslotenen en 2) de gezamenlijke wil om 

kerkgenootschap te zijn.
612

 

Mijns inziens biedt deze weg een onvoldoende oplossing voor de geschetste problematiek en 

creëert deze meer onduidelijkheden dan dat hij die wegneemt. Zo is een eerste punt dat 

verwarring oproept de term ‘religieuze gemeenschap’. Dit begrip is een sociologisch begrip 

waarmee – bij benadering – een coherente groep geloofsgenoten wordt aangeduid. Blanco 

Fernández gebruikt het in zijn omschrijving van een kerkgenootschap ook als onderdeel om te 

komen tot een juridische omschrijving. Naast de verwarring over de kwalificatie van deze 

term verbreedt het probleem van de definiëring – dat nu is geconcentreerd rondom het begrip 

kerkgenootschap – zich tot (ook) religieuze gemeenschappen. Daarbij is sprake van twee extra 

problemen. Het eerste probleem betreft de afgrenzing van het begrip ‘kerkgemeenschap’ ten 

opzichte van het begrip ‘religieuze gemeenschap’: daarbij lijkt de centrale vraag te zijn of 

sprake is van een vorm van gemeenschappelijke godsverering. Juist bij bijvoorbeeld het 

boeddhisme en de Scientologykerk is niet altijd duidelijk of sprake is van een 

levensbeschouwing zonder theïstisch element of juist een godsdienst. Ten aanzien van de 

Rokerskerk en de Satanskerk doet zich de vraag voor of deze organisaties, ervan uitgaande dat 

zij niet kwalificeren als kerkgenootschap, wel kunnen worden gekwalificeerd als een 

religieuze gemeenschap.  

 

Het tweede probleem betreft de afbakening van het begrip ‘religieuze gemeenschap’ 

ten opzichte van bijvoorbeeld de informele vereniging. Het onderscheid tussen beide 

categorieën is nauwelijks meer te maken als het element van de godsverering wordt 

losgelaten. Religieuze gemeenschappen zullen dan al snel kwalificeren als een bijzondere 

soort vereniging. De vraag is dan wat hen nog van een informele vereniging onderscheidt. 
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Ten aanzien van de islam, waarvan Pel terecht stelt dat het element van godsverering hierin 

aanwezig is, meent hij dat bij deze godsdienst de wil om een kerkgenootschap te zijn, niet 

aanwezig is. Daarom zou zijns inziens voor deze godsdienst de rechtsvorm van een religieuze 

gemeenschap ook een oplossing kunnen zijn. Mijns inziens is de reden dat islamitische 

geloofsgemeenschappen niet kiezen voor de rechtsvorm van een kerkgenootschap echter – 

naast onbekendheid hiermee – gelegen in de associatie die dit begrip oproept met het 

christendom. Door ook geloofsgemeenschappen met een theïstisch element te kwalificeren als 

religieuze gemeenschap – en niet als kerkgenootschap – wordt de definiëring van dit begrip 

vager. 

 

Een verdienste van de benadering van Pel is dat de aandacht wordt gevestigd op de 

ongelijke behandeling qua rechtsvorm tussen enerzijds collectieven van belijders van een 

levensbeschouwing en anderzijds collectieven van belijders van een godsdienst, terwijl artikel 

6 Gw beide juist nevenschikt. 

In dit verband zij ook verwezen naar Hennekens, die een lans breekt voor 

levensbeschouwelijke genootschappen: zij zouden ook gebruik moeten kunnen maken van 

eenzelfde inrichtingsvrijheid als kerkgenootschappen.
613

 

 

8.7 Kerkgenootschap: conclusies  

 

Uit de rechtsliteratuur en rechtspraak blijkt dat de definitie van Duynstee, zij het met 

enkele aanpassingen, nog steeds vertrekpunt is bij de vraag of een religieuze gemeenschap als 

kerkgenootschap kan kwalificeren. De belangrijkste aanpassing waarover consensus bestaat, 

is de wijziging van het begrip ‘vereeniging van personen’ in ‘organisatie van aangeslotenen’. 

Mijns inziens is dat een terechte aanpassing, omdat er verschillende kerkgenootschappen 

bestaan waarbinnen leden geen leden zijn in de zin van het verenigingenrecht. Die leden of 

aangeslotenen ontberen bijvoorbeeld het recht deel te nemen aan besluitvorming binnen het 

kerkgenootschap. 

 

Naar mijn mening is er wel aanleiding om de definitie aan te passen. Zo zijn er sinds 

de door Duynstee aangereikte definitie ten aanzien van religieuze gemeenschappen twee 

belangrijke ontwikkelingen geweest die hun weerslag hebben op de inhoud van het begrip 

kerkgenootschap. 

De eerste ontwikkeling betreft de grotere diversiteit in geloofsgemeenschappen. Niet alleen 

zijn inmiddels alle wereldgodsdiensten in Nederland vertegenwoordigd, maar ook zijn er tal 

van doorgaans kleinere nieuwe religieuze gemeenschappen die hun wortels hebben in 

bijvoorbeeld inheemse voorchristelijke religies (wicca) of uitheemse natuurreligies al dan niet 

vermengd met christelijke elementen (Santo Daime, Indiaanse religie).  

De tweede ontwikkeling is van juridische aard en betreft de nevenstelling van het recht op 

vrijheid van levensbeschouwing aan dat van godsdienst.  

Deze ontwikkelingen maken dat de eerdere definities minder goed bruikbaar zijn, juist ook 
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met het oog op bevordering van het gebruik van deze rechtsvorm door andere religieuze 

gemeenschappen dan de christelijke en joodse, alsook door levensbeschouwelijke 

gemeenschappen. 

Uit de in de voorgaande paragrafen geschetste visies, definities en pogingen 

anderszins om het begrip ‘kerkgenootschap’ dusdanig te omschrijven dat het de lading dekt, 

blijkt echter dat het vinden van een sluitende definitie vrijwel onmogelijk is. De realiteit van 

de onderling zeer verschillende religieuze gemeenschappen staat daaraan in de weg. 

De enige eigenschap die een kerkgenootschap blijkens de wet bezit, is diens 

rechtspersoonlijkheid. Veel kerkgenootschappen hebben trekken van een vereniging, maar 

andere kerkgenootschappen juist weer van een stichting. Dat onderstreept mijns inziens dat 

kerkgenootschappen een eigen, van andere rechtsvormen onderscheiden, organisatorisch 

karakter hebben. Het bezit van rechtspersoonlijkheid impliceert een graad van organisatie. De 

rechtspersoon moet immers kunnen handelen in het rechtsverkeer. Daartoe is een zekere vorm 

van organisatie een vereiste. Daarnaast moet ook sprake zijn van een zekere samenhang van 

de bij het kerkgenootschap aangeslotenen, hetgeen eveneens een zekere organisatie 

veronderstelt. Dit maakt dat een eerste element van de omschrijving van een kerkgenootschap 

is het bezit van een zekere graad van organisatie. 

 

Een tweede element van de omschrijving van een kerkgenootschap is naar mijn 

mening dat een kerkgenootschap een duurzaam karakter heeft. Duynstee liet dit tot 

uitdrukking komen in zijn definitie door het gebruik van het woord ‘blijvend’. Naar mijn 

mening brengt het feit dat het kerkgenootschap rechtspersoonlijkheid bezit dat met zich mee: 

rechtspersonen worden immers opgericht voor onbepaalde tijd.
614

 Het kerkgenootschap 

onderscheidt zich daarmee van commissies en ad hoc gevormde groepen die naar hun aard 

een meer tijdelijk karakter hebben. De duurzame organisatie onderstreept dus het bezit van 

rechtspersoonlijkheid. Dit aspect kan ook relevantie hebben bij het maken van onderscheid 

met sekten waarvan het (voort)bestaan niet zelden is verbonden met een natuurlijk persoon als 

geestelijk leider, zoals bij het Efraïmgenootschap. 

 

Een derde element van de omschrijving van een kerkgenootschap is naar mijn mening 

dat sprake moet zijn van aangeslotenen. Hieruit blijkt ook het ‘genootschappelijk’ karakter, in 

de zin dat een kerkgenootschap uit meer dan één persoon moet bestaan. Omdat bij een 

kerkgenootschap aangeslotenen minder rechten kunnen hebben dan leden van een vereniging 

past de term aangeslotenen beter. Het begrip brengt ook tot uitdrukking dat een aangeslotene 

verbonden is aan de organisatie en dus niet slechts donateur of bezoeker is van een eredienst 

van het kerkgenootschap zonder voor het overige een band met het kerkgenootschap te 

hebben. 

 

Een vierde element is dat kerkgenootschappen een religieus karakter moeten hebben. 

Daarbij kiezen meerdere auteurs voor de eis van een gemeenschappelijke godsverering op 
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basis van gemeenschappelijke godsdienstige opvattingen. De feitelijke werkzaamheid bestaat 

daarbij voor een belangrijk deel uit het houden van erediensten.  

Ten slotte moet een kerkgenootschap ook als zodanig willen gelden. Naar mijn 

mening zou kunnen worden volstaan met het benoemen van de aanwezigheid van erediensten. 

Dat is immers een uiterlijk waarneembaar ritueel waarmee een kerkgenootschap zich 

onderscheidt van bijvoorbeeld een koor of studiegroep.  

 

De in andere definities voorkomende toevoeging “op de grondslag van 

gemeenschappelijke godsdienstige opvattingen” is mijns inziens zowel overbodig als in de 

praktijk moeilijk vast te stellen. Het feit dat iemand is aangesloten bij een (kerkelijke) 

organisatie impliceert mijns inziens dat de betrokkene ten minste enkele godsdienstige 

opvattingen van dat kerkgenootschap zal delen, maar dat hoeft niet. Veelal zal een 

kerkgenootschap ook de eis aan een lid of aangeslotene stellen dat deze instemt met de 

kerkelijke leer en zich onderwerpt aan de kerkelijke tucht.  

Degene die ervoor kiest deel uit te maken van een kerkgenootschap wordt daarmee 

ook geacht de regels van dat kerkgenootschap te aanvaarden.
615

 Daarbij past overigens de 

kanttekening dat die regels, voor zover in strijd met dwingend recht, niet door het 

kerkgenootschap kunnen worden afgedwongen. Van der Ploeg stelt overigens dat ook 

vermogensrechtelijke verplichtingen niet door het kerkgenootschap kunnen worden  

opgelegd. Dit recht kan wel ontleend worden aan een overeenkomst casu quo toestemming 

van het betrokken kerklid. Aan volwassenen die vrijwillig lid zijn van een kerkgenootschap 

kunnen wel vermogensrechtelijke verplichtingen worden opgelegd wanneer dit uit het 

kerkelijk statuut zou blijken.
616

 Daarbij beroept hij zich op het arrest Boele van 

Hensbroek/Nederduits Hervormde Gemeente te ’s-Gravenhage.
617

 Mijns inziens verdient dat 

standpunt nuancering: in het arrest Boele van Hensbroek/Nederduits Hervormde Gemeente te 

’s-Gravenhage lag mijns inziens het accent meer op de vraag of het kerklid dat nimmer 

expliciet voor lidmaatschap van het kerkgenootschap had gekozen (hij was immers als 

onmondig kind gedoopt), kon worden verplicht de aan dat lidmaatschap verbonden 

verplichtingen van financiële aard na te komen. Het komt mij echter voor dat een 

handelingsbekwaam kerklid dat uit overtuiging heeft gekozen om lid te worden van een 

kerkgenootschap casu quo een expliciete keuze heeft gemaakt (bijvoorbeeld door het doen 

van belijdenis van het geloof) om het lidmaatschap ook na diens minderjarigheid voort te 

zetten, daarmee ook eventuele verplichtingen van vermogensrechtelijke aard die aan dat 

lidmaatschap zijn verbonden, aanvaardt. Het kerklid kan zich aan die verplichtingen alleen 

onttrekken door zijn lidmaatschap te beëindigen. Dit vloeit mijns inziens voort uit de 

organisatorische vrijheid van het kerkgenootschap en de bindendheid van het kerkelijk statuut 

op grond van artikel 2:2 BW voor (ook) de leden van het kerkgenootschap. Mijns inziens is 

een dergelijke verplichting niet in strijd met fundamentele normen van Nederlands recht. 
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Integendeel, de overheid zou anderszins het kerkgenootschap beroven van een mogelijkheid 

om het kerkelijk statuut te handhaven.  

Daarnaast komt het in de praktijk niet zelden voor dat leden van een kerkgenootschap 

onderling verschillend kunnen denken over godsdienstige aangelegenheden, terwijl zij toch 

lid zijn van of aangesloten zijn bij één kerkgenootschap. Het is voor een buitenstaander, laat 

staan voor de overheid, moeilijk te beoordelen in welke situaties sprake is van “dezelfde 

godsdienstige opvattingen”. De overheid zou zich daarmee al snel mengen in interne 

kerkelijke aangelegenheden, hetgeen op gespannen voet staat met de scheiding van kerk en 

staat.  

Ook toevoeging van het element dat de doelstelling van een kerkgenootschap ‘godsverering’ 

is, is mijns inziens niet nodig. De vraag wanneer sprake is van godsverering of activiteiten die 

daaruit voortvloeien, is mijns inziens meer theologisch van aard. Zo kan een kerkgenootschap 

zich volledig richten op hulp aan minderbedeelden, waarbij de godsverering (al dan niet in 

erediensten) een middel kan zijn om een ander doel, bijvoorbeeld een betere wereld, te 

realiseren. Verder kan het begrip godsverering problematisch zijn bij bijvoorbeeld 

boeddhistische gemeenschappen en andere religieuze gemeenschappen waarin het object van 

verering moeilijk als god is te kwalificeren. De toevoeging is daarnaast mijns inziens niet 

nodig, omdat bijvoorbeeld een rechter doorgaans zal afgaan op uiterlijk waarneembare 

kenmerken, zoals de aanwezigheid van cultus of erediensten. 

 

Gelet op het bovenstaande is mijns inziens een andere definitie en naam gewenst, een 

die ten eerste recht doet aan de gelijkstelling van het recht op vrijheid van levensbeschouwing 

met het recht op vrijheid van godsdienst en ten tweede recht doet aan de religieuze diversiteit. 

Daarbij kies ik als vertrekpunt voor een aantal kenmerken waaraan specifiek een 

kerkgenootschap moet voldoen. Ik laat kenmerken die doorgaans ook voor andere 

rechtspersonen gelden achterwege. Die hoeven mijns inziens niet in een definitie 

geëxpliciteerd te worden. Daarbij kan worden gedacht aan de eis dat een kerkgenootschap in 

staat moet zijn aan het rechtsverkeer deel te nemen. Wel is belangrijk dat uit de definitie 

duidelijk blijkt dat het kerkgenootschap ten eerste rechtspersoon wil zijn en ten tweede niet 

een andere rechtsvorm verkiest. Als namelijk een expliciete keuze van een religieuze 

gemeenschap voor een rechtsvorm ontbreekt, kan zij ook worden gekwalificeerd als een 

informele vereniging. In deze definitie ligt het accent juist op het onderscheid met andere 

rechtsvormen. 

Verder moet de definitie in de praktijk hanteerbaar zijn, dat wil zeggen dat sprake moet zijn 

van werkzaamheden of feitelijkheden die door een buitenstaander kunnen worden vastgesteld 

zonder dat deze zich hoeft te begeven in leerstellige of anderszins theologische kwesties.  

 

Met alle beperkingen die een definitie eigen zijn, lijkt het mij passend om een 

kerkgenootschap als volgt te beschrijven. 

 

Het kerkgenootschap is een duurzame organisatie waarbinnen de aangeslotenen door 

middel van erediensten hun religie belijden en delen of waarin activiteiten die voortvloeien uit 

die religieuze leer zijn ondergebracht, en die als religieus instituut wil gelden. 
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8.8 Van kerkgenootschap naar religieus instituut 

 

Naast de in de vorige paragrafen beschreven problematiek omtrent de definiëring van 

het begrip, is een ander probleem dat het begrip ‘kerkgenootschap’ zélf tegenwoordig de 

lading niet meer dekt: de term is inmiddels gedateerd. Het vindt zijn oorsprong in het 

christendom. Niet-christelijke geloofsgemeenschappen associëren het daarmee en achten het 

niet passend voor hun organisaties. Daarmee is het begrip zélf een belemmering (geworden) 

voor het gebruik van de rechtsvorm door geloofsgemeenschappen die niet verwant zijn aan 

het christendom. Juist om deze rechtsvorm die bij uitstek geschikt is voor religieuze 

gemeenschappen breder ingang te doen vinden in de huidige, ook in religieus opzicht 

pluriforme, samenleving, is een andere, religieus meer neutrale benaming te verkiezen. 

Ook doet zich de vraag voor of, vanwege de nevenschikking van het recht op belijdenis van 

levensbeschouwing aan dat van godsdienst, de (organisatie)vrijheid die de rechtsvorm 

kerkgenootschap aan specifiek godsdienstige gemeenschappen biedt niet óók zou moeten 

gelden voor levensbeschouwelijke gemeenschappen. Pel en Van der Ploeg vragen mijns 

inziens hiervoor terecht aandacht.
618

 De term ‘gemeenschappen’ waarvoor Pel opteert, lijkt 

mij daarbij minder passend. Een gemeenschap duidt mijns inziens meer op een sociologische 

omschrijving van een groep mensen en wordt ook met die inhoud gebruikt ter onderscheiding 

van kerkgenootschap.  

Het begrip ‘religieuze’ dat Pel als bijvoeglijk naamwoord bij ‘gemeenschappen’ gebruikt, kan 

daarentegen dienstig zijn bij het omschrijven van een passende rechtsvorm. Het kan namelijk 

eer omvatten dan alleen ‘godsdienstig’ en zou dus ook betrekking kunnen hebben op 

gemeenschappen die zijn gebaseerd op een geestelijke casu quo levensbeschouwelijke 

grondslag. Hierbij zij opgemerkt dat het begrip ‘levensbeschouwing’ in de Nederlandse 

context een eigen geschiedenis heeft, omdat het de eigenheid van de humanistische zuil moest 

funderen.
619

 

 

Het begrip ‘religie’ is moeilijk te definiëren. Donk en Plum onderkennen twee 

scholen, te weten de essentialistische en functionalistische school. De essentialistische 

benadering richt zich op het vatten van de kern of het wezen van religie. De functionalistische 

benadering richt zich op de functie die religie voor de samenleving en/of het individu heeft.
620

 

In het bestek van dit onderzoek ga ik hierop niet dieper in. Wel komt uit de meeste pogingen 

om religie te definiëren naar voren dat religie een breder begrip is dan godsdienst.
621

 Daarmee 

zou het begrip ‘religieus’ vanuit een functionalistische benadering, namelijk als een juridisch 

kader voor godsdienstige en levensbeschouwelijke gemeenschappen, nut kunnen hebben. 

Vanuit deze achtergrond komt het mij voor dat het gebruik van ‘religieuze’ als bijvoeglijk 
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naamwoord de lading, te weten levensbeschouwelijke en godsdienstige gemeenschappen, kan 

dekken. 

 

In plaats van ‘genootschap’ of ‘gemeenschap’ lijkt mij de combinatie van ‘religieuze’ 

met de term ‘instituut‘ passend om drie redenen. 

Ten eerste wordt hiermee uitgedrukt dat de betreffende geloofsgemeenschap is geïnstitueerd. 

Deze instituering kan zijn geschied door een groep gelovigen, een ander religieus instituut, 

een profeet, een overheid of – indien de geloofsgemeenschap dat belijdt – door God of een 

godheid.
622

 Het begrip heeft in dit opzicht een neutrale lading: het spreekt zich niet 

inhoudelijk uit over de wijze van instituering. 

De tweede reden is dat het begrip – juist omdat er geen uitspraak wordt gedaan over 

die instituering – daarmee ook bruikbaar is voor de rechtspersonen die in artikel 2:2 lid 1 BW 

worden aangeduid als ‘zelfstandige onderdelen’ of ‘lichamen’. De drie benamingen die de 

wetgever nu hanteert om een rechtspersoon als bedoeld in artikel 2:2 BW aan te duiden – en 

die in de praktijk veelvuldig verkeerd worden gebruikt, juist ook in de jurisprudentie – kunnen 

dan worden losgelaten. Daarbij kan het begrip ‘religieus instituut’ juist ruim worden opgevat: 

daaronder vallen ook rechtspersonen die door één of meer religieuze instituten als zodanig – 

en dus niet als bijvoorbeeld een stichting of vereniging – zijn opgericht. Zo zal een religieus 

instituut dat door twee of meer andere religieuze instituten is geïnstitueerd op eenzelfde wijze 

als voorheen een lichaam in de zin van artikel 2:2 BW kunnen worden geduid en een religieus 

instituut dat is geïnstitueerd door één religieus instituut als een zelfstandig onderdeel daarvan. 

De derde reden is dat het begrip impliceert dat sprake is van een religieuze organisatie met 

een zeker duurzaam karakter: een instituut heeft naar zijn aard een organisatie met enige 

bestendigheid. 

Overigens wordt het begrip al door een enkel kerkgenootschap gebruikt ter aanduiding van 

een groep zelfstandige onderdelen van het kerkgenootschap.
623

 Dit hoeft mijns inziens niet te 

bijten met de geloofsgemeenschappen die nu als kerkgenootschap worden aangeduid.  

De in de vorige paragraaf opgenomen definitie van een kerkgenootschap zou mijns inziens 

niet in de wet hoeven te worden opgenomen. Dat is nu ook niet het geval en het blijkt in de 

praktijk toch niet goed mogelijk een sluitende definitie te formuleren 

 

Aldus zou de tekst van artikel 2:2 lid 1 BW mijns inziens kunnen worden gewijzigd 

in: 

 

Religieuze instituten bezitten rechtspersoonlijkheid. 

8.9 Zelfstandige onderdelen: inleiding 

 

Omdat de conclusie in paragraaf 8.8 geen positief recht is, wordt in de volgende 

paragrafen uitgegaan van de geldende wettekst in artikel 2:2 BW. Daarin worden zelfstandige 
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onderdelen en lichamen genoemd in dat wetsartikel, onderscheiden van kerkgenootschappen. 

In de paragrafen 8.9 tot en met 8.14 wordt nader ingegaan op de aspecten die aan die 

onderscheiden positie zijn verbonden.  

 

Op grond van artikel 2:2 BW bezitten niet alleen kerkgenootschappen, maar ook hun 

zelfstandige onderdelen en de lichamen waarin zij zijn verenigd, rechtspersoonlijkheid. 

In de praktijk doet zich regelmatig de vraag voor wanneer een entiteit als een zelfstandig 

onderdeel van een kerkgenootschap kan worden aangemerkt. De kwalificatie van zelfstandige 

onderdelen van het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap, de Protestantse Kerk in Nederland en 

het Nederlands-Israelitisch Kerkgenootschap levert in de praktijk weinig problemen op.  

De meeste protestantse kerkgenootschappen – men denke aan de Christelijke Gereformeerde 

Kerken, de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt, Nederlands Gereformeerde Kerken en 

Gereformeerde Gemeenten – bestaan op lokaal niveau uit kerkgenootschappen die 

bovenplaatselijk in lichamen zijn verenigd. 

De laatstgenoemde groep kerkgenootschappen is relatief onbekend met het fenomeen van 

zelfstandige onderdelen. Dit is mijns inziens deels te verklaren door de kleinschaligheid van 

het plaatselijke kerkgenootschap, waardoor veelal de behoefte aan het creëren van 

afzonderlijke, rechtspersoonlijkheid bezittende onderdelen afwezig is. Commissies met 

bepaalde taakomschrijvingen die arbeiden onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad 

volstaan meestentijds. Ook liggen soms theologische argumenten ten grondslag aan 

bijvoorbeeld de afwezigheid van een rechtspersoonlijkheid bezittende diaconie. Zo zijn 

sommigen van mening dat de voor de behoeftigen gecollecteerde gelden zo spoedig mogelijk 

aan hen moeten worden uitgekeerd: die gelden mogen niet worden opgepot binnen een 

kerkelijk instituut, maar moeten direct ten goede komen aan de behoeftigen. Indien sprake is 

van op duurzame leest geschoeide activiteiten, wordt vaak samengewerkt met andere kerken. 

Dan wordt regelmatig gekozen voor de rechtsvorm van de stichting of vereniging. Hierna 

worden enkele opvattingen in de wetsgeschiedenis, jurisprudentie en literatuur beschreven.  

 

8.10 Zelfstandige onderdelen: wetsgeschiedenis 

 

De toelichting van Meijers bij het wetsontwerp begint met de constatering dat de 

rechtspersoonlijkheid van kerkgenootschappen en hun zelfstandige onderdelen in de 

jurisprudentie algemeen werd erkend.
624

 Hij verwijst hierbij naar arresten van de Hoge Raad 

inzake classes van de Gereformeerde Kerken in Nederland (GKN).
625

 Verder haalt hij een 

arrest aan waarbij aan een klooster rechtspersoonlijkheid werd toegedicht.
626

 

In de visie van Meijers kan alleen van een rechtspersoonlijkheid bezittend zelfstandig 

onderdeel van het kerkgenootschap worden gesproken, indien dat onderdeel een religieus 

karakter heeft. Daarnaast moet het onderdeel daadwerkelijk onderdeel van het 

kerkgenootschap zijn en dus niet een daarmee samenhangende vereniging of stichting op 
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bijvoorbeeld religieuze grondslag.
627

 Tijdens de parlementaire behandeling pleitten sommigen 

voor een andere redactie van de wet. Zij stelden dat onderdelen van kerkgenootschappen die 

die kerkgenootschappen blijkens hun eigen reglementen als zelfstandig aanmerken 

rechtspersoonlijkheid bezitten. De achterliggende reden hiervoor was dat de wetgever en de 

rechter op deze wijze een grotere mate van terughoudendheid jegens de kerkgenootschappen 

moesten betrachten.
628

 In zijn memorie van antwoord ging de minister hierin niet mee, omdat 

naar zijn opvatting het juist steeds ter beoordeling van de rechter moet staan of een onderdeel 

van een kerkgenootschap als een zelfstandig onderdeel in de zin van dit wetsartikel moet 

worden beschouwd.
629

 Daaronder verstond de minister dat het onderdeel als een eenheid naar 

buiten kan optreden. 

In verband met de invoering van de Boeken 3, 5 en 6 BW, waarbij ook artikel 2:2 BW werd 

gewijzigd, kwam tijdens de parlementaire behandeling de problematiek met betrekking tot het 

zelfstandig onderdeel wederom aan de orde. Volgens het voorlopig verslag
630

 bestond de 

vraag op basis van welke criteria moet worden beoordeeld of sprake is van een zelfstandig 

onderdeel in de zin van de wet, in het bijzonder in die gevallen waarbij het eigen kerkrecht 

van het betreffende kerkgenootschap niet was te traceren. In de memorie van antwoord
631

 gaf 

de minister aan dat deze criteria kerkrechtelijk van aard zijn. Zij vloeien voort uit het statuut 

en eventuele reglementen van het kerkgenootschap. Bij twijfel kan voor het civiele recht 

betekenis worden toegekend aan bijvoorbeeld het beschikken over een eigen vermogen of een 

regeling van de bevoegdheid daartoe. 

 

8.11 Zelfstandige onderdelen: jurisprudentie 

 

8.11.1 Erkenning door kerkgenootschap 

 

Er zijn verschillende uitspraken over de vraag of een entiteit door het kerkgenootschap 

als zelfstandig onderdeel moet worden aanvaard. 

 

In een arrest gewezen tussen de Stichting St. Laurensziekenhuis te Breda enerzijds en 

De Locht c.s. anderzijds stond bijvoorbeeld de vraag centraal of voormelde stichting kon 

worden beschouwd als zelfstandig onderdeel van het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap.
632

 

De Hoge Raad stelde in rechtsoverweging 3.2 voorop dat niet als onderdeel van een 

kerkgenootschap kan worden aangemerkt een instelling die niet door het kerkgenootschap zelf 

als onderdeel wordt beschouwd. Daarbij verwierp de Hoge Raad de stelling dat beslissend zou 

zijn of het betrokken kerkgenootschap dat de instelling niet als onderdeel beschouwt het als 

onderdeel behoort te beschouwen. Dit oordeel wordt in de literatuur algemeen aanvaard. 
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In een arrest van 8 mei 2003 van het Gerechtshof Amsterdam leek echter sprake te zijn 

van een nuancering van dit standpunt.
633

 Deze casus betrof een geschil binnen een Moluks 

kerkgenootschap, de Noodgemeente Protestant Maluku di Belanda mrt. 1953. In de visie van 

het landelijk kerkgenootschap hadden drie predikanten – met in hun kielzog het merendeel 

van een plaatselijke kerkgemeente – zich afgescheiden van het landelijk kerkgenootschap. Het 

bestuur van het landelijke kerkgenootschap beschouwde deze groep dan ook niet als een 

zelfstandig onderdeel van het kerkgenootschap. Deze groep daarentegen beschouwde zich 

nadrukkelijk wel als onderdeel van het landelijke kerkgenootschap. Dit blijkt ook uit de eigen 

aanduiding van geïntimeerde sub 4 (die zich in eerste instantie had gevoegd) en haar stelling 

dat sprake was van een diepgaand verschil van inzicht, omdat het landelijk kerkgenootschap 

niet conform de (kerkordelijke) regels zou hebben gehandeld. 

Het hof stelde de plaatselijke kerkgemeente in het gelijk. Daarmee passeerde het de stelling 

van het landelijke kerkgenootschap, inhoudende dat het geïntimeerde niet meer als zijn 

onderdeel beschouwde. Een belangrijk verschil met het arrest van de Hoge Raad is dat in het 

arrest van het Gerechtshof Amsterdam partijen het erover eens waren dat in het verleden de 

betreffende kerkgemeente door het kerkgenootschap ooit wél was aangemerkt als zijn 

(zelfstandig) onderdeel. 

 

Een andere nuancering werd aangebracht in een zaak over de positie van de Friese 

Hervormde gemeenten Spannum, Edens, Oldeholtpade en Nijeholtpade. Het landelijk 

kerkgenootschap Nederlandse Hervormde Kerk ontkende dat deze kerkelijke gemeenten vier 

zelfstandige onderdelen van het kerkgenootschap waren. Uit de plaatselijke reglementen zou 

namelijk blijken dat het om slechts twee rechtspersoonlijkheid bezittende Hervormde 

gemeenten ging, te weten de Hervormde gemeente te Spannum-Edens en die te Olde- en 

Nijeholtpade. Het hof overwoog ten aanzien van het bezit van rechtspersoonlijkheid van die 

vier afzonderlijke gemeenten dat voldoende aannemelijk was gemaakt dat zij alle vier onder 

eigen naam in het maatschappelijk verkeer optraden.
634

 Dit bleek onder meer uit het 

afzonderlijke plaatselijke reglement van een gemeente, waaruit viel op te maken dat zij onder 

eigen naam als zelfstandige entiteit aan het rechtsverkeer kon deelnemen. Verder was er een 

uittreksel uit het kadaster waaruit bleek dat een van die gemeenten als eigenares van een 

aantal onroerende zaken stond geregistreerd. Ten aanzien van de andere gemeenten paste het 

hof nagenoeg dezelfde criteria toe. In casu bleek uit het toedelingsregister van de 

ruilverkaveling dat een aantal kavels op naam van de afzonderlijke gemeenten stond. 

Het hof hanteerde in de Friese zaak ten aanzien van de vraag of een onderdeel van het 

kerkgenootschap rechtspersoonlijkheid bezat – en daarmee dus, in weerwil van het standpunt 

van het kerkgenootschap, zelfstandig onderdeel van dat kerkgenootschap was – twee criteria: 

1) kan het betreffende onderdeel onder eigen naam als zelfstandige entiteit aan het 

rechtsverkeer deelnemen en 2) doet zij dat daadwerkelijk ook, wat kan blijken uit het bezit 

van onroerende zaken, zoals geregistreerd in het kadaster. 
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8.11.2 Rechtspersoonlijkheid 

 

Zoals ook uit het arrest inzake de in de vorige subparagraaf genoemde Hervormde 

gemeenten blijkt, spitst de vraag of sprake is van een zelfstandig onderdeel van een 

kerkgenootschap zich regelmatig toe op de kwestie of het betreffende onderdeel 

rechtspersoonlijkheid bezit. 

 

In 1987 zijn door de president van de Rechtbank Breda drie vonnissen in kort geding 

gewezen inzake kerkscheuringen in de plaatselijke kerkgemeente te Breda van het landelijk 

kerkgenootschap Noodgemeente Geredja Protestant Maluku di Belanda (NGPMB), 

respectievelijk de plaatselijke classis te Tilburg van de Geredja Indjili Maluku (GIM).
635

 In 

alle gevallen betrof het twee elkaar bestrijdende groepen die elk zichzelf als rechtmatige 

voortzetting beschouwden van de voorheen ongedeelde kerkgemeente en het gebruik van het 

kerkgebouw opeisten. In deze drie uitspraken formuleert de rechter een aantal criteria aan de 

hand waarvan hij tot de conclusie komt dat sprake is van een rechtspersoonlijkheid bezittende 

plaatselijke kerkgemeente. Ofschoon de president dat niet expliciet overweegt, lijkt daarmee 

een zelfstandig onderdeel van het betreffende landelijke kerkgenootschap GIM of NGPMB te 

worden bedoeld. 

 

In de uitspraak van 11 juni 1987 kwam de scheuring in de plaatselijke kerkgemeente 

van de NGPMB aan de orde.
636

 De in conventie eisende partijen, het landelijk 

kerkgenootschap NGPMB en de – kennelijk gepretendeerde – aan het landelijke 

kerkgenootschap trouwe kerkgemeente te Breda, stelden zich op het standpunt dat de 

landelijke NGPMB geen zelfstandige gemeenten kent. De rechter overwoog dat deze 

gemeenten kennelijk toch wel een zekere zelfstandigheid bezaten, omdat de voorheen 

ongedeelde kerkgemeente een eigen zelfgekozen bestuur had en beschikte over eigen 

vermogen. Bovendien was als eiseres sub 2 de kerkgemeente te Breda gesteld. Dat wees erop 

dat eisers de kerkgemeente als een zelfstandige kerk beschouwden. Dat hogere organen, zoals 

een regiobestuur, een belangrijke mate van zeggenschap hadden binnen de plaatselijke 

kerkgemeente, deed aan die zelfstandigheid niet af. 

In de tweede uitspraak ging het om een geschil tussen de GIM classis West en de GIM 

classis Zuid betreffende het gebruik van een kerkgebouw.
637

 Het landelijk kerkgenootschap 

GIM erkende de plaatselijk kerkgemeente – die door de classis West juist wél werd erkend – 

niet meer als een tot zijn verband behorende gemeente. Ten aanzien van de 

rechtspersoonlijkheid van de classis West merkte de president op dat zij moest worden 

aangemerkt als rechtspersoonlijkheid bezittende, zelfstandige kerkgemeente, omdat zij een 

eigen bestuur had, eigen kerkdiensten organiseerde en naar buiten als eenheid optrad. In het 
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kader van het geschil achtte de president het feit dat de GIM deze kerkgemeente niet erkende 

als haar onderdeel niet relevant en liet dat dus buiten beschouwing. Dat is mijns inziens wel 

begrijpelijk, omdat de president een ordemaatregel moest treffen waarbij hij noch gelegenheid 

had voor diepgaand onderzoek naar de onderliggende juridische situatie, noch een 

declaratoire uitspraak mocht doen over de rechtstoestand: van belang was met name of de 

kerkgemeente rechtspersoonlijkheid bezat en daarmee procesbevoegdheid. 

 

De derde uitspraak betrof dezelfde casus als in de eerste uitspraak, waarbij zich een 

aantal nieuwe ontwikkelingen hadden voorgedaan.
638

 De president beantwoordde opnieuw de 

vraag of de plaatselijke kerkgemeente een zelfstandige rechtspersoonlijkheid bezittende 

kerkgemeente was. Daarbij hanteerde de president drie, grotendeels reeds eerder genoemde 

criteria, inhoudende dat de kerkgemeente een bestuur en leden had, eigen kerkdiensten hield 

en zij als eenheid naar buiten optrad. De president achtte daarbij niet van belang de 

omstandigheid dat de kerkgemeente de naam voerde van het landelijke kerkgenootschap en 

evenmin of het bestuur (de kerkenraad) van de kerkgemeente was gekozen of aangesteld met 

inachtneming van de statuten der NGPMB. 

 

Uit deze drie uitspraken kunnen – zij het met enige terughoudendheid gelet op de 

omstandigheid dat sprake is lagere rechtspraak – drie criteria of kenmerken worden 

gedestilleerd voor de beantwoording van de vraag of een onderdeel van een kerkgenootschap 

rechtspersoonlijkheid bezit en dus kan worden aangemerkt als een zelfstandig onderdeel in de 

zin van artikel 2:2 BW. Het eerste kenmerk is het naar buiten toe als een eenheid optreden. 

Dit vooronderstelt mijns inziens enige organisatorische samenhang, hetgeen nauw 

samenhangt met het tweede kenmerk, namelijk het hebben van een eigen bestuur. Het derde 

kenmerk is het houden van eigen kerkdiensten. Een extra, maar kennelijk niet noodzakelijk 

kenmerk is het beschikken over eigen vermogen. Mijns inziens is dit aspect wel relevant en 

zou het kerkelijk onderdeel in ieder geval in staat moet kunnen zijn om eigen vermogen te 

hebben. Dat zou overigens ook in lijn zijn met de parlementaire geschiedenis, waarbij wordt 

gesproken over het beschikken over eigen vermogen dan wel het hebben van een regeling 

daarvoor. 

 

8.11.3 Religieus karakter en zeggenschap kerkgenootschap  

 

In de jurisprudentie komen ook andere aspecten aan de orde die medebepalend zijn 

voor het antwoord op de vraag of een entiteit een zelfstandig onderdeel is van een 

kerkgenootschap. 

 

Dit was bijvoorbeeld aan de orde in een uitspraak van de Rechtbank Maastricht.
639

 In 

casu was sprake van een geschil over de (her)benoeming van bestuursleden van “Het 

Roomsch Katholiek Armbestuur te Sittard”. De bisschop had volgens de statuten zeggenschap 

                                                 
638

 Vgl. Rb. Breda 23 november 1987, KG 1988, 4. 
639

 Zie Rb. Maastricht 19 september 1991, NJ 1992, 490. 



178 

 

in zaken van toezicht, benoeming bestuursleden, verrichten rechtshandelingen en ontbinding. 

Partijen waren het erover eens dat het Armbestuur kon worden beschouwd als een zelfstandig 

onderdeel van het kerkgenootschap. De rechtbank onderschreef dit door – kennelijk 

ambtshalve – te toetsen aan drie criteria. Deze criteria betroffen ten eerste de aard en statuten 

van het Armbestuur, ten tweede de zeggenschap van de bisschop als kerkelijke ambtsdrager 

daarin en ten derde de religieus-charitatieve doelstelling. 

Vervolgens concludeerde de rechtbank dat de interne verhoudingen binnen deze kerkelijke 

rechtspersoon werden beheerst door de statuten en voor het overige door het Nederlands 

verenigingenrecht en het kerkelijk recht. Dat kerkelijk oftewel canoniek recht heeft de status 

van een privaatrechtelijke regeling, aldus de rechtbank. Daarbij leek de rechtbank uit te gaan 

van een (voor)rangsregeling: uitgangspunt waren de statuten van de kerkelijke rechtspersoon 

zelf, vervolgens (de beginselen van) het Nederlandse verenigingenrecht en ten slotte het 

canoniek recht. In deze volgorde toegepast, kwam de rechtbank tot de conclusie dat weliswaar 

de bisschop op grond van de statuten bevoegd was tot (her)benoeming en ontslag van de 

bestuursleden, maar dat de ontslagbevoegdheid – met toepassing van de redelijkheid en 

billijkheid die weer deel uitmaken van het Nederlandse verenigingenrecht – niet een 

discretionaire bevoegdheid is. Ten slotte zou ook het canoniek recht daarin niet voorzien. 

De verdienste van deze uitspraak voor ook de huidige rechtspraktijk bestaat mijns inziens uit 

twee delen. Ten eerste hanteerde de rechtbank een drietal criteria aan de hand waarvan (een 

aanvang van) een beoordeling kan plaatsvinden of al dan niet sprake is van een zelfstandig 

onderdeel van een kerkgenootschap. Ten tweede reikt deze uitspraak de mogelijkheid aan om 

het Nederlandse verenigingenrecht als aanvullend recht te gebruiken in situaties waarin het 

kerkelijk recht onvoldoende heeft voorzien. Dat de rechtbank koos voor het verenigingenrecht 

en niet voor het stichtingenrecht dat qua aard van de organisatie mogelijk passender was 

geweest, is mijns inziens niet verwonderlijk: er was namelijk geen sprake van een stichting in 

de zin van titel 2.6 BW en analogische toepassing van die titel op rechtspersonen in de zin van 

artikel 2:2 BW is in beginsel niet mogelijk. Daarentegen kon de organisatie wel worden 

gekwalificeerd als een informele vereniging in de zin van artikel 2:26 lid 1 BW. 

Wel is het merkwaardig dat de rechtbank het canoniek recht niet liet prevaleren boven 

het Nederlandse verenigingenrecht. Dat lijkt mij op gespannen voet te staan met artikel 2:2 

BW: van het kerkelijk statuut mag niet worden afgeweken, tenzij het strijdig is met dwingend 

Nederlands recht. Mijns inziens had het meer voor de hand gelegen – en was dat ook in lijn 

met de wet geweest – indien het canoniek recht als uitgangspunt was genomen. Het 

zelfstandig onderdeel functioneerde immers binnen het geheel van het kerkgenootschap en 

ook zijn statuten waren aan te merken als een lagere regeling van canoniek recht. Bij 

eventuele tegenstrijdigheden tussen het wetboek van canoniek recht en de statuten van het 

armbestuur zou het wetboek van canoniek recht moeten prevaleren. De rechtbank droeg 

daarvoor zelf – onbedoeld – nog een ander argument aan, door te overwegen dat de statuten 

van het Armbestuur zouden moeten worden aangepast aan de eisen van de tijd. Juist waar zij 

een terughoudende opstelling moest betrachten, gaf de rechtbank toch een inhoudelijk oordeel 

over de interne kerkelijke regelgeving.  

 



179 

 

In 2002 heeft de CGB
640

 enkele uitspraken gedaan waarbij de uitleg van het 

kerkgenootschap inzake zijn eigen organisatie en bestuursinrichting niet werd gevolgd. In 

casu ging het om het Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen, dat een zelfstandig 

onderdeel vormt van het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap in Nederland.
641

 

Ten aanzien van de vraag
642

 of het Pensioenfonds kon worden aangemerkt als een zelfstandig 

onderdeel van een kerkgenootschap overwoog de CGB dat erkenning door het 

kerkgenootschap een noodzakelijke, doch niet voldoende voorwaarde is om als zelfstandig 

onderdeel van dat kerkgenootschap te kunnen gelden. De CGB stelde dat het oordeel 

hieromtrent aan de rechter respectievelijk haarzelf is voorbehouden. 

 

Onder verwijzing naar het hierboven besproken arrest van de Hoge Raad inzake het St. 

Laurensziekenhuis Breda
643

 overwoog de CGB dat ook ten aanzien van een zelfstandig 

onderdeel van een kerkgenootschap geldt, dat een religieus karakter een noodzakelijke 

voorwaarde is om als rechtspersoon in de zin van artikel 2:2 BW te worden aangemerkt. 

Vervolgens constateerde de CGB dat noch uit de doelomschrijving, noch uit de activiteiten 

kon worden afgeleid dat het Pensioenfonds een religieus karakter had. 

Het CGB hanteerde dus twee criteria waaraan moest worden voldaan om de betrokken 

organisatie als zelfstandig onderdeel van een kerkgenootschap aan te kunnen merken. De 

eerste is erkenning door het kerkgenootschap en de tweede is dat het onderdeel zelf een 

religieus karakter moest hebben, hetgeen blijkt uit het doel en/of de activiteiten. Hierop is 

forse kritiek gekomen van onder meer Vermeulen
644

 en Meijers.
645

 Die kritiek is in hoofdstuk 

7 uitgebreid aan de orde gekomen. Samengevat komt de kritiek erop neer dat de CGB het 

begrip ‘zelfstandig onderdeel’ te eng heeft uitgelegd. Meijers legt daarbij het accent op het 

canoniek recht op grond waarvan het Pensioenfonds is ingesteld en vorm geeft aan de 

uitvoering van religieuze verplichtingen van het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap. 

Vermeulen legt de nadruk op het beginsel van interpretatieve terughoudendheid, alsook op de 

ruimte die artikel 9 EVRM aan kerkgenootschappen ter zake biedt. 

Vermeulen
646

 geeft daarbij aan dat rechtspraak en doctrine slechts vereisen dat een 

kerkgenootschap een organisatie redelijkerwijs als zelfstandig onderdeel kan beschouwen. 

Daartoe is zeggenschap van ambtsdragers van het kerkgenootschap in het algemeen wel 

vereist, evenals de uitdrukking in de statuten van het door godsdienstige principes 

geïnspireerde doel. Daarentegen is níet vereist, dat het zelfstandig onderdeel rechtstreeks bij 

de godsdienstuitoefening is betrokken. Mijns inziens is de CGB ten onrechte voorbijgegaan 

aan het standpunt van de RKK en het Pensioenfonds. Op grond van het beginsel van 

interpretatieve terughoudendheid had de CGB dat standpunt moeten respecteren.  
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8.11.4 Criteria op basis van de jurisprudentie 

 

Uit de jurisprudentie kunnen de volgende criteria worden afgeleid waaraan een 

zelfstandig onderdeel moet voldoen. Het eerste criterium betreft de erkenning of aanvaarding 

door het kerkgenootschap waarvan het onderdeel deel uitmaakt. Daarbij is van belang dat het 

kerkgenootschap het onderdeel ten minste in het verleden als zijn onderdeel heeft gezien. In 

hoeverre het onderdeel zelfstandig is in de zin dat het rechtspersoonlijkheid bezit, wordt 

bepaald aan de hand van de feiten. Het oordeel van het kerkgenootschap alleen is daaromtrent 

niet voldoende, al is het dus wel een noodzakelijke voorwaarde. 

Het tweede criterium betreft de rechtspersoonlijkheid. Het onderdeel moet een zekere graad 

van organisatie kennen, hetgeen bijvoorbeeld kan blijken uit de aanwezigheid van een 

bestuur. Tevens moet het onder eigen naam kunnen deelnemen aan het rechtsverkeer. 

Een derde criterium is de aanwezigheid van een zekere mate van religieus karakter, alsmede 

de zeggenschap daarin van kerkelijke ambtsdragers. 

 

8.12 Zelfstandige onderdelen: opvattingen in de literatuur 

 

In de rechtsliteratuur leven verschillende opvattingen over de vraag wat onder een 

zelfstandig onderdeel moet worden verstaan. Die opvattingen zijn mede ontleend aan de 

wetsgeschiedenis en de jurisprudentie. Hieronder worden enkele opvattingen geschetst.  

Duynstee gaat uit van de vrijheid van organisatie die de Wet op de 

kerkgenootschappen in zijn tijd aan kerkgenootschappen liet. Hij haalt hierbij jurisprudentie 

aan waarin de rechtspersoonlijkheid van een rooms-katholieke parochie en een klooster wordt 

aanvaard.
647

  

Op basis van de vooronderstelling dat het kerkgenootschap als geheel rechtspersoonlijkheid 

heeft, is de rechtspersoonlijkheid van de zelfstandige onderdelen een noodzakelijke 

consequentie van de vrijheid van organisatie. Kerkgenootschappen kunnen zelf bepalen dat 

een onderdeel rechtspersoonlijkheid bezit. Dit kan in Duynstees visie, doordat het 

kerkgenootschap bepaalt dat een onderdeel civielrechtelijk op zichzelf staat, zelf goederen 

bezit, zelf contracten kan aangaan en zelf verantwoordelijkheid draagt.
648

 

De rechtspersoonlijkheid van een zelfstandig onderdeel moet blijken uit de kerkelijke 

inrichting. Duynstee merkt daarbij overigens op dat ook stichtingen casu quo instellingen – 

die dus niet als vereniging worden aangemerkt – als onderdelen van het kerkgenootschap 

kunnen worden aangemerkt.
649

 

Verder besteedt Duynstee nog aandacht aan de vraag of kerkgenootschappen mededeling ex 

artikel 1 van de indertijd nog vigerende Wet op de kerkgenootschappen moeten hebben 
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gedaan om rechtspersoonlijkheid te bezitten. Hij komt tot de conclusie dat 

kerkgenootschappen en hun zelfstandige onderdelen zonder meer rechtspersoonlijkheid 

bezitten en de voormelde mededelingsplicht daarvoor dus geen noodzakelijke voorwaarde 

is.
650

 Omdat deze mededelingsplicht bij de intrekking van de Wet op de kerkgenootschappen 

verviel, was deze discussie tot 2008 minder relevant. Inmiddels heeft de vraag zich 

voorgedaan in de eerder aangehaalde uitspraak inzake het kerkgenootschap Luz da 

Floresta.
651

 De rechtbank oordeelde in deze casus dat kerkgenootschappen 

rechtspersoonlijkheid bezitten en dat inschrijving in het handelsregister geen vereiste is voor 

verkrijging van die rechtspersoonlijkheid.
652

 

 

Oldenhuis belicht de materie in zijn bespreking van de Satanskerk-jurisprudentie. In 

eerste instantie verklaarde de president van de Rechtbank Amsterdam de kloosterorde niet 

ontvankelijk, omdat in zijn visie slechts van een rechtspersoonlijkheid bezittend zelfstandig 

onderdeel van een kerkgenootschap kan worden gesproken, indien de activiteiten van dat 

onderdeel uitsluitend of nagenoeg uitsluitend een religieus en/of charitatief karakter 

hebben.
653

 Het hof was van oordeel dat de president een te beperkt criterium toepaste en uit de 

overwegingen van het hof kan worden afgeleid dat ook economische en commerciële 

activiteiten door een zelfstandig onderdeel kunnen worden uitgeoefend. Hierbij verwees het 

hof naar rooms-katholieke en protestants-christelijke instellingen die dergelijke activiteiten 

ondernemen en waarvan de rechtsgeldigheid van dat optreden niet is aangevochten. De Hoge 

Raad liet dit arrest in stand. Oldenhuis heeft moeite met het onderbrengen van op zuiver 

commerciële wijze uitgeoefende activiteiten in een zelfstandig onderdeel. Zijns inziens opent 

dat sluipwegen, die de uitzonderingspositie van de kerkgenootschappen ondermijnen. Naar 

zijn mening behoren uitsluitend commerciële activiteiten niet thuis bij artikel 2:2 BW. 

Anderzijds wil Oldenhuis nadrukkelijk ruimte laten voor bejaardenhuizen en dergelijke, die 

weliswaar economische activiteiten verrichten, maar niet uitsluitend commerciële activiteiten. 

Daarbij rust dan wel de bewijslast op degene die als zelfstandig onderdeel wenst te worden 

aangemerkt. Deze moet bewijzen waarom sprake is van een principiële noodzaak om de 

activiteiten juist in een zelfstandig onderdeel in de zin van artikel 2:2 BW onder te brengen en 

niet in bijvoorbeeld een stichting of vereniging.
654

  

 

In de Groene Serie Rechtspersonen neemt Huizink het standpunt in dat het 

kerkgenootschap in beginsel de keuze heeft om activiteiten in een zelfstandig onderdeel onder 

te brengen.
655

 Daarbij moet in zijn opvatting wel een duidelijk aanwijsbaar verband met 

religieuze activiteiten bestaan. Onder verwijzing naar het hierboven door Oldenhuis 

aangehaalde arrest inzake de Satanskerk meent Huizink dat ondersteunende commerciële 

activiteiten ook in een zelfstandig onderdeel kunnen worden ondergebracht. Als extra 

criterium voert Huizink aan dat het onderdeel deel moet uitmaken van de kerkelijke 
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organisatie, hetgeen in het algemeen betekent dat kerkelijke ambtsdragers hierin zeggenschap 

hebben.  

 

In zijn bijdrage aan de Asser-serie stelt Maeijer zich op het standpunt dat alleen 

onderdeel van een kerkgenootschap kan zijn, dat wat het kerkgenootschap zelf als onderdeel 

beschouwt.
656

 Daarnaast is vereist dat het kerkgenootschap de organisatie redelijkerwijs als 

onderdeel kan beschouwen. Bovendien moet het tot het kerkgenootschap behoren in de zin 

dat kerkelijke ambtsdragers daarbinnen zeggenschap dienen te hebben. 

De opvatting dat het onderdeel zelf rechtstreeks bij de godsdienstuitoefening moet zijn 

betrokken, wordt niet door hem gedeeld. Het onderdeel mag ook een charitatief of beherend 

karakter hebben en behoeft niet rechtstreeks bij de godsdienstuitoefening te zijn betrokken. 

Het zelfstandig onderdeel leent zich evenwel niet voor het ontplooien van commerciële 

activiteiten. 

Santing-Wubs
657

 is van mening dat er enerzijds een duidelijk verband moet zijn tussen 

het doel van een kerkgenootschap en de activiteiten van het zelfstandig onderdeel, maar dat 

anderzijds die activiteiten daarmee niet hoeven samen te vallen. Het zelfstandig onderdeel 

hoeft niet rechtstreeks bij de eredienst betrokken te zijn. 

 

Blanco Fernández omschrijft het zelfstandig onderdeel als “een organisatorische 

eenheid van een kerkgenootschap die aan het rechtsverkeer kan deelnemen en die door het 

kerkgenootschap als zelfstandig onderdeel in de zin der wet wordt aangemerkt”.
658

 Hij meent 

dat het zijn van zelfstandig onderdeel niet meer behelst dan de erkenning dat sprake is van een 

Nederlandse rechtspersoon. Daarbij staat de kerkelijke inrichtingsvrijheid voorop. Het oordeel 

van het kerkgenootschap is, behoudens willekeur, leidend voor de vraag of sprake is van een 

zelfstandig onderdeel. In de visie van Blanco Fernández gaat die vrijheid zo ver, dat ook 

gebouwen, bierbrouwerijen en vermogensmassa’s zoals pensioenfondsen zelfstandige 

onderdelen kunnen zijn. Een religieus karakter is zijns inziens niet nodig en ook economische 

activiteiten kunnen dus in een zelfstandig onderdeel plaatsvinden. 

Uit het bovenstaande komt de vraag naar voren voor welke interpretatie men kiest. Bij 

een restrictieve interpretatie gaat men ervan uit dat alleen een zelfstandig onderdeel kan zijn 

wat onmiddellijk betrekking heeft op de godsdienstuitoefening, oftewel betrekkelijk is tot de 

eredienst. Dit betreft dan bijvoorbeeld kerkelijke gemeenten en parochies. Ziekenhuizen en 

bejaardenoorden vallen daarbuiten. Bij een ruime interpretatie heeft het kerkgenootschap in 

beginsel zelf de keus om een activiteit als diens zelfstandig onderdeel aan te merken.  

 

8.13 Zelfstandige onderdelen: criteria en conclusies 

 

Mijns inziens kan uit de hierboven beschreven wetsgeschiedenis, literatuur en 

jurisprudentie een aantal criteria worden gedestilleerd, waarmee kan worden bepaald of 

sprake is van een zelfstandig onderdeel in de zin van artikel 2:2 BW. Deze criteria kunnen 
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worden onderverdeeld in drie categorieën. De eerste categorie betreft criteria aan de hand 

waarvan kan worden vastgesteld of het onderdeel rechtspersoonlijkheid bezit. De tweede 

categorie betreft criteria aan de hand waarvan kan worden vastgesteld of het onderdeel 

daadwerkelijk tot een kerkgenootschap behoort en de derde categorie betreft criteria aan de 

hand waarvan de positie van het onderdeel ten opzichte van het kerkgenootschap kan worden 

bepaald. Deze drie criteria betreffen vooral criteria ter beantwoording van een meer technisch-

juridische vraag, te weten de kwalificatie als zelfstandig onderdeel in de zin van artikel 2:2 

BW, ter onderscheiding van het kerkgenootschap en de lichamen waarin kerkgenootschappen 

zijn verenigd. 

 

8.13.1 Rechtspersoonlijkheid 

 

De eerste categorie criteria aan de hand waarvan kan worden bepaald of sprake is van 

een zelfstandig onderdeel betreft criteria voor het bezitten van rechtspersoonlijkheid. Uit 

zowel de parlementaire geschiedenis als uit de jurisprudentie omtrent de Hervormde 

beheerskwestie en de Molukse kerken komen drie (sub)criteria naar voren aan de hand 

waarvan de rechtspersoonlijkheid kan worden geïndiceerd.
659

  

 

Het eerste criterium betreft de mogelijkheid deel te nemen aan het civiele 

rechtsverkeer. Dit criterium is gebaseerd op de premisse dat het onderdeel beschikt over een 

eigen vermogen of althans de bevoegdheid daartoe heeft. Deze premisse is ontleend aan de 

parlementaire geschiedenis.
660

 In het Nederlandse recht is een rechtspersoon immers een 

drager van (vermogensrechtelijke) rechten en verplichtingen. Juist uit het bezit van een eigen 

vermogen blijkt dit. In de Hervormde beheerskwestie heeft de rechter dit criterium ook 

toegepast bij de beoordeling van de vraag of enkele Friese Hervormde gemeenten 

rechtspersoonlijkheid bezaten. Het feit dat men over vermogen beschikt, moet overigens wel 

aannemelijk kunnen worden gemaakt, bijvoorbeeld middels kadastrale gegevens. Ook indien 

niet over een aanwijsbaar vermogen wordt beschikt, kan het hebben van een regeling van de 

bevoegdheid daartoe voldoende zijn. Dit bleek bijvoorbeeld uit de vonnissen
661

 inzake de 

Molukse kerken, waarbij de rechter bij de beantwoording van de vraag of de betrokken 

organisatie rechtspersoonlijkheid had, andere criteria belangrijker vond. Daarbij hechtte de 

rechter meer waarde aan de aanwezigheid van een personensubstraat en het gegeven dat men 

als eenheid naar buiten toe wil optreden.  

 

Een tweede criterium is het hebben van een vorm van organisatie. In de vonnissen 

inzake de  

Molukse kerken overweegt de president dat men over een eigen bestuur beschikt.  

 

Een derde criterium is het beschikken over een bepaalde mate van autonomie. Het zijn 

van rechtspersoon impliceert enige autonomie: de rechtspersoon is immers drager van rechten 
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en verplichtingen. Dat doet de rechtspersoon op eigen naam. Ook blijkt dit reeds uit de 

bewoordingen van de wet: een zelfstandig onderdeel vooronderstelt al enige vorm van 

autonomie. Ook de president in voormelde vonnissen ter zake van enkele Molukse kerken legt 

dit criterium aan door te overwegen dat men naar buiten toe als eenheid optreedt. Het is 

belangrijk dat het zelfstandig onderdeel, als afzonderlijke entiteit, dus onder een eigen naam, 

naar buiten toe optreedt. 

Deze drie criteria overlappen elkaar deels of liggen in elkaars verlengde. 

 

8.13.2 Onderdeel kerkgenootschap 

 

De tweede categorie betreft criteria aan de hand waarvan kan worden vastgesteld of de 

betrokken organisatie onderdeel uitmaakt van een kerkgenootschap.
662

  

Het eerste criterium in deze categorie betreft de erkenning door het kerkgenootschap. Het 

kerkgenootschap zal blijkens zijn statuut, reglementen dan wel stilzwijgende of uitdrukkelijke 

verklaring ervan blijk moeten geven dat het de betrokken organisatie als zijn onderdeel 

erkent. Niet beslissend is of het kerkgenootschap de betrokken organisatie als zijn onderdeel 

behoort te beschouwen.
663

 Het kerkgenootschap is hierin dus betrekkelijk vrij. 

Het kerkgenootschap kan echter niet helemaal naar eigen believen met het zelfstandig 

onderdeel omgaan. Het kerkgenootschap dient zich te houden aan zijn eigen statuut en ook 

kan het niet een zelfstandig onderdeel waarmee een beleidsinhoudelijk verschil van inzicht 

bestaat tegen de wil van dat onderdeel doen afsplitsen.
664

 Dat laat overigens onverlet het recht 

en de mogelijkheid van een kerkgenootschap om de eigen organisatie te reorganiseren en 

onderdelen al dan niet op meer afstand van het kerkgenootschap te plaatsen en hen 

bijvoorbeeld te verzelfstandigen tot van het kerkgenootschap losstaande rechtspersonen. 

Het tweede criterium is het religieuze karakter van het onderdeel. Het religieuze karakter 

dient te blijken uit het doel en/of de activiteiten. Dit criterium is ontleend aan oordelen van de 

CGB, aan het Sint Walburga-arrest en aan het SKA-arrest.
665

 De feitelijke werkzaamheden 

dienen volgens de enge interpretatie hiervan, zoals voorgestaan door de CGB, in 

overeenstemming te zijn met de geformuleerde religieuze doelstellingen en grondslag. Hierbij 

kan worden gedacht aan erediensten en nauw daarmee verbonden activiteiten zoals catechese, 

vorming en toerusting van de kerkleden en activiteiten waarbij het godsdienstige element 

overheerst, althans bepalend is.  

 

Oldenhuis stelde aanvankelijk dat alleen de onderdelen die rechtstreeks bij de 

godsdienstuitoefening zijn betrokken, zoals theologische opleidingen en kloosters, als 
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zelfstandig onderdeel konden worden aangemerkt.
666

 In deze opvatting vallen 

welzijnsinstellingen of organisaties met een meer bedrijfsmatig karakter niet hieronder. 

In andere – hierboven reeds besproken – literatuur wordt een ruimere interpretatie 

voorgestaan: daarbij wordt voldoende geacht dat godsdienstige principes in het doel tot 

uitdrukking komen, bijvoorbeeld in de statuten. Het zelfstandig onderdeel hoeft echter niet 

zelf rechtstreeks bij de godsdienstuitoefening betrokken te zijn. Indien sprake is van een 

zelfstandig onderdeel dat bijvoorbeeld een welzijnsinstelling exploiteert, is dit toelaatbaar 

voor zover geen winst wordt beoogd. Ook Oldenhuis heeft later tot een ruimere opvatting 

geconcludeerd.
667

 Zo stelt hij dat instellingen die economische activiteiten ontplooien wél als 

zelfstandig onderdeel kunnen worden aangemerkt. Daarbij onderscheidt Oldenhuis enerzijds 

commerciële activiteiten en anderzijds economische activiteiten. Instellingen met uitsluitend 

commerciële activiteiten kunnen dan niet als zelfstandig onderdeel worden aangemerkt. 

Instellingen met economische activiteiten zoals bejaardenhuizen wel.  

Santing-Wubs
668

 kiest voor een middenweg, die naar mijn idee het meest aansluit bij de ruime 

interpretatie. In haar visie hoeft een zelfstandig onderdeel niet rechtstreeks bij de 

godsdienstuitoefening te zijn betrokken. Zodra echter evident is dat de feitelijke activiteiten 

dermate verwijderd zijn van het door het kerkgenootschap nagestreefde doel, kan dat 

aanleiding zijn om die organisatie niet als zelfstandig onderdeel aan te merken. Santing-Wubs 

denkt daarbij aan een commerciële organisatie. 

Het derde criterium is dat kerkelijke ambtsdragers voldoende zeggenschap moeten hebben in 

het onderdeel. Dit kan worden afgeleid uit bijvoorbeeld het feit dat kerkelijke ambtsdragers 

zelf zitting hebben in het bestuur van het zelfstandig onderdeel of dat in het statuut 

zeggenschap van het kerkgenootschap is gewaarborgd, zoals het recht om bestuursleden te 

benoemen en te ontslaan. 

 

8.13.3 Zelfstandig onderdeel, geen lichaam of kerkgenootschap 

 

De derde categorie betreft criteria waaruit blijkt dat sprake is van een zelfstandig 

onderdeel en niet van een lichaam of kerkgenootschap als bedoeld in artikel 2:2 BW of van 

een rechtsvorm als bedoeld in artikel 2:3 BW. Indien namelijk sprake is van een andere 

wettelijke rechtsvorm zoals een stichting of vereniging, sluit dat uit dat (ook) sprake is van 

een zelfstandig onderdeel in de zin van artikel 2:2 BW.  

 

In de praktijk, ook in de rechtspraak, worden daarnaast vaak de begrippen zelfstandig 

onderdeel, lichaam en kerkgenootschap in de zin van artikel 2:2 BW verward. Dat is 

onwenselijk, temeer omdat een onjuist gebruik van deze termen ook juridische consequenties 

kan hebben, zoals uit rechtspraak omtrent kerkscheuringen blijkt. Als uitgangs- en ijkpunt 

voor de vraag hoe een kerkelijke rechtspersoon moet worden gekwalificeerd, dienen eerst de 

organisatorische inrichting van die rechtspersoon en zijn band met andere rechtspersonen in 

kaart te worden gebracht.  
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Hoewel het statuut richtinggevend is, is het niet altijd doorslaggevend. Zo kan een 

statuut – zoals bij het kerkverband van de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE) 

– een kerkelijke rechtspersoon als kerkgenootschap betitelen, terwijl in juridische zin sprake 

is van een lichaam waarin kerkgenootschappen zijn verenigd als bedoeld in artikel 2:2 BW. 

Kenmerkend voor een zelfstandig onderdeel is dat het zijn rechtspersoonlijkheid aan 

het kerkgenootschap ontleent. Zo zal het betrokken kerkgenootschap in de regel over een 

statuut beschikken waarin de mogelijkheid is geopend om rechtspersoonlijkheid bezittende 

onderdelen in het leven te roepen. Ook als niet bekend is of het zelfstandig onderdeel door het 

betrokken kerkgenootschap is opgericht, is het belangrijk om na te gaan of het onderdeel zijn 

rechtspersoonlijkheid aan het kerkgenootschap en/of diens statuut ontleent. Uit dat statuut kan 

blijken of het zelfstandig onderdeel is ingepast in de organisatorische structuur van het 

kerkgenootschap en een bepaalde mate van autonomie heeft. Daarnaast heeft het 

kerkgenootschap vaak zeggenschap bij beslissingen van een zelfstandig onderdeel, 

bijvoorbeeld in de vorm van een goedkeurings- of instemmingsrecht. Daar waar het 

wijzigingen in de structuur van het zelfstandig onderdeel betreft, zal vrijwel altijd 

toestemming van het kerkgenootschap zijn vereist. Het zelfstandig onderdeel zal daarbij 

steeds zijn gebonden – ook tegen zijn wil – aan dat kerkelijk statuut voor zover dat niet in 

strijd is met de wet.
669

 

 

Bij kerkelijke lichamen is sprake van een andere situatie. Ook bij lichamen kan sprake 

zijn van eenzelfde statuut als dat van de deelnemende kerkgenootschappen. Toch ligt het 

primaat bij de kerkgenootschappen die al dan niet expliciet hebben besloten zich in een 

lichaam te verenigen. Die kerkgenootschappen kunnen – ook los van dat lichaam – compleet 

kerkgenootschap zijn. Het lichaam waarin zij zijn verenigd, is vaak op vrijwillige basis tot 

stand gekomen en kan – hoewel dat meestentijds niet is geregeld – ook door het 

kerkgenootschap worden opgezegd. Wanneer het lichaam de mogelijkheid tot opzegging wil 

beëindigen, wordt feitelijk de kerkstructuur gewijzigd. Het lichaam wordt dan zelf 

kerkgenootschap en de deelnemende kerkgenootschappen zijn zelfstandige onderdelen. Mijns 

inziens is daarvoor expliciet toestemming nodig van de betrokken kerkgenootschappen. De 

bevoegdheden van een lichaam zijn immers een afgeleide van de deelnemende 

kerkgenootschappen. Het lichaam kan zichzelf niet meer bevoegdheden toekennen ten koste 

van die kerkgenootschappen zonder hun expliciete toestemming. 

 

Ter beantwoording van de vraag of sprake is van een zelfstandig onderdeel of lichaam 

zijn twee criteria te onderscheiden. Het eerste criterium betreft het van toepassing zijnde 

statuut. Mogelijk is daarin aangegeven hoe het voorwerp van onderzoek dient te worden 

geduid. Indien het statuut niet expliciet uitsluitsel geeft, dient te worden bezien of de 

mogelijkheid tot losmaking of uittreding in het statuut is opgenomen. Als ook dat geen 

uitsluitsel geeft, moet tevens aan een tweede criterium worden getoetst, de kerkstructuur. 

Daartoe zal de structuur van het kerkgenootschap casu quo de kerkgenootschappen in kaart 
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moeten worden gebracht, in het bijzonder de interne (zeggenschaps)verhoudingen tussen de 

kerkelijke onderdelen onderling. Daarbij zal ook de ecclesiologie van de betrokken kerk in 

ogenschouw moeten worden genomen. Zo zal een kerkgenootschap met een episcopale 

kerkstructuur veelal bestaan uit een kerkgenootschap met zelfstandige onderdelen. Een 

kerkgenootschap met een congregationele structuur zal veelal bestaan uit een lichaam waarin 

kerkgenootschappen zich hebben verenigd. Al met al is dit een casuïstische aangelegenheid. 

Algemeen geldende criteria zijn moeilijk te geven. 

 

8.13.4 Conclusies zelfstandig onderdeel en knelpunten 

 

Uit de wetsgeschiedenis, literatuur en jurisprudentie komt een verbrokkeld beeld naar 

voren. Binnen de RKK kent men diverse organisatorische eenheden die worden aangemerkt 

als zelfstandig onderdeel van dat kerkgenootschap. Bekende voorbeelden zijn parochies, 

parochiële caritas-instellingen en kloosters. Uit de wetsgeschiedenis wordt duidelijk dat voor 

beantwoording van de vraag of sprake is van een zelfstandig onderdeel het kerkelijk recht als 

uitgangspunt wordt genomen. Indien het kerkelijk recht bepaalt dat een onderdeel 

rechtspersoonlijkheid bezit, kan daarvan in beginsel worden uitgegaan. Op dit uitgangspunt 

kunnen echter uitzonderingen worden gemaakt. Daarvoor kan een aantal aan de 

wetsgeschiedenis, literatuur en jurisprudentie ontleende criteria dienst doen.  

Ten eerste gaat het om de formeel-juridische vraag naar de rechtspersoonlijkheid: heeft het 

onderdeel voldoende substantie, zowel qua organisatie als qua mogelijkheden om deel te 

nemen aan het civiele rechtsverkeer?  

De tweede vraag heeft een meer materieelrechtelijk karakter, te weten of het onderdeel 

daadwerkelijk deel uitmaakt van een kerkgenootschap, bijvoorbeeld door te bezien of de aard 

en de werkzaamheden van het onderdeel voldoende godsdienstig van aard zijn. Hierbij is een 

enge interpretatie mogelijk, inhoudende dat het zelfstandig onderdeel onmiddellijk bij de 

godsdienstuitoefening moet zijn betrokken, of een ruime interpretatie, waardoor ook 

bejaardenhuizen, scholen en ziekenhuizen als zelfstandig onderdeel kunnen worden 

aangemerkt. In de jurisprudentie leidt dit tot verschillende uitkomsten: de hierboven 

besproken voormalige beheersstichting van een rooms-katholiek kerkhof mocht – na 

omzetting – als zodanig worden aangemerkt, een rooms-katholiek pensioenfonds daarentegen 

niet.
670

  

 

Verscheidene auteurs pleiten voor een ruimere uitleg, waardoor ook organisaties die 

niet rechtstreeks bij de godsdienstuitoefening zijn betrokken, als zelfstandig onderdeel kunnen 

worden aangemerkt.
671

 Een randvoorwaarde daarbij is dat het zelfstandig onderdeel niet een 

louter commerciële organisatie kan zijn, omdat dat dat niet strookt met het doel van een 
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kerkgenootschap.  

Mijns inziens doet de ruime interpretatie het meest recht aan de organisatorische vrijheid die 

aan kerkgenootschappen toekomt. Naast in de jurisprudentie, de parlementaire geschiedenis 

en de door meerdere auteurs hieromtrent naar voren gebrachte visies wordt dit onderstreept 

door de geschiedenis. Reeds vóórdat het Koninkrijk der Nederlanden bestond, bestonden vele 

kerkelijke instellingen die activiteiten ondernamen op het vlak van bijvoorbeeld de zorg voor 

armen en ouderen. Deze instellingen maakten – en maken nog steeds – onbetwist onderdeel 

uit van een kerkgenootschap. Aldus dient ook op grond van het gelijkheidsbeginsel tot deze 

ruime interpretatie te worden geconcludeerd. 

 

De eis van rechtstreekse betrokkenheid bij de godsdienstuitoefening, zoals 

voorgestaan in de enge interpretatie, lijkt mij een onjuist criterium. Een beter criterium is 

mijns inziens dat het bestaan van het zelfstandig onderdeel en de daarbinnen verrichte 

activiteiten rechtstreeks voortvloeien uit de binnen het kerkgenootschap geldende 

geloofsvoorschriften casu quo kerkelijke leer. 

Het moet daarbij gaan om een consistente leer, dus niet een ‘pour besoin de la cause’ 

aangehangen ‘leer’. Gelet op het beginsel van interpretatieve terughoudendheid, zal bij twijfel 

de uitleg van het kerkgenootschap moeten worden gevolgd. Het beginsel van interpretatieve 

terughoudendheid staat echter niet in de weg aan de mogelijkheid voor een rechter om – als 

de uitleg van het kerkgenootschap (evident) onwaarschijnlijk is – die uitleg te passeren en te 

concluderen dat geen sprake is van een zelfstandig onderdeel. 

 

Bij het vinden van een antwoord op de vraag of sprake is van een zelfstandig 

onderdeel is mijns inziens sprake van een verband tussen enerzijds de mate van 

waarschijnlijkheid en anderzijds de mate van betrokkenheid bij de godsdienstuitoefening. 

Indien sprake is van een zelfstandig onderdeel waarbinnen erediensten plaatsvinden, zal de 

uitleg van het kerkgenootschap dat sprake is van een zelfstandig onderdeel waarschijnlijk juist 

voorkomen. De rechter kan in een dergelijk geval vermoedelijk snel concluderen dat er sprake 

is van een zelfstandig onderdeel. 

 

In de situatie dat sprake is een zelfstandig onderdeel waarbinnen beleggingsactiviteiten 

plaatsvinden, is de stelling dat sprake is van een zelfstandig onderdeel minder waarschijnlijk: 

de directe betrokkenheid bij de godsdienstuitoefening ligt niet voor de hand. Datzelfde geldt 

voor een onderdeel waarin commerciële activiteiten plaatsvinden. Onder omstandigheden – 

zoals het bierbrouwende klooster – kan een commerciële activiteit overigens wél plaatsvinden 

binnen een zelfstandig onderdeel van een kerkgenootschap. Mijns inziens rust dan op het 

kerkgenootschap een verzwaarde plicht om – zo mogelijk met bewijzen gestaafd – aan te 

tonen dat het bestaan van het zelfstandig onderdeel en de daarbinnen verrichte activiteiten 

rechtstreeks voortvloeien uit de kerkelijke leer en dat die activiteiten bijdragen aan de 

verwezenlijking van de kerkelijke doelstellingen. Als het kerkgenootschap naar het oordeel 

van de rechter onvoldoende aannemelijk heeft kunnen maken dat sprake is van een zelfstandig 

onderdeel – waarbij dus zwaardere eisen aan het kerkgenootschap mogen worden gesteld om 

zijn uitleg te staven – kan de rechter de uitleg van het kerkgenootschap passeren. 

Daarbij zal een rechter ook acht moeten slaan op de andere eisen die aan een zelfstandig 
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onderdeel mogen worden gesteld. 

Een van die eisen betreft de zeggenschap van het kerkgenootschap binnen het zelfstandig 

onderdeel. Mijns inziens dient een kerkgenootschap direct of indirect zeggenschap binnen het 

zelfstandig onderdeel te hebben. Dat is immers een aanwijzing dat het zelfstandig onderdeel 

daadwerkelijk onderdeel is van het kerkgenootschap. Dit kan blijken uit het recht om 

bestuurders van het zelfstandig onderdeel te benoemen of te ontslaan. 

 

Overigens lijkt mij de opvatting van Blanco Fernández, die eveneens een ruime 

interpretatie voorstaat, te ruim. Zijn opvatting dat hetgeen het kerkgenootschap als zijn 

onderdeel ziet, bijna altijd ook een zelfstandig onderdeel zal zijn, is aantrekkelijk vanwege de 

eenvoud. Hij doet daarmee mijns inziens echter onvoldoende recht aan het gesloten stelsel 

van rechtsvormen en de kenmerken waaraan een rechtspersoon moet voldoen. Zo kan mijns 

inziens een stichting, vereniging of vennootschap waarin weliswaar het kerkgenootschap een 

grote mate van zeggenschap heeft en die onderdeel uitmaakt van het kerkelijk ‘concern’ niet 

worden gekwalificeerd als zelfstandig onderdeel in de zin van artikel 2:2 BW. Het gesloten 

stelsel van rechtsvormen staat daaraan in de weg. Evenmin kan een entiteit die niet de 

materiële kenmerken heeft van een rechtspersoon worden aangemerkt als een zelfstandig 

onderdeel van een kerkgenootschap, ook al ziet het kerkgenootschap zelf dat anders. Zo kan 

een kerkelijke commissie die niet beschikt over enig vermogen en ook niet onder eigen naam 

aan het rechtsverkeer kan deelnemen, niet worden aangemerkt als een zelfstandig onderdeel 

van een kerkgenootschap, ook al stelt het kerkgenootschap dat die commissie 

rechtspersoonlijkheid heeft. 

 

Verder doen zich knelpunten voor bij kerkgenootschappen waarbij men op plaatselijk 

niveau kiest voor bijvoorbeeld de verenigingsvorm. Het gaat dan meestentijds om kerkelijke 

activiteiten die naar hun aard niet een tijdelijk karakter hebben, maar waarbij duurzaamheid 

wordt beoogd. De commissievorm volstaat dan niet. Zo kent men kerkelijke jeugd-, mannen-, 

vrouwen- en koorverenigingen: organisaties waarin aan een kerkgenootschap gerelateerde en 

vaak ook ten behoeve van dat kerkgenootschap georganiseerde activiteiten worden ontplooid.  

Vaak voldoen deze verenigingen niet aan de voor de vereniging dwingende wettelijke 

vereisten. De achterliggende grondgedachte van de vereniging is namelijk dat zij een 

democratische organisatie is. Zo bepaalt artikel 2:37 lid 2 en 3 BW dat benoeming van het 

bestuur in beginsel geschiedt door de algemene vergadering. Een andere wijze van benoeming 

is weliswaar mogelijk mits de leden middellijk of onmiddellijk aan de stemming kunnen 

deelnemen. Minder dan de helft van de bestuursleden mag door anderen dan de leden worden 

benoemd. Ook kan de algemene vergadering de statuten wijzigen en de vereniging 

ontbinden.
672

 

Bij deze meestentijds als ‘kerkelijke verenigingen’ aangeduide organisaties blijken echter 

juist die bevoegdheden die bij uitstek toekomen aan een algemene ledenvergadering, veelal te 

berusten bij een orgaan van het kerkgenootschap, te weten de kerkenraad. Zo komt het bij 

kerken van gereformeerde signatuur regelmatig voor dat de vereniging is opgericht door of 

namens de kerkenraad. De kerkenraad heeft niet zelden een goedkeuringsrecht op 
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statutenwijzigingen en benoeming van bestuursleden. Hij benoemt vaak rechtstreeks de 

voorzitter als de voor de vereniging (theologisch-)inhoudelijk meest bepalende factor. De 

kerkenraad is vaak het orgaan dat de vereniging kan ontbinden of daarvoor goedkeuring geeft. 

In dergelijke gevallen heeft een kerkenraad – als het bestuursorgaan van het kerkgenootschap 

– bij kerkelijke verenigingen een doorslaggevende invloed. 

Zoals hierboven geschetst voldoen deze verenigingen niet aan de wettelijke criteria die gelden 

voor de rechtsvorm vereniging. Zijn deze verenigingen dan aan te merken als zelfstandige 

onderdelen van dat kerkgenootschap? In de toelichting op het wetsontwerp komt naar voren 

dat verenigingen op confessionele grondslag, zoals een muziek- of toneelvereniging, niet als 

zodanig kunnen worden aangemerkt.
673

 Nu kan een vereniging op confessionele grondslag 

ook formeel onafhankelijk van een kerkgenootschap functioneren. Bijvoorbeeld een 

christelijk zangkoor met een dito grondslag zal leden werven die de grondslag onderschrijven 

of althans respecteren. Die leden kunnen uit verschillende kerkgenootschappen afkomstig 

zijn. Ook behoeft een zangkoor nog geen onderdeel te zijn van een kerkgenootschap indien 

uitsluitend leden van dat kerkgenootschap als lid worden toegelaten. Anders ligt dit mijns 

inziens bij een cantorij die de eredienst ondersteunt en begeleidt. Niet zelden is een cantorij 

met dat doel door de kerkelijke autoriteiten opgericht. Bij een cantorij zal de kwestie of deze 

kan worden aangemerkt als een zelfstandig onderdeel niet snel aan de orde zijn, omdat voor 

de meeste cantorijen het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid geen meerwaarde heeft.  

 

De hierboven vermelde categorie van kerkelijke verenigingen zijn qua aansturing 

vergelijkbaar met kerkelijke commissies. Zij zijn nauw gelieerd aan een kerkgenootschap en 

verrichten ten behoeve van dat kerkgenootschap activiteiten in het kader van vorming en 

toerusting van de leden van dat kerkgenootschap. Toch hebben zij vaak een grotere 

zelfstandigheid en nemen zij ook deel aan het rechtsverkeer. Zo beschikken zij in het 

algemeen over een op eigen naam gestelde bankrekening, gaan zij op eigen naam 

overeenkomsten aan en in een enkel geval beschikken zij zelfs over een onroerende zaak. 

Mogen deze kerkelijke verenigingen – die onderling weer zeer van elkaar verschillen – als 

zelfstandig onderdeel van een kerkgenootschap worden aangemerkt?  

 

Naar mijn mening zijn deze kerkelijke verenigingen aan te merken als zelfstandige 

onderdelen van het kerkgenootschap – of zelfstandig onderdeel van een kerkgenootschap – 

voor zover zij daadwerkelijk deelnemen aan het rechtsverkeer. Cruciaal daarbij is wel dat zij 

niet zijn opgericht als en evenmin voldoen aan de wettelijke voorschriften die gelden voor een 

privaatrechtelijke vereniging of stichting. Dat houdt bijvoorbeeld in dat bij een kerkelijke 

vereniging juist niet de ledenvergadering, maar de kerkenraad het laatste woord heeft. Als een 

dergelijke vereniging wel kan worden gekwalificeerd als een privaatrechtelijke vereniging, is 

mijns inziens geen sprake van een zelfstandig onderdeel van het kerkgenootschap. Er is dan 

sprake van een ‘gewone’ vereniging die nauw aan een kerkgenootschap is gelieerd.  

8.14 Kerkelijke lichamen 
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Het begrip ‘lichaam’ in de zin van artikel 2:2 BW is ruim 25 jaar oud. Het lijkt weinig 

aanleiding te geven tot discussie. Zo is in de jurisprudentie de vraag of sprake is van een 

kerkgenootschap dan wel een lichaam waarin kerkgenootschappen zijn verenigd, kennelijk 

zelden relevant. Meestentijds gaat het om de kwalificatie van een partij bij een conflict. Is die 

partij aan te merken als een lichaam waarin kerkgenootschappen zijn verenigd? In een kort 

geding tussen een predikant en een classis van de Christelijk Gereformeerde kerken in 

Nederland oordeelde de president, gelet op de wettekst en de kerkorde die bepaalde dat ook 

een classis een vermogensrechtelijke eenheid vormt, dat de classis kon worden aangemerkt als 

een lichaam waarin de plaatselijke kerkgenootschappen zijn verenigd.
674

 

Verder blijkt men in het spraakgebruik nog te moeten wennen aan het juridisch juist gebruik 

van het woord ‘lichaam’ in de zin van artikel 2:2 BW. Zo is in statuten van kerken of 

kerkverbanden te lezen dat men het kerkverband beschouwt als kerkgenootschap, terwijl 

afgaande op de feitelijke kerkstructuur veeleer sprake is van een lichaam waarin de 

aangesloten kerkgenootschappen zich hebben verenigd.
675

 Zo beschouwt de Parousia-

gemeente te Zoetermeer zich blijkens haar statuten als kerkgenootschap en stelt zij in 

diezelfde statuten zich te hebben verenigd met andere gemeenten in het ‘kerkgenootschap’ 

Alliantie van Evangelische Gemeenten Parousia oftewel CAMA-gemeenten.
676

 Vermoedelijk 

moet dit echter worden begrepen als een lichaam. 

 

8.14.1 Wetsgeschiedenis 

 

Het begrip ‘lichaam’ waarin blijkens de wettekst kerkgenootschappen zich hebben 

verenigd, is dus nog een relatief jong begrip. Pas bij de wetswijziging in verband met de 

invoering van de Boeken 3, 5 en 6 BW
677

 is het in de wet gekomen. Blijkens de memorie van 

toelichting blijkt het te gaan om codificatie van jurisprudentie waarin ook aan kerkelijke 

verbanden, waarin kerkgenootschappen zich organiseerden, rechtspersoonlijkheid 

toekwam.
678

 De wetgever had hier met name protestantse kerkgenootschappen op het oog 

waarin de plaatselijke kerk vaak wordt aangemerkt als kerkgenootschap en die meestentijds in 

bovenplaatselijke verbanden is verenigd met andere plaatselijke kerken. Hierbij kan worden 

gedacht aan regionale verbanden zoals classes of aan landelijke verbanden zoals synoden. 

Voor de mogelijkheid om rechtspersoonlijkheid te bezitten in de zin van een lichaam waarin 

kerkgenootschappen zich hebben verenigd, is een nauw kerkrechtelijk verband vereist. 

Lossere vormen van samenwerking, zoals een federatie – de memorie van toelichting noemt 

hierbij expliciet de Raad van Kerken – hebben onvoldoende een zodanig verband. In het 
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voorlopig verslag
679

 was de meerderheid van de Kamercommissie van mening dat het vereiste 

van een nauw kerkrechtelijk verband niet hoeft te worden gesteld. Naar de 

meerderheidsopvatting kon de rechtspersoonlijkheid van de Raad van Kerken als lichaam niet 

worden ontkend. Daarnaast meende men dat ook de voorgestelde wetstekst niet een dergelijke 

vereiste impliceerde. 

In de memorie van antwoord
680

 verduidelijkt de regering haar standpunt. Zo houdt zij vast aan 

het vereiste van een nauw kerkrechtelijk verband. Het begrip “verenigd zijn in een lichaam” 

bedoelt juist aan te geven dat de deelnemende kerkgenootschappen zich daarin tot een eenheid 

hebben samengevoegd. Dit zou niet opgaan voor het lossere verband van een federatie. De 

regering doelt in dit verband in het bijzonder op regionale samenwerkingsvormen van 

kerkgenootschappen die dezelfde kenmerken vertonen. Merkwaardig is dat ten aanzien van de 

Raad van Kerken wordt opgemerkt dat deze volgens zijn statuten zich als kerkgenootschap 

kwalificeert en dus niet als lichaam.  

 

In het eindverslag legt de meerderheid van de commissie zich bij het standpunt van de 

regering neer en gaat dus akkoord met het vereiste van een nauw kerkrechtelijk verband.
681

 

Inzake de Raad van Kerken heeft met name het Gereformeerd Politiek Verbond (GPV)
682

 

twijfels bij het beschouwen van de Raad van Kerken als zelfstandig kerkgenootschap, omdat 

zijn statuut spreekt over een Verbond van Kerken en het dus beter zou zijn hem als een 

lichaam te beschouwen. Verder wijst het GPV erop dat de omschrijving “lichaam waarin 

kerkgenootschappen zijn verenigd” niet is bedoeld als een materiële uitbreiding van het 

begrip kerkgenootschap, maar juist een consequentie is van de vrijheid die aan 

kerkgenootschappen toekomt op grond van artikel 1 van de (thans vervallen) Wet op de 

kerkgenootschappen.  

 

In de nota naar aanleiding van het eindverslag wordt het volgende opgemerkt. Zo zou 

het vereiste van een nauw kerkrechtelijk verband kunnen sporen met de opvatting dat het 

wetsvoorstel niet tot doel heeft het begrip kerkgenootschap materieel niet uit te breiden. 

Anders gezegd: dit vereiste kan impliceren dat de definitie van wat onder een 

kerkgenootschap wordt verstaan, niet wordt opgerekt. Het vereiste van een nauw 

kerkrechtelijk verband zou eerder een consequentie zijn van de vrijheid van inrichting die aan 

kerkgenootschappen toekomt.
683

 Het gebruik dat van die vrijheid wordt gemaakt, zal uit het 

statuut van de kerkgenootschappen, zoals een gemeenschappelijke kerkorde, blijken. Als uit 

dat statuut blijkt dat kerkgenootschappen zich verenigen in één of meer lichamen, hebben die 

lichamen op grond van de wet rechtspersoonlijkheid. De positie van de Raad van Kerken blijft 

onduidelijk: mijns inziens is deze een vereniging en kwalificeert deze niet als lichaam, omdat 

een voldoende nauw kerkrechtelijk verband ontbreekt. Dat nauwe kerkrechtelijk verband kan 

mijns inziens pas worden aangenomen als het lichaam bevoegd is bindende besluiten te 

nemen voor de in hem verenigde kerkgenootschappen. 

                                                 
679

 Van Zeben 1991, p. 117. 
680

 Van Zeben 1991, p. 119. 
681

 Vgl. Van Zeben 1991, p. 121. 
682

 Later opgegaan in de ChristenUnie. 
683

 Van Zeben 1991, p. 123. 



193 

 

 

8.14.2 Doctrine 

 

In de literatuur is nauwelijks besproken wat moet worden verstaan onder een lichaam 

waarin kerkgenootschappen zich hebben verenigd. Meestentijds wordt verwezen naar de 

parlementaire geschiedenis die hierboven al is besproken. Santing-Wubs acht de toevoeging 

van het begrip ‘lichamen’ niet noodzakelijk.
684

 Met enige goede wil kon men voorheen 

samenwerkingsverbanden van kerkgenootschappen ook typeren als zelfstandige onderdelen. 

Men ging dan bijvoorbeeld bij een regionaal samenwerkingsverband, zoals een classis, uit van 

de fictie dat een aantal lokale kerkgenootschappen dat samenwerkingsverband vormde, 

doordat elk van die kerkgenootschappen dat samenwerkingsverband als zelfstandig onderdeel 

van zichzelf beschouwde. Overigens werd soms een andere oplossing voor het probleem van 

de rechtspersoonlijkheid gekozen, namelijk door de deputaten als bestuurders van een 

stichting te laten optreden.
685

  

 

De literatuur is redelijk eenduidig in de typering van kerken die zich bovenplaatselijk 

in lichamen hebben verenigd, zoals de kerken van gereformeerde signatuur, bijvoorbeeld de 

Gereformeerde Kerken in Nederland, Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt), Gereformeerde 

Gemeenten, enzovoort. Het accent bij deze kerken ligt op de plaatselijke kerk of gemeente. 

De bovenplaatselijke verbanden zijn de lichamen waarin men zich heeft verenigd.  

Zowel in de literatuur als in de praktijk lijkt men ervan uit te gaan dat een kenmerk van een 

lichaam is dat een daarin deelnemend kerkgenootschap zich daaruit kan losmaken. Zo heeft, 

vooruitlopend op de vorming van de Protestantse Kerk in Nederland, de Generale Synode van 

de GKN, het lichaam waarin deze kerken zich hebben verenigd in de zin van artikel 2:2 BW, 

besloten tot omvorming van de kerkstructuur. De GKN landelijk diende in het vervolg als 

kerkgenootschap te worden aangemerkt en de plaatselijke kerken als diens zelfstandige 

onderdelen. Daarbij werd verondersteld dat de plaatselijke kerken hun recht op uittreding uit 

het kerkverband verliezen. In de Nederlandse Hervormde Kerk werd dit blijkens het rapport 

Om de eenheid en heelheid van de kerk eveneens verondersteld.
686

  

De grond voor deze veronderstelling is waarschijnlijk de jurisprudentie in onder meer de 

zogenoemde Vrijmaking, de kerkscheuring in de Gereformeerde Kerken in Nederland in 

1944. Daarbij is onder meer overwogen dat het synodaal verband geen wezenlijk kenmerk is 

van de plaatselijke kerk.
687

 Ook blijkens de parlementaire geschiedenis werd dit kerkverband 

aangemerkt als lichaam waarin de plaatselijke kerkgenootschappen zich hadden verenigd. Een 

plaatselijke kerk kon dus uit dat kerkverband, een lichaam in de zin van artikel 2:2 BW, 

treden.  
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Het essentiële verschil tussen een lichaam waarin kerkgenootschappen zich hebben 

verenigd enerzijds en een kerkgenootschap dat bestaat uit zelfstandige onderdelen anderzijds, 

is dat lichamen rechtspersoonlijkheid ontlenen aan de in dat lichaam deelnemende 

kerkgenootschappen. Zelfstandige onderdelen daarentegen ontlenen hun rechtspersoonlijkheid 

juist aan het kerkgenootschap. De rechtspersoonlijkheid van een lichaam is een afgeleide van 

die van de deelnemende kerkgenootschappen. Zonder daarin deelnemende 

kerkgenootschappen kan het lichaam niet bestaan. Een kerkgenootschap zonder zelfstandige 

onderdelen kan daarentegen wel degelijk bestaan. Het lichaam is dus een consequentie van de 

organisatievrijheid die aan kerkgenootschappen toekomt: kerkgenootschappen mogen zich 

verenigen. Kerkgenootschappen doen dit op basis van vrijwilligheid. Dit impliceert dat zij 

ook weer uit dat lichaam mogen treden, tenzij zij afstand van dat recht hebben gedaan. 

 

Post is van mening dat ook de Nederlandsche Hervormde kerk als een lichaam moet 

worden aangemerkt waarin de gemeenten zich als zelfstandige kerkgenootschappen hebben 

verenigd.
688

 Dat lijkt mij niet juist. Volgens vaste jurisprudentie, waaronder het arrest van 19 

december 2003, kwalificeert de Hoge Raad de Nederlandsche Hervormde Kerk als een 

centraal georganiseerde kerk waarin de Generale Synode het bevoegde orgaan is om 

kerkelijke wet- en regelgeving uit te vaardigen.
689

 De gemeenten zijn zelfstandige onderdelen 

van dit landelijk kerkgenootschap. Dit wordt bevestigd in de door de synode vastgestelde 

kerkorde, waarin is bepaald dat gemeenten rechtspersoonlijkheid bezitten.
690

 Gemeenten 

ontlenen dus hun rechtspersoonlijkheid aan het landelijke kerkgenootschap en diens kerkorde 

en niet aan zichzelf. Zij kunnen dus niet uit het kerkgenootschap treden.
691

 Ten slotte 

beschouwde ook de Nederlandsche Hervormde Kerk zichzelf als een kerkgenootschap en haar 

plaatselijke gemeenten als zelfstandige onderdelen.
692

 

 

8.14.3 Knelpunten en conclusies kerkelijk lichaam 

 

De wetgever heeft bij het lichaam waarin kerkgenootschappen zijn verenigd in de zin 

van artikel 2:2 BW vooral kerkgenootschappen van gereformeerde signatuur op het oog 

gehad. Het betrof daarbij deels codificatie van oude jurisprudentie waarin de 

rechtspersoonlijkheid van een meerdere vergadering in de Gereformeerde Kerken Nederland 

werd erkend.
693

 Een lichaam onderscheidt zich van een uit zelfstandige onderdelen bestaand 

kerkgenootschap onder meer door de mogelijkheid voor een participerend kerkgenootschap 

tot uittreding uit dat lichaam. Verder is de rechtspersoonlijkheid van het lichaam een afgeleide 
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van de deelnemende kerkgenootschappen, dit in tegenstelling tot een kerkgenootschap waarbij 

de zelfstandige onderdelen hun rechtspersoonlijkheid juist aan het kerkgenootschap ontlenen. 

In een lichaam treden de deelnemende kerkgenootschappen als organische eenheid op. Zij zijn 

nauw aan elkaar verwant, bijvoorbeeld qua kerkorde, dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld een 

federatief verband. 

 

Een probleem dat zich in de praktijk voordoet, is de kwalificatie van onderdelen van 

lichamen van kerkgenootschappen. Het komt regelmatig voor dat een kerkelijk lichaam ten 

behoeve van de in hem verenigde kerkgenootschappen één of meer taken wil onderbrengen in 

een afzonderlijk rechtspersoonlijkheid bezittend onderdeel. Denk bijvoorbeeld aan een 

kerkelijke ambtsopleiding. Vaak wordt dan gekozen voor de stichtingsvorm. Een reden 

daarvoor is dat niet duidelijk is of het lichaam bevoegd is om zélf zelfstandige onderdelen 

casu quo sublichamen in het leven te roepen. 

In de huidige wettelijke structuur is hierin immers niet voorzien. Mijns inziens dient het 

besluit tot oprichting van een rechtspersoonlijkheid bezittende kerkelijke entiteit in de zin der 

wet te worden gekwalificeerd als een lichaam. Juridisch dient het besluit van het lichaam, dat 

besluit een ‘sublichaam’ op te richten om daarin een aantal van zijn taken onder te brengen, te 

worden gekwalificeerd als een namens alle kerkgenootschappen die in het moederlichaam zijn 

verenigd, genomen besluit. De in het lichaam verenigde kerkgenootschappen hebben mijns 

inziens bij de oprichting van dat moederlichaam, een (stilzwijgend of expliciet) mandaat 

verleend aan het lichaam om binnen het aan hem opgedragen takenpakket dergelijke besluiten 

te nemen. Van den Berg wijst op een voorbeeld waarbij twee kerkgenootschappen een school 

in stand houden die uitgaat van een kerkelijk lichaam.
694

 In concreto verenigden zich twee 

kerkelijke gemeenten uit Barneveld, beide behorend tot het kerkverband van de 

Gereformeerde Gemeenten, in een lichaam. De vraag is wel gesteld of ook kerkelijke 

gemeenten die niet behoren tot dit kerkverband in een dergelijk lichaam zouden kunnen 

participeren. Dat lijkt mij niet waarschijnlijk, omdat in een dergelijk geval immers een 

voldoende nauw kerkrechtelijk verband zal ontbreken.
695

 

 

8.15 Conclusies 

 

In dit hoofdstuk stond het kerkgenootschap als rechtsvorm centraal. Een belangrijke 

vraag was wat onder een kerkgenootschap moet worden verstaan. Er zijn verschillende 

pogingen gedaan om dit begrip te definiëren. Eerst is aandacht besteed aan de definitie van 

Duynstee. Deze definitie is de basis waarop latere definities zijn geënt. Duynstee blijkt een 

theologische keuze te maken door zijn typering van het kerkgenootschap als vereniging van 

personen. In de literatuur nadien wordt, mijns inziens terecht, veelal gekozen voor de meer 

neutrale term ‘organisatie’. Ook formuleert Duynstee in zijn definitie een doel en een 

grondslag. Men kan zich afvragen of dit niet overbodig is en veeleer behoort tot het terrein 
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van de theologie en de betrokken gelovigen. De jurist kan zich wellicht beperken tot het 

beschrijven van de feitelijke organisatie en activiteiten van het kerkgenootschap. Het maken 

van een definitie is minder zinvol. Wellicht kunnen juristen zich beperken tot het beschrijven 

van een aantal eigenschappen.  

Naar mijn mening zou, juist vanwege de gelijkstelling van godsdienst en levensovertuiging in 

zowel artikel 6 Gw als artikel 9 EVRM, moeten worden gezocht naar een rechtsvorm die aan 

zowel godsdienstige als levensbeschouwelijke gemeenschappen een gelijke mate van 

inrichtingsvrijheid en bescherming biedt. 

Daarna is het zelfstandig onderdeel beschreven. Hiervoor kunnen uit de wet, literatuur 

en jurisprudentie drie categorieën van criteria worden gedestilleerd. De eerste categorie 

betreft criteria ter bepaling van de rechtspersoonlijkheid, de tweede categorie betreft criteria 

ter beantwoording van de vraag of het onderdeel deeluitmaakt van het kerkgenootschap. 

Hierbij is met name de vraag van belang of het werkterrein van een zelfstandig onderdeel is 

beperkt tot hetgeen betrekkelijk is tot de eredienst of ook ruimer mag worden opgevat, zodat 

bijvoorbeeld ook bejaardenzorg en scholing daaronder vallen. Naar mijn mening is een ruime 

interpretatie op zijn plaats. Zo wordt ook vermeden dat de rechter of overheid anderszins zich 

moet begeven in discussies over de uitleg van de kerkelijke leer en het zelfverstaan van een 

kerkgenootschap. De derde categorie heeft betrekking op de onderlinge verhouding tussen 

lichamen, zelfstandige onderdelen en kerkgenootschappen. De invoering van de wettelijke 

rechtsvorm “lichamen waarin kerkgenootschappen zijn verenigd” betreft met name codificatie 

van jurisprudentie inzake kerkgenootschappen van gereformeerde signatuur. Een kenmerk 

van het lichaam is dat een deelnemend kerkgenootschap zich uit het lichaam kan losmaken. 

Dit betekent niet dat sprake zou zijn van een los verband: een lichaam bestaat uit 

kerkgenootschappen die onderling (kerkrechtelijk) nauw aan elkaar verwant zijn en in het 

lichaam tezamen als organische eenheid naar buiten treden. 

 

Mijns inziens geeft de trits van zelfstandig onderdeel, kerkgenootschap en lichaam ten 

eerste blijk van bepaalde theologische vooronderstellingen. Het beperkt de 

organisatiestructuur van geloofsgemeenschappen. Zo kan er discussie ontstaan over de vraag 

of een lichaam een zelfstandig onderdeel of lichaam kan oprichten en of een zelfstandig 

onderdeel van een kerkgenootschap op zijn beurt een zelfstandig onderdeel kan oprichten. 

Deze discussies vinden hun oorzaak in de in de wet gebruikte terminologie. 

 

De essentie van artikel 2:2 BW is dat geloofsgemeenschappen en verbanden daarvan 

die dat beogen – mits de laatste voldoen aan de in de literatuur en jurisprudentie gehanteerde 

criteria – rechtspersoonlijkheid bezitten. Dit onderstreept mijns inziens de wenselijkheid van 

vervanging van deze trits door de term ‘religieus instituut’ zoals ik heb aangegeven in 

paragraaf 8.6.  

 

Een wettelijke definitie van het religieus instituut is mijns inziens onbegonnen werk. 

De pluriformiteit van het religieuze landschap is niet goed in omschrijvingen te vangen. Wel 

pleit ik ervoor dat onder religieuze instituten ook genootschappen op geestelijke grondslag 

kunnen worden verstaan. De nevenschikking van het recht op vrijheid van levensbeschouwing 

met het recht op vrijheid van godsdienst brengt dat met zich mee. Voorwaarde daarbij is dat 
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ook sprake moet zijn van een bepaalde, bijvoorbeeld humanistische, cultus of eredienst. 

De definitie kent ook de zinsnede “en die als religieus instituut wil gelden”. In deze 

toevoeging wordt tot uitdrukking gebracht dat sprake moet zijn van een rechtspersoon die niet 

een andere (publiekrechtelijke of privaatrechtelijke) rechtsvorm is. Dat impliceert dat aan de 

voorwaarden voor rechtspersoonlijkheid in het algemeen, zoals een zekere mate van 

autonomie en deelname aan het rechtsverkeer, moet zijn voldaan. De achterliggende reden 

hiervoor is het gesloten stelsel van rechtsvormen: een kerkgenootschap kan niet tevens een 

stichting of vereniging zijn. Wel kunnen aan het religieus instituut stichtingen of verenigingen 

verbonden zijn: op die laatste is dan (ook) het stichtingen- en verenigingenrecht van 

toepassing.  

Ook de in de praktijk veelvuldig voorkomende foutieve aanduiding van de rechtsvorm, 

bijvoorbeeld de aanduiding ‘kerkgenootschap’ waar het begrip ‘lichaam’ had moeten worden 

gebruikt, is dan verleden tijd.  

Omdat ook zelfstandige onderdelen en lichamen in de zin van artikel 2:2 BW onder de 

definitie worden gebracht, is toegevoegd dat ook instituten waarin activiteiten die 

voortvloeien uit die religieuze leer zijn ondergebracht, als religieus instituut kunnen worden 

aangemerkt. 

 

Dan zou als werkdefinitie de volgende omschrijving kunnen fungeren: 

 

“Het religieus instituut is een duurzame organisatie waarbinnen de aangeslotenen 

door middel van erediensten hun religie belijden en delen of waarin activiteiten die 

voortvloeien uit die religieuze leer zijn ondergebracht, en die als religieus instituut wil 

gelden.” 

 

Mijns inziens zou de tekst van artikel 2:2 lid 1 BW in het verlengde van hetgeen ik 

hiervoor heb betoogd beter als volgt kunnen worden geredigeerd: 

 

“Religieuze instituten bezitten rechtspersoonlijkheid.” 
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Hoofdstuk 9 

Het geestelijk ambt
696

  

 

9.1 Inleiding 

 

Nederland is een pluriforme samenleving waarbinnen veel geloofsgemeenschappen 

actief zijn. Deze geloofsgemeenschappen variëren onderling sterk en kunnen op allerlei 

manieren worden ingedeeld. Zo is een onderscheid te maken naar de rechtsvorm die een 

geloofsgemeenschap kiest als zij rechtspersoonlijkheid wenst te verkrijgen. Verschillende 

geloofsgemeenschappen kiezen voor bijvoorbeeld de rechtsvorm van de vereniging (al dan 

niet informeel) of de stichting. De meest geëigende rechtsvorm voor geloofsgemeenschappen 

is echter het in artikel 2:2 BW genoemde kerkgenootschap. Bij deze rechtsvorm heeft een 

geloofsgemeenschap maximale vrijheid om de eigen organisatie en bestuurlijke inrichting 

naar eigen inzichten vorm te geven. De achtergrond hiervan is gelegen in het beginsel van de 

scheiding van kerk en staat. In dit hoofdstuk wordt verondersteld dat een kerkgenootschap, 

een zelfstandig onderdeel of lichaam daarvan, als arbeid verschaffende partij casu quo 

werkgever van de bedienaar van een geestelijk ambt optreedt. 

 

Naast de gevestigde kerkgenootschappen, zoals de RKK, de Protestantse Kerk in 

Nederland en verschillende kerkgenootschappen van gereformeerde signatuur, zijn er veel 

nieuwe religieuze bewegingen zoals de wicca-religie en evangelische groepen. Ook neemt 

tegenwoordig de islam een belangrijke plaats in op de religieuze kaart van Nederland en in 

mindere mate ook de andere wereldgodsdiensten als het hindoeïsme en boeddhisme. 

In veel geloofsgemeenschappen zijn zowel betaalde krachten als vrijwilligers actief. Ambten 

of functies binnen de geloofsgemeenschap die worden bekleed door vrijwilligers – zoals 

ouderlingen en diakenen binnen het gereformeerd protestantisme – worden in dit hoofdstuk 

buiten beschouwing gelaten. Evenmin wordt aandacht besteed aan de rechtspositie en de 

regelingen daaromtrent van medewerkers van kerkgenootschappen die geen geestelijk ambt 

bekleden. Sommige kerkgenootschappen kennen voor deze medewerkers van het commune 

arbeidsrecht afwijkende arbeidsvoorwaardenregelingen.
697

 

De wet is overigens niet duidelijk over de vraag wat onder bedienaar van een geestelijk ambt 

moet worden verstaan. Doorgaans wordt volstaan met enkele voorbeelden zoals de predikant 

of priester. De wetgever definieerde het geestelijk ambt midden jaren tachtig van de vorige 

eeuw als volgt: 

 

                                                 
696

 Dit hoofdstuk is een bewerking van T. van Kooten, ‘De geestelijke’, in: G.W. van der Voet (red.), 

Arbeidsrechtelijke themata – Bijzondere arbeidsverhoudingen (Bakelsreeks), tweede druk, Den Haag: Boom 

juridisch 2017, p. 145-205. 
697

 Hierbij kan worden gedacht aan bijvoorbeeld rechtspositieregelingen voor kosters, beheerders, kerkmusici en 

administratief personeel: deze regelingen bevatten soms ook een beding omtrent een alternatieve wijze van 

geschillenbeslechting. Een dergelijke regeling staat niet gelijk aan een cao: zie ook Hof Amsterdam 3 maart 

2009, ECLI:NL:GHAMS:2009:3674 (Seijffert/Eglise Wallonne d’Utrecht). 
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“Een geestelijk ambt bekleden die personen, die binnen een kerkgenootschap of een 

ander genootschap op geestelijke grondslag zijn aangewezen om voor te gaan in de 

eredienst dan wel op andere wijze aan het geestesgoed van het genootschap uiting te 

geven.”
698

 

 

Meijers wijst erop dat het geestelijk ambt een open begrip is. Zijns inziens gaat het om 

“personen, aan wie bij uitstek de geestelijke (persoonlijke en sociale) zorg op godsdienstig 

dan wel levensbeschouwelijk terrein is toevertrouwd.” Daarbij handelen zij op basis van een 

benoeming, aanstelling of zending vanuit een godsdienstig of levensbeschouwelijk 

genootschap ten behoeve van vooral aangeslotenen, maar ook van geïnteresseerden en 

belangstellenden.
699

 

 

In het kader van dit hoofdstuk wordt dus uitsluitend stilgestaan bij de rechtspositie van 

bedienaars van een geestelijk ambt – in dit hoofdstuk kortweg ook aangeduid als kerkelijk 

ambtsdragers – die voor hun werkzaamheden een bezoldiging ontvangen.   

Een groot aantal geloofsgemeenschappen kent functionarissen of ambtsdragers die bevoegd 

zijn binnen de geloofsgemeenschap bepaalde religieuze handelingen te verrichten zoals de 

bediening van sacramenten.
700

 Ervan uitgaande dat zij vanuit de geloofsgemeenschap een 

vergoeding of toelage ontvangen, rijst de vraag of tussen de geloofsgemeenschap en de 

betrokken ambtsdrager sprake is van een arbeidsovereenkomst.
701

  

Regelgeving omtrent medezeggenschap valt buiten de focus van dit hoofdstuk en wordt dus 

niet behandeld. 

 

 

Kerkgenootschappen nemen civielrechtelijk een bijzondere positie in. Zo mogen zij 

eigen, van het commune recht afwijkende regelingen treffen, zij het binnen de grenzen van de 

wet zoals bedoeld in artikel 2:2 BW. De ratio van deze bijzondere positie is gelegen in het 

beginsel van de scheiding van kerk en staat. Om die reden wordt in paragraaf 9.2 eerst 

aandacht besteed aan de scheiding van kerk en staat in relatie tot het arbeidsrecht. Hoever 

mogen kerkgenootschappen gaan met het treffen van eigen kerkelijke, van het wereldlijke 

arbeidsrecht afwijkende regelgeving ten aanzien van kerkelijke ambtsdragers? En omgekeerd: 

hoever mag de overheid gaan in het stellen van regels, bijvoorbeeld op het vlak van arbeids- 

en sociaal recht, die de autonomie van kerkgenootschappen beperken?  

 

In paragraaf 9.3 wordt de focus versmald tot de rechtspositie van kerkelijke 

ambtsdragers en de beoordeling daarvan door de burgerlijke rechter. Allereerst wordt 

                                                 
698

 Kamerstukken II 1986/87, 19 908, nr. 3, p. 21. 
699

 A.P.H. Meijers, ‘De geestelijke’ in: F.A.W. Bannier e.a., Beroepsgeheim en verschoningsrecht, Den Haag: 

Sdu Uitgevers 2008, p. 183. 
700

 Sacramenten zijn kerkelijke, gewijde handelingen die worden beschouwd als door Christus ingesteld, zoals de 

Heilige Doop en het Heilig Avondmaal (in de protestantse traditie). 
701

 In het vervolg van deze bijdrage wordt met de begrippen ‘kerkelijke ambtsdrager’ of ‘bedienaar van een 

geestelijk ambt’ steeds deze groep bedoeld en dus niet de grote groep onbezoldigden die een kerkelijk ambt 

vervullen. 
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ingegaan op de kerkelijke rechtspositieregelingen met de eventuele bijbehorende kerkelijke 

rechtsgang. Verschillende kerkgenootschappen kennen één of meer eigen kerkelijke 

rechtsgangen. Mede afhankelijk van de vraag of deze kerkelijke rechtsgangen met voldoende 

waarborgen zijn omkleed en de kerkelijke ambtsdrager daaraan zijn gebonden, kan de 

kerkelijke rechtspositieregeling en de besluitvorming dienaangaande ook worden getoetst 

door de burgerlijke rechter. Vervolgens wordt ingegaan op het vraagstuk van de kwalificatie 

van de verbintenis tussen een kerkelijk ambtsdrager en de geloofsgemeenschap waaraan hij is 

verbonden. Kan deze verbintenis gekwalificeerd worden als een arbeidsovereenkomst in de 

zin van Boek 7.10 BW, als een louter kerkrechtelijke verbintenis, als een verbintenis sui 

generis, of is sprake van een dubbele rechtsbetrekking, namelijk zowel een 

arbeidsovereenkomst als een verbintenis van eigen aard? Tot slot wordt in deze paragraaf 

aandacht besteed aan de positie van de kerkelijke ambtsdrager met betrekking tot de sociale 

verzekeringen.  

 

Paragraaf 9.4 sluit af met enkele conclusies. 

 

9.2 Scheiding van kerk en staat 

 

Geloofsgemeenschappen hebben in het Nederlandse recht de mogelijkheid om 

verbintenissen met de eigen religieuze gezagsdragers naar eigen theologische inzichten vorm 

te geven. Dat recht is een uitvloeisel van het beginsel van de scheiding van kerk en staat en 

het daaraan gelieerde recht op godsdienstvrijheid.  

Hoewel het beginsel als zodanig niet is gecodificeerd, vinden wij uitwerkingen daarvan wel 

terug in regelgeving.
702

 In het kader van het arbeidsrecht zijn met name artikel 2:2 BW, artikel 

3 AWGB en artikel 7:671 lid 1 sub f BW van belang. In deze bepalingen komt het 

uitgangspunt tot uitdrukking dat kerkgenootschappen autonoom zijn en binnen de grenzen van 

de wet vrij zijn hun eigen organisatie, waaronder ook de verbintenissen met hun ambtsdragers 

vallen, naar eigen theologische inzichten vorm te geven. Overheidsbemoeienis past daarin 

niet: zo behoeft het kerkgenootschap dat als werkgever optreedt geen instemming van de 

betreffende werknemer of toestemming van het UWV voor opzegging van de 

arbeidsovereenkomst met de bedienaar van een geestelijk ambt. Ook is een kerkgenootschap 

in beginsel vrij om bij de aanstelling van bedienaars van een geestelijk ambt onderscheid te 

maken naar bijvoorbeeld geslacht. 

Er is op sociaalrechtelijk vlak echter wetgeving waarvan niet op voorhand duidelijk is of die 

integraal op geestelijken van toepassing is. Een voorbeeld hiervan is de Wet minimumloon en 

minimumvakantiebijslag (WML). Daar waar sprake is van een arbeidsovereenkomst en 

krachtens deze wet daarmee gelijkgestelden,
703

 is mijns inziens ook deze wet van toepassing. 

Voor overeenkomsten en verbintenissen anderszins, zoals overeenkomsten naar eigen 

                                                 
702

 Het recht op vrijheid van godsdienst en levensovertuiging is onder andere gecodificeerd in art. 9 EVRM en 

art. 6 Gw. 
703

 Blijkens art. 3 lid 1 WML juncto art. 1 lid 1 Besluit minimuloon en vakantiebijslag (KB van 2 september 

1996, Stb. 1996, 481) valt hieronder ook “de arbeidsverhouding van degene die krachtens een overeenkomst 

tegen beloning arbeid verricht voor ten hoogste twee anderen, tenzij deze overeenkomst is aangegaan in beroep 

en bedrijf”. 
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kerkelijke aard, kan dit anders zijn. Hierbij kan worden gedacht aan rechtsverhoudingen die 

voortvloeien uit het kerkelijk-organisatorisch verband.
704

 Een vraagstuk van andere orde is of 

gedragingen van kerkelijke functionarissen in de privésfeer die strijdig zijn met de kerkelijke 

leer ontslag door het kerkgenootschap rechtvaardigen. Het grondrecht van de geestelijk 

ambtsdrager op diens persoonlijke levenssfeer botst dan immers met het grondrecht op 

vrijheid van godsdienst van de kerkelijke organisatie en het daaraan verbonden recht om 

loyaliteit van het kerkelijk personeel aan de kerkelijke leer af te dwingen. In het arrest Schüth 

vs. Duitsland heeft het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) een op deze 

grond gegeven ontslag strijdig geacht met het EVRM, omdat het kerkgenootschap inbreuk 

maakte op het recht op de persoonlijke levenssfeer, neergelegd in artikel 8 EVRM. Daarmee 

is echter niet alles gezegd.
705

 In het bestek van dit hoofdstuk blijven deze vragen echter buiten 

beschouwing. 

 

9.3 De rechtspositie van de geestelijk ambtsdrager  

 

Op arbeidsrechtelijk vlak roept de scheiding van kerk en staat een aantal vragen op. 

Een eerste vraag is in hoeverre de burgerlijke rechter bevoegd is te treden in geschillen tussen 

kerkgenootschappen en kerkelijke ambtsdragers. Daarbij speelt ook de vraag naar een 

eventueel aanwezige kerkelijke geschillenregeling een rol. Kan een geestelijke, als eisende 

partij, onder omstandigheden indien sprake is van een met voldoende waarborgen omklede 

rechtsgang niet-ontvankelijk zijn in zijn vorderingen? Op deze vraag wordt ingegaan in 

paragraaf 9.3.1.  

Een tweede vraag is in hoeverre het wereldlijke arbeidsrecht – in het bijzonder Boek 7.10 BW 

– ten aanzien van kerkgenootschappen als ‘wet’ in de zin van artikel 2:2 BW moet worden 

verstaan. Dat zou kunnen inhouden dat eventueel in een kerkelijk statuut vastgelegde 

rechtspositieregelingen die afwijken van het wereldlijke arbeidsrecht, onverbindend zijn. Het 

arbeidsrecht zou dan binnen kerkgenootschappen van toepassing zijn, ongeacht de kerkelijk-

theologische opvattingen die binnen kerkgenootschappen heersen. Hierop wordt ingegaan in 

paragraaf 9.3.2. 

 

9.3.1 Kerkelijke geschillen en de bevoegdheid van de burgerlijke rechter 

 

Regelmatig doet zich de vraag voor of en in hoeverre de burgerlijke rechter mag 

treden in de beslechting van kerkelijke geschillen. Onder die geschillen kunnen immers ook 

rechtspositionele kwesties met betrekking tot bedienaars van een geestelijk ambt vallen. 

Deze problematiek valt uiteen in meerdere vragen. Een eerste vraag betreft de bevoegdheid 

van de burgerlijke rechter om te oordelen over kerkelijke geschillen. Dat hangt ook samen 
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 Een voorbeeld hiervan zijn religieuzen binnen congregaties: zie in de zaak van een religieuze versus diens 

congregatie (Broeder X/Congregatie FIC): Ktr. Rotterdam 2 september 2008, ECLI:NL:RBROT:2008:BF1948, 

JAR 2008/265; Hof ’s-Gravenhage 14 mei 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:5198, JAR 2014/280; HR 24 oktober 

2014, ECLI:NL:HR:2014:3037, JAR 2014/280. Zie ook Asser/Heerma van Voss 7-V* 2012/39. 
705

 EHRM 23 september 2010, 1620/03, RvdW 2011, 1032 (Schüth/Duitsland); anders EHRM 23 september 

2010, 425/03, RvdW 2011, 1031 (Obst/Duitsland) en EHRM (Grote Kamer) 12 juni 2014, 56030/07 (Fernandez 

Martinez/Spanje).  
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met de aard van de vordering. De tweede vraag betreft de betekenis van de kerkelijke 

rechtsgang voor de beoordelingsruimte van de burgerlijke rechter. Dit hangt ook samen met 

de derde vraag: die betreft de eisen waaraan een kerkelijke rechtsgang moet voldoen.  

 

Bevoegdheid burgerlijke rechter 

Als iemand een beslissing van (een orgaan van) een kerkgenootschap wil aanvechten, kan 

onder omstandigheden de burgerlijke rechter bevoegd zijn daarvan kennis te nemen. Artikel 

17 Gw bepaalt immers dat niemand kan worden afgehouden van de rechter die de wet hem 

toekent en in artikel 112 lid 1 Gw is bepaald dat aan de rechterlijke macht is opgedragen de 

berechting van geschillen over burgerlijke rechten en over schuldvorderingen. Het moet dus 

gaan om burgerlijke rechten en schuldvorderingen: louter intern kerkelijke of theologische 

geschillen die niet samenhangen met burgerlijke rechten of schuldvorderingen vallen dus 

daarbuiten.  

De aard van de vordering is dus bepalend. Zo zal een schadevordering mijns inziens 

meer inhoudelijk kunnen worden beoordeeld door de burgerlijke rechter dan een vordering tot 

ongedaanmaking van een kerkelijk besluit dat ziet op de rechtspositie van een kerklid binnen 

het kerkgenootschap waartoe dat lid behoort. Dat onderwerp komt verderop in deze paragraaf 

aan de orde. 

 

De rechter kan zich daarnaast onbevoegd verklaren van een geschil kennis te nemen 

als tussen partijen bijvoorbeeld arbitrage is overeengekomen: dan zal het geschil – met 

inachtneming van de overige voorwaarden die de wet ter zake stelt – door middel van een 

arbitrale procedure moeten worden beslecht.
706

 

 

Kerkelijke rechtsgang 

Binnen verschillende kerkgenootschappen kent men één of meer kerkelijke rechtsgangen. Het 

kan dan bijvoorbeeld gaan om kerkelijk tuchtrecht, behandeling van bezwaren en geschillen 

tegen besluiten van kerkelijke organen of voorstellen om de rechtspositie van kerkelijke 

functionarissen te wijzigen. In de meeste gevallen is geen sprake van arbitrage in de zin van 

Boek IV Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv).  

De uitkomst van zo’n kerkelijke rechtsgang zal dan – als het gaat om de vaststelling van de 

rechtsverhoudingen binnen het kerkgenootschap – veelal worden gekwalificeerd als een 

bindend advies zoals bedoeld in artikel 7:900 e.v. BW
707

 of een daarmee vergelijkbare vorm, 

maar er kan ook simpelweg sprake zijn van een besluit van het kerkgenootschap in 

rechtspersonenrechtelijke zin. In de zogenoemde Hervormde beheerskwestie heeft de Hoge 

Raad hieromtrent overwogen dat een beslissing van een kerkelijke rechter als uitkomst van 

een kerkelijke rechtsgang niet zelf een vaststellingsovereenkomst is, maar partijen bindt op de 

wijze als bedoeld in artikel 7:904 BW; deze wettelijke bepaling wordt analogisch toegepast op 

de(ze) kerkelijke rechtsgang.
708
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 Art. 1022 lid 1 Rv. Er moet sprake zijn van een beroep hierop voor alle weren en de overeenkomst van 

arbitrage moet geldig zijn.  
707

 Uitzonderingen hierop zijn de Unie van Baptistengemeenten: www.baptisten.nl/de-unie/arbitragecommissie, 

en het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap: www.nik.nl 
708

 HR 19 december 2003, ECLI:NL:HR:2003:AN7818, NJ 2004, 559, r.o. 3.3.2. 
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Op dit kwalificatievraagstuk wordt in het kader van dit hoofdstuk niet verder 

ingegaan. De burgerlijke rechter is in situaties waarbij sprake is van een 

vaststellingsovereenkomst of als een analogische toepassing daarvan aan de orde is, als 

‘restrechter’ wel steeds bevoegd te oordelen over kerkelijke geschillen, zij het dat deze 

toetsing is beperkt tot de elementen genoemd in artikel 7:904 lid 1 BW.
709

  

 

Indien een kerkelijke rechtsgang bestaat, kan de eisende partij bij de burgerlijke 

rechter niet-ontvankelijk worden verklaard. Dat kan aan de orde zijn als de eisende partij de 

kerkelijke rechtsgang niet eerst of niet volledig heeft gevolgd.
710

 Dan zal doorgaans wel 

sprake moeten zijn van een op grond van het kerkelijk statuut dwingend voorgeschreven 

kerkelijke rechtsgang die voldoet aan de elementaire beginselen van een behoorlijke 

procesorde.
711

 Een voorbeeld hiervan is een uit het ambt ontzette predikant binnen de PKN. 

De vorderingen van de predikant werden afgewezen, omdat partijen waren gebonden aan de 

kerkelijke rechtsgang én in die rechtsgang geen fundamentele rechtsbeginselen waren 

geschonden.
712

 In deze situaties moet steeds eerst de kerkelijke rechtsgang worden doorlopen 

op straffe van niet-ontvankelijkheid van de eisende partij.
713

  

Wel kan tijdens een kerkelijke rechtsgang, indien de mogelijkheid tot het volgen van een 

spoedprocedure daarin ontbreekt of deze niet voldoet aan die fundamentele beginselen van 

een behoorlijke procesorde, de voorzieningenrechter worden geadieerd.
714

 Ten aanzien van 

kerkgenootschappen die: a) een eigen kerkelijke rechtsgang kennen die b) ondubbelzinnig uit 

het kerkelijk statuut kan worden afgeleid en die c) voldoet aan de fundamentele beginselen 

van een behoorlijke procesorde, zal de burgerlijke rechter doorgaans de eindbeslissing van de 

kerkelijke rechter respecteren en slechts toetsen of de wijze van totstandkoming van die 

eindbeslissing of die uitkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar 

is.
715

 De toetsing is daarbij dus analogisch aan de toetsing van een vaststellingsovereenkomst. 

 

In het kader van het bieden van aanvullende rechtsbescherming kan de burgerlijke 

rechter dus ingrijpen in de kerkelijke rechtsgang of besluitvorming. Uit jurisprudentie blijkt 

dat rechters verschillend met deze materie omgaan. Steeds is daarbij het kerkelijk statuut 

leidend en tot op zekere hoogte de verklaring voor die verschillende omgang. Dit blijkt 

                                                 
709
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713

 Hof ’s-Gravenhage 18 september 1997, NJKort 1997, 76. 
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bijvoorbeeld uit de jaren slepende procedure tussen ds. De Boer en de Christelijke 

Gereformeerde Kerk Zeewolde. Dat ook de predikant ondubbelzinnig was gebonden aan de 

kerkelijke rechtsgang, bleek in casu niet uit het statuut. 

Zo achtte de Voorzieningenrechter Zwolle zich bevoegd een vanwege de kerk opgelegde 

schorsing op te heffen, omdat elementaire beginselen van burgerlijk procesrecht waren 

geschonden.
716

 Daarna oordeelde de kantonrechter in weerwil van de kerkelijke rechtsgang en 

het standpunt van de kerk niet alleen dat hij ds. De Boer ontving in zijn vorderingen, maar 

ook dat sprake was van een arbeidsovereenkomst tussen de kerk en de predikant.
717

 

Vervolgens heeft het Gerechtshof Arnhem in een tweetal arresten een aantal knopen 

doorgehakt over het bereik van het kerkelijk statuut en de vraag naar de gebondenheid aan een 

kerkelijke geschillenregeling.
718

  

Ten aanzien van het eerste punt heeft het hof uitgemaakt dat de kerkelijke rechtsgang 

betrekking kan hebben op zowel kerkelijke als vermogensrechtelijke geschillen. Oldenhuis en 

Santing-Wubs leiden hieruit af dat een kerk de rechtsverhouding met de predikant als ‘sui 

generis’ mag regelen.
719

 Dat houdt dus ook in dat kerkgenootschappen een van het 

arbeidsrecht afwijkende rechtspositieregeling mogen treffen. De basis hiervoor is gelegen in 

artikel 2:2 BW: kerkgenootschappen worden geregeerd door hun eigen statuut voor zover dat 

niet in strijd is met de wet. De vrijheid van kerkgenootschappen hierin is dus niet onbegrensd. 

Ten aanzien van het tweede punt overweegt het hof dat als sprake is van kerkelijke 

geschillenbeslechting, die kerkelijke rechtsgang in beginsel eerst en volledig (inclusief dus 

eventuele kerkelijke beroepsmogelijkheden) moet worden gevolgd, tenzij dat “naar 

maatstaven van redelijkheid en billijkheid” niet van de rechtzoekende kan worden verlangd. 

Zo’n uitzonderingssituatie kan volgens Oldenhuis en Santing-Wubs aan de orde zijn als het 

kerkelijk statuut geen geschillenregeling kent of de kerkelijke geschillenregeling niet voldoet 

aan de fundamentele beginselen van het procesrecht.
720

 Naar mijn mening is dat juist: de 

wijze van totstandkoming van de eindbeslissing in de kerkelijke rechtsgang is dan naar 

maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar.
721

 

De vraag doet zich voor op welke grond een predikant gebonden is aan de kerkelijke 

rechtsgang. De predikant in kwestie had namelijk daarmee vooraf niet expliciet ingestemd. 

Oldenhuis en Santing-Wubs concluderen dat die gebondenheid kan bestaan op grond van de 

geloofsbelijdenis en het ‘ondertekeningsformulier voor predikanten’.
722

 Dat impliceert echter 
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niet dat daarmee afstand wordt gedaan van de fundamentele beginselen van procesrecht, zoals 

die zijn vastgelegd in artikel 6 EVRM: daarvoor is een ondubbelzinnige wilsverklaring nodig. 

Weliswaar is artikel 6 EVRM niet van toepassing op de interne kerkelijke rechtsgang, maar de 

daarin vervatte fundamentele beginselen van procesrecht hebben een dusdanig sterke werking, 

dat ze geacht worden binnen de kerkelijke rechtspraak te gelden.
723

 Van der Ploeg nuanceert 

dit en stelt dat een kerkgenootschap er bewust voor kan kiezen geschillen langs andere wegen 

op te lossen, waarbij de beginselen van behoorlijk procesrecht niet of in beperkte mate in acht 

worden genomen.
724

 

 

Het Pellegrini-arrest betrof een nietigverklaring van een huwelijk door de RKK.
725

 

Hierop volgde een soort exequaturprocedure bij de Italiaanse rechter. Pellegrini beriep zich op 

artikel 6 EVRM: zij had in de kerkelijke procedure geen inzage gehad in de stukken en was 

ook niet gewezen op de mogelijkheid om een advocaat in de arm te nemen.
726

 Weliswaar is de 

RKK geen partij bij het EVRM, maar Italië is wel een verdragsstaat: aldus hadden de 

Italiaanse gerechtelijke autoriteiten moeten nagaan of in de kerkelijke procedure de 

waarborgen van artikel 6 EVRM in acht waren genomen. Dat was niet het geval, aldus het 

EHRM. Het ging hierbij dus om de verplichting van verdragsstaat Italië om artikel 6 EVRM 

toe te passen in het kader van de exequaturprocedure; de kerk hoefde dat niet. 

 

In dit verband is ook het arrest Ahtinen/Finland relevant: Ahtinen was een predikant 

bij de Finse Evangelisch-Lutherse Kerk.
727

 De centrale vraag was of een geestelijke, door in 

dienst te treden van de kerk, recht op toegang tot de rechter heeft in geval van gedwongen 

overplaatsing. De Finse wet op de kerkgenootschappen sluit die mogelijkheid namelijk uit 

voor besluiten met betrekking tot de rechtspositie van geestelijken die in dienst zijn van de 

kerk. In dergelijke gevallen staat slechts buitengewoon beroep open op de hoogste Finse 

administratieve rechter, die slechts toetst of de besluitvorming aan een aantal procedurele 

waarborgen voldoet. Het EHRM besliste dat artikel 6 EVRM in die gevallen niet van 

toepassing is, zodat de geestelijke geen recht op toegang tot de rechter heeft. Zijn belang bij 
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een redelijk overplaatsingsbesluit wordt op nationaal niveau – te weten de Finse wet op de 

kerkgenootschappen – niet als ‘recht’ erkend.
728

  

 

Het EHRM kwam tot eenzelfde conclusie in het arrest Baudler en Reuter/Duitsland.
729

 

Baudler en Reuter waren predikanten in een protestantse kerkelijke gemeente. De kerk had 

maatregelen tegen beiden getroffen. Beiden beklaagden zich – na het doorlopen van de 

nationale instanties – bij het EHRM dat zij geen recht op toegang hadden gehad tot een 

rechter, zoals gegarandeerd in artikel 6 lid 1 EVRM om de kerkelijke maatregelen door hem 

te laten toetsen. Het EHRM achtte artikel 6 EVRM ook hier niet van toepassing. Het EHRM 

benadrukte dat ‘burgerlijke rechten’ als bedoeld in artikel 6 EVRM een verdragsautonoom 

begrip betreffen. Zij hebben geen vastomlijnde materiële inhoud. Het moet echter wel 

minstens enige basis hebben in de nationale wetgeving. Het nationale recht en de interpretatie 

daarvan door de nationale rechters vormen het uitgangspunt voor de beantwoording van de 

vraag of van die burgerlijke rechten sprake is. Omdat de kerkelijke maatregelen waren 

gebaseerd op bepalingen uit de Duitse Wet op het geestelijk ambt en die bepalingen volgens 

de Duitse rechter van kerkelijk recht zijn, staan zij in beginsel niet ter beoordeling van de 

overheidsrechter. Er kan hooguit ruimte zijn voor terughoudend rechterlijk toezicht: dan zou 

het moeten gaan om de toets of de betreffende maatregelen inbreuk zouden hebben gemaakt 

op de ‘fundamentele beginselen van de Duitse rechtsorde’, zoals het verbod van willekeur of 

de goede zeden en openbare orde.
730

 

 

De Kantonrechter Rotterdam oordeelde in een conflict tussen een congregatie en een 

daaruit weggezonden religieus dat de religieus zich door toetreding tot de congregatie had 

onderworpen aan de regels van de congregatie en de RKK, waaronder ook de procedurele 

regels. De burgerlijke rechter moet terughoudendheid betrachten, als tussen partijen een 

kerkelijke rechtsgang van toepassing is. Omdat naar het oordeel van de kantonrechter de 

religieus zijn bezwaren tot en met de hoogste kerkelijke beroepsinstantie kenbaar kon maken 

en sprake was geweest van hoor en wederhoor, oordeelde de kantonrechter dat de elementaire 

beginselen van een behoorlijke procesorde niet waren geschonden. Mede gezien het kerkelijk 

karakter van de materie stopte hier de toetsing door de burgerlijke rechter. De kantonrechter 

verklaarde eiser niet-ontvankelijk in zijn vorderingen (r.o. 2.25): daarin week hij af van de 

hierboven beschreven benadering in doctrine en jurisprudentie, namelijk dat de toetsing door 

de rechter van een eindbeslissing van een kerkelijke rechter plaatsvindt op een wijze 

analogisch aan de toetsing van een vaststellingsovereenkomst.
731
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De conclusie die hieruit getrokken kan worden, is dat als sprake is van een deugdelijke 

kerkelijke rechtsgang, deze in beginsel eerst geheel moet worden gevolgd.
732

 In deze 

kerkelijke rechtsgang kan immers ook een oordeel worden geveld over de kwalificatie van de 

rechtsverhouding tussen een kerkelijke ambtsdrager en het kerkgenootschap. Een kerkelijke 

rechtsgang zal moeten voldoen aan zorgvuldigheidsnormen en de maatstaven van redelijkheid 

en billijkheid: de elementaire beginselen van een behoorlijke procesorde zijn daarvan een 

onderdeel.
733

 Deze eisen zijn weliswaar ook terug te vinden in artikel 6 EVRM, maar dit 

betekent niet dat artikel 6 EVRM van toepassing is op interne kerkelijke procedures. De reden 

dat de elementaire beginselen van een behoorlijke procesorde ook in kerkelijke procedures 

moeten worden geëerbiedigd, is mijns inziens gelegen in artikel 2:2 BW. Deze normen zijn 

mijns inziens fundamentele normen van Nederlands recht die kwalificeren als ‘wet’ zoals 

bedoeld in dat artikel en daarom moet het statuut van een kerkgenootschap en de eventueel 

daarin vervatte rechtsgang aan deze minimale eisen voldoen. Als aan die voorwaarden is 

voldaan, rest de burgerlijke rechter niet meer dan een marginale toetsing, analogisch aan de 

wijze van toetsing van artikel 7:904 lid 2 BW.
734

 

 

Schadevergoeding 

Het bovenstaande heeft alleen betrekking op vorderingen die strekken tot vernietiging of 

wijziging van een besluit van een kerkelijk orgaan of kerkelijke rechtsprekende instantie ter 

zake van de rechtspositionele status van bijvoorbeeld een bedienaar van een geestelijk ambt. 

Indien de vordering mede strekt tot bijvoorbeeld het verkrijgen van een schadevergoeding en 

de grondslag van de vordering bijvoorbeeld is gelegen in artikel 6:74 BW of artikel 6:162 

BW, is het toetsingskader voor de burgerlijke rechter ruimer.
735

  

Onder omstandigheden kan het zelfs zo zijn dat de burgerlijke rechter de betreffende 

vordering ‘vol’ toetst, bijvoorbeeld omdat er geen kerkelijke rechtsgang voor handen is.. Ook 

kan dat zijn dat de kerkelijke rechter voor zichzelf op dit vlak geen rol ziet weggelegd, omdat 

zijns inziens het kerkelijk statuut geen grond biedt voor de beoordeling van dergelijke 

vorderingen.
736

  

Als de kerkelijke rechter voor zichzelf wel een rol ziet weggelegd, kan diens uitspraak van 

belang zijn in de procedure bij de burgerlijke rechter. De burgerlijke rechter kan namelijk aan 

de hand van de uitspraak van de kerkelijke rechter de tussen partijen geldende normen van 

wat redelijk en billijk is, inkleuren. 

 

Van der Ploeg maakt bij dit vraagstuk onderscheid tussen gedragingen van de 

rechtspersoon die maatschappelijk externe uitwerking hebben en gedragingen die dat niet 
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hebben. Bij de eerstgenoemde gedragingen kan sprake zijn van een onrechtmatige-daadsactie. 

Dan is sprake van schadelijk handelen van de rechtspersoon jegens de betrokkene en kan de 

burgerlijke rechter volledig toetsen aan de redelijkheid en billijkheid. Ook heeft de betrokkene 

dan recht op bescherming van zijn burgerlijke rechten, waaronder het recht op een behoorlijke 

procesorde zoals vervat in artikel 6 EVRM.  

Dat geldt niet voor de toetsing van besluiten van de rechtspersoon voor wat betreft de 

vaststelling van het recht binnen die rechtspersoon. Dan weegt het belang van die 

rechtspersoon het zwaarst.
737

  

Oldenhuis maakt onderscheid tussen gedragingen van het kerkgenootschap die enerzijds naar 

binnen zijn gericht en anderzijds meer naar buiten zijn gericht. Bij het interne handelen spelen 

kerkelijke gebruiken en interne regels een belangrijke rol en die kleuren voor een belangrijk 

deel de zorgvuldigheidsnorm. Bij extern handelen van het kerkgenootschap kan de burgerlijke 

rechter de betreffende gedragingen verdergaand toetsen.
738

 

 

De Hoge Raad heeft in een arrest waarin weliswaar geen kerkgenootschap was 

betrokken maar waarbij de rechtsvraag wel gelijkenis had met de onderhavige mijns inziens 

een helder onderscheid gemaakt.
739

 De casus betrof de opzegging van het lidmaatschap door 

een vereniging en een vordering tot schadevergoeding van het gewezen lid. De vervaltermijn 

voor het instellen van een vordering tot vernietiging van het besluit tot opzegging van het 

lidmaatschap was echter ongebruikt verstreken. Een rechtsvraag die daarbij speelde, was of 

het verstrijken van deze termijn – waardoor het opzeggingsbesluit in 

rechtspersonenrechtelijke zin onaantastbaar was geworden – in de weg stond aan de vordering 

tot schadevergoeding. Naast dit procesrechtelijke aspect betrof de materieelrechtelijke vraag 

of – naast de normen van de redelijkheid en billijkheid in het rechtspersonenrecht – ook nog 

ruimte bestaat voor de norm van de maatschappelijke zorgvuldigheid.  

Wat het procesrechtelijk aspect betreft, oordeelt de Hoge Raad dat een vordering tot 

vernietiging van een besluit tot doel heeft het besluit aan te tasten. Een vordering tot 

schadevergoeding heeft echter een ander doel, namelijk “vergoeding van schade die de eiser 

lijdt door de handeling waartoe is besloten”. De rechtsgevolgen lopen uiteen. Omdat de 

vordering tot schadevergoeding geen verandering aanbrengt in de rechtspersonenrechtelijke 

verhoudingen binnen de rechtspersoon, blokkeert de vervaltermijn van artikel 2:15 BW deze 

niet. Hierbij wijst annotator Van Vught ook nog op artikel 3:52 BW betreffende de 

bevoegdheid tot het vernietigen van rechtshandelingen: de daarin genoemde verjaringstermijn 

in het vermogensrecht staat evenmin in de weg aan het instellen van een vordering uit hoofde 

van wanprestatie of onrechtmatige daad.  

Wat de materieelrechtelijke kant betreft, is het onderscheid van belang tussen enerzijds de 

rechtspersonenrechtelijke normen van de redelijkheid en billijkheid zoals verwoord in artikel 

2:8 BW en anderzijds de maatschappelijke zorgvuldigheidsnorm die onder andere is verwoord 

in artikel 6:162 BW. Het gaat daarbij om open normen die moeten ingevuld aan de hand van 
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de omstandigheden van het geval. Annotator Van Schilfgaarde merkt op dat bij het instellen 

van een vordering tot vergoeding van schade in het midden kan worden gelaten of het besluit, 

op zichzelf genomen, geldig is. 

Ofschoon in deze casus geen sprake was van betrokkenheid van een kerkgenootschap, lijkt 

mij dit arrest ook voor kerkgenootschappen van belang. Op grond van artikel 2:2 lid 2 BW 

kan titel 2.1 BW immers van overeenkomstige toepassing zijn op kerkgenootschappen. De 

norm van artikel 2:8 BW kan dan ook een zekere betekenis voor kerkgenootschappen hebben. 

Daarbij zij opgemerkt dat de daarin genoemde normen van redelijkheid en billijkheid mijns 

inziens zullen moeten worden ingevuld met het kerkelijk recht en dat binnen het betreffende 

kerkgenootschap ongeschreven normen en gebruiken gelden. Een besluit van een orgaan van 

een kerkgenootschap kan dan op grond van het – zowel kerkelijk als wereldlijk – recht 

onaantastbaar zijn, maar dat staat niet in de weg aan een vordering uit hoofde van 

onrechtmatige daad. 

 

Mijns inziens betekent het bovenstaande dat een onderscheid moet worden gemaakt 

tussen enerzijds de rechtspositionele besluiten zelf, zoals schorsing en ontslag, en anderzijds 

de gevolgen van die besluiten.  

 

Die gevolgen kunnen bijvoorbeeld zijn schade in materiële of immateriële zin. De 

burgerlijke rechter zou dan in beginsel het besluit van het kerkgenootschap omtrent de 

rechtspositie moeten respecteren, mits dat besluit voldoet aan de fundamentele beginselen van 

procesrecht en naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar is. Voor de 

goede orde zij opgemerkt dat de burgerlijke rechter ten aanzien van de toetsing van het 

gewraakte besluit zélf in beginsel pas aan zet is als eerst een eventueel aanwezige kerkelijke 

rechtsgang is doorlopen: het door hem te toetsen besluit van het kerkgenootschap is dan de 

eindbeslissing die in het kader van de kerkelijke rechtsgang is genomen door bijvoorbeeld een 

kerkelijke geschillencommissie. 

Omdat de betrokken bedienaar van een geestelijk ambt door het gewraakte 

rechtspositionele besluit schade kan lijden, kan de burgerlijke rechter een eventuele vordering 

tot schadevergoeding meer inhoudelijk beoordelen. De rechtmatigheid van het kerkelijk 

besluit in rechtspersonenrechtelijke zin staat daaraan niet in de weg. 

Dat de rechtmatigheid van een besluit dat leidt tot schade bij een justitiabele in beginsel niet 

in de weg staat aan de verplichting tot schadevergoeding van degene die het besluit nam, is 

overigens breder in het recht erkend. Zo is een parallel te trekken met het in het bestuursrecht 

ontwikkelde leerstuk van nadeelcompensatie.
740

 Vertaald naar kerkgenootschappen leidt ook 

deze benadering tot de conclusie dat een rechtmatig besluit van een kerkgenootschap omtrent 

de rechtspositionele status van een bedienaar van een geestelijk ambt toch tot gevolg kan 

hebben dat het kerkgenootschap het daardoor ontstane onevenredige nadeel bij de betrokkene 

moet vergoeden. Het door het kerkgenootschap kennelijk groter geachte eigen belang bij 

handhaving van de eigen deelrechtsorde leidt dan immers tot het rechtspositionele besluit dat 

voor de betrokkene onevenredig grote consequenties kan hebben. 

                                                 
740

 Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male, Hoofdstukken van bestuursrecht, 16
e
 druk, Deventer: Kluwer 2014, p. 

769 e.v. 



210 

 

In beginsel kan iemand die door een – al dan niet rechtmatig – besluit van een 

kerkgenootschap schade heeft geleden dus een vordering tot schadevergoeding instellen bij de 

burgerlijke rechter. Als de benadeelde partij tevens kerklid of anderszins gebonden is aan het 

kerkelijk statuut, kan onder omstandigheden de bevoegdheid tot het beslechten van dit 

privaatrechtelijke geschil op grond van het kerkelijk statuut echter zijn opgedragen aan 

bijvoorbeeld een kerkelijk rechtsprekend college. In een dergelijke situatie is mijns inziens 

sprake van een arbitrage- of bindend adviesbeding, waardoor dat kerkelijk college, bij 

uitsluiting van de burgerlijke rechter, bevoegd is een beslissing hieromtrent te nemen. Of dat 

aan de orde is, zal het kerkelijk statuut moeten uitwijzen. Ook dan zal overigens nog steeds 

ruimte zijn voor een – zij het zeer marginale – beoordeling door de burgerlijke rechter.  

 

9.3.2 Het geestelijk ambt juridisch geduid: een arbeidsovereenkomst? 

 

In de rechtspraak is de vraag hoe de relatie tussen een bezoldigde ambtsdrager en het 

kerkgenootschap juridisch moet worden gekwalificeerd meermaals aan de orde geweest. Uit 

oudere jurisprudentie blijkt dat de rechter bij de beoordeling van de verhouding tussen een 

bezoldigde ambtsdrager en diens kerkgenootschap veelvuldig uitging van een overeenkomst 

sui generis.
741

 In de literatuur en latere jurisprudentie lijkt echter sprake te zijn van een 

tendens waarbij de verbintenissen tussen kerkelijke ambtsdragers en het kerkgenootschap als 

arbeidsovereenkomsten in de zin van het Burgerlijk Wetboek kunnen worden gekwalificeerd 

of als een dubbele rechtsbetrekking, te weten een kerkrechtelijke en daarnaast een 

arbeidsrechtelijke betrekking. 

 

Titel 7.10 BW is wetgeving in formele zin. Het is een algemene regeling en bevat 

grotendeels dwingendrechtelijke bepalingen die veelal de bescherming van de werknemer 

beogen. In artikel 7:610 lid 1 BW wordt omschreven wat als arbeidsovereenkomst kan 

worden aangemerkt.
742

 De hieruit af te leiden vier criteria die noodzakelijk zijn voor het 

aannemen van een arbeidsovereenkomst, zijn: 1) de aanwezigheid van een gezagsverhouding, 

2) dat men zich heeft verplicht om arbeid te verrichten, 3) dat dit gedurende een zekere tijd 

gebeurt en 4) dat hiervoor loon wordt betaald. Op grond van het arrest Groen/Schoevers 

dienen deze elementen in hun onderlinge samenhang te worden bezien, waarbij de bedoeling 

van partijen, mede in aanmerking nemend hoe zij feitelijk uitvoering hebben gegeven aan hun 

arbeidsverhouding en de manier waarop zij daaraan inhoud hebben gegeven, van bijzonder 

belang is. Niet één enkel kenmerk is dus beslissend, ook speelt bijvoorbeeld hun 

maatschappelijke positie een rol.
743

 Verder is van belang dat de wetgever in artikel 7:610 lid 2 

BW in geval van samenloop voorrang toekent aan de toepasselijkheid van de bepalingen van 

Boek 7.10 BW, boven eventuele andere toepasselijke regimes. Het andere regime is blijkens 

deze bepaling slechts aanvullend van toepassing. Het bewijsvermoeden in artikel 7:610a BW 
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zorgt er vervolgens voor dat, indien sprake is van arbeid verricht ten behoeve van een ander 

tegen een beloning gedurende een zekere periode, reeds wordt vermoed dat dit op grond van 

een arbeidsovereenkomst is gedaan.  

 

In de afgelopen 25 jaar hebben verschillende rechterlijke instanties zich uitgelaten 

over de vraag of een bedienaar van een geestelijk ambt al dan niet (mede) werkzaam was op 

basis van een arbeidsovereenkomst. Zo boog de Hoge Raad zich in 1991 in het zogenoemde 

Kruis-arrest over de aard van de rechtsverhouding tussen ds. Kruis en de Christelijke 

Gereformeerde Kerk te ’s-Hertogenbosch, alwaar ds. Kruis in 1974 was bevestigd als 

predikant.
744

 Daarbij liet de Hoge Raad het oordeel van de Rechtbank ’s-Hertogenbosch in 

stand, dat als volgt luidde:  

 

“De rechtbank stelt voorop dat de beginselen van vrijheid van godsdienst en 

scheiding van Kerk en Staat met zich mede brengen dat uiterste terughoudendheid 

geboden is bij het toepasselijk verklaren van regelingen van materieel burgerlijk 

recht op de rechtsverhoudingen tussen de verschillende organen en onderdelen van 

een kerkgenootschap. De regeling van dergelijke verhoudingen in het eigen statuut 

van een kerkgenootschap wordt veelal in hoge mate bepaald door aspecten van 

leerstellig karakter die een vaak eeuwenlange ontwikkeling hebben doorgemaakt. 

Het resultaat daarvan doet zich vaak voor als een voor leken moeilijk te 

doorgronden weefsel waarin die verhoudingen op subtiele wijze zijn vervlochten. 

Het in dergelijke verhoudingen oordelen met toepassing van burgerlijk recht houdt 

licht het gevaar in zich, dat daarbij tevens wordt ingegrepen in en een oordeel 

wordt gegeven over de leerstellingen die aan het eigen statuut van het 

kerkgenootschap ten grondslag hebben gelegen.” 

 

Voor de vraag of sprake was van een gezagsverhouding – en daarmee van een 

arbeidsovereenkomst – tussen ds. Kruis en het kerkgenootschap, achtte de rechtbank van 

belang dat ds. Kruis voor het leven was benoemd, geacht werd tucht uit te oefenen over de 

gemeente en de gemeente niet zelfstandig bevoegd was de rechtsverhouding met ds. Kruis op 

te zeggen. Deze omstandigheden vormden contra-indicaties voor het aannemen van een 

gezagsverhouding. Aldus werd geen arbeidsovereenkomst aangenomen.  

 

In 1994 wees de Hoge Raad een arrest over de rechtsverhouding tussen imam 

Zerbouhi en de moskee waarbij hij werkzaam was (beter bekend als het Imam II-arrest).
745 

In 

deze zaak ging het niet om een kerkgenootschap, maar om een islamitische 

geloofsgemeenschap die de rechtsvorm van een stichting had gekozen. Daarbij had de 

rechtbank overwogen dat imam Zerbouhi zijn functie als imam diende uit te oefenen in 

onderworpenheid aan het gezag van de Koran en dat dus op dat vlak geen gezagsverhouding 

bestond tussen hem en de stichting. De Hoge Raad overwoog hierover dat het niet bestaan van 

een gezagsverhouding op dit punt, voor het overige een gezagsverhouding niet hoeft uit te 
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sluiten. Daarbij hechtte de rechter belang aan andere omstandigheden, zoals het – weliswaar 

ten onrechte – gegeven ontslag door de stichting, het ontvangen loon en de verplichting 

werkzaamheden te verrichten in de functie van imam gedurende een vast aantal maanden per 

jaar. Ook het geestelijke karakter van de functie van imam staat niet in de weg aan een 

gezagsverhouding. Hierbij benadrukte de Hoge Raad dat het niet onderworpen zijn aan 

instructies ter zake van de godsdienstige aspecten van de taak (het ontbreken van een 

materiële gezagsverhouding), niet uitsluit dat ten aanzien van de overige aspecten zoals 

vakantiedagen, werktijden en dergelijke wél sprake kan zijn van een gezagsverhouding (te 

weten een formele gezagsverhouding) en dus van een arbeidsovereenkomst. Ten aanzien van 

de grief dat sprake zou zijn van een ongeoorloofde inmenging van de overheid in de interne 

aangelegenheden van een godsdienstige gemeenschap, overwoog de Hoge Raad dat een 

geloofsgemeenschap diegene die een geestelijk ambt bekleedt met onmiddellijke ingang van 

zijn godsdienstige taken kan ontheffen, hoewel de arbeidsovereenkomst dan nog kan 

voortduren. Daaruit blijkt dat de Hoge Raad een dubbele rechtsbetrekking veronderstelde. 

 

Oberman stelt naar aanleiding van dit arrest vast dat in het algemeen zal worden 

aangenomen dat sprake is van een arbeidsovereenkomst tussen de geestelijke en het 

kerkgenootschap.
746

 De voor de kwalificatie als arbeidsovereenkomst vereiste vaststelling van 

een gezagsverhouding wordt immers ruim geïnterpreteerd. Hij tekent daarbij wel aan dat, 

gelet op de bijzondere positie van kerkgenootschappen, ook de interne regels van het 

kerkgenootschap van groot belang zijn bij de beoordeling van de vraag of sprake is van een 

gezagsverhouding. Rood geeft voorts aan dat op het algemene uitgangspunt dat een 

gezagsverhouding snel mag worden aangenomen, een uitzondering wordt gemaakt voor 

beoefenaars van een godsdienstig ambt.
747

 Rood acht het “misschien wel typerend” voor ons 

(dominees)land dat de rechter moeite heeft te aanvaarden dat een beoefenaar van een 

godsdienstig ambt in dienst kan zijn van een kerkgenootschap. In het Imam II-arrest blijkt die 

moeite volgens Rood uit de overweging dat de werknemer met onmiddellijke ingang van zijn 

taken kan worden ontheven. Rood geeft aan dat die regel voor statutaire directeuren van 

naamloze of besloten vennootschappen in de wet is vastgelegd, maar dat dit niet het geval is 

voor geestelijke ambtsdragers. Hij meent dat de vrijheid van godsdienst niet als basis voor 

zo’n maatregel kan dienen. Een rechtsbasis daarvoor acht hij dan ook afwezig en bovendien 

meent hij dat een dergelijke maatregel onnodig is. Het kerkgenootschap kan de geestelijke 

ambtsdrager zijns inziens immers met onmiddellijke ingang ontslaan, al is het 

kerkgenootschap dan wel schadeplichtig.
748

 

 

De uitspraak van de Rechtbank Utrecht in de zaak Muler/Provinciaal Bestuur van de 

Europese Continentale Provincie van de Broeder-Uniteit ligt in lijn met het Imam II-arrest.
749

 

In 1999 deed de Rechtbank Utrecht in een geschil tussen predikant Muler en het Provincaal 

Bestuur van de Broeder-Uniteit uitspraak over de juridische status van hun rechtsverhouding. 
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In de overeenkomst was bepaald dat geen sprake was van een arbeidsovereenkomst. In de 

toepasselijke kerkorde waren echter diverse bepalingen opgenomen waaruit bleek dat aan de 

predikant – ook op godsdienstig vlak – instructies konden worden gegeven en dat hij ook kon 

worden ontslagen. Daaruit leidde de rechtbank af dat sprake was van een gezagsverhouding 

en daarmee van een arbeidsovereenkomst. 

In 2005 heeft het Gerechtshof Leeuwarden in de zaak Brouwer/De Schutse een arrest 

gewezen in een geschil tussen een voorganger en de Baptistengemeente waar hij voordien 

werkzaam was.
750

 De Baptistengemeente wilde de band met de voorganger beëindigen. De 

voorganger stelde dat sprake was van een arbeidsovereenkomst en vorderde doorbetaling van 

loon. De Baptistengemeente betwistte dat. De voorzieningenrechter in de Rechtbank Assen 

wees de vordering van de voorganger toe. In hoger beroep stelde het hof voorop dat de vraag 

of sprake is van een arbeidsovereenkomst moet worden beantwoord aan de hand van het 

binnen de kerkelijke gemeente, alsook het binnen het kerkverband geldende, kerkelijk 

(geschreven dan wel ongeschreven) recht. Het hof gaf aan dat de van toepassing zijnde 

statuten en het huishoudelijk reglement niet een arbeidsovereenkomst uitsloten of anderszins 

als principieel onaanvaardbaar afwezen. Ook overwoog het hof dat – indien een 

kerkgenootschap toepasselijkheid van het arbeidsrecht afwijst – de rechter dit niet zonder 

meer hoeft te respecteren. Aan een dergelijk standpunt dient een kerkelijk-theologische 

opvatting ten grondslag te liggen en ook dan is nog niet op voorhand de juistheid van die 

stelling gegeven. Verder overwoog het hof dat het geestelijk-godsdienstig karakter, van de 

door een voorganger ten behoeve van de gemeente verrichte arbeid in zijn algemeenheid niet 

een beletsel vormt om de rechtsverhouding als een arbeidsovereenkomst te kwalificeren. Het 

hof wees het beroep van de Baptistengemeente af en liet het vonnis van de 

voorzieningenrechter in stand.
751

 

 

Naar aanleiding van de ontwikkelingen in de jurisprudentie stelt Zondag in zijn oratie 

dat het arbeidsrecht voldoende flexibiliteit heeft om ook voor kerkgenootschappen 

‘maatwerk’ te leveren.
752

 Hij is echter ook van mening dat indien kerkgenootschappen en 

voorgangers dat wensen, zij de toepasselijkheid van het arbeidsrecht moeten kunnen 

uitsluiten. Zo zou voor kerkgenootschappen de mogelijkheid moeten blijven bestaan om geen 

arbeidsovereenkomst te sluiten met hun geestelijken. Daarom moet doorslaggevende 

betekenis worden toegekend aan de partijbedoelingen. Als partijen geen arbeidsovereenkomst 

willen sluiten, kunnen zij beter hun rechtsverhouding vastleggen in een 

arbeidsvoorwaardenregeling die niet te veel gelijkenis vertoont met het reguliere arbeidsrecht. 

Dan vermijdt men zo veel mogelijk dat de rechter toch het arbeidsrecht zou toepassen.
753

 

In een eerdere bijdrage stelt Zondag dat het arbeidsrecht niet in tegenspraak hoeft te zijn met 

het geestelijk karakter van het kerkelijk ambt. De juridische constructie van een 

                                                 
750

 Hof Leeuwarden 19 oktober 2005, ECLI:NL:GHLEE:2005:AU4708, JAR 2005/269. 
751

 Voor meer achtergronden: zie P.T. Pel, Geestelijken in het recht. De rechtspositie van geestelijke 

functionarissen in het licht van het eigen recht van kerken en religieuze gemeenschappen in de Nederlandse 

rechtsorde (diss. Groningen), Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2013, p. 426-430. 
752

 W.A. Zondag, De grenzen van het arbeidsrecht, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2004, p. 36. 
753

 W.A. Zondag, ‘De rechtspositie van de predikant’, in: F.T. Oldenhuis (red.), Predikant tussen baan en ambt?, 

Heerenveen: Protestantse Pers 2007, p. 54-55.  



214 

 

arbeidsovereenkomst kan hiervoor worden gebruikt. De beginselen en rationes van het 

arbeidsrecht en kerkrecht “bijten elkaar niet”, aldus Zondag.
754

  

 

Jansen en Loonstra stellen om te beginnen dat de Hoge Raad in het arrest 

Groen/Schoevers duidelijk heeft gemaakt dat de partijbedoeling centraal staat, daarbij mede in 

aanmerking nemend hoe partijen feitelijk uitvoering hebben gegeven aan hun 

arbeidsverhouding en hoe zij daaraan inhoud hebben gegeven.
755

 Vervolgens geven zij aan dat 

het inmiddels heersende leer lijkt te zijn, dat een geestelijke op basis van een 

arbeidsovereenkomst arbeid verricht. Daarbij citeren zij uit het Imam II-arrest en het vonnis 

van de kantonrechter inzake Den Boer/CGK.
756

 Beiden wijzen op het door Zondag gemaakte 

onderscheid tussen enerzijds de kerkrechtelijke verhouding die wordt beheerst door het 

kerkrecht en anderzijds de arbeidsverhouding die wordt beheerst door het arbeidsrecht. 

Verder maken beiden een onderscheid ten aanzien van de betekenis van het begrip ‘in dienst 

van’. Hierbij onderscheiden zij enerzijds het formele gezagsbegrip dat ziet op de inbedding 

van de arbeidsrelatie in de arbeidsorganisatie, de zogenoemde ‘organisatorische benadering’. 

Anderzijds is er het materiële gezagsbegrip, dat ziet op de instructiebevoegdheid van de 

werkgever jegens de werknemer, de zogenoemde ‘relationele benadering’. Zij stellen daarbij 

dat de gezagsverhouding primair dient te worden uitgelegd aan de hand van het formele 

gezagscriterium. De kantonrechter in de zaak De Boer/CGK draaide weliswaar de door de 

Hoge Raad gehanteerde benadering om door eerst de feitelijke uitvoering van de 

overeenkomst te beoordelen en pas daarna de partijbedoeling, toch stemmen Jansen en 

Loonstra met het (overigens door het hof vernietigde) vonnis van de kantonrechter in. 

 

Van der Ploeg geeft aan dat de rechtsverhouding tussen de predikant en het 

kerkgenootschap een tweeledig karakter heeft.
757

 Enerzijds is sprake van een kerkrechtelijke 

band die wordt beheerst door het kerkelijk statuut en anderzijds van een arbeidsovereenkomst 

die wordt beheerst door Boek 7.10 BW.
758

 Van der Ploeg meent dat toepassing van het 

arbeidsrecht op de predikant en het kerkgenootschap – met uitzondering van de regeling 

inzake gelijke behandeling van mannen en vrouwen – niet problematisch hoeft te zijn. Het 

privaatrechtelijke arbeidsrecht kan doorgaans gewoon worden toegepast of ziet op kwesties 

die binnen kerkgenootschappen niet of nauwelijks aan de orde zijn, zoals de regeling omtrent 

overgang van ondernemingen.
759

 Kerkgenootschappen drijven immers geen ondernemingen. 

In casu ziet Van der Ploeg alleen een probleem bij de bepalingen over het einde van de 

overeenkomst. Dat sprake is van een dubbele rechtsbetrekking, hoeft zijns inziens niet op 

problemen te stuiten. Dit komt ook voor bij naamloze en besloten vennootschappen en hun 
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bestuurders. Aldus zou toepassing van het arbeidsrecht op de rechtsverhouding met de 

voorganger, mits met erkenning van het kerkrechtelijk karakter van de rechtsverhouding, 

nauwelijks problemen hoeven op te leveren. Meer in algemene zin merkt hij op dat de 

verhouding tussen een voorganger en een geloofsgemeenschap ook kan worden geduid als 

een dubbele rechtsbetrekking, bestaande uit een kerkrechtelijke en een arbeidsrechtelijke 

band.
760

 

 

Pel geeft aan dat meerdere auteurs voorbijgaan aan een voorvraag, namelijk of bij de 

duiding van de rechtsverhouding tussen kerkgenootschappen en bedienaars van een geestelijk 

ambt wel sprake is van een overeenkomst. Hij maakt hierbij onderscheid tussen consensus en 

contract. Hij wijst erop dat een meerzijdige rechtshandeling niet impliceert dat ook sprake is 

van een overeenkomst. Hij noemt daarbij als voorbeelden een besluit van een vergadering, het 

toetreden als lid tot een vereniging en de oprichting van een kerkgenootschap of 

vereniging.
761

 Zijns inziens is een arbeidsovereenkomst binnen de kerk pas aan de orde als ten 

eerste een overeenkomst wordt aangenomen en ten tweede die overeenkomst tevens kan 

worden gekwalificeerd als een arbeidsovereenkomst.
762

 Wat betreft zijn opvatting dat tussen 

een geestelijke en het kerkgenootschap waaraan hij is verbonden geen overeenkomst hoeft te 

bestaan, ben ik van mening dat dit niet juist is. In tegenstelling tot Duitsland waar 

kerkgenootschappen een publiekrechtelijke status kunnen hebben met daarbij de mogelijkheid 

van het vormgeven van kerkeigen rechtsbetrekkingen analogisch aan het ambtenarenrecht, 

kent Nederland dat niet. Kerkgenootschappen moeten in Nederland dus gebruikmaken van de 

mogelijkheden die het privaatrecht biedt en dat zijn er veel. Zo heeft een kerkgenootschap de 

vrijheid om een geheel eigen, van het arbeidsrecht afwijkende, rechtspositieregeling in het 

leven te roepen. Dat behoort tot de kerkeigen vrijheid van bestuur en inrichting. Die regeling 

kan echter niet eenzijdig worden opgelegd. Daarvoor is instemming nodig van de betrokken 

geestelijke. Mede omdat het kerkgenootschap enerzijds en de geestelijke anderzijds beogen 

een verbintenis aan te gaan die voor beide rechten en plichten in het leven roept, is sprake van 

een overeenkomst. De inhoud van die overeenkomst kan overigens geheel uit kerkrechtelijke 

rechten en verplichtingen bestaan.  

 

In de literatuur en jurisprudentie komt het beeld naar voren dat een geestelijk 

ambtsdrager – deze moet worden onderscheiden van bijvoorbeeld een kloosterling waarbij de 

gezagsrelatie blijkens jurisprudentie veelal voortvloeit uit het organisatorisch verband
763

 – 

ook op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaam kan zijn binnen een 

geloofsgemeenschap. Het geestelijk karakter van zijn werkzaamheden sluit voor de overige 
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aspecten van de arbeidsverhouding een gezagsrelatie niet per definitie uit. Daarbij is de 

rechtsfiguur van de dubbele rechtsbetrekking, zoals die ook voorkomt bij bezoldigde 

bestuurders van vennootschappen, bruikbaar. Naast een arbeidsovereenkomst is dan ook 

sprake van een kerkrechtelijke band. Als laatstgenoemde band wegvalt, bijvoorbeeld door 

ontslag, eindigt in beginsel ook de arbeidsovereenkomst. Dit laat mijns inziens onverlet de 

mogelijkheid voor kerkgenootschappen om een geheel eigen rechtspositieregeling te 

ontwerpen, waardoor het arbeidsrecht wordt uitgesloten. 

 

Per saldo hebben het kerkgenootschap en de bij hem werkzame bedienaar van een 

geestelijk ambt dus drie mogelijkheden. De eerste mogelijkheid is dat men op kerkrechtelijk 

vlak niets regelt en kiest voor een benoemde overeenkomst zoals de overeenkomst van 

opdracht of arbeidsovereenkomst. Er is dan sprake van een enkelvoudige juridische band 

tussen beide, te weten de benoemde overeenkomst.  

 

De tweede mogelijkheid is dat beide kiezen voor een overeenkomst sui generis, 

waarbij een rechtspositieregeling wordt overeengekomen waarin bijvoorbeeld het arbeidsrecht 

geheel wordt uitgesloten. Dit betreft dan een eigensoortige, geheel door het kerkrecht 

beheerste rechtspositieregeling. Deze regeling moet de rechtspositie bij voorkeur wel 

uitputtend regelen en ook zal aan een dergelijke keuze in beginsel een kerkelijk-theologische 

opvatting of uitgangspunt ten grondslag moeten liggen, anders kan de rechter alsnog de 

verbintenis als een arbeidsovereenkomst kwalificeren.
764

 Er moet duidelijk sprake zijn van 

een onderdeel van het kerkelijk statuut dat de regel van artikel 7:610 lid 2 BW opzijzet. 

 
De derde mogelijkheid betreft de dubbele rechtsbetrekking. Daarbij is sprake van 

zowel een kerkrechtelijke band waarin specifiek kerkelijke rechten en plichten zijn 

opgenomen als van een arbeidsrechtelijke band. Bij deze dubbele rechtsbetrekking lopen 

kerkelijk recht en burgerlijk recht naast elkaar, elk met eigen effect. In de praktijk zal 

doorgaans worden gestreefd naar zo veel mogelijk samenloop van beide, al zal dat bij 

bijvoorbeeld ontslag vaak niet lukken. Van der Ploeg verkent naar aanleiding van bezwaren 

die kennelijk in kerkelijke kring leven tegen de gedachte dat een geestelijke (ook) werkzaam 

zou zijn op basis van een arbeidsovereenkomst de mogelijkheid of binnen ons rechtssysteem 

een rechtsverhouding tussen predikant en kerk past die geheel door kerkelijk recht en niet 

door burgerlijk recht wordt beheerst.
765

 Ten opzichte van zijn hierboven genoemde bijdrage 

verlegt hij daarbij het accent naar de vraag of kerkgenootschappen, indien zij dat wensen, een 

kerkelijke rechtspositieregeling kunnen treffen waarbij toepasselijkheid van het arbeidsrecht 

wordt uitgesloten. Daarbij gaat hij onder meer in op de vraag of een kerkgenootschap 

eenzijdig een rechtspositieregeling kan opstellen die door de predikant – bijvoorbeeld bij 

aanvaarding van een beroep – wordt aanvaard. Vanuit het privaatrecht bestaan tegen een 

dergelijke regeling zijns inziens geen bezwaren. Het is zijns inziens dan ook onjuist om, 
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indien van zo een het arbeidsrecht uitsluitende rechtspositieregeling sprake is, toch te 

concluderen tot de aanwezigheid van een arbeidsovereenkomst.  
 

9.3.3 De geestelijke sociaal verzekerd?  

 

In de hierboven genoemde bijdrage besteedt Van der Ploeg aandacht aan het belang 

van de kwalificatie als werknemer in de zin van de sociale verzekeringen.
766

 Als een 

kerkgenootschap besluit om de rechtsverhouding met haar geestelijken niet vorm te geven als 

een arbeidsovereenkomst, zijn de werknemersverzekeringen daarop in beginsel evenmin van 

toepassing. Het kerkgenootschap zal dan zelf voorzieningen moeten hebben getroffen voor de 

risico’s van ziekte en werkloosheid, tenzij de betrokken kerkelijk ambtsdrager daarvan zelf 

bewust heeft afgezien.  

 

Overigens wijst Van der Ploeg nog op een mogelijkheid om dit probleem op te lossen, 

waardoor enerzijds de geestelijken wél zijn verzekerd en anderzijds geen sprake is van een 

arbeidsovereenkomst tussen hen en het kerkgenootschap waaraan zij zijn verbonden. Deze 

oplossing zou zijn dat de wetgever diegenen “die arbeid van overwegend geestelijke aard 

verrichten” gelijk zou stellen met werknemers voor zover dit de sociale verzekeringen betreft. 

Artikel 2 lid 3 Pensioenwet kent de mogelijkheid om ook groepen niet-werknemers onder de 

werking van deze wet te brengen. Pel wijst erop dat in de parlementaire behandeling ook 

aandacht is geweest voor de positie van kerkgenootschappen en geestelijke ambtsdragers.
767

 

Mijns inziens is er veel voor te zeggen om dergelijke wetgeving ook op kerkgenootschappen 

en geestelijke ambtsdragers van toepassing te laten zijn. De schaalgrootte van de meeste 

kerkgenootschappen maakt het voor hen praktisch niet meer uitvoerbaar en niet meer 

verantwoord om hiervoor eigen voorzieningen te financieren. Het risico op een meer dan 

gemiddeld beroep op dergelijke fondsen vanwege arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of 

pensioenen kan dan beter worden gespreid. Zelfs een groot kerkgenootschap als de PKN heeft 

de voorheen eigen pensioenvoorziening ondergebracht bij het grote, niet-kerkelijk gebonden, 

Pensioenfonds Zorg en Welzijn.
768

 

 

Het onderscheid tussen het begrip ‘dienstbetrekking’ in de zin van de 

werknemersverzekeringen en het begrip ‘arbeidsovereenkomst’ in de zin van artikel 7:610 

BW, biedt mijns inziens mogelijkheden om enerzijds recht te doen aan de vrijheid van 

kerkgenootschappen om de verbintenissen met hun ambtsdragers naar eigen (theologische) 

inzichten juridisch vorm te geven in bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst of een 

overeenkomst sui generis en anderzijds om een goed sociaal vangnet te creëren. Het begrip 
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‘dienstbetrekking’ heeft in het socialeverzekeringsrecht immers een zelfstandige betekenis en 

is ruimer dan in het civiele recht.
769

  

 

Door het zogenoemde ‘Rariteitenbesluit’ zijn onder het begrip ‘dienstbetrekking’ 

bijvoorbeeld ook thuiswerkers, musici en beroepssporters geschaard.
770

 Momenteel wordt in 

artikel 8 lid 1 sub d Rariteitenbesluit de arbeidsverhouding van personen die arbeid van 

overwegend geestelijke aard verrichten echter expliciet uitgesloten van het begrip 

dienstbetrekking. Omdat de overheid een bij de Grondwet vastgelegde taak heeft ten aanzien 

van de bestaanszekerheid van de bevolking, zou zij zich op deze grond bevoegd kunnen 

achten om gedeelten van regelgeving van de sociale zekerheid ook van toepassing te laten zijn 

op de verhoudingen tussen kerkgenootschappen en bezoldigde ambtsdragers.
771

 Zo is 

denkbaar dat de verhouding van de geestelijke ambtsdrager tot zijn kerkgenootschap al dan 

niet door middel van het ‘Rariteitenbesluit’ als (fictieve) dienstbetrekking wordt 

gekwalificeerd, waardoor kerkelijke ambtsdragers kunnen vallen onder de 

werknemersverzekeringen. Zij zijn dan daarvoor verplicht verzekerd. Mijns inziens zou een 

dergelijke regeling als vangnet kunnen dienen voor kerkgenootschappen die niets voor hun 

bezoldigde ambtsdragers hebben kunnen (bijvoorbeeld vanwege hun geringe omvang) of 

willen regelen. Die kerkgenootschappen hebben dan overigens de keuze om voor enkele 

werknemersverzekeringen eigenrisicodrager te worden; zij kunnen dan bepaalde risico’s bij 

een particuliere verzekeraar verzekeren.
772

  

Het lijkt mij wel wenselijk dat kerkgenootschappen die bijvoorbeeld om voor hen moverende 

(theologische) redenen voor hun bezoldigde ambtsdragers zelf regelingen of voorzieningen 

hebben getroffen, deze mogelijkheid behouden. In het Rariteitenbesluit zou een hierop 

toegesneden regeling kunnen worden opgenomen, die erop neerkomt dat de 

arbeidsverhouding van bedienaars van een geestelijk ambt als dienstbetrekking wordt 

beschouwd, tenzij het kerkgenootschap heeft gekozen voor een andere regeling van de 

rechtspositie. Het staat de kerkgenootschappen dan vrij te kiezen óf voor een eigen 

rechtspositieregeling (waarmee men dan de vrijheid van inrichting en bestuur maximaal 

benut, waaronder ook de rechtsverhoudingen met de geestelijk ambtsdragers vallen), óf voor 

het aanvaarden van de socialezekerheidswetgeving. In het tweede geval heeft men, zeker als 

sprake is van een kleiner kerkgenootschap, toch een sociaal vangnet waarop in situaties van 

werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en ziekte een beroep kan worden gedaan. Daarbij is 

bovendien sprake van een – zij het beperkte – keuzevrijheid: een kerkgenootschap kan als 

eigenrisicodrager worden aangemerkt voor bepaalde werknemersverzekeringen. Aldus wordt 

zowel recht gedaan aan het belang van geestelijken bij een rechtspositie met voldoende 
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sociale waarborgen, als aan het beginsel dat kerkgenootschappen vrij zijn hun interne 

aangelegenheden naar eigen inzichten te regelen.  

 

9.4 Afsluiting 

 

In de inleiding kwam de vraag naar voren in hoeverre een kerkelijk ambtsdrager 

werkzaam is op basis van een arbeidsovereenkomst. Deze vraag kan niet enkel beantwoord 

worden aan de hand van de criteria van artikel 7:610 BW. Aan kerkgenootschappen komt 

namelijk een ruime mate van vrijheid toe bij de vormgeving van de rechtspositie van de 

kerkelijk ambtsdrager. Deze vrijheid is te herleiden tot het beginsel van de scheiding van kerk 

en staat, dat voortvloeit uit de grondwettelijk gewaarborgde vrijheid van godsdienst (artikel 6 

Gw). Een onderdeel van dit beginsel – dat onder meer in artikel 7:671 lid 1 sub f BW is 

gecodificeerd – is dat de overheid zich onthoudt van bemoeienis op dit vlak.  

Indien een kerklid, bijvoorbeeld een bedienaar van een geestelijk ambt, een besluit van een 

kerkelijk orgaan wil aanvechten, kan hij dat in beginsel voorleggen aan de burgerlijke rechter, 

zo volgt uit de artikelen 17 en 112 Gw. Indien echter sprake is van een partijen bindende 

kerkelijke rechtsgang die ook voldoet aan de fundamentele beginselen van een behoorlijke 

procesorde, moet eerst die kerkelijke rechtsgang worden gevolgd: als dat niet is gebeurd, 

wordt de eisende partij in beginsel niet-ontvankelijk verklaard. Als de kerkelijke rechtsgang 

geen mogelijkheid kent om een spoedvoorziening te verkrijgen, mag overigens de civiele 

voorzieningenrechter een voorziening geven. Zo kan de burgerlijk rechter bijvoorbeeld een 

vanwege het kerkgenootschap genomen schorsingsbesluit opheffen. 

 

Als de kerkelijke rechtsgang geheel is doorlopen, kan de eindbeslissing door de 

burgerlijke rechter worden getoetst. Deze toetsing is marginaal en vindt plaats op een wijze 

analogisch aan de toetsing van een vaststellingsovereenkomst. De rechter kan de 

eindbeslissing dan vernietigen als de inhoud of wijze van totstandkoming daarvan in de 

gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. 

Naar mijn mening moet hierbij onderscheid worden gemaakt tussen enerzijds besluiten die 

zien op de vaststelling van een rechtsverhouding binnen het kerkgenootschap en anderzijds de 

gevolgen van dergelijke besluiten. Bij die gevolgen kan het bijvoorbeeld gaan om schade 

waarvan de benadeelde vergoeding wenst. Bij de besluiten zelf kan het gaan om besluiten 

omtrent de rechtspositie, zoals de losmaking van een predikant. De toetsingsruimte ten 

aanzien van die besluiten zelf is voor de burgerlijke rechter zeer beperkt. De normen van 

artikel 6 EVRM zijn in beginsel niet van toepassing. De burgerlijke rechter kan slechts toetsen 

aan fundamentele normen van Nederlands recht, zoals de goede trouw, misbruik van een 

bevoegdheid voor een ander doel dan waarvoor deze is verleend en fundamentele normen van 

behoorlijk procesrecht. Daarnaast kan terughoudend worden getoetst aan de normen van 

redelijkheid en billijkheid in rechtspersonenrechtelijke zin voor zover dat verenigbaar is met 

het statuut en de aard der kerkelijke verhoudingen: deze normen zijn open. Het ligt voor de 

hand dat deze normen worden ingekleurd met inachtneming van het toepasselijke kerkelijk 

recht en binnen het kerkgenootschap heersende mores.  
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Voor wat betreft de schadelijke gevolgen van een dergelijk besluit of handeling of 

verzuim anderszins van een kerkgenootschap ligt dat anders. De insteek is dan namelijk niet 

het rechtspersonenrecht, maar het algemene aansprakelijkheidsrecht. Daarin zal de burgerlijke 

rechter dus verdergaand toetsen vanuit het oogpunt van de bescherming van de burgerlijke 

rechten van de eisende partij. De vraag of het besluit van het kerkgenootschap al dan niet 

rechtmatig is, staat niet in de weg aan instelling van een dergelijke vordering. Bij de 

inkleuring van de toepasselijke normen kan overigens het kerkelijk recht – en het besluit dat 

tot de beweerdelijke schade heeft geleid indien de rechtmatigheid daarvan vaststaat – wel een 

zwaarwegend aspect zijn dat de burgerlijke rechter meeweegt in de beoordeling van de 

vordering tot schadevergoeding. Dat zal met name aan de orde zijn als de benadeelde partij 

gebonden is aan het kerkelijk statuut, bijvoorbeeld omdat hij lid is van het betreffende 

kerkgenootschap of anderszins het kerkelijk statuut heeft aanvaard. Voor een buiten het 

kerkgenootschap staande derde is dat mijns inziens niet aan de orde.  

 

In de literatuur en jurisprudentie is een tendens zichtbaar waarbij de rechtsbetrekking 

tussen een beoefenaar van een geestelijk ambt en een kerkgenootschap vaker wordt 

gekwalificeerd als een arbeidsovereenkomst. Zo komt in jurisprudentie – met name in de 

zaken Imam II, Muler/Provinciaal Bestuur Evangelische Broeder-Uniteit en Brouwer/De 

Schutse – naar voren dat een kerkelijk ambtsdrager werkzaam kan zijn op basis van een 

arbeidsovereenkomst. Men komt tot deze conclusie aan de hand van een ruime benadering 

van het begrip gezagsverhouding, waarbij de overweging in het Imam II-arrest, namelijk dat 

het niet onderworpen zijn aan instructies ten aanzien van de godsdienstige aspecten van de 

werkzaamheden een instructiebevoegdheid voor de overige aspecten niet uitsluit, leidend lijkt 

te zijn. 

In de literatuur is gepleit voor een ‘dubbele rechtsbetrekking’. Naast een kerkrechtelijke band 

bestaat dan tevens een arbeidsrechtelijke band. Daarbij wordt gesteld dat het arbeidsrecht en 

het kerkrecht elkaar niet ‘hoeven te bijten’. Mijns inziens roept deze constructie weliswaar 

nieuwe rechtsvragen op, maar biedt het wel een praktische oplossing voor veel vragen op dit 

vlak. Een voorbeeld van een rechtsvraag die een dubbele rechtsbetrekking oproept, is dat een 

verschil kan optreden tussen de einddatum van de kerkrechtelijke verbintenis en de einddatum 

van de arbeidsovereenkomst. Dan kan zich de vraag voordoen welke rechten en 

verplichtingen blijven voortduren en welke niet: doorgaans zullen beide rechtsbetrekkingen 

niet scherp zijn onderscheiden. Weliswaar is dat te ondervangen door de arbeidsovereenkomst 

tegen dezelfde datum – bijvoorbeeld met onmiddellijke ingang – op te zeggen als de 

kerkrechtelijke verbintenis, maar dat kan leiden tot schadeplichtigheid voor de kerkelijk 

werkgever, gesteld dat de kerkelijk werkgever die mogelijkheid benut.  

Kerkgenootschappen die dergelijke discussies zo veel mogelijk naar eigen theologische 

inzichten willen laten beslechten, doen er wijs aan – naast bijvoorbeeld een uitgewerkte 

rechtspositieregeling – een kerkelijke rechtsgang voorhanden te hebben die voldoet aan de 

fundamentele eisen van een behoorlijke procesorde. Op grond van artikel 7:902 BW
773

 zal de 

uitkomst van de kerkelijke rechtsgang in beginsel steeds moeten worden aanvaard, ook als dat 
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impliceert dat het oordeel dat geen sprake is van een arbeidsovereenkomst in stand wordt 

gelaten. Kerkgenootschappen die hebben nagelaten ter zake een regeling te treffen, zullen bij 

een geschil met een (gewezen) bezoldigde geestelijk ambtsdrager kunnen worden 

geconfronteerd met het rechtsvermoeden van artikel 7:610a BW: in beginsel is dan sprake van 

een arbeidsovereenkomst.
774

  

 

Van der Ploeg wijst nog op een groot nadeel van het buiten toepassing laten van het 

arbeidsrecht op de rechtsverhoudingen met betrekking tot het geestelijk ambt. De kerkelijk 

ambtsdrager valt dan buiten de werknemersverzekeringen. Dat kan onder omstandigheden 

onredelijk zijn. Een oplossing kan zijn om deze rechtsverhoudingen aan te merken als fictieve 

dienstbetrekkingen. Daarmee wordt ook voor de kerkelijke ambtsdragers een sociaal vangnet 

gecreëerd. Indien deze oplossing facultatief is in de zin dat kerkgenootschappen hiervoor 

kunnen kiezen, lijkt mij deze weg goed begaanbaar. De kerkgenootschappelijke autonomie 

blijft dan gewaarborgd. Wel zal een wijziging van het Rariteitenbesluit nodig zijn. 

Of naast een kerkrechtelijke (rechts)verhouding tevens sprake is van een 

arbeidsovereenkomst, is onder meer afhankelijk van de wijze waarop in het kerkelijk statuut 

inhoud is gegeven aan de rechtspositie van de geestelijke. Gebleken is dat zich daarin grote 

verschillen voordoen, niet alleen per kerkgenootschap, maar ook daarbinnen. Zo zijn een 

priester en een religieuze binnen de RKK doorgaans niet werkzaam op basis van een 

arbeidsovereenkomst, maar is een pastoraal werker dat wel. Een predikant voor gewone 

werkzaamheden binnen de PKN is evenmin werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst, 

maar een kerkelijk werker weer wel. Beide kerkgenootschappen hebben de rechtsposities van 

de betrokken kerkelijke ambtsdragers vrij uitgebreid geregeld. Ook kennen zij niet zelden 

meerdere kerkelijke rechtsgangen. Deze lijken vooralsnog te voldoen aan de eisen van 

behoorlijk procesrecht.  

Bij andere kerkgenootschappen dan de PKN of RKK is de rechtspositie van de 

kerkelijk ambtsdrager vaak minder duidelijk. Deze zal aan de hand van de gekozen vorm van 

kerkregering en het kerkelijk statuut moeten worden vastgesteld. Hierbij moet ook worden 

nagegaan of een kerkelijke rechtsgang is voorgeschreven en of die rechtsgang voldoet aan de 

eisen van behoorlijk procesrecht. De uitkomst daarvan mag bovendien naar maatstaven van 

redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar zijn. Zo kan een onredelijke uitkomst zijn dat 

een sociaal vangnet geheel ontbreekt. Onder omstandigheden kan dan op een 

kerkgenootschap de verplichting rusten hierin te voorzien. Denkbaar is bijvoorbeeld de 

situatie dat tussen een bedienaar van een geestelijk ambt en het kerkgenootschap een 

decennialange (economische) afhankelijkheidsrelatie heeft bestaan, waarbij in het kerkelijk 

recht een zorgplicht is opgenomen voor uitgediende geestelijke ambtsdragers. Een 

kerkgenootschap kan hiervoor eigen kerkelijke voorzieningen en fondsen creëren. Als dat niet 

mogelijk of wenselijk is, kan een kerkgenootschap gebruikmaken van het arbeidsrecht. Door 

deel te nemen aan de verplichte werknemersverzekeringen voorziet men immers ook in een 

sociaal vangnet.  
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 Dit laat onverlet dat geestelijken bij deze categorie kerkgenootschappen nog steeds niet op basis van een 

arbeidsovereenkomst werkzaam hoeven te zijn, bijvoorbeeld omdat zij enig bestuurder zijn van het 

kerkgenootschap, waardoor de gezagsverhouding ontbreekt. 
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Pel is van mening dat in een dergelijke situatie een zorgplicht op de kerken casu quo 

verantwoordelijke kerkelijke organen rust om aan de Bijbelse basisnorm voor sociale 

rechtvaardigheid jegens – zoals Pel dat noemt – “de dienaars van de Heer” vorm en inhoud te 

geven, opdat de geestelijke ambtsdragers “zonder zorg van het evangelie moeten kunnen 

leven”.
775

 Pel benadert de kwestie vanuit verschillende kerkgenootschappen en het door hem 

geformuleerde Bijbelse principe van sociale rechtvaardigheid. Naar mijn mening zou de 

zorgplicht van kerkgenootschappen voor hun geestelijke ambtsdragers ook erin kunnen 

bestaan dat zij hen verzekeren tegen risico’s van werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en 

ziekte. De overheid zou dit kunnen faciliteren door aanpassing van het zogenoemde 

Rariteitenbesluit, waardoor – ook als geen sprake is van een arbeidsovereenkomst – een 

fictieve dienstbetrekking kan worden aangenomen en de betrokken geestelijke ambtsdragers 

kunnen worden opgenomen in het stelsel van sociale verzekeringen. 

 

Een bijzondere vorm van het kerkelijk ambtsdragerschap is tot slot de geestelijk 

verzorger die werkzaam is bij de overheid of in zorginstellingen. De geestelijk verzorger 

vervult zijn werkzaamheden op basis van een arbeidsovereenkomst of aanstelling als 

ambtenaar, maar heeft een zending vanuit een kerkgenootschap. Het wegvallen van deze 

zending is mijns inziens een geldige ontbindende voorwaarde voor de arbeidsovereenkomst of 

ambtelijke aanstelling. Het gaat immers om een aanstellingsvereiste waarover de werkgever 

of het aanstellend overheidslichaam in beginsel geen zeggenschap heeft. Als dit vereiste komt 

te ontbreken, bijvoorbeeld door intrekking van de zending, eindigt in beginsel ook de 

arbeidsovereenkomst of aanstelling als ambtenaar. 

 

Er is een ongedachte veelheid van rechtsverhoudingen tussen geestelijken en de 

kerkgenootschappen waaraan zij zijn verbonden. Daarnaast komt, gelet op het beginsel van de 

scheiding van kerk en staat, aan kerkgenootschappen het recht op vrijheid van organisatie toe. 

Daaronder valt ook het creëren van een eigen kerkelijke rechtsgang. Deze aspecten maken dat 

de overheid zeer terughoudend moet zijn in de toepassing van het commune arbeidsrecht op 

deze rechtsverhoudingen. Anderzijds biedt het arbeidsrecht niet zelden meer 

rechtsbescherming aan de geestelijke dan de kerkelijke rechtspositieregeling voor zover deze 

al bestaat. Bovendien is dan ook sprake van een sociaal vangnet vanwege de verplichte 

werknemersverzekeringen.  

 

De twee invalshoeken zijn mijns inziens verenigbaar. Zo zou in het algemeen als 

uitgangspunt kunnen worden genomen dat het commune arbeidsrecht op rechtsverhoudingen 

tussen geestelijken en kerkgenootschappen van toepassing is, tenzij kerkgenootschappen de 

hun toekomende vrijheid van organisatie hebben benut met een voldoende uitgewerkte 

rechtspositieregeling en het kerkgenootschap er blijk van geeft dat achter de keuze voor een 
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dergelijke regeling een theologische keuze schuilgaat.
776

 In de laatste situatie heeft de 

kerkelijke rechtspositieregeling in beginsel voorrang boven het commune arbeidsrecht. Wel 

zal die regeling moeten blijven binnen de kaders van de wet zoals bedoeld in artikel 2:2 BW 

oftewel de fundamentele normen van Nederlands recht.  

 

Wat de sociaalrechtelijke aspecten betreft, in het bijzonder de voorzieningen bij 

werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid, zouden kerkgenootschappen een sociaal 

minimum moeten bieden aan hun geestelijken. Het verdient mijns inziens aanbeveling om het 

Rariteitenbesluit te wijzigen, zodat kerkgenootschappen kunnen opteren voor een fictieve 

dienstbetrekking. Daardoor behoudt men het geheel kerkeigen karakter van de 

rechtsverhouding, maar kan men ook participeren in het sociaal vangnet van 

werknemersverzekeringen en ook geeft de keuzemogelijkheid van het eigenrisicodragerschap 

een zekere vrijheid om binnen het stelsel een oplossing te kiezen die het kerkgenootschap het 

beste bij zichzelf vindt passen.  

 

  

                                                 
776

 Ervan uitgaande dat de elementen van een arbeidsovereenkomst, zoals bedoeld in art. 7:610 BW, aanwezig 

zijn. 
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Hoofdstuk 10 

Toelaatbaarheid registratie van kerkgenootschappen
777

 

 

 

10.1 Inleiding 

 

In dit hoofdstuk staat de registratieplicht van kerkgenootschappen centraal. Sedert 1 

juli 2008 geldt in Nederland – na een registratieloos tijdperk van circa twintig jaar – opnieuw 

een registratieplicht voor kerkgenootschappen. 

 

Tot in de jaren tachtig bestond een meldingsplicht voor kerkgenootschappen. Dit was 

bepaald in artikel 1 lid 2 van de Wet op de kerkgenootschappen.
778

 

De strekking van de kennisgeving was niet om de deelname aan het civiele rechtsverkeer 

mogelijk te maken of te vergemakkelijken, maar om de regering op de hoogte te houden van 

de in Nederland bestaande kerkgenootschappen. Deze kennisgeving had – afgezien van het 

feit dat hiermee werd voldaan aan een wettelijke verplichting – voor het overige geen 

rechtsgevolg. De rechtspersoonlijkheid van het kerkgenootschap was hiervan dus ook niet 

afhankelijk.
779

  

 

In de praktijk kwam het erop neer dat de Kroon een kennisgeving van een 

kerkgenootschap hieromtrent passief registreerde. In de gevallen waarin de vraag centraal 

stond of sprake was van een kerkgenootschap, werd deze vraag beantwoord door de rechter. 

De hierboven omschreven registratie speelde bij die beoordeling vrijwel geen rol.
780

 

Bij de geschiedenis van de Wet openbare manifestaties
781

 werd voorgesteld de hierboven 

omschreven bepaling van de Wet op de kerkgenootschappen in te trekken.
782

 De argumenten 

die hiervoor door de minister in de Eerste Kamer werden aangevoerd, waren dat handhaving 

van de registratie een onnodige bestuurlijke bemoeienis met kerkgenootschappen zou 

voortzetten, alsmede dat registratie in het verleden – zoals hiervoor omschreven – geen 

betekenis had voor de rechtspersoonlijkheid van het kerkgenootschap. Afgezien daarvan 

diende het oordeel of sprake is van een kerkgenootschap voorbehouden te blijven aan de 

rechter. 

De Wet op de kerkgenootschappen is, gelijktijdig met de invoering van de Wet openbare 

manifestaties, ingetrokken en daarmee verviel de meldingsplicht voor kerkgenootschappen. 
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In dit hoofdstuk wordt in paragraaf 2 ingegaan op de internationale en grondwettelijke 

randvoorwaarden waaraan registratie van geloofsgemeenschappen moet voldoen. Artikel 9 

EVRM zal daarbij de leidraad zijn. Zo worden enkele arresten van het EHRM besproken.  

In de paragrafen 3 en 4 worden de inhoud en de wordingsgeschiedenis besproken van de 

Handelsregisterwet 2007 (Hrw 2007) en de daarop gebaseerde regelgeving, zoals het 

Handelsregisterbesluit 2008 (Hrb 2008). Hierbij wordt alleen aandacht besteed aan de 

aspecten die van belang zijn voor kerkgenootschappen, hun zelfstandige onderdelen en de 

lichamen waarin zij zijn verenigd. 

In paragraaf 5 wordt deze regelgeving geëvalueerd. Centraal daarbij staat de vraag welke 

beperkingen of juist meerwaarde kerkgenootschappen hiervan kunnen ondervinden. Paragraaf 

6 bevat enkele concluderende opmerkingen.  

 

10.2 Registratieplicht juridisch toelaatbaar? 

 

In het eerste deel van dit onderzoek is aandacht besteed aan het beginsel van de 

scheiding van kerk en staat alsook aan het constitutionele kader, in het bijzonder artikel 9 

EVRM en artikel 6 Gw, waarin dit beginsel tot uitdrukking is gebracht. Nu komt de vraag aan 

de orde in hoeverre een registratieplicht voor geloofsgemeenschappen verenigbaar is met het 

(grond)recht op vrijheid van godsdienst. 

 

10.2.1 Inleiding 

 

De beantwoording van de vraag van deze paragraaf hangt af van twee aspecten. Het 

eerste aspect betreft het juridisch kader waaraan de gekozen vorm van registratie moet 

voldoen. Indien de gekozen registratievorm een beperking vormt op het recht op 

godsdienstvrijheid, zal die beperking immers moeten voldoen aan de daarvoor geldende 

juridische voorwaarden.  

 

Het tweede aspect is de omvang van de registratie en de rechtsgevolgen daarvan. Zo zal een 

vorm van registratie op vrijwillige basis die voor het overige geen rechtsgevolgen heeft niet 

snel als een beperking op het recht van godsdienstvrijheid kunnen worden aangemerkt. De 

overheid biedt dan immers slechts een faciliteit aan geloofsgemeenschappen waarvan men 

geen gebruik hoeft te maken. De keuze om niet te registreren heeft geen (negatieve) gevolgen 

voor het betrokken kerkgenootschap. 

Anders is dit bij een vorm van verplichte registratie waaraan ook (vergaande) rechtsgevolgen 

zijn verbonden. Denkbaar – en in een aantal landen komt dat ook voor
783

 – is een vorm van 

registratie waarbij alle geloofsgemeenschappen moeten worden geregistreerd. Indien zij dat 

niet doen, worden ze strafrechtelijk vervolgd. Het beleggen van religieuze samenkomsten is 

soms zonder registratie verboden. Ook andere aan de registratie verbonden rechtsgevolgen 

kunnen fors zijn. Denkbaar is het van registratie afhankelijk stellen van de verkrijging van 

rechtspersoonlijkheid. Ook kunnen voorwaarden aan registratie worden gesteld, zoals een 

bewijs van anciënniteit, een minimumledenaantal of instemming van reeds geregistreerde 

                                                 
783

 Kamerstukken II 2003/04, 25 992, 3, p. 16. 



226 

 

andere geloofsgemeenschappen. In de laatste situatie zou de gekozen registratievorm het recht 

op godsdienstvrijheid mogelijk beperken. 

 

10.2.2 Registratieplicht in het licht van het EVRM en de Grondwet 

 

In deze paragraaf staat de vraag centraal of registratie van kerkgenootschappen 

juridisch toelaatbaar is in het licht van het internationale recht en de Grondwet. Deze vraag 

wordt besproken aan de hand van relevante jurisprudentie van het EHRM inzake artikel 9 

EVRM, alsmede een relevant rapport van de Adviesraad Internationale Vraagstukken 

(AIV).
784

 Daarnaast komt artikel 6 Gw kort aan de orde. 

 

10.2.2.1 Essentalia artikel 9 EVRM 

In het eerste deel van dit onderzoek is reeds aandacht besteed aan het constitutionele 

kader waarbinnen het recht op godsdienstvrijheid kan worden uitgeoefend. Daarbij zijn artikel 

6 Gw en artikel 9 EVRM in algemene zin besproken.
785

 In het bijzonder is toen aandacht 

besteed aan de vraag in hoeverre beperkingen van de godsdienstvrijheid juridisch toelaatbaar 

zijn. 

Daarbij is geconcludeerd dat een juridisch toelaatbare beperking op grond van artikel 9 

EVRM ten eerste in een wet moet zijn voorgeschreven. Onder het wetsbegrip kunnen onder 

omstandigheden ook ongeschreven recht en lagere regelgeving worden verstaan. Daarnaast 

moet de burger in staat zijn diens gedrag op deze norm af te stemmen.  

Ten tweede moet de beperking een legitiem doel hebben. Dat betreft een doel zoals 

omschreven in artikel 9 lid 2 EVRM, namelijk de openbare veiligheid, de bescherming van de 

openbare orde, de gezondheid of goede zeden of de bescherming van de rechten en vrijheden 

van anderen. 

Ten derde moet de beperking noodzakelijk zijn in een democratische samenleving. Uit 

jurisprudentie van het EHRM blijkt dat ten aanzien van de vraag of een beperking 

noodzakelijk is, verdragsstaten een zekere beoordelingsruimte hebben. Zo achtte het EHRM 

het Turkse hoofddoekverbod toelaatbaar, omdat dit, gezien het strikte secularisme dat ten 

grondslag ligt aan de Turkse staat, door de Turkse staat noodzakelijk werd geacht om die 

strikte scheiding tussen godsdienst en staat te handhaven.
786

 Daarbij is het overigens niet zo 

dat staten ter zake onbeperkte beoordelingsruimte hebben: het EHRM ziet erop toe dat die 

beoordelingsruimte binnen de kaders blijft van het EHRM. 

Een beperking is pas noodzakelijk indien in een democratische samenleving sprake is van een 

dringende maatschappelijke noodzaak. Een ‘wenselijke’ of ‘nuttige’ regel die de 

godsdienstvrijheid beperkt, is dus onvoldoende. Ook het wegnemen van spanningen tussen 

bevolkingsgroepen met verschillende godsdienstige overtuigingen door middel van het 

uitbannen van pluralisme is niet als zodanig aan te merken: het is dan de taak van de Staat om 
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pluralisme te waarborgen.
787

 

Verder moet de beperking proportioneel zijn, gelet op het beoogde (legitieme) doel. Ten slotte 

moet de beperking ook door de Staat worden beargumenteerd, waarbij de door de Staat 

aangevoerde gronden ter rechtvaardiging van de beperking, relevant en voldoende moeten 

zijn.
788

 

 

Ten aanzien van registratie van kerkgenootschappen heeft het EHRM in een aantal 

arresten specifieke randvoorwaarden geschetst waaraan die registratie moet voldoen. Uit die 

jurisprudentie zijn enkele lijnen te ontwaren die ook voor de vormgeving van de 

registratieplicht van kerkgenootschappen in Nederland relevant zijn. De arresten zijn in 

hoofdstuk 2 uitgebreid besproken, zodat in dit verband wordt volstaan met de weergave van 

de voor registratie relevante rechtsregels.  

 

10.2.2.2 Manoussakis versus Griekenland 

In het Manoussakis-arrest was sprake van een groep Jehovah’s Getuigen die zonder de 

volgens een nationale wet vereiste toestemming van de minister van Eredienst een plek had 

ingericht om hun erediensten te houden. In dit arrest was de vraag aan de orde of deze 

nationale bepaling en de wijze van toepassing daarvan door de nationale overheid, in strijd 

was met het EVRM. Het EHRM overwoog hierbij dat een Staat niet bevoegd is te beslissen 

over de legitimiteit van een godsdienst of wijze waarop deze tot uitdrukking wordt gebracht. 

Het vereiste van toestemming van de minister van Eredienst was verenigbaar met het verdrag 

voor zover die toestemming betrekking had op formele vereisten.
789

 In deze casus was de 

Staat echter partijdig. Hij paste de wettelijke eisen zeer rigide toe op niet-orthodoxe 

geloofsgemeenschappen. Ook uit andere zaken bleek dat zowel de administratieve als de 

kerkelijke (Grieks-orthodoxe) autoriteiten, de wettelijke voorzieningen gebruikten om 

activiteiten van niet-orthodoxe geloofsrichtingen te beperken. Deze beperking van de 

godsdienstvrijheid werd in strijd geacht met artikel 9 EVRM.  

 

10.2.2.3 Hasan-Chaush versus Bulgarije 

In het Hasan-Chaush-arrest ging het over ontoelaatbare effecten verbonden aan 

registratie.
790

 Weliswaar betoogde Bulgarije dat de registratie een formele handeling betrof 

met een declaratoir karakter en dat de niet-geregistreerde groep zich kon organiseren en 

samenkomsten houden, maar dit verweer werd door het EHRM verworpen. Het effect van de 

registratie was dat Bulgarije feitelijk ingreep in de interne organisatie van de 

moslimgemeenschap en een bepaalde factie daarbinnen bevoordeelde. Het zittende 

leiderschap werd feitelijk door de regering afgezet en vervangen. Een dergelijk ingrijpen in de 

organisatie van een geloofsgemeenschap is een beperking van de vrijheid van godsdienst. 
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Hieruit kan worden afgeleid dat het effect van registratie niet een (arbitrair) 

overheidsingrijpen mag zijn in de organisatie van een geloofsgemeenschap. 

 

10.2.2.4 Metropolitaanse Kerk Bessarabië versus Moldavië 

De Metropolitaanse Kerk van Bessarabië behoefde op basis van nationale wetgeving 

erkenning door de regering om haar geloofsovertuiging te kunnen praktiseren, alsook ter 

verkrijging van rechtspersoonlijkheid. Die erkenning was haar geweigerd. De regering 

betoogde dat zij tolerantie had betracht jegens de niet-erkende kerkgemeenschap. Dat was 

naar het oordeel van het EHRM onvoldoende, omdat alleen erkenning de mogelijkheid gaf 

om de daarmee samenhangende rechten, waaronder de verkrijging van rechtspersoonlijkheid, 

uit te oefenen.
791

 Ook was het de taak van de Staat om zich ten aanzien van de religieuze 

groepen – ook als twee groepen voortkomen uit een eerst onverdeelde groep – neutraliteit en 

onpartijdigheid te betrachten. Daarbij moet de Staat tolerantie bevorderen.
792

 Het onder één 

geloofsgezag proberen te brengen van meerdere geloofsgemeenschappen is niet de taak van 

de Staat.  

 

10.2.2.5 Leger des Heils Moskou versus Rusland 

In het Leger des Heils-arrest was sprake van een nieuwe wet waaronder de Moskouse 

afdeling van het Leger des Heils – die eerder al zeven jaar legaal in Rusland actief was en als 

zodanig naar Russisch recht een religieuze rechtspersoon was – zich opnieuw moest 

registreren bij de autoriteiten. Deze herregistratie werd geweigerd, waardoor de Moskouse 

afdeling zijn rechtspersoonlijkheid verloor. Het EHRM oordeelde dat de Moskouse 

autoriteiten niet te goeder trouw handelden door herregistratie te weigeren. Het Hof overwoog 

dat deze afdeling eerder zeven jaar legaal in Rusland actief was geweest en toen ook een 

religieuze rechtspersoon naar Russisch recht was. Verder stelde het Hof vast dat er geen 

overtredingen van het nationale recht door die afdeling waren geconstateerd en andere 

religieuze organisaties die de geloofsrichting van het Leger des Heils aanhangen wél konden 

herregistreren, Tevens hebben zij daarmee hun plicht verwaarloosd om zich neutraal en 

onpartijdig op te stellen. 

 

10.2.2.6 Jehovah’s Getuigen versus Oostenrijk 

In het Jehovah’s Getuigen-arrest was sprake van een groep Jehovah’s Getuigen die als 

kerkgenootschap in Oostenrijk wilde worden erkend.
793

 De aanvraag daartoe was in 1978 

ingediend, maar pas in 1998 kwam het tot een erkenning. In de tussenliggende periode 

ontbeerde de geloofsgemeenschap als zodanig rechtspersoonlijkheid. Wel was het mogelijk 

om door middel van een hulprechtspersoon als rechtspersoon deel te nemen aan het 

rechtsverkeer.  

 

Uit dit arrest kunnen enkele belangrijke conclusies worden getrokken ten aanzien van 

randvoorwaarden die aan registratie worden gesteld.  
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Indien de verkrijging van rechtspersoonlijkheid een rechtsgevolg is van erkenning of 

registratie, zal ten eerste een daartoe strekkende aanvraag van een geloofsgemeenschap op een 

redelijke korte termijn moet worden afgehandeld. 

Ten tweede heeft een geloofsgemeenschap recht op rechtspersoonlijkheid als zodanig en dus 

niet door gebruikmaking van een hulprechtspersoon of iets dergelijks. Ook wordt herhaald dat 

het autonoom bestaan van religieuze gemeenschappen onmisbaar is voor pluralisme in een 

democratische samenleving. 

Ten derde is in beginsel aanvaardbaar dat een Staat onderscheid maakt tussen 

geloofsgemeenschappen, bijvoorbeeld door indien een geloofsgemeenschap aan bepaalde 

voorwaarden voldoet, daaraan bepaalde privileges toe te kennen. Daarbij is overigens 

rechtspersoonlijkheid geen privilege, maar een bestaansvoorwaarde waarop een 

geloofsgemeenschap als zodanig recht heeft. 

Het maken van onderscheid tussen verschillende geloofsgemeenschappen moet objectief en 

redelijk zijn gerechtvaardigd en kan soms zelf geboden zijn om bepaalde ongelijkheden te 

corrigeren. Het hanteren van een wachtperiode is in beginsel alleen toegestaan in 

uitzonderlijke omstandigheden en is anderszins niet gerechtvaardigd.  

 

10.2.2.7 AIV-rapport en Guidelines Venice Commission 

Ten aanzien van de internationaalrechtelijke (on)mogelijkheden inzake een 

registratieplicht voor kerkgenootschappen is niet alleen artikel 9 EVRM van belang. Naast dit 

artikel kunnen andere factoren en bepalingen een rol spelen bij de beoordeling van de vraag of 

registratie van kerkgenootschappen toelaatbaar is. 

 

In het rapport Registratie van gemeenschappen op het gebied van godsdienst of 

overtuiging wordt aangegeven dat niet de registratie zelf, maar juist de daaraan verbonden 

rechtsgevolgen problematisch kunnen zijn.
794

 Gevolgen van registratie kunnen bijvoorbeeld 

zijn de verkrijging van rechtspersoonlijkheid, fiscale voordelen of acceptatie als godsdienst of 

levensovertuiging. 

In dit rapport wordt verder aangegeven wat internationaalrechtelijk bezien de minimale eisen 

zijn waaraan registratie van kerkgenootschappen moet voldoen. Daarbij wordt vastgesteld dat 

het internationale recht zich niet uitlaat over formele relaties tussen Staten en 

kerkgenootschappen. De relaties tussen kerkgenootschappen en Staten zijn per land immers 

verschillend. Sommige landen kennen een staatskerk zoals de Anglicaanse kerk in Engeland, 

terwijl andere landen geen enkele formele relatie met kerkgenootschappen hebben, zoals 

Frankrijk.  

 

Het rapport noemt als belangrijkste internationaalrechtelijke minimumeis dat 

discriminatie en onverdraagzaamheid op basis van godsdienst of levensovertuiging verboden 

zijn. Daarin heeft de Staat de plicht actief op te treden om de vrije uitoefening van godsdienst 

en levensovertuiging voor iedereen te verzekeren.
795

 Indien een bepaald geloof of bepaalde 
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ideologie in bijvoorbeeld wetgeving tot uitdrukking wordt gebracht, mag dat niet leiden tot 

inbreuken op de vrijheden en rechten erkend door het Verdrag, aldus het Mensenrechten 

Comité van de Verenigde naties (VN).
796

 

In het Slotdocument van Wenen van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking 

in Europa (OVSE) van 1989 is een aantal voorwaarden opgesomd waaraan Staten behoren te 

voldoen. Naast het reeds genoemde verbod op discriminatie – waartoe Staten effectieve 

maatregelen moeten nemen om die te voorkomen en uit te bannen alsook de effectieve 

gelijkheid tussen gelovigen in de maatschappij moeten garanderen – is sprake van een tweetal 

voor registratie belangrijke voorwaarden.  

Zo dienen Staten ten eerste verzoeken van geloofsgemeenschappen tot erkenning van hun 

status in te willigen indien die geloofsgemeenschappen hun godsdienst belijden of bereid zijn 

deze te belijden binnen de regels van de grondwet van hun landen.  

Ten tweede dienen Staten te overleggen met (vertegenwoordigers van) godsdiensten, 

instellingen en organisaties, met het oog op een beter begrip van de voorwaarden die 

noodzakelijk zijn voor de uitoefening van het recht op vrijheid van godsdienst.
797

 

 

In het AIV-rapport wordt ten slotte geconcludeerd dat indien registratie is vereist, deze 

een minimaal karakter dient te hebben en voorgeschreven moet zijn. De registratie moet dan 

worden geïmplementeerd op een transparante, duidelijke en non-discriminatoire wijze.
798

 

 

Daarnaast zijn in het jaar 2014 Guidelines verschenen van de Venice Commission. De 

Venice Commission is een onafhankelijke commissie van experts binnen de Raad van Europa 

die adviseert over onder meer zaken omtrent het recht op vrijheid van godsdienst en 

levensbeschouwing.
799

 

Uit de zogenoemde Guidelines van de Venice Commission
800

 blijkt dat registratie in beginsel 

is toegestaan. Wel wordt aangegeven dat de registratieprocedure niet een te zware belasting 

mag zijn voor een geloofsgemeenschap. Geloofsgemeenschappen moeten op een 

vergelijkbare wijze als andere organisaties zich bijvoorbeeld kunnen registreren. Te zware 

eisen – die niet noodzakelijk zijn in een democratische samenleving – zijn bijvoorbeeld de eis 

dat alle leden van de geloofsgemeenschap het formulier moeten ondertekenen en hun 

volledige persoonsgegevens moeten verstrekken en hoge registratiekosten in rekening worden 

gebracht.
801

 

 

10.2.2.8 Nationaal bezien: artikel 6 Gw 

Ten opzichte van artikel 9 EVRM valt op dat artikel 6 Gw in de uitoefening van het 

recht op godsdienstvrijheid een onderscheid maakt tussen vrijheid binnen gebouwen en 
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besloten plaatsen enerzijds en daarbuiten anderzijds. Daarop is in hoofdstuk 5 reeds nader 

ingegaan. 

 

Recente jurisprudentie ten aanzien van registratie van kerkgenootschappen in 

Nederland en een daarmee samenhangende inperking van het recht van vrijheid van 

godsdienst is vrijwel niet voorhanden. Dat is goed verklaarbaar. Tot 1 juli 2008 bestond voor 

kerkgenootschappen immers niet de mogelijkheid zich te laten registreren.
802

 

Geloofsgemeenschappen die hebben gekozen voor de rechtsvorm van een stichting of 

vereniging waren – en zijn – als zodanig geregistreerd. Wel is er een opmerkelijke uitspraak 

van de Rechtbank Den Haag. Zij heeft het verweer van de Staat die het bestaan en daarmee 

ook de rechtspersoonlijkheid van een kerkgenootschap ontkende mede vanwege het feit dat 

het betrokken kerkgenootschap zich niet had geregistreerd, gepasseerd.
803

 Daarmee had de 

non-registratie van het kerkgenootschap weliswaar geen gevolgen voor zijn 

rechtspersoonlijkheid, maar een ontkenning van de rechtspersoonlijkheid van staatswege zal 

doorgaans niet bevorderlijk zijn voor de acceptatie van een kerkgenootschap in het 

rechtsverkeer.  

 

10.2.2.9 Evaluatie 

Vanuit internationaalrechtelijk perspectief blijkt registratie als zodanig van 

kerkgenootschappen niet op principiële bezwaren te stuiten. Wel moet worden voldaan aan 

een aantal randvoorwaarden.  

Uitgangspunt is dat bij registratie de overheid als organisator van die registratie zich 

onpartijdig en neutraal ten opzichte van de diverse geloofsgemeenschappen opstelt. Dat houdt 

in dat de overheid ervoor moet waken dat zij door middel van die registratie feitelijk ingrijpt 

in de interne organisatie van een bepaalde geloofsgemeenschap. Het gaat dan dus niet alleen 

om de formele registratiehandeling, maar ook om de effecten daarvan. De effecten kunnen 

dusdanig zijn, dat de gekozen vorm van registratie niet toelaatbaar is. Ook moet zij de 

voorwaarden voor registratie consequent gelijk toepassen op geloofsgemeenschappen en 

daarbij niet een bepaalde geloofsgemeenschap voortrekken. Het is overigens niet zo dat het 

maken van elk onderscheid tussen geloofsgemeenschappen is verboden. Zo kan het maken 

van onderscheid zelfs geboden zijn om bestaande feitelijke ongelijkheden op te heffen. Ook 

kan het maken van onderscheid door geloofsgemeenschappen – op basis van objectieve 

criteria – in te delen in verschillende categorieën toelaatbaar zijn. 

Registratie mag ook niet worden gebruikt als een middel om pluralisme uit te bannen en 

zodoende spanningen tussen gelovigen weg te nemen. Omdat pluralisme een essentieel 

element is van een democratische samenleving, moet de overheid juist randvoorwaarden voor 

dat pluralisme stellen en daardoor tolerantie tussen de verschillende bevolkingsgroepen 

bevorderen. 

Wanneer verkrijging van rechtspersoonlijkheid een rechtsgevolg is van registratie, zijn 

de mogelijkheden om registratie te weigeren beperkt. Een religieuze gemeenschap heeft 
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namelijk als zodanig recht op godsdienstvrijheid. Een kernelement van dat recht is de 

mogelijkheid om rechtspersoonlijkheid te verwerven. Een beperking hierop is in beginsel 

toelaatbaar, maar moet voldoen aan alle criteria die hiervoor in de EHRM-jurisprudentie zijn 

ontwikkeld. Zo moet dan op een aanvraag binnen redelijk korte termijn worden beslist en ook 

moeten de gestelde voorwaarden, mede gelet op de specifieke omstandigheden, 

gerechtvaardigd zijn. Zo is een wachtperiode waarin de religieuze gemeenschap moet 

bewijzen dat zij een langere periode kan bestaan in beginsel niet gerechtvaardigd.  

 

Indien de registratie – vanwege de daaraan verbonden (rechts)gevolgen – een 

beperking van het recht op godsdienstvrijheid impliceert, moet die beperking op grond van 

het internationale recht herkenbaar én voorzienbaar zijn én specifieke doelen dienen én 

noodzakelijk zijn om die doelen te beschermen. Deze laatste voorwaarden vloeien voort uit 

artikel 9 lid 2 EVRM, artikel 18 IVBPR en het OVSE-document van de Conferentie in 

Kopenhagen inzake de menselijke dimensie in 1990.
804

 

 

In het nationale recht kunnen daarnaast nog criteria zijn geformuleerd. Voor het 

Nederlandse recht houdt dit, gelet op artikel 6 lid 1 Gw, met name in dat beperkingen van het 

recht op godsdienstvrijheid bij wet in formele zin tot stand moeten zijn gekomen. Materiële 

normen ontbreken. Wat de uitoefening van het recht op godsdienstvrijheid buiten gebouwen 

en besloten plaatsen betreft, kan de formele wetgever de bevoegdheid om beperkingen te 

stellen delegeren. Dan moeten wel de in artikel 6 lid 2 Gw genoemde doeleinden in acht 

worden genomen. Het belang van de internationaalrechtelijke normen voor de Nederlandse 

rechtspraktijk lijkt toe te nemen. Dit houdt ook verband met de mijns inziens voor de praktijk 

beter toepasbare systematiek van beperkingen van het grondrecht op godsdienstvrijheid. De 

leer van een redelijke uitleg van grondrechten biedt mijns inziens minder houvast voor de 

toetsing van de toelaatbaarheid van beperkingen van grondrechten. De laatste vorm kent mijns 

inziens te veel open normen, waardoor de rechtszekerheid minder gewaarborgd is.  

 

Cruciaal is ten slotte welke rechtsgevolgen aan registratie worden verbonden. Deze 

rechtsgevolgen kunnen uiteenlopen: van een enkele inventarisatie van adres- en 

contactgegevens van kerkgenootschappen waaraan geen verdere rechtsgevolgen zijn 

verbonden via tussenvarianten als bijvoorbeeld verlening van rechtspersoonlijkheid naar 

toestemming tot het beleggen van erediensten. 

 

Zo zal een vorm van registratie waarbij slechts adres- en contactgegevens worden 

geregistreerd en aan die gegevens geen verdere rechtsgevolgen worden verbonden – enigszins 

vergelijkbaar met de lijst op grond van de oude Wet op de kerkgenootschappen – niet zomaar 

worden gekwalificeerd als een inbreuk op het recht van godsdienstvrijheid. 

Kerkgenootschappen worden immers niet belemmerd in de vrijheid om hun godsdienst uit te 

oefenen en geloofsgemeenschappen kunnen ervoor kiezen zich niet te laten registreren.  

Een vorm van registratie waarbij toestemming van overheidswege vereist is voor het 

houden van erediensten lijkt in dit verband een ontoelaatbare beperking van het recht op 
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godsdienstvrijheid. De overheid zou dan discrimineren tussen niet-geregistreerde 

geloofsgemeenschappen en geregistreerde geloofsgemeenschappen. Aan de eerstgenoemden 

wordt hun recht op collectieve uitoefening van hun godsdienst onmogelijk gemaakt. 

Daarnaast voldoet een Staat op deze wijze niet aan de in diverse verdragen gestelde norm dat 

zij de effectieve uitoefening van godsdienst moet garanderen.  

 

10.3 Registratie van kerkgenootschappen in de Handelsregisterwet 

 

Sinds het jaar 2008 kent Nederland de Hrw 2007. Deze wet bevat een (beperkte) 

registratieplicht voor kerkgenootschappen. In deze paragraaf komt de parlementaire 

geschiedenis van deze wet aan de orde. 

 

10.3.1 Inhoud oorspronkelijk wetsvoorstel en doelstellingen wetgever 

 

Bij de introductie van het wetsvoorstel dat leidde tot de Hrw 2007 gaf de regering aan 

dat ze tot een systeem van registratie van alle rechtspersonen naar Nederlands recht wilde 

komen, uitgezonderd verenigingen zonder volledige rechtsbevoegdheid maar inclusief de 

kerkgenootschappen. In het onderstaande wordt nader op dit wetsvoorstel ingegaan. Het 

wetsvoorstel betrof een in te voeren basisregister van ondernemingen en rechtspersonen.
805

 

In dit gedeelte wordt aandacht besteed aan de inhoud van dat wetsvoorstel voor zover dit van 

belang is voor kerkgenootschappen en relevant is in het kader van de vraag of een 

registratieplicht ten aanzien van kerkgenootschappen is gewenst. 

 

Een van de doelen van het wetsvoorstel was de gegevenshuishouding van de overheid 

te verbeteren. De regering wenste een basisregister in te voeren waarin een aantal gegevens 

van ondernemingen en rechtspersonen zijn opgenomen. Een dergelijk basisregister waarin aan 

elke ingeschreven onderneming of rechtspersoon een zogenoemd bedrijvennummer wordt 

toegekend, kan door overheidsorganen worden geraadpleegd. Ondernemingen en 

rechtspersonen hoeven de op hen betrekking hebbende gegevens slechts eenmaal te laten 

registreren. Dat voorkomt dat overheidsorganen telkens naar de bekende weg moeten vragen 

en ondernemingen en rechtspersonen steeds aan overheidsorganen die gegevens moeten 

verstrekken. Dit register maakt onderdeel uit van een nieuw stelsel van basisregisters, 

waarvan onder andere ook het Kadaster en de Gemeentelijke Basisadministratie deel 

uitmaken, aldus de memorie van toelichting.
806

  

 

Met het basisregister wordt beoogd een zo actueel, compleet en volledig mogelijk 

register te creëren dat bijdraagt aan een goede vervulling van publiekrechtelijke taken. Het 

gaat dus om een bijdrage aan een efficiënt functioneren van de overheid. Ideaal is dat burgers 

en bedrijven geen gegevens meer aan een overheidsorgaan hoeven te verstrekken indien die 

gegevens reeds bij de overheid bekend zijn. 

Andere doelstellingen – voortkomend uit de doelstellingen van het oude handelsregister – zijn 
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bevordering van de rechtszekerheid in het economische verkeer en economische belangen van 

handel, industrie, ambacht en dienstverlening. Deze doelstellingen waren ook verwoord in 

artikel 2 van het wetsvoorstel.
807

  

 

Om deze doelstellingen te verwezenlijken wilde de wetgever het handelsregister 

omvormen tot dit basisregister. Eerder was het handelsregister al uitgebreid met het 

stichtingen- en verenigingenregister. Het register zou worden beheerd door de regionale 

Kamers van Koophandel. Zij zouden zelfstandige bestuursorganen worden.
808

 Het register is 

openbaar met uitzondering van het burgerservicenummer van natuurlijke personen. Het 

beginsel van openbaarheid geldt ook voor de nieuwe categorieën in te schrijven 

rechtspersonen en ondernemingen, waaronder vrije beroepsbeoefenaren en 

kerkgenootschappen. 

  

In het basisregister worden gegevens opgenomen die noodzakelijk zijn om een 

onderneming of rechtspersoon te kunnen identificeren. Het gaat hierbij om de actuele en 

historische gegevens omtrent de rechtsvorm, de statutaire zetel, de naam, de handelsnaam, het 

post- en bezoekadres van de hoofd- en nevenvestigingen, de datum van aanvang, voortzetting 

en, tot slot, de beëindiging van de onderneming of rechtspersoon. De Kamers van Koophandel 

kennen aan elke onderneming of rechtspersoon een nummer toe. 

Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald of ook overige gegevens moeten 

worden ingeschreven. Daarbij moeten die (aanvullende) gegevens de rechtszekerheid dienen 

en de economische belangen bevorderen. Dit kan variëren al naar gelang de aard van de 

onderneming of rechtspersoon.
809

 

Gegevens die een aanvullende bijdrage leveren aan de identificatie van een onderneming 

kunnen door middel van een wetswijziging worden toegevoegd. 

Ingeschreven ondernemingen en rechtspersonen hebben de plicht zorg te dragen voor tijdige 

en juiste inschrijving van hun gegevens in het register. Als wordt vermoed dat gegevens niet 

juist zijn, kan bijvoorbeeld een overheidsorgaan dit melden aan de beheerder van het register, 

een Kamer van Koophandel. De beheerder kan dan een onderzoek starten. Het beginsel van 

lijdelijkheid van de Kamers van Koophandel wordt daarbij verlaten. De Kamers van 

Koophandel krijgen de mogelijkheid om ambtshalve wijzigingen door te voeren van gegevens 

die evident onjuist zijn.
810

 Tegen een dergelijk besluit tot ambtshalve wijziging staat voor de 

betrokkene de mogelijkheid open van bezwaar en beroep in de zin van de Algemene wet 

bestuursrecht (Awb).
811

 Na de bezwaarprocedure kan beroep worden ingesteld bij het College 

van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb).
812

 

 

Nieuw in het register was dat blijkens artikel 6 sub c van het wetsvoorstel alle 

rechtspersonen, waaronder kerkgenootschappen, hun zelfstandige onderdelen en de lichamen 
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waarin zij zijn verenigd, zouden worden ingeschreven.
813

 Zij zouden worden ingeschreven 

ongeacht de vraag of zij een onderneming drijven. In de memorie van toelichting werd hierbij 

een parallel getrokken met stichtingen die ook in het register worden ingeschreven.
814

 Ten 

aanzien van kerkgenootschappen die geen onderneming drijven, zouden vijf authentieke 

gegevens
815

 worden geregistreerd,
 
namelijk een uniek nummer dat wordt toegekend door de 

Kamer van Koophandel, de naam, de rechtsvorm en de statutaire zetel, alsmede de datum van 

aanvang of beëindiging.
816

 Deze registratie is het minimum: het betreft alleen rechtspersonen 

die noch (economische) activiteiten ondernemen, noch een onderneming drijven, noch 

vestigingen hebben. 

Indien een rechtspersoon activiteiten onderneemt, een onderneming drijft of vestigingen heeft, 

is tevens registratie nodig van aanvullende authentieke gegevens.
817

 

  

Deze authentieke gegevens kunnen alleen bij wet worden gewijzigd of aangevuld met 

andere categorieën. Daarnaast kunnen ook andere, niet-authentieke gegevens, worden 

geregistreerd: het gaat dan om gegevens die nodig zijn voor de rechtszekerheid in het 

economische verkeer en de bevordering van de economische belangen van handel, industrie, 

ambacht en dienstverlening. Deze gegevens worden bij algemene maatregel van bestuur 

bepaald.
818

 

 

Tot het doen van opgave ter inschrijving in het handelsregister zijn de bestuurders of 

dagelijks leidinggevenden verplicht.
819

 Het niet voldoen aan deze verplichting is een 

economisch delict.
820

 

 

10.3.2 Kritiek Raad van State en Tweede Kamer 

 

Op dit wetsvoorstel is kritiek geuit door onder meer de Raad van State en door 

verschillende Kamerfracties tijdens de behandeling in de Tweede Kamer. 

 

De Raad van State adviseerde dat, gelet op de doelstellingen van het wetsvoorstel, 

sommige kerkgenootschappen voor inschrijving in aanmerking komen. Hij maakte daarbij de 

opmerking dat vanwege het bijzondere karakter van kerkgenootschappen de inschrijfplicht 

zou moeten worden beperkt tot uitsluitend kerkgenootschappen die een onderneming 

drijven.
821
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De regering heeft dit advies niet opgevolgd, omdat haars inziens het uitgangspunt niet 

is alleen ondernemingen in te schrijven in het handelsregister. Het uitgangspunt is juist een 

basisregister op te zetten waarin – naast ondernemingen – ook rechtspersonen worden 

ingeschreven zoals reeds nu ook stichtingen worden ingeschreven, ongeacht of zij al dan niet 

een onderneming drijven. De minister geeft daarbij aan dat niet bedoeld is iets af te doen aan 

het bijzondere karakter van kerkgenootschappen.
822

 

 

Tijdens de parlementaire behandeling uitte de SGP-fractie kritiek op de opzet van het 

register: de insteek is vooral het maken een systeem voor bedrijven waarin kerken zich 

moeten voegen. Dit blijkt onder meer uit het gebruik van de term ‘bedrijfsnummer’.
823

 

Verder had de CU-fractie kritiek op de kosten van registratie. Het wetsvoorstel beoogt de 

administratieve lasten van overheden en bedrijfsleven te reduceren.
 
Voor kerkgenootschappen 

– die nog niet ingeschreven waren – impliceert het wetsvoorstel een lastenverzwaring.
824

 

Ingeschreven ondernemingen en rechtspersonen moeten immers een bijdrage betalen. Het is 

niet duidelijk hoe hoog deze voor kerkgenootschappen uitvalt.
825

 De SGP-fractie geeft in dit 

verband aan dat kerkgenootschappen op deze manier wel de lasten, maar niet de lusten 

dragen. De overheid legt immers wél verplichtingen op aan kerkgenootschappen zonder dat 

kerkgenootschappen voordelen hebben bij registratie.
826

 Verder was onduidelijk of ook elk 

zelfstandig onderdeel van een kerkgenootschap moest worden geregistreerd, zoals een 

kerkelijke vereniging die uitgaat van een plaatselijke kerkelijke gemeente. 

Daarnaast had de SGP-fractie kritiek op het begrip ‘activiteiten’ in artikel 13 in relatie 

tot kerkgenootschappen. Moeten kerkgenootschappen voor bijvoorbeeld kerkdiensten, 

zangavonden of rommelmarkten elk een afzonderlijke registratie aanvragen?
827

  

 

10.3.3 Antwoord regering 

 

In reactie op de kritiek vanuit de Tweede Kamer antwoordde de regering in de nota 

naar aanleiding van het verslag dat het nieuwe register juist bedoeld is als basisregister, 

waarbij is aangesloten bij de breedte van de te registreren ondernemingen en rechtspersonen, 

hetgeen in de naam tot uitdrukking komt.
828

 

Ten aanzien van de financiële aspecten kon de regering geen becijfering geven. Met de term 

administratieve lasten werd gedoeld op de kosten voor het bedrijfsleven om aan hun 

informatieverplichtingen te voldoen. Daaronder vallen kerkgenootschappen niet. Daarbij 

merkt de regering op dat hem te weinig bekend is over de interne organisatie van 

kerkgenootschappen. Wel is duidelijk dat sprake zal zijn van een lastenstijging voor 

kerkgenootschappen.
829

 

                                                 
822

 Kamerstukken II 2005/06, 30 656, 4, p. 5.  
823

 Kamerstukken II 2005/06, 30 656, 5, p. 4.  
824

 Kamerstukken II 2005/06, 30 656, 5, p. 10.  
825

 Kamerstukken II 2005/06, 30 656, 2, p. 14: art. 49. 
826

 Kamerstukken II 2005/06, 30 656, 5, p. 10-11. 
827

 Kamerstukken II 2005/06, 30 656, 5, p. 11. 
828

 Kamerstukken II 2006/07, 30 656, 6, p. 1-2. 
829

 Kamerstukken II 2006/07, 30 656, 6, p. 16-17. 



237 

 

Verder merkt de regering op dat het vertrekpunt bij de lagere regelgeving zal zijn om zo min 

mogelijk lasten aan kerkgenootschappen op te leggen. In deze lagere regelgeving wordt 

vastgelegd welke gegevens omtrent kerkgenootschappen worden geregistreerd. 

Het is voor het handelsregister van belang te registreren wie bevoegd is het kerkgenootschap 

te vertegenwoordigen, maar dit wordt niet geregistreerd. Elk kerkgenootschap kan zelf 

aangeven welk orgaan of wie die bevoegdheden heeft.
830

 

 

Naar aanleiding van de bijdrage van de SGP gaat de regering nader in op de vraag in 

hoeverre het wetsvoorstel – met name daar waar het verplichtingen oplegt aan 

kerkgenootschappen – zich verhoudt tot de scheiding van kerk en staat. Daarin geeft de 

regering aan dat het recht van interne organisatievrijheid van kerkgenootschappen, waaronder 

hun vertegenwoordiging in het maatschappelijk rechtsverkeer, ongemoeid wordt gelaten. De 

inschrijfverplichting is alleen bedoeld om het economische verkeer en rechtsverkeer te 

ordenen en het bestuurlijk verkeer met de overheid te faciliteren.
831

 

Daar waar nieuwe verplichtingen aan kerkgenootschappen worden opgelegd, is de vraag of zij 

de vrijheid van kerkgenootschappen beperken. Indien dat het geval is, dient te worden 

nagegaan of zij gerechtvaardigd zijn. 

 

Het bijzondere karakter van kerkgenootschappen komt volgens de regering tot 

uitdrukking in het recht om het eigen statuut te bepalen voor zover niet in strijd met de wet: 

dat recht blijft ongewijzigd. Dat blijkt onder meer uit het gegeven dat de Kamers van 

Koophandel niet de bevoegdheid verkrijgen kerkgenootschappen te ontbinden. 

Het eigensoortige is in de visie van de regering dus het kerkelijk statuut. Omdat 

kerkgenootschappen evenals stichtingen die geen onderneming drijven rechtspersonen zijn 

naar Nederlands recht, zijn zij inschrijfplichtig.
832

 Vanuit de optiek dat het Nederlandse 

rechtspersonen betreft, zijn zij vergelijkbaar. De vrijheid van kerkgenootschappen ten aanzien 

van hun interne aangelegenheden, waaronder de vrijheid de eigen vertegenwoordiging en het 

statuut te bepalen, wordt ongemoeid gelaten. De regering leidt hieruit af dat de vrijheid van 

kerkgenootschappen dus niet wordt beperkt.  

 

Daarnaast kwam de vraag aan de orde of ook onderdelen van kerkgenootschappen, 

bijvoorbeeld een vereniging die uitgaat van een kerkelijke gemeente, afzonderlijk moet 

worden geregistreerd. De regering stelt zich daarbij op het standpunt dat alle rechtspersonen 

naar Nederlands recht moeten worden geregistreerd, uitgezonderd de vereniging zonder 

volledige rechtsbevoegdheid. Aldus zal een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid in de 

zin van Titel 2.2 BW moeten worden ingeschreven, ongeacht of zij al dan niet uitgaat van een 

kerkelijke organisatie. Indien het kerkgenootschap de vereniging beschouwt als zijn 

zelfstandig onderdeel oftewel zelfstandig drager van rechten en plichten, bezit de vereniging 

ingevolge artikel 2:2 BW rechtspersoonlijkheid naar Nederlands recht. Zij moet dan worden 
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ingeschreven. Voor zover sprake is van een vereniging zonder volledige rechtsbevoegdheid of 

een kerkelijk onzelfstandig onderdeel, is inschrijving niet nodig, aldus de regering.
833

  

 

Ten aanzien van de vraag of kerkgenootschappen hun activiteiten afzonderlijk moeten 

laten registreren, gaf de regering aan dat dit nadrukkelijk niet de bedoeling is. Het feit dat van 

een kerkgenootschap sprake is, is reeds voldoende aanduiding van de activiteiten. Een aan een 

kerkgenootschap toebehorende onderneming moet eveneens worden ingeschreven.
834

  

 

Op het wetsvoorstel werden enkele amendementen ingediend. Voor 

kerkgenootschappen is het amendement Van der Vlies en Cramer van belang.
835

 Daarin werd 

voorgesteld om de registratieplicht voor kerkgenootschappen niet in de wet zelf te regelen, 

maar dat in een algemene maatregel van bestuur (AMvB) te doen. In die AMvB zou beter 

maatwerk kunnen worden geleverd en daarin konden het aantal en soort onderdelen dat van 

kerkgenootschappen wordt geregistreerd worden bepaald. Daarbij zou – ter voorkoming van 

onnodige administratieve lastendruk voor kerkgenootschap – moeten worden gestreefd naar 

een centrale registratieverplichting per overkoepelende organisatie van één of meer 

kerkgenootschappen.  

In de derde en vijfde nota van wijziging kwam de regering tegemoet aan de kritiek op de 

lastenverzwaring die het oorspronkelijke wetsvoorstel voor kerkgenootschappen met zich mee 

zou brengen.
836

 Zo stelt de staatssecretaris dat zelfstandige onderdelen van 

kerkgenootschappen en de lichamen waarin zij zijn verenigd worden vrijgesteld van de 

jaarlijkse heffing voor de registratie. 

Een van de uitkomsten van de behandeling in de Tweede Kamer is dat de staatssecretaris een 

gewijzigd voorstel van wet aan de Eerste Kamer aanbiedt.
837

 In dit gewijzigde wetsvoorstel 

springen vooral de ingrijpende wijzigingen ten aanzien van kerkgenootschappen in het oog. 

Deze wijzigingen betreffen ten eerste artikel 6 waarin de uitwerking van de registratieplicht 

wordt gedelegeerd naar een AMvB. Daarin wordt expliciet opengelaten of zelfstandige 

onderdelen van kerkgenootschappen alsook lichamen waarin zij zijn verenigd, moeten worden 

geregistreerd en zo ja, in hoeverre dat moet gebeuren. Ten tweede wordt in artikel 17 ook de 

bevoegdheid gedelegeerd ter bepaling in hoeverre een aantal authentieke gegevens niet 

hoeven te worden ingeschreven. Per saldo hoeft alleen het hoogste aggregatieniveau van een 

kerkgenootschap of een groep kerkgenootschappen te worden geregistreerd. 

 

In artikel 49 ten slotte is bepaald dat zelfstandige onderdelen van een kerkgenootschap 

en de lichamen waarin zij zijn verenigd niet een bijdrage hoeven te betalen. 

 

Een inhoudelijke behandeling in de Eerste Kamer vindt niet plaats: de vaste commissie 

voor economische zaken heeft geen opmerkingen en het wetsvoorstel wordt zonder 
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beraadslaging en zonder stemming aanvaard.
838

 De wet is op 1 juli 2008 in werking getreden. 

Voor de op grond van deze wet nieuw in te schrijven ondernemingen en rechtspersonen, 

waaronder kerkgenootschappen, gold overigens een overgangstermijn van achttien maanden: 

zij moeten uiterlijk op 31 december 2009 zijn ingeschreven.
839

 

 

10.4 Handelsregisterbesluit
840

 

 

Op 27 december 2007 heeft de regering het Hrb 2008 voorgehangen bij de Tweede 

Kamer.
841

 In deze AMvB is onder meer nader omschreven welke gegevens van een aantal 

categorieën rechtspersonen en van een onderneming worden ingeschreven. Ook zijn hierin 

procedurevoorschriften opgenomen voor de inschrijving van deze entiteiten in het 

handelsregister. Ten slotte is in dit besluit voorzien in een civielrechtelijke rechtsgang. In het 

onderstaande wordt alleen aandacht besteed aan de bepalingen die voor kerkgenootschappen 

relevantie hebben. 

 

10.4.1 Opgave ter inschrijving 

 

In artikel 4 wordt aan de Kamer van Koophandel de plicht opgelegd om te 

onderzoeken of een opgave ter inschrijving afkomstig is van een daartoe bevoegd persoon.
842

 

De kamer kan daarbij om bewijsstukken vragen. In het Handelsregisterbesluit 1996 behoefde 

de kamer de opgave slechts ‘summierlijk’ te onderzoeken.
843

 De reden voor deze verzwaarde 

onderzoeksplicht is gelegen in het belang dat de gegevens in het handelsregister moeten 

overeenkomen met de (feitelijke en juridische) werkelijkheid. Dit onderstreept dat de 

lijdelijke rol van de kamer als beheerder van het register is veranderd in een actieve rol.  

De kamer onderzoekt hierbij niet alleen de bevoegdheid van de persoon die opgave doet, maar 

ook wordt de opgave inhoudelijk onderzocht. Daarbij wordt nagegaan of aan de 

inschrijvingsvereisten is voldaan en of door de inschrijving “niet een figuur ontstaat die niet 

voldoet aan de vereisten van het recht”. 

 

In artikel 5 zijn de gronden vermeld op basis waarvan een kamer de inschrijving kan 

weigeren. 

Uit lid 1 blijkt dat de Kamer van Koophandel een inschrijving moet weigeren als zij niet 

overtuigd is van het feit dat de opgave afkomstig is van een daartoe bevoegd persoon. Deze 

grond is dus imperatief. 

In lid 2 zijn een aantal facultatieve weigeringscriteria opgenomen. Zo mag de opgave niet 

innerlijk strijdig of onvolledig zijn. Evenmin mag de opgave strijdig zijn met al over de 

onderneming of rechtspersoon opgenomen gegevens of gegevens uit een ander basisregister. 
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Daarnaast kan de kamer inschrijving weigeren als de opgave in strijd is met een 

wettelijk voorschrift, het recht, de openbare orde of de goede zeden. Dit betrof oorspronkelijk 

een toets die door de kantonrechter werd uitgevoerd, maar nu dus door de Kamer van 

Koophandel wordt gedaan. Blijkens de nota van toelichting is sprake van strijd met een 

wettelijk voorschrift als bijvoorbeeld de wettelijk vereiste handtekening ontbreekt.
844

 Van 

strijd met de openbare orde of goede zeden kan sprake zijn als in de activiteitenomschrijving 

van een onderneming het plegen van misdrijven voorkomt. 

Verder is sprake van een restcategorie, namelijk de situatie dat de kamer gerede twijfel heeft 

over de juistheid van de opgave. Dit ziet met name op situaties waarin de – eventueel 

desgevraagd – overgelegde bewijsstukken onvoldoende of niet overtuigend zijn.  

 

10.4.2 Rechtsgang 

 

Een besluit tot weigering van de inschrijving is een besluit in de zin van de Awb: 

hiertegen staat de mogelijkheid van bezwaar en beroep open. Beroep kan worden ingesteld bij 

het CBb op grond van artikel 55 Wet Kamer van Koophandel.  

 

Artikel 49 Hrb biedt daarnaast de mogelijkheid om de rechtmatigheid van 

ingeschreven gegevens voor te leggen aan de burgerlijke rechter.
845

 De rechter kan dan de in 

het handelsregister opgenomen gegevens geheel of gedeeltelijk onrechtmatig verklaren. 

Daaruit vloeit voort dat de onrechtmatig verklaarde gegevens niet meer kunnen zijn 

ingeschreven. Op verzoek van een belanghebbende kan een aantekening over die rechterlijke 

uitspraak in het register worden opgenomen. In de toelichting bij het besluit wordt als 

voorbeeld genoemd de betwisting van de juistheid van de oprichting van een rechtspersoon.
846

  

 

10.4.3 Registratie kerkgenootschappen 

 

In de artikelen 8 en 31 Hrb 2008 is de plicht tot inschrijving van kerkgenootschappen 

geconcretiseerd. Hieronder is de tekst van deze artikelen vermeld. 

 

Artikel 8 beoogt helderheid te creëren met betrekking tot de vraag welke 

kerkgenootschappen moeten worden ingeschreven in het handelsregister. Het artikel is een 

precisering van artikel 6 lid 3 Hrw 2007. Op grond van laatstgemeld artikel geldt alleen een 

inschrijfplicht voor de organisatie waarvan één of meer kerkgenootschappen deel uitmaken. 

Daaruit zou men – ten onrechte – kunnen afleiden dat op zichzelf staande 

kerkgenootschappen die geen deel uitmaken van een organisatie waarin ook andere 

kerkgenootschappen zijn opgenomen, niet hoeven te worden ingeschreven. Artikel 8 lid 1 Hrb 

maakt echter duidelijk dat ook voor die op zichzelf staande kerkgenootschappen een 

inschrijfplicht geldt.  
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De inschrijfplicht geldt namelijk voor het hoogste aggregatieniveau waarvan één of 

meer kerkgenootschappen deel uitmaken. Bij bijvoorbeeld lokale kerkgenootschappen die in 

zowel een regionaal als landelijk kerkverband zijn verenigd, hoeft alleen dat landelijke 

kerkverband te worden ingeschreven. De lokale kerkgenootschappen en de regionale 

kerkverbanden zijn dan niet inschrijfplichtig. 

Een (lokaal) kerkgenootschap dat geen deel uitmaakt van een verband met andere 

kerkgenootschappen is eveneens inschrijfplichtig. Het (er)kent immers geen aggregatieniveau 

boven zichzelf. 

In artikel 8 lid 2 Hrb wordt nog een extra voorwaarde gesteld aan de inschrijfbaarheid van het 

hoogste aggregatieniveau, namelijk dat de koepel (ook) rechtspersoonlijkheid moet bezitten. 

Kerkgenootschappen die deel uitmaken van een organisatie die geen rechtspersoonlijkheid 

bezit, moeten elk afzonderlijk worden ingeschreven. De inschrijving van de niet-

rechtspersoonlijkheid bezittende koepelorganisatie biedt onvoldoende juridisch houvast: 

dergelijke koepelorganisaties hebben waarschijnlijk een lage organisatiegraad en hebben niet 

zelden meer het karakter van een overlegplatfom.  

In deze situatie moeten op grond van artikel 6 lid 3 Hrw 2007 zowel de koepelorganisatie als 

de kerkgenootschappen die daar deel van uitmaken, worden ingeschreven.
847

 Dit laatste is 

merkwaardig en mijns inziens niet correct. Voor een niet-rechtspersoonlijkheid bezittende 

organisatie geldt immers in het geheel geen inschrijfplicht. Het is namelijk geen 

rechtspersoon. Bovendien spoort deze passage in de nota van toelichting niet met de 

toelichting op artikel 31.
848

  

Of de koepelorganisatie rechtspersoonlijkheid bezit en alsdan kan worden 

gekwalificeerd als een lichaam in de zin van artikel 2:2 BW blijft overigens een 

aangelegenheid waarover de kerkgenootschappen die daar deel van uitmaken, kunnen 

besluiten. Deze wettelijke regeling brengt daarin geen wijziging.
849

 

 

10.4.4 Te registreren gegevens 

 

In artikel 31 Hrb 2008 zijn de gegevens vermeld die verplicht worden geregistreerd 

over kerkgenootschappen of het hoogste aggregatieniveau (het lichaam) waarop zij zich 

hebben verenigd; zelfstandige onderdelen van kerkgenootschappen hoeven dus niet te worden 

geregistreerd. Dit artikel is een uitwerking van de in de artikelen 6 lid 3 en 17 lid 1 Hrw 2007 

opgenomen verplichting om bij AMvB vast te leggen welke gegevens van 

kerkgenootschappen en het hoogste rechtspersoonlijkheid bezittende aggregatieniveau waarop 

zij zich hebben verenigd, al dan niet moeten worden geregistreerd. Daarbij is de mogelijkheid 

geopend om niet alle in de wet als authentiek gekwalificeerde gegevens te registreren.
850

 

 

In lid 1 is bepaald dat van het hoogste rechtspersoonlijkheid bezittende 

aggregatieniveau waarvan één of meer kerkgenootschappen deel uitmaken, moeten worden 

geregistreerd het post- en bezoekadres, het telefoonnummer, het faxnummer, het e-mailadres 
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en het internetadres. Deze gegevens moeten ook van een op zichzelf staand kerkgenootschap 

worden geregistreerd, een kerkgenootschap dat geen deel uitmaakt van een 

rechtspersoonlijkheid bezittende koepelorganisatie.  

Op grond van de Hrw 2007 dienen van een rechtspersoon de authentieke gegevens als 

bedoeld in de artikelen 12 t/m 14 Hrw 2007 te worden geregistreerd. Indien de rechtspersoon 

een onderneming drijft, dienen daarnaast nog de gegevens als bedoeld in de artikelen 9 t/m 11 

Hrw 2007 te worden geregistreerd. 

 

Op grond van artikel 17 lid 1 sub c Hrw 2007 juncto artikel 31 lid 2 Hrb 2008 

behoeven van de in de artikel 12, 13 en 14 Hrw 2007 genoemde gegevens niet de statutaire 

zetel, de datum van aanvang van de rechtspersoon en de activiteit te worden geregistreerd. 

Evenmin hoeven de vestigingen van het kerkgenootschap en de gegevens over die vestigingen 

te worden geregistreerd. 

Per saldo zijn de verplicht te registreren gegevens over de rechtspersoon naast de hierboven 

vermelde adresgegevens het door de kamer toegekende unieke nummer, de naam, de 

rechtsvorm en de eventuele datum van beëindiging. 

Over de activiteiten van het kerkgenootschap worden verplicht geregistreerd een door de 

kamer toegekend uniek nummer voor die activiteit en de datum van voortzetting en eventueel 

beëindiging van de activiteit. 

 

Artikel 31 lid 4 Hrb 2008 biedt facultatief de mogelijkheid om alle in de artikelen 12, 

13 en 14 Hrw 2007genoemde gegevens te registreren. Daarnaast biedt dat artikel de ruimte 

aan zowel kerkgenootschappen die deel uitmaken van een (verplicht geregistreerde) 

koepelorganisatie als zelfstandige onderdelen van kerkgenootschappen, om die gegevens 

alsook het post- en bezoekadres, het telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres en 

internetadres te laten registreren. Dit geschiedt op vrijwillige basis en een kerkgenootschap of 

zelfstandig onderdeel daarvan, kan er ook voor kiezen om slechts enkele van de in lid 4 

genoemde gegevens te laten registreren.
851

 

 

Opvallend is dat er geen gegevens van bestuurders of persoonsgegevens anderszins 

worden geregistreerd. De reden hiervoor is dat – indien dit wel zou gebeuren – daarmee 

feitelijk naar het oordeel van de regering de geloofsovertuiging van die bestuurder wordt 

geregistreerd. Doorgaans zal de bestuurder van een kerkgenootschap ook lid zijn van dat 

kerkgenootschap en de daarbinnen beleden geloofsopvattingen delen.
852

 Registratie van een 

geloofsovertuiging is verboden op grond van artikel 16 Wet bescherming persoonsgegevens 

(Wbp). 

Het niet kunnen registreren van persoonsgegevens van een bestuurder van een 

kerkgenootschap of een vertegenwoordiger anderszins vanwege privacywetgeving is mijns 

inziens enigszins gezocht. Een bestuurder van een kerkgenootschap zal er immers doorgaans 

geen moeite mee hebben dat bekend wordt tot welk kerkgenootschap hij behoort: hij bekleedt 

                                                 
851

 Kamerstukken II 2007/08, 30 656, 27, p. 18 (Nota van toelichting).  
852

 Kamerstukken II 2007/08, 30 656, 27, p. 18 (Nota van toelichting).  



243 

 

immers een gezichtsbepalende functie. Het lijkt mij een gemiste kans dat geen faciliteit is 

gecreëerd om gegevens van vertegenwoordigers van kerkgenootschappen te registreren. 

 

10.4.5 Kerkgenootschap en onderneming 

 

Kerkgenootschappen, zelfstandige onderdelen daarvan of lichamen waarin zij zijn 

verenigd, kunnen een onderneming drijven. Bij kerkgenootschappen voorkomende 

ondernemingen zijn bijvoorbeeld uitgeverijen, boekhandels, bierbrouwerijen (kloosterbier), 

CD- en prentbriefkaartenverkoop, horeca, cursussen, professionele zaalverhuur, enzovoort. 

 

De registratie van ondernemingen is geregeld in de artikelen 5, 9, 10 en 11 Hrw 2007. 

In deze bepalingen wordt onder meer voorgeschreven dat gegevens moeten worden 

ingeschreven over degene aan wie de onderneming toebehoort, de ondernemingsactiviteiten 

en dergelijke. 

Op grond van artikel 7 Hrw 2007 geldt de inschrijving van een onderneming tevens als 

inschrijving van de rechtspersoon. 

Voor kerkgenootschappen houdt dat in dat een rechtspersoonlijkheid bezittend (zelfstandig) 

onderdeel van het kerkgenootschap of kerkgenootschap dat deel uitmaakt van een 

koepelorganisatie, tevens wordt ingeschreven in het handelsregister. Voor een reeds op grond 

van artikel 6 lid 3 Hrw 2007 verplicht ingeschreven kerkgenootschap of koepelorganisatie is 

dat uiteraard niet meer nodig. 

In de situatie dat bijvoorbeeld een lokale kerkelijke gemeenschap die deel uitmaakt van een 

landelijk kerkverband haar kerkgebouw professioneel exploiteert, zal die professionele 

verhuur als onderneming moeten worden ingeschreven en daarnaast ook die lokale kerkelijke 

gemeenschap. Voorwaarde bij dat laatste is dat die lokale kerkelijke gemeenschap 

rechtspersoonlijkheid bezit. Bij de inschrijving van dat kerkgenootschap kan worden volstaan 

met de inschrijving van het beperkte aantal gegevens zoals omschreven in artikel 31 Hrb.
853

 

 

De vraag doet zich voor wanneer een bepaalde activiteit als onderneming in de zin van 

de Hrw 2007 kan worden aangemerkt. Juist bij kerkgenootschappen is veelvuldig sprake van 

vrijwilligersactiviteiten die tot doel hebben een opbrengst te genereren ten bate van het 

kerkgenootschap. Deze activiteiten variëren van het inzamelen van oud papier, het houden 

van bazaars, naai- en breiclubs tot het organiseren van concerten. Daar waar sprake is van een 

eenmalige rommelmarkt is duidelijk dat de organisatie hiervan niet kan worden 

gekwalificeerd als onderneming. Bij een meer structurele vorm van verhuur van een 

kerkgebouw en/of bijruimten of een min of meer professionele vorm van inzameling van oud 

papier ligt dat wat moeilijker. 

 

In artikel 2 Hrb is een definitie gegeven van het ondernemingsbegrip. Daarbij is de 

onderneming gedefinieerd als “een voldoende zelfstandig optredende organisatorische 

eenheid van één of meer personen, waarin door voldoende inbreng van arbeid of middelen, 

ten behoeve van derden diensten of goederen worden geleverd of werken tot stand worden 
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gebracht met het oogmerk daarmee materieel voordeel te behalen”. De activiteiten of omzet 

moeten een voldoende omvang hebben. 

 

Juist vanwege de grote verscheidenheid aan ondernemingen bestond behoefte aan een 

beschrijving van het ondernemingsbegrip. In de nota van toelichting wordt in dit verband
854

 

verwezen naar jurisprudentie waaraan enkele criteria zijn ontleend.
855

 Uit die jurisprudentie 

blijkt dat bijvoorbeeld naamloze en besloten vennootschappen geacht worden een 

onderneming te drijven en een winstoogmerk te hebben. 

De Kamers van Koophandel maken een afweging of de betreffende entiteit daadwerkelijk als 

onderneming kan worden aangemerkt. Daarbij dient telkens met name aan de open normen 

‘voldoende zelfstandig optredende’ en ‘voldoende inbreng’ te worden getoetst. Op grond van 

artikel 45 lid 1 Hrw 2007 heeft de minister de bevoegdheid beleidsregels vast te stellen met 

betrekking tot de taakuitoefening van de Kamers van Koophandel. In casu heeft de minister 

een beleidsregel omtrent dit onderwerp vastgesteld.
856

  

Bij de rechtspersoonsvormen waaraan een onderneming kan toebehoren, is expliciet 

ook het kerkgenootschap vermeld. Bij de beoordeling van de vraag of sprake is van een 

onderneming zijn in beginsel de criteria die door de Belastingdienst worden toegepast bij de 

vraag of een ondernemer omzetbelastingplichtig is, leidend. Als aan die criteria wordt 

voldaan, zal in beginsel sprake zijn van een onderneming. 

Een andere factor die van belang is, is dat een onderneming voldoende omvang heeft. Daarbij 

wordt onder meer gekeken naar de verwachte of gerealiseerde omzet en de afdrachtsgrens 

voor de omzetbelasting. Ook kan een incidenteel beroeps- of bedrijfsmatig handelen soms 

worden aangemerkt als het drijven van een onderneming. In de beleidsregel wordt het 

voorbeeld genoemd van een eenmalig op commerciële wijze organiseren van een popfestival. 

In deze benadering zou ook een eenmalig grootschalig religieus concert met een commercieel 

oogmerk moeten worden aangemerkt als onderneming. 

 

10.4.6 Financieel besluit handelsregister 

 

Tijdens de parlementaire behandeling is ook aandacht gevraagd voor de kosten die 

registratie voor kerkgenootschappen met zich mee zouden brengen. De registratie geschiedt 

immers ten bate van de overheid. De kerkgenootschappen hebben hierom niet gevraagd. Aan 

dit bezwaar is de minister tijdens de parlementaire behandeling tegemoetgekomen. 

 

Op grond van artikel 49 lid 1 Hrw 2007 is de rechtspersoon die in het handelsregister 

is ingeschreven of daarin ingeschreven behoort te zijn, een bijdrage verschuldigd. De hoogte 

van deze bijdrage werd blijkens artikel 49 lid 3 Hrw (oud) vastgesteld bij AMvB.
857

 In artikel 

49 lid 4 Hrw (oud) was bepaald dat zelfstandige onderdelen van een kerkgenootschap alsook 
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lichamen waarin zij zijn verenigd indien die op grond van artikel 6 lid 3 Hrw 2007 worden 

ingeschreven, geen bijdrage hoeven te betalen. Voor de verplichte inschrijving was dus een 

bijdrage verschuldigd, voor de inschrijving op vrijwillige basis niet. Op 25 november 2013 is 

de wet gewijzigd: sindsdien zijn op grond van artikel 49 lid 3 Hrw 2007 noch 

kerkgenootschappen, noch zelfstandige onderdelen of lichamen waarin zij zijn verenigd, een 

inschrijfvergoeding verschuldigd.
858

 

 

10.5 Evaluatie 

 

10.5.1 Inleiding 

 

Registratie van kerkgenootschappen is binnen de kaders die het EVRM en artikel 6 

Gw stellen, in beginsel mogelijk. Afhankelijk van de gekozen vorm, inhoud en met name 

rechtsgevolgen van registratie, kan sprake zijn van een ingrijpende beperking van het recht op 

godsdienstvrijheid of juist van geen of nauwelijks een beperking. Als sprake is van een 

beperking van dit recht, moeten in beginsel de voorwaarden genoemd in artikel 9 EVRM en 

artikel 6 Gw in acht worden genomen. 

De vraag doet zich voor welke vorm van registratie in de Nederlandse situatie gewenst is. Een 

keuze voor het systeem zoals dat bestond ten tijde van de Wet op de kerkgenootschappen 

heeft als nadeel dat het geen duidelijkheid biedt. Er is niet zonder reden gekozen voor 

afschaffing van dat systeem. 

Een meer actieve vorm van registratie waarbij ook inhoudelijk wordt getoetst of sprake is van 

een kerkgenootschap, zou daarentegen al snel op gespannen voet kunnen staan met de vrijheid 

van godsdienst. De overheid zal dan immers inhoudelijke eisen casu quo een definitie van het 

begrip kerkgenootschap moeten formuleren waaraan geloofsgemeenschappen moeten 

voldoen. Bij de afschaffing van de meldingsplicht werd dit door de minister verwoord in de 

zin dat handhaving zou leiden tot een ongewenste en onnodige overheidsbemoeienis met de 

kerkgenootschappen. Het risico is immers groot dat de overheid de uitleg van theologische 

opvattingen zal gaan bepalen. De overheid begeeft zich dan op het terrein van de kerk. Zowel 

principieel als praktisch lijkt dat een onjuiste ontwikkeling. 

De Hrw 2007 is ingegeven vanuit de behoefte van de overheid om haar 

gegevenshuishouding te ordenen. Het handelsregister wordt daarbij omgevormd tot een 

basisregister. Het register is openbaar en vervult een nuttige functie in het maatschappelijk 

verkeer in het algemeen en in het civiele rechtsverkeer in het bijzonder. De insteek daarbij 

lijkt echter vooral een economische te zijn, hetgeen alleen al blijkt uit het feit dat het voorstel 

afkomstig is van het ministerie van Economische Zaken. In het voorstel stond de registratie 

van ondernemingen en rechtspersonen met een commercieel oogmerk letterlijk voorop en 

werden de overige rechtspersonen ‘en passant’ meegenomen.  

 

Aan de bijzondere positie van kerkgenootschappen was in het oorspronkelijke 

wetsvoorstel weinig aandacht besteed. Tijdens de parlementaire behandeling werd al 

opgemerkt dat ten aanzien van de registratie van kerkgenootschappen een fundamentele 
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beschouwing over de scheiding van kerk en staat ontbrak. 

Naar aanleiding van de kritiek vanuit het parlement is de registratieplicht voor 

kerkgenootschappen ten opzichte van het oorspronkelijke voorstel ingrijpend gewijzigd. 

Daarmee heeft de regering tegemoet willen komen aan twee hoofdpunten van kritiek op de 

registratieplicht van kerkgenootschappen. Het eerste punt betreft de soort en het aantal te 

registreren gegevens, mede gelet op de grote heterogeniteit van kerkgenootschappen. Het 

tweede punt betreft de lastenverzwaring in zowel administratief als financieel perspectief die 

registratie van alle kerkelijke rechtspersonen met zich mee zou brengen. 

In de volgende subparagrafen wordt nog een aantal andere aspecten benoemd waarvan een 

nadere doordenking mijns inziens nodig is. De vraag die daarbij aan de orde is, is of de thans 

gekozen vorm van registratie aan zowel internationale als nationale criteria voldoet. Daarnaast 

is de vraag of deze regelgeving aan kerkgenootschappen beperkingen oplegt of juist 

meerwaarde heeft voor deze kerkgenootschappen.  

 

10.5.2. Introductie vormvereiste(n) voor kerkgenootschappen 

 

Artikel 6 Gw juncto artikel 2:2 BW geeft aan gemeenschappen van gelovigen de 

mogelijkheid om zonder dat hieraan nadere voorwaarden van overheidswege worden gesteld 

als kerkgenootschap, zelfstandig onderdeel daarvan of lichaam waarin kerkgenootschappen 

zijn verenigd rechtspersoonlijkheid te verkrijgen. De gedachte daarachter is dat de Staat op 

grond van het beginsel van scheiding van kerk en staat niet aan kerkgenootschappen mag 

voorschrijven hoe zij zich organiseren en dus ook geen voorwaarden op dit vlak aan 

kerkgenootschappen mag stellen. Als kerkgenootschap kan de betrokken geloofsgemeenschap 

de eigen organisatie naar eigen theologische inzichten vormgeven en deelnemen aan het 

civiele rechtsverkeer. De deelname als rechtspersoon aan het civiele rechtsverkeer is een vorm 

van uitoefening van het recht op godsdienstvrijheid. 

 

Aan de uitoefening van het recht op godsdienstvrijheid kunnen beperkingen worden 

gesteld. Deze beperkingen moeten voldoen aan alle in artikel 9 EVRM, artikel 6 Gw en artikel 

2:2 BW gestelde voorwaarden. Die voorwaarden behelzen dat dergelijke beperkingen bij wet 

in formele zin zijn gecodificeerd en tevens in een democratische samenleving noodzakelijk 

moeten zijn in het belang van de openbare veiligheid, voor de bescherming van de openbare 

orde, gezondheid of goede zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van 

anderen. 

 

De vraag is of de registratieplicht voor kerkgenootschappen als een dergelijke 

beperking moet worden opgevat. Tijdens de parlementaire behandeling is immers 

uitdrukkelijk gesteld dat deze registratieplicht geen verandering beoogde aan te brengen in de 

juridische positie van kerkgenootschappen. De wetgever lijkt daarmee te bedoelen dat de 

registratie moet worden opgevat als een voorschrift dat geen beperking bedoelt te zijn op het 

recht op de vrijheid van godsdienst, maar evenals verkeersregels, bestemmingsplannen, 

brandweervoorschriften een ieder bindt, al kan dat in een individueel geval een restrictie op 

het recht op godsdienstvrijheid opleveren. 
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De registratieplicht ontneemt aan (bestuurders van) kerkgenootschappen de keuze om 

zich al dan niet te laten registreren. Als men het kerkgenootschap niet laat registreren, pleegt 

men een economisch delict. Registratie is daarmee dus verplicht geworden. Naar de letter van 

de wet is dit niet in strijd met het internationale recht, omdat aan de registratie voor het 

overige geen rechtsgevolgen zijn verbonden. 

In de praktijk werkt dit mijns inziens anders uit. Weliswaar heeft een kerkgenootschap op 

grond van artikel 2:2 BW van rechtswege rechtspersoonlijkheid, maar in de praktijk wordt 

wel degelijk een vormvoorschrift casu quo oprichtingseis gesteld, namelijk de registratie van 

het kerkgenootschap bij de Kamer van Koophandel.  

 

Het niet laten registreren van een kerkgenootschap is verboden op grond van artikel 47 

Hrw. De bestuurders begaan dan een economisch delict. Bovendien zullen andere deelnemers 

aan het maatschappelijk verkeer minder snel geneigd zijn met het kerkgenootschap zaken te 

doen als het zich niet heeft laten registreren. Als zo’n kerkgenootschap bijvoorbeeld een 

kerkgebouw wil aankopen, zullen de notaris en de verkoper de identiteit van het 

kerkgenootschap in het register controleren op grond van artikel 4 lid 2 sub a 

Uitvoeringsregeling Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme 

(UrWwft).  

Artikel 4 lid 2 sub c en d UrWwft opent overigens wel de mogelijkheid voor 

kerkgenootschappen, zelfstandige onderdelen daarvan en lichamen waarin zij zijn verenigd 

om aan de hand van een verklaring dat het is aangesloten bij het Interkerkelijk Contact in 

Overheidszaken of is aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling, zich te 

identificeren. Andere kerkgenootschappen die niet over een dergelijke verklaring beschikken, 

moeten in beginsel beschikken over een uittreksel uit het handelsregister, tenzij een advocaat 

of notaris bereid is op grond van artikel 4 lid 2 sub b UrWwft een verklaring af te geven.
859

  

Als het kerkgenootschap niet is ingeschreven in het handelsregister, wordt het de facto dus 

zeer moeilijk om als rechtspersoon te kunnen functioneren. Uit de uitspraak inzake het 

kerkgenootschap Luz da Floresta blijkt dat de Staat het bestaan van een kerkgenootschap kan 

ontkennen als dit kerkgenootschap niet is geregistreerd.
860

  

 

Ook kan bij een kerkscheuring een probleem ontstaan. In de regel is dan sprake van 

twee of meer kerkgenootschappen die zijn voortgekomen uit het oude, ongedeelde 

kerkgenootschap. Daarbij kan juridisch sprake zijn van één kerkgenootschap dat het oude 

kerkgenootschap voortzet en één of meer andere, nieuwe kerkgenootschappen. Elk 

kerkgenootschap claimt dan in de regel de voortzetting te zijn van het oude kerkgenootschap. 

Het juridisch beschouwd zich afscheidende deel der kerkleden zal evenals het voortzettende 

deel claimen de voortzetting te zijn van het oude ongedeelde kerkgenootschap en zich 

principieel weigeren te laten registreren als nieuw kerkgenootschap. Tijdens een scheuring is 

vaak veel onduidelijkheid en niet zelden is sprake van een langduriger proces. Op het moment 

dat het kerkgenootschap scheurt, ontstaat van rechtswege echter een nieuw kerkgenootschap 
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dat zich dus onmiddellijk moet laten registreren. Dat moment moet dus worden vastgesteld 

ten behoeve van de registratie. De kerkbestuurders moeten dan kiezen tussen hun religieuze 

principes en de Nederlandse strafwet. 

 

In de bovenomschreven situaties vormt de registratieplicht een beperking van de 

vrijheid om als kerkgenootschap deel te nemen aan het rechtsverkeer. Het is immers een 

feitelijke belemmering om als kerkgenootschap deel te nemen aan het maatschappelijk 

verkeer zonder als zodanig te zijn geregistreerd. 

 

10.5.3 Beoordelingscriteria inschrijving kerkgenootschap 

 

Uit het voorgaande vloeit een tweede vraag voort. Welke voorwaarden worden aan 

registratie gesteld? Kan elke geloofsgemeenschap of eenieder die zich daarvoor uitgeeft zich 

als kerkgenootschap laten registreren? 

Deze vraag is van belang, omdat malafide organisaties, sekten of (groepen) personen zich als 

kerkgenootschap kunnen voordoen en om inschrijving kunnen verzoeken. Een voorbeeld 

hiervan is de eerder besproken Satanskerk, waarin feitelijk een bordeel werd gedreven.
861

  

 

Artikel 1 sub e Hrw 2007 verstaat onder kerkgenootschap een kerkgenootschap als 

bedoeld in artikel 2:2 BW. Artikel 2:2 BW kent echter geen definitie of omschrijving van 

hetgeen onder een kerkgenootschap wordt verstaan. In het verleden werd elke organisatie die 

stelde kerkgenootschap te zijn, in beginsel als zodanig aangemerkt. Alleen in situaties waarin 

evident geen sprake was van een kerkgenootschap was dit anders.  

Het is niet duidelijk of – en zo ja, welke – criteria worden gehanteerd bij de behandeling van 

specifiek een verzoek tot inschrijving van een kerkgenootschap. Uit de wetsgeschiedenis 

blijkt niet dat de wetgever heeft stilgestaan bij de vraag hoe bij de beoordeling van een 

inschrijfverzoek het beginsel van interpretatieve terughoudendheid zich verhoudt tot de 

mogelijkheid een dergelijk inschrijfverzoek af te wijzen.  

In het Hrb 2008 zijn wel enkele algemene criteria gegeven aan de hand waarvan een 

opgave tot inschrijving wordt getoetst. Een opgave tot inschrijving in het handelsregister kan 

op grond van artikel 5 lid 1 en 2 Hrb 2008 alleen worden geweigerd als sprake is van een in 

dat artikel vermelde weigeringsgrond. Een aantal van die gronden betreffen formele aspecten, 

zoals een innerlijk strijdige of onvolledige opgave of strijdigheid met reeds geregistreerde 

gegevens. Ook kan een opgave tot inschrijving worden geweigerd als deze in strijd is met een 

wettelijk voorschrift, het recht, de openbare orde of de goede zeden. Omdat geen wettelijke 

omschrijving van het kerkgenootschap bestaat, kan inschrijving niet worden geweigerd op 

grond van strijd met een wettelijk voorschrift. Bij strijd met de openbare orde of de goede 

zeden moet worden gedacht aan bijvoorbeeld het begaan van één of meer misdrijven in de 

activiteitenomschrijving van een onderneming.
862

 Bij organisaties met evident criminele 

intenties kan dit dus een weigeringsgrond zijn. Denkbaar is een sekte die door middel van 

terroristische activiteiten werkzaam wil zijn. Een probleem hierbij is overigens dat van een 
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kerkgenootschap geen activiteitenomschrijving wordt verlangd: de Kamer van Koophandel 

zal dit vermoedelijk niet aan de hand van de bij de opgave tot inschrijving aangeleverde 

gegevens kunnen vaststellen. 

 

Als dus sprake is van minder extreme situaties, bijvoorbeeld individuen of organisaties 

die hoofdzakelijk commerciële activiteiten ontplooien en/of geen religieuze kernactiviteiten 

hebben, ontbreekt een heldere weigeringsgrond. Weliswaar kan de inschrijving als 

kerkgenootschap worden geweigerd op grond van het oordeel van de Kamer van Koophandel 

dat die inschrijving in strijd zou zijn met het recht, maar dan zal zij een nadere uitleg aan dit 

vage begrip moeten geven. De Kamer van Koophandel heeft geen nadere expliciet gemaakte 

beleidsregels hieromtrent geformuleerd. Wel moet een kerkgenootschap een afschrift van het 

kerkelijk statuut kunnen tonen. Dat krijgt het overigens terstond terug.
863

 Daarmee wordt de 

facto een schriftelijkheidsvereiste ingevoerd.  

 

Het kan voorkomen dat de inschrijving wordt geweigerd van een onbekend of nieuw 

kerkgenootschap. De Kamer van Koophandel zal dan duidelijk moeten maken of opgaven tot 

inschrijving als kerkgenootschap worden getoetst aan de definitie die in de jurisprudentie en 

rechtsliteratuur hieromtrent wordt gehanteerd. Op deze wijze vindt daarmee in zekere zin toch 

een codificatie van die definitie plaats. Daarbij kan een enge uitleg van jurisprudentie en 

rechtsliteratuur een te vergaande beperking impliceren van het recht op godsdienstvrijheid. 

Weliswaar heeft zo’n kerkgenootschap rechtspersoonlijkheid op grond van artikel 2:2 BW, 

maar in de praktijk zal dat kerkgenootschap dan niet of moeizaam kunnen deelnemen aan het 

maatschappelijk verkeer. Het kerkgenootschap kan immers geen uittreksel uit het 

handelsregister overleggen. Het wordt zo feitelijk onmogelijk gemaakt om als niet-

geregistreerd kerkgenootschap in de maatschappij als kerkgenootschap te functioneren. Dat is 

een beperking op de vrijheid van godsdienst. Een dergelijke beperking van de 

godsdienstvrijheid is toelaatbaar, mits wordt voldaan aan een aantal randvoorwaarden. Zo’n 

randvoorwaarde is dat de beperking bij formele wet geschiedt: de beperking bij wege van een 

beleidsregel invoeren is dus niet toelaatbaar. Tijdens de parlementaire behandeling is hiervoor 

nauwelijks aandacht geweest.  

 

Overigens stellen Meijers en Asberg dat het nieuwe systeem na een aantal jaren 

praktijkervaring nagenoeg zonder problemen functioneert.
864

 Recent heeft echter de Kerk van 

het Vliegend Spaghettimonster een opgave tot inschrijving gedaan. Deze werd aanvankelijk 

geweigerd. De uitkomst van de bezwaarprocedure is echter dat de Kamer van Koophandel 

deze organisatie toch heeft ingeschreven.
865

 Ook de Rokerskerk blijkt te zijn ingeschreven in 

het handelsregister. Naar mijn mening had de inschrijving van beide organisaties echter 

moeten worden geweigerd, althans had een inschrijving als vereniging zonder volledige 

rechtsbevoegdheid kunnen plaatsvinden. Het is immers evident dat in casu sprake is van 

scherts casu quo beide organisaties een bepaald statement willen maken: in een dergelijke 
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situatie is het in lijn met het beginsel van interpretatieve terughoudendheid om de gegeven 

uitleg niet te aanvaarden. 

 

10.5.4. Rechtsgang 

 

Het is denkbaar dat een Kamer van Koophandel een voor het kerkgenootschap 

onwelgevallig besluit neemt. Zo kan een kamer een opgaaf tot inschrijving als 

kerkgenootschap weigeren. Ook is mogelijk dat een kamer een organisatie die zichzelf ziet als 

geloofsgemeenschap, door de kamer wordt ingeschreven als onderneming of dat een 

inschrijving als kerkgenootschap naderhand door de kamer wordt gewijzigd in die van een 

onderneming. Dergelijke besluiten van de kamer zijn besluiten in de zin van de Awb 

waartegen een bezwaarmogelijkheid openstaat en vervolgens een beroepsprocedure bij het 

CBb. Het is de vraag in hoeverre de Kamer van Koophandel in de bezwaarprocedure op haar 

eerdere besluit wil terugkomen. Als de kamer dat niet doet, kan het betrokken 

kerkgenootschap beroep instellen bij het CBb.  

 

Een tweetal kritische kanttekeningen zijn bij deze rechtsgang mijns inziens op zijn 

plaats. 

Ten eerste is – zoals de naam van het college al aangeeft – het CBb met name geëquipeerd om 

juridische kwesties met betrekking tot het bedrijfsleven te beslechten. De vraag of een entiteit 

al dan niet in aanmerking komt voor de kwalificatie ‘kerkgenootschap’ is echter van een 

andere orde. Het gaat daarbij om aan het recht van godsdienstvrijheid rakende kwesties. Het 

CBb lijkt daarvoor minder geschikt. 

Ten tweede biedt de administratiefrechtelijke rechtsgang – waarin sprake is van slechts een 

marginale toetsing van besluiten van bestuursorganen – in de praktijk minder 

rechtsbescherming dan een civiele rechtsgang. Een integrale heroverweging van de beslissing 

van de Kamer van Koophandel op bezwaar is niet mogelijk. Het CBb zal vooral moeten 

toetsen of de voorgeschreven procedure correct is gevolgd: het zal zich beperken tot een 

marginale toetsing van de betreffende besluiten. Het CBb mag immers niet plaatsnemen op de 

stoel van het bestuursorgaan. 

De civiele rechter daarentegen kan een voorgelegde kwestie in volle omvang toetsen en – 

indien het geschil zich daarop toespitst – de aard van het kerkgenootschap, alsmede de inhoud 

van zijn activiteiten meer inhoudelijk beoordelen.  

 

10.5.5. Deskundigheid Kamers van Koophandel 

 

Een ander aspect betreft de (ontbrekende) deskundigheid van de Kamers van Koophandel ten 

aanzien van kerkgenootschappen. De Kamers van Koophandel zijn opgericht – zoals de naam 

al aangeeft – om de koophandel en het bedrijfsleven in ruimere zin te bevorderen. Dat is hun 

kerntaak. Daarnaast hebben de Kamers van Koophandel als beheerder van het handelsregister 

expertise op het vlak van registratie van ondernemingen en de bij wet geregelde 

rechtspersonen. 

De kamers moeten op grond van de Hrw 2007 ook kerkgenootschappen registreren. In 

tegenstelling tot bijvoorbeeld stichtingen, besloten en naamloze vennootschappen waarbij 
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reeds uit de bij wet vereiste notariële oprichtingsakte blijkt welke gegevens moeten worden 

geregistreerd, is dat bij kerkgenootschappen anders. Een wettelijke definitie ontbreekt 

namelijk. Ook is niet vereist dat namens het kerkgenootschap bij de opgaaf ter inschrijving 

schriftelijke stukken worden overgelegd.  

Toch moeten de Kamers van Koophandel beoordelen of een opgaaf tot inschrijving van een 

kerkgenootschap overeenkomt met de realiteit: er moet immers dan daadwerkelijk sprake zijn 

van een kerkgenootschap. Ook kan een kamer constateren dat sprake is van een 

geloofsgemeenschap die als zodanig deelneemt aan het maatschappelijk verkeer, maar die niet 

is ingeschreven in het handelsregister. Die kamer kan dan besluiten zelf tot inschrijving over 

te gaan. 

Aldus moeten de Kamers van Koophandel zelf beoordelen – en daarvoor criteria ontwikkelen 

– wanneer een organisatie als kerkgenootschap moet worden aangemerkt. De Kamers van 

Koophandel hebben hieromtrent geen specifieke deskundigheid opgebouwd. Ook kunnen zij 

die expertise vermoedelijk moeilijk gaan opbouwen, omdat per kamerregio vermoedelijk 

slechts kleine aantallen opgaven ter inschrijving als kerkgenootschap zullen worden gedaan. 

Het zal dan veelal gaan om kleinere, niet lang bestaande en veelal onbekende 

geloofsgemeenschappen. Ten aanzien van bijvoorbeeld de landbouw is een dergelijke vraag 

tijdens de parlementaire behandeling wel opgeworpen maar voor kerkgenootschappen niet.  

 

Omdat de verkrijging en instandhouding van de benodigde expertise aldus moeizaam 

is, zou het verstandig zijn om te bezien of hiervoor in de organisatorische sfeer een oplossing 

kan worden gevonden. Mijns inziens zou een oplossing kunnen zijn dat één bepaalde Kamer 

van Koophandel hiermee wordt belast. Dit zou bijvoorbeeld de Utrechtse kamer kunnen zijn, 

nu deze stad sedert de Middeleeuwen de religieuze hoofdstad van het land is.
866

 Deze Kamer 

van Koophandel kan dan een bepaalde expertise op het vlak van registratie van 

kerkgenootschappen opbouwen, alsmede – voor zover aan de orde – (procedurele) criteria 

formuleren waaraan in te schrijven kerkgenootschappen moeten voldoen. 

 

Daarbij zou tevens een andere kwestie, waaraan tijdens de parlementaire behandeling 

kennelijk ook niet is gedacht, kunnen worden opgelost. Dit betreft de samenstelling van het 

bestuur van een kamer. Volgens artikel 7 Wet op de Kamers van Koophandel en Fabrieken 

1997 (Wet KvK) is alleen het bedrijfsleven hierin goed vertegenwoordigd. Voor 

kerkgenootschappen is geen plaats ingeruimd. Mijns inziens zou dit probleem (deels) kunnen 

worden ondervangen door bijvoorbeeld het CIO te laten participeren in het gebruikersoverleg, 

zoals bedoeld in artikel 52 Hrw of het te laten fungeren als toezichthouder op de registratie 

van kerkgenootschappen. 

 

10.5.6 Lastenverzwaring 

 

Een volgend aspect betreft de lastenverzwaring voor kerkgenootschappen. In de 

memorie van toelichting bij het wetsvoorstel was aangegeven dat de eerste doelstelling van 
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 Dit is ook praktisch, omdat de twee grootste kerkgenootschappen van het land – maar ook veel kleinere – in 
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het basisregister de gegevenshuishouding van de overheid is. Voor ondernemingen kan dit een 

lastenverlichting betekenen, doordat zij niet telkens opnieuw hun bedrijfsgegevens moeten 

aanleveren. Voor kerkgenootschappen is het voordeel marginaal. Zij werden echter wel 

geconfronteerd met extra kosten.  

Inzicht in de hoogte van de lastenverzwaring kon de regering indertijd niet geven. Naar 

aanleiding van kritiek hierop tijdens de parlementaire behandeling is het wetsvoorstel 

aangepast, waardoor de lastenverzwaring voor kerkgenootschappen werd beperkt. Zo wordt 

van zelfstandige onderdelen en lichamen die deel uitmaken van een verplicht ingeschreven 

(koepel)organisatie van kerkgenootschappen geen inschrijfvergoeding verlangd.
867

 

Merkwaardig is dat kerkgenootschappen die deel uitmaken van een op grond van de wet 

verplicht ingeschreven lichaam van kerkgenootschappen hierin niet worden genoemd; 

mogelijk is de wetgever enigszins in verwarring gebracht door de al dan niet verplichte 

inschrijfmogelijkheden van de drie in artikel 2:2 BW genoemde soorten rechtspersonen. 

Mijns inziens vallen kerkgenootschappen die deel uitmaken van een verplicht ingeschreven 

overkoepelend lichaam, gelet op de bedoeling van de wetgever, namelijk wél onder de 

vrijstelling van artikel 49 lid 3 Hrw 2007.  

Op grond van artikel 1 lid 1 Financieel besluit handelsregisterwet 2014 (Fbh 2014) zijn alle 

rechtspersonen een eenmalige inschrijfvergoeding verschuldigd. Dat geldt dus ook voor de 

verplicht ingeschreven kerkgenootschappen of de hoogste overkoepelende lichamen daarvan. 

Deze inschrijfvergoeding bedraagt in het jaar 2016 € 50.
868

 

 

Gelet ook op het feit dat juist de overheid behoefte heeft aan gegevens over alle 

rechtspersonen, waaronder kerkgenootschappen, zijn gelet op het profijtbeginsel vraagtekens 

te zetten bij de bepaling dat verplicht ingeschreven kerkgenootschappen en koepelorganisaties 

aan de registratieheffing moeten voldoen. Weliswaar is de lastenverzwaring beperkt, doch dat 

doet niets af aan deze principiële vraag. 

 

10.5.7. Omvang registratie 

 

Een vijfde aspect betreft de omvang van de registratieplicht. In artikel 31 Hrb 2008 

zijn zowel de authentieke gegevens als de niet-authentieke gegevens opgesomd die van een 

kerkgenootschap verplicht moeten worden geregistreerd. Het gaat daarbij met name om de 

rechtsvorm, de naam en de adresgegevens. Gegevens omtrent bestuurders of 

vertegenwoordigers van kerkgenootschappen kunnen niet worden geregistreerd. Op 

vrijwillige basis kunnen daarnaast nog gegevens van zelfstandige onderdelen of niet-

inschrijfplichtige kerkgenootschappen worden vastgelegd. 

 

De parlementaire controle op registratie van aanvullende gegevens van 

kerkgenootschappen is beperkt, omdat dit door de wetgever in formele zin is gedelegeerd aan 

de regering die de AMvb uitvaardigt. Het is denkbaar dat het Hrb 2008 wordt gewijzigd, in 

dier voege dat bijvoorbeeld de organisatievrijheid van kerkgenootschappen wordt beperkt. 
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868

 Art. 4a Financiële regeling handelsregister 2014 (Frh 2014). 



253 

 

Artikel 6 Gw schrijft echter voor dat voor een dergelijke beperking een wet in formele zin 

noodzakelijk is. Dan zou er dus sprake zijn van een beperking die niet aan de eisen van het 

nationale recht voldoet. Vooralsnog lijkt dit overigens niet waarschijnlijk. Daarnaast spelen 

bij de thans gekozen vorm en omvang van registratie een aantal onduidelijkheden en 

problemen, die in het vervolg aan de orde zullen komen. 

 

10.5.7.1 Rechtsonzekerheid: domiciliekeuze niet-geregistreerde kerkelijke rechtspersonen 

Het eerste probleem betreft het ontstaan van rechtsonzekerheid ten aanzien van het 

domicilie van kerkelijke rechtspersonen. Denkbaar is een situatie waarbij een werknemer of 

wederpartij een juridisch conflict heeft met bijvoorbeeld een zelfstandig onderdeel van een 

kerkgenootschap. Dat zelfstandig onderdeel is gevestigd in gemeente A. Het landelijk 

kerkgenootschap waarvan dat zelfstandig onderdeel deel uitmaakt, heeft blijkens het 

handelsregister echter een adres in gemeente B. Daarbij doemen dan twee vragen op die voor 

de rechtspraktijk van belang zijn.  

De eerste vraag is of ook rechtsgeldig aan het in het handelsregister bekende adres kan 

worden betekend. Op het in het handelsregister bekende adres is immers een ándere 

rechtspersoon gevestigd, namelijk het kerkgenootschap zelf, dan de rechtspersoon die men wil 

dagvaarden, zijnde het zelfstandig onderdeel.  

Voor een wederpartij van een kerkgenootschap of onderdeel daarvan, is deze vraag temeer 

relevant, omdat geen gegevens van bestuurders van kerkgenootschappen worden geregistreerd 

en veel kerkelijke rechtspersonen geen kantooradres hebben. Betekening op de voet van 

artikel 50 Rv wordt dan moeilijk.
869

 Het is dan belangrijk dat toch op enig adres rechtsgeldig 

aan die specifieke kerkelijke rechtspersoon kan worden betekend.  

 

Voor een buitenstaander is de kerkelijke structuur bovendien vaak onbekend of 

ondoorzichtig.  

Een buitenstaander zou mijns inziens mogen afgaan op het adres van de koepelorganisatie dat 

in het handelsregister is vermeld wanneer het adres van het zelfstandig onderdeel niet in het 

handelsregister is vermeld. Het handelsregister biedt aan kerkgenootschappen immers de 

mogelijkheid om – zonder dat daarvoor registratieheffing is verschuldigd – de zelfstandige 

onderdelen van kerkgenootschappen alsook lagere aggregatieniveaus van de 

koepelorganisatie waarbinnen kerkgenootschappen zijn verenigd, te registreren. 

Als de betrokken kerkelijke rechtspersonen dat nalaten, is dat een keuze. De gevolgen van die 

keuze dienen dan voor rekening van de kerkelijke rechtspersonen te komen. Het komt mij 

voor dat alle kerkelijke rechtspersonen die niet zijn ingeschreven in het handelsregister, 

daarmee geacht kunnen worden (tevens) domicilie gekozen te hebben op het adres van de 

koepelorganisatie dat in het handelsregister staat vermeld. De koepelorganisatie zal dan een 

goede regeling moeten treffen voor het snel doorgeleiden van exploten aan de juiste kerkelijke 

rechtspersoon. Als de koepelorganisatie dat niet wenst, is het verstandig om de onder haar 

ressorterende kerkelijke rechtspersonen eveneens in te schrijven. 
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 Uiteraard is altijd nog openbare betekening op de voet van art. 54 Rv mogelijk. Dit is echter duurder en ook 

wordt de dagvaardingstermijn op grond van art. 115 lid 2 Rv fors verlengd.  
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Een hiermee samenhangende vraag is de relatieve bevoegdheid van de rechter voor 

wie de kerkelijke rechtspersoon wordt gedaagd. Op grond van artikel 99 lid 1 Rv is de rechter 

van de woonplaats van gedaagde bevoegd om van een geschil kennis te nemen. Het zal echter 

vaak voorkomen dat het adres van de koepelorganisatie dat vermeld staat in het 

handelsregister is gelegen in een ander arrondissement dan bijvoorbeeld het gedagvaarde 

zelfstandig onderdeel feitelijk is gevestigd. Is dan de rechter van het in het handelsregister 

vermelde zetel van de koepelorganisatie eveneens bevoegd om kennis te nemen van het 

geschil? Mijns inziens is dat het geval. Op de hierboven vermelde gronden zou dan de rechter 

die relatief bevoegd is op basis van de in het handelsregister ingeschreven woonplaats of zetel 

van de koepelorganisatie, dus (ook) bevoegd zijn om van het geschil kennis te nemen.  

 

10.5.7.2 Registratie kerkelijke bestuurders  

In artikel 31 Hrb 2008 zijn de gegevens opgesomd die van kerkelijke rechtspersonen 

verplicht worden geregistreerd alsook de gegevens die vrijwillig kunnen worden 

geregistreerd. De naam, rechtsvorm en adresgegevens van het hoogste – rechtspersoonlijkheid 

bezittende – aggregatieniveau van één of meer kerkgenootschappen worden verplicht 

geregistreerd. Daarnaast is het mogelijk om – op vrijwillige basis – lagere aggregatieniveaus 

zoals zelfstandige onderdelen van kerkgenootschappen en lichamen waarin 

kerkgenootschappen zijn verenigd, te registreren. Daarvan worden dan dezelfde gegevens in 

het handelsregister opgenomen. Gegevens omtrent bestuurders worden niet in het 

handelsregister geregistreerd, omdat dit in strijd zou zijn met artikel 16 Wbp, waarin 

registratie van geloofsovertuiging is verboden. 

 

Ten opzichte van het oorspronkelijke wetsvoorstel is het aantal te registreren gegevens 

uiteindelijk zeer fors beperkt. Daarmee is voor een groot deel tegemoetgekomen aan kritiek 

vanuit kerkelijke organisaties. Het schrappen van de verplichting om gegevens van kerkelijke 

bestuurders of vertegenwoordigers te registreren met het argument dat die plicht in strijd zou 

zijn met artikel 16 Wbp lijkt mij echter ver gezocht. Degene die als bestuurder of 

vertegenwoordiger van een kerkgenootschap optreedt, hoeft immers niet per definitie lid te 

zijn van dat kerkgenootschap en kan zelfs een afwijkende geloofsovertuiging huldigen.
870

 In 

de praktijk zal de bestuurder overigens vaak wel lid zijn van de kerkgenootschap. In de visie 

van Blanco Fernández zou een kerkgenootschap ook een gevolmachtigde kunnen 

aanwijzen.
871

 Het betreffende artikel 14 Hrb 2008 is echter een algemene bepaling. Mijns 

inziens is het in de huidige regeling niet mogelijk om een gevolmachtigde te registreren, 

omdat artikel 31 Hrb 2008 als lex specialis voor kerkgenootschappen imperatief voorschrijft 

welke gegevens mogen worden geregistreerd. Uit de wetsgeschiedenis blijkt evenwel dat 

persoonsgegevens van bestuurders van kerkgenootschappen niet mogen worden opgenomen 

in het handelsregister. 

Los daarvan heeft de functie of het ambt van bestuurder casu quo vertegenwoordiger van een 

kerk vrijwel altijd een representatief element. Personen hebben daarbij de mogelijkheid om 
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 Het lidmaatschap van een kerkgenootschap moet worden onderscheiden van de geloofsovertuiging van een 

individu: het komt voor dat personen een andere geloofsovertuiging hebben dan de dogma’s die het 

kerkgenootschap proclameert.  
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voor die functie of zo’n ambt te kiezen. Dat is vanuit het recht bezien een vrijwillige keuze, al 

zal de betrokkene het vaak ervaren als een roeping van Godswege die niet mag worden 

afgewezen. Als een persoon daarvoor kiest, weet diegene dat hij of zij dat kerkgenootschap in 

externe contacten zal vertegenwoordigen en dat daarmee dus ook diens vermoedelijke 

geloofsovertuiging openbaar zal zijn. Dat is een – meestal beoogd – effect van zo’n 

vertegenwoordigende functie. Een vertegenwoordiger of bestuurder van een kerkgenootschap 

kiest met de aanvaarding van een dergelijke functie dus bewust voor de consequentie dat zijn 

kerklidmaatschap openbaar wordt en dat waar nodig diens functie als bestuurder of 

vertegenwoordiger – en dus niet specifiek zijn geloofsovertuiging – wordt geregistreerd. 

Feitelijk wordt dus de geloofsovertuiging geregistreerd. Dat gebeurt echter ook – en al heel 

lang – bij tal van stichtingen en verenigingen waarvan men alleen bestuurslid mag zijn als 

men tot een bepaalde kerkelijke denominatie behoort. Niet zelden is die kerkelijke kleur of 

geloofsrichting in de naam van die rechtspersoon tot uitdrukking gebracht: dan is dus op basis 

van de naam van de rechtspersoon en de – bij het handelsregister op te vragen statuten – het 

kerkelijk lidmaatschap of de geloofsovertuiging van de bestuurders eveneens herleidbaar. 

Afwijzing van registratie van bestuurders van een kerkgenootschap met het argument dat 

daarmee de geloofsovertuiging zou worden geregistreerd en dat dat in strijd zou zijn met de 

wet lijkt mij dus minder juist. 

Bij deelname aan het civiele rechtsverkeer door kerkgenootschappen worden overigens al de 

personalia van bestuurders vastgelegd. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij het openen van 

bankrekeningen of het aangaan van transacties met betrekking tot onroerende zaken.  

 

Daarnaast is in de praktijk behoefte aan een meer uitgebreide vorm van registratie. Uit 

jurisprudentie blijkt dat in het rechtsverkeer de onbekendheid met de wijze van 

vertegenwoordiging van kerkelijke rechtspersonen alsook welke personen bevoegd zijn die 

rechtspersonen te vertegenwoordigen, aanleiding vormt voor juridische procedures. 

Zo heeft het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch in 1991 een arrest gewezen in een kwestie waarbij 

de secretaris en de voorzitter van het bestuur van de rooms-katholieke parochie Stein-

Kerensheide een koopovereenkomst ter zake van een onroerende zaak met een derde hadden 

gesloten.
872

 Op grond van het toepasselijk kerkelijk recht was voor deze transactie 

voorafgaande schriftelijke machtiging van de bisschop vereist.
873

 Die machtiging ontbrak. Het 

hof overwoog dat de wet geen publicatieplicht van kerkelijke statuten voorschrijft en er geen 

overheidsregister is waarin een kerkelijk statuut kan worden gepubliceerd. Van het kerkelijk 

statuut, waaronder de eis van de machtiging van de bisschop, moet naar het oordeel van het 

hof, ondanks dat het niet was gepubliceerd, externe werking worden aangenomen. De 

kopende partij had dit moeten onderzoeken. Ondanks dat de koopovereenkomst zonder 

voorbehoud door twee parochiebestuurders was ondertekend, was de parochie aldus niet aan 

de koop gebonden. 

De president van de Rechtbank Amsterdam daarentegen komt in een andere kwestie 

tot het oordeel dat een kerkelijke rechtspersoon wél aan een koopovereenkomst was 

gebonden, ook al was de vereiste kerkelijke goedkeuring van hogerhand inmiddels 
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verlopen.
874

 In casu betrof het de Hervormde Gemeente te Kortenhoef, die met de burgerlijke 

gemeente ’s-Graveland een koopovereenkomst had gesloten over een onroerende zaak. De 

Hervormde Gemeente had op grond van het eigen kerkelijk statuut hiervoor toestemming 

nodig van de Provinciale Kerkvoogdij Kamer. Die toestemming was aanvankelijk verleend, 

maar met een tijdsbepaling. De toestemming was verlopen nog voordat de transactie was 

geëffectueerd. Hierop vroeg de Hervormde Gemeente te Kortenhoef een verlenging aan van 

toestemming. Deze toestemming werd verleend, maar tevens waren daaraan een aantal 

nieuwe voorwaarden verbonden. Daaraan wilde de gemeente ’s-Graveland niet voldoen, 

gezien de eerder gegeven toestemming. De rechter veroordeelde de Hervormde Gemeente te 

Kortenhoef om toch aan de transactie mee te werken, ondanks dat voor de transactie in die 

vorm de toestemming van de Provinciale Kerkvoogdij Kamer ontbrak. Dit lijkt mij minder 

juist, omdat naar kerkelijk recht de kerkvoogdij niet bevoegd was te leveren; dat was voor de 

kopende partij kennelijk kenbaar. De grillige opstelling aan kerkelijke zijde vormt hierbij 

kennelijk een rechtvaardiging voor de veroordeling: de kopende partij mag hiervan niet de 

dupe worden.
875

 

 

Ook is het voor onder meer het notariaat van belang om de bevoegdheid van kerkelijke 

bestuurders te kunnen controleren aan de hand van bijvoorbeeld toepasselijke bepalingen uit 

het kerkelijk statuut. In dit verband zij verwezen naar de voorgenomen verkoop van een 

onroerende zaak door de Hervormde gemeente te Montfoort alsook de overdracht van 

vermogen van de Hervormde gemeente te Driesum aan een stichting die door diezelfde 

gemeente was opgericht.
876

 In die zaken was de betreffende kerkvoogdij naar kerkelijk recht 

onbevoegd de betreffende onroerende zaken te vervreemden: de notaris kon deze informatie 

niet uit een openbaar register verkrijgen en werkte mee aan het transport: dit had voorkomen 

kunnen worden als – bijvoorbeeld in het handelsregister – gegevens omtrent de bevoegdheid 

van kerkelijke vertegenwoordigers kunnen worden geregistreerd. 

 

Ook veel geloofsgemeenschappen, zoals migrantenkerken, hebben zelf behoefte aan 

de mogelijkheid om zich bij deelname aan het civiele rechtsverkeer te legitimeren. Het gaat 

dan veelal om nieuwe, in Nederland relatief onbekende geloofsgemeenschappen, vaak van 

allochtone afkomst. Een voorbeeld hiervan zijn de migrantenkerken in de Amsterdamse 

Bijlmer. Deze geloofsgemeenschappen konden tot voor kort geen uittreksel uit het 

handelsregister overleggen waaruit hun bestaan en de bevoegde vertegenwoordiger bij het 

aangaan van bijvoorbeeld overeenkomsten blijkt. Verschillende geloofsgemeenschappen 

hebben in het verleden juist om die reden gekozen voor de verenigings- of stichtingsvorm. 

Dan zijn discussies over het bestaan van de geloofsgemeenschap en de bevoegdheid van haar 

bestuurders niet meer aan de orde. 

 

Uit deze voorbeelden blijkt dat het in het maatschappelijk verkeer regelmatig nodig is 

om na te gaan welk orgaan of welke personen de kerkelijke rechtspersoon mogen 
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vertegenwoordigen en of daarbij beperkingen gelden, zoals de noodzakelijke toestemming 

van een ander kerkelijk (toezichthoudend) orgaan. Er bestaat bij veel kerkgenootschappen, en 

met name ook bij andere deelnemers in het rechtsverkeer die mogelijk zaken willen doen met 

een rechtspersoon als bedoeld in artikel 2:2 BW, behoefte aan een vorm van registratie van 

gegevens omtrent de vertegenwoordiging van een dergelijke rechtspersoon. De creatie van 

een mogelijkheid om in het handelsregister dergelijke gegevens te registreren, zou dit 

knelpunt kunnen wegnemen; kerkelijke rechtspersonen zouden dan op gelijke voet als 

anderen kunnen deelnemen aan het rechtsverkeer, omdat dan over hen vergelijkbare 

informatie beschikbaar zou zijn die voor het aangaan van transacties nodig is.  

 

10.5.7.3 Facultatieve registratie vertegenwoordigingsbepalingen en vertegenwoordigers 

Met het voorgaande is nog niet het laatste woord gezegd over het feit dat gegevens van 

bestuurders van kerkgenootschappen niet worden geregistreerd. Zo is denkbaar dat 

bijvoorbeeld Joodse kerkgenootschappen bij registratie negatieve gevolgen hiervan kunnen 

ondervinden. Kwaadwillenden kunnen dan makkelijk de gegevens van kerkbestuurders 

achterhalen. Mijns inziens zou dan ook aan kerkelijke rechtspersonen de mogelijkheid moeten 

worden geboden om – op vrijwillige basis – aanvullende gegevens te laten inschrijven. 

 

Deze facultatieve mogelijkheid zou mijns inziens moeten bestaan uit registratie van 

twee soorten gegevens. De eerste soort gegevens ziet op het kerkelijk statuut. Het gaat dan om 

bepalingen uit het kerkelijk statuut waarin de bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de 

betreffende kerkelijke rechtspersoon in vermogensrechtelijke aangelegenheden wordt 

geattribueerd aan bepaalde organen, ambtsdragers of andere personen. Verder kunnen 

eventuele bepalingen omtrent vertegenwoordiging van het bevoegde orgaan, bijvoorbeeld 

door twee leden van dat orgaan of de voorzitter en secretaris, worden opgenomen. Daarnaast 

dienen eventuele bepalingen waarin deze vertegenwoordigingsbevoegdheid wordt beperkt te 

worden geregistreerd. Het gaat dan om bijvoorbeeld bepalingen waarin bij vervreemding of 

verkrijging van onroerende zaken, in plaats van of naast het doorgaans in 

vermogensrechtelijke aangelegenheden bevoegde orgaan, een ander kerkelijk orgaan bevoegd 

is of de bevoegdheid afhankelijk is van de goedkeuring van een toezichthoudend orgaan. 

De tweede soort gegevens heeft betrekking op de personalia van de personen die ingevolge de 

bepalingen uit het kerkelijk statuut bevoegd zijn de kerkelijke rechtspersoon te 

vertegenwoordigen. In tegenstelling tot de Handelsregisterwet 1996 zijn de 

privéadresgegevens overigens niet meer voor iedereen toegankelijk: op grond van artikel 51 

Hrb 2008 hebben alleen bestuursorganen, deurwaarders, notarissen en advocaten toegang 

hiertoe. 

 

Ten opzichte van het systeem waarvoor in het huidige Hrb 2008 is gekozen, komt de 

bovenstaande vorm van registratie beter tegemoet aan de binnen geloofsgemeenschappen 

bestaande behoeften. Daarnaast worden ook de nagestreefde doelen van de Hrw 2007 beter 

bereikt. Zo is deze vorm ten eerste facultatief. Kerkelijke rechtspersonen die daarvan om hun 

moverende redenen geen gebruik willen maken, zijn daartoe niet verplicht. Ten tweede 

voorziet deze vorm in de bij veel, vooral relatief onbekende geloofsgemeenschappen 

aanwezige behoefte om met hulp van een voldoende uitgebreid uittreksel uit het 
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handelsregister deel te kunnen nemen aan het civiele rechtsverkeer. Ten derde draagt deze 

registratie bij aan de rechtszekerheid in het rechtsverkeer, hetgeen dienstig is aan het 

algemeen belang, in het bijzonder de belangen waarvoor het handelsregister in het leven is 

geroepen.  

 

10.6 Conclusies en aanbevelingen 

 

Uit het voorgaande blijkt dat de eis van registratie van geloofsgemeenschappen op 

zichzelf niet in strijd is met het internationale recht en evenmin in strijd is met het nationale 

recht. Wel kunnen de aan registratie verbonden rechtsgevolgen strijdig zijn met het 

(inter)nationale recht. Daar waar de overheid optreedt als ‘neutral organizer’ van het 

maatschappelijk rechtsverkeer is registratie van kerkgenootschappen mijns inziens 

toelaatbaar. De overheid mag ook van kerkgenootschappen verlangen dat zij juist met het oog 

op de rechtszekerheid en ter bescherming van andere rechtssubjecten gegevens omtrent hun 

naam, adres en vertegenwoordiging laten registreren. Een dergelijke vorm van registratie laat 

de vrijheid van inrichting en bestuur van kerkgenootschappen intact. 

Een redelijke uitleg van het recht op godsdienstvrijheid brengt mijns inziens met zich mee dat 

kerkgenootschappen zich niet aan de huidige vorm van registratie kunnen onttrekken. De 

registratie is immers (mede) bedoeld voor het scheppen van rechtszekerheid in het 

rechtsverkeer en niet om de godsdienstvrijheid te beperken. Mits de (inter)nationaalrechtelijke 

beperkingscriteria in acht zijn genomen, is registratie dus in beginsel toelaatbaar. 

 

In het oorspronkelijke wetsvoorstel was nauwelijks rekening gehouden met de 

bijzondere positie van kerkgenootschappen en werd een meer omvangrijke vorm van 

registratie voorgesteld. Naar aanleiding van met name forse inhoudelijke kritiek tijdens de 

parlementaire behandeling is het wetsvoorstel ingrijpend gewijzigd voor zover het de 

registratieplicht van kerkgenootschappen betreft. Daarbij is het uitgangspunt geworden dat 

uitsluitend van het hoogste, rechtspersoonlijkheid bezittende aggregatieniveau van 

kerkgenootschappen naam en adresgegevens verplicht worden geregistreerd. Bij afwezigheid 

van een dergelijke koepelorganisatie kan worden volstaan met het (alsdan op zichzelf staande) 

kerkgenootschap. Deze registratieplicht is door de (formele) wetgever gedelegeerd naar een 

AMvB en uitgewerkt in het Hrb 2008. 

 

Op de thans gekozen vorm van registratie zijn mijns inziens een aantal opmerkingen te 

maken. Dit betreft ten eerste het gegeven dat aan (bestuurders van) kerkgenootschappen de 

keuze wordt ontnomen om het kerkgenootschap al dan niet te laten registreren. Als men het 

kerkgenootschap niet laat registreren, pleegt men een strafbaar feit. Registratie is daarmee dus 

verplicht geworden. Dat is een breuk met het verleden, waarbij de registratieplicht juist werd 

afgeschaft. Men meende toentertijd dat registratie van kerkgenootschappen op gespannen voet 

zou staan met het recht op vrijheid van godsdienst. 

In casu is de thans gekozen vorm van registratie naar mijn mening inhoudelijk bezien niet in 

strijd met het internationale recht. De registratie heeft immers formeel geen rechtsgevolgen en 

laat de autonomie van kerkgenootschappen onverlet. Het niet laten registreren van een 

kerkgenootschap is echter strafbaar. Een kerkgenootschap dat niet is geregistreerd, zal 
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vermoedelijk in de praktijk problemen ondervinden bij de deelname aan het maatschappelijk 

verkeer.  

 

Daarnaast lijkt de wetgever minder acht te hebben geslagen op de internationale en 

grondwettelijke beperkingscriteria die bij registratie in acht moeten worden genomen. De te 

registreren gegevens worden immers bij AMvB verplicht gesteld. Uit de parlementaire 

geschiedenis blijkt dat de regering zich aanvankelijk niet had gerealiseerd welke principiële 

vragen en praktische problemen spelen rondom de registratie van rechtspersonen in de zin van 

artikel 2:2 BW. Pas tijdens de behandeling in de Tweede Kamer kwam dit naar voren en is 

gekozen voor een weliswaar praktische oplossing in de vorm van een AMvB, maar in het licht 

van artikel 9 EVRM en artikel 6 Gw bezien, is het zeer de vraag of het juiste regelingsniveau 

is gekozen. Ten aanzien van kerkgenootschappen zou het mijns inziens namelijk meer in 

overeenstemming zijn met het (inter)nationale recht, indien daarvan uitsluitend authentieke 

gegevens – te weten de gegevens die alleen bij wet in formele zin mogen worden gewijzigd – 

worden geregistreerd. Aldus zou telkens de wetgever in formele zin een daartoe strekkend 

wetsvoorstel kunnen toetsen aan de beperkingscriteria die in artikel 9 lid 2 EVRM en artikel 6 

lid 2 Gw zijn omschreven. 

 

Een ander probleem dat zich voordoet bij registratie van entiteiten die stellen een 

rechtspersoon in de zin van artikel 2:2 BW te zijn, is de kwestie dat een definitie van het 

kerkgenootschap ontbreekt. Voorheen kon dit in een concreet geval – vanwege het ontbreken 

van een registratiemogelijkheid – worden overgelaten aan de rechter. Nu moet de Kamer van 

Koophandel zelf beoordelen of een entiteit als kerkgenootschap kan worden ingeschreven. 

Op grond van artikel 5 Hrb 2008 kan de Kamer van Koophandel immers op een aantal 

gronden een opgave ter inschrijving weigeren. In de praktijk zijn inmiddels voorbeelden 

bekend van organisaties die als kerkgenootschap zijn ingeschreven, zoals de Rokerskerk en de 

Kerk van het Vliegend Spaghettimonster: het is de vraag of de rechtsvorm kerkgenootschap 

voor dergelijke organisaties is bedoeld. 

Mede gezien de omvorming van het handelsregister tot een basisregister waarbij de daarin 

opgenomen gegevens zo veel mogelijk moeten overeenstemmen met de juridische realiteit, 

legt een inschrijving in het handelsregister juridisch meer gewicht in de schaal. Overigens is 

een dergelijke inschrijving niet beslissend voor de vraag of een entiteit een kerkgenootschap 

is.  

Naar mijn mening zou de wetgever in formele zin zich moeten uitlaten over de vraag wat 

onder een kerkgenootschap mag worden verstaan en welke genootschappen dus kunnen 

worden ingeschreven in het handelsregister. Het is de vraag of, bezien in het licht van de 

beperkingscriteria, het de wetgever geoorloofd is een grote mate van discretionaire vrijheid te 

laten aan de Kamer van Koophandel.  

Een andere kwestie betreft het aantal te registreren gegevens. Het handelsregister heeft mede 

tot doel het rechtsverkeer te faciliteren. Iedereen kan immers in het handelsregister nagaan 

wie zijn potentiële contractspartij is en wie bevoegd is die partij te vertegenwoordigen. 

Juist voor kerkgenootschappen zou de mogelijkheid om gegevens te kunnen laten 

registreren omtrent de kerkelijke vertegenwoordigingsregeling – welke kerkelijke organen 

zijn hiertoe bevoegd of moeten goedkeuring geven - en welke personen bevoegd zijn het 
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kerkgenootschap te vertegenwoordigen, veel onduidelijkheden kunnen wegnemen. Vele 

geloofsgemeenschappen, bijvoorbeeld ook migrantenkerken die onbekend zijn met het 

kerkgenootschap, kiezen in arren moede voor de rechtsvorm van een stichting of vereniging, 

omdat andere deelnemers aan het rechtsverkeer bekend zijn met deze rechtsvormen: het 

verschaft meer duidelijkheid en zekerheid omtrent de vertegenwoordiging dan de relatief 

onbekende rechtsvorm kerkgenootschap. 

 

Registratie van gegevens uit het kerkelijk statuut over de 

vertegenwoordigingsbevoegdheid en registratie van gegevens van vertegenwoordigers van 

een kerkgenootschap zou dat probleem oplossen. Eenieder zou – na registratie van de 

betreffende gegevens – een compleet uittreksel uit het handelsregister van een 

kerkgenootschap kunnen verkrijgen. Dat maakt het voor partijen als banken en het notariaat 

makkelijk om bijvoorbeeld een bankrekening te openen of een onroerende zaak te 

transporteren waarbij een kerkgenootschap betrokken is. Met name voor de 

kerkgenootschappen zelf zou dit een uitkomst kunnen zijn, bijvoorbeeld ook als zij een ruimte 

willen huren. 

De wetgever heeft aangegeven dat registratie van gegevens van bestuurders in strijd zou zijn 

met de privacywetgeving, omdat daarmee feitelijk iemands godsdienst wordt geregistreerd. 

Naar mijn mening is dat in casu een minder steekhoudend argument. Registratie van een 

vertegenwoordiger van een kerkgenootschap impliceert niet automatisch registratie van diens 

godsdienst. Denkbaar is ook dat een kerkgenootschap een vertegenwoordiger, bijvoorbeeld 

een procuratiehouder, aanwijst die geen kerklid is. Daarnaast impliceert de keuze om 

bestuurder te worden van een kerkgenootschap dat iemand namens het kerkgenootschap naar 

buiten optreedt: het is dus een vrijwillige keuze. Om toch recht te doen aan eventuele 

bezwaren op het vlak van de privacy zou gekozen kunnen worden voor een facultatieve 

registratiemogelijkheid, net zoals dat nu al geldt voor zelfstandige onderdelen van 

kerkgenootschappen: zij kunnen worden geregistreerd, maar dat is niet verplicht. 

 

Datzelfde model zou kunnen worden gebruikt voor registratie van gegevens van 

daartoe door het kerkgenootschap aangewezen bestuurders of andere personen die bevoegd 

zijn het kerkgenootschap te vertegenwoordigen, alsmede van bepalingen uit het kerkelijk 

statuut over de vertegenwoordigingsbevoegdheid. Bij dat laatste kan worden gedacht aan de 

namen van kerkelijke organen die bevoegd zijn namens het kerkgenootschap overeenkomsten 

aan te gaan, alsmede van kerkelijke organen waarvan de goedkeuring voor het aangaan van 

overeenkomsten is vereist. Daarnaast zouden enkele categorieën van transacties kunnen 

worden aangeduid waarvoor die goedkeuring is vereist: denkbaar is een bepaald geldbedrag 

waarboven goedkeuring nodig is, evenals de aanvaarding van nalatenschappen en transacties 

betreffende registergoederen. Dat zou meer rechtszekerheid bieden in het rechtsverkeer, 

hetgeen allen, in het bijzonder kerkgenootschappen, tot voordeel strekt. Een belemmering om 

volwaardig in de maatschappij te participeren wordt dan weggenomen: dat zou recht doen aan 

kerkgenootschappen die immers deel uitmaken van de civil socitety en – net zoals andere 

maatschappelijke organisaties – op normale wijze in de samenleving participeren. De thans 

gekozen vorm van registratie van kerkgenootschappen is, vanuit dat licht bezien, een gemiste 

kans!   
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Hoofdstuk 11 

Ontbinding van kerkgenootschappen: mogelijkheden en beperkingen 

 

 

11.1 Inleiding 

 

In artikel 2:2 lid 2 BW is bepaald dat Boek 2 titel 1 BW, waarin onder meer de 

ontbindingsprocedure van privaatrechtelijke rechtspersonen is opgenomen, niet van 

toepassing is op kerkgenootschappen. Overeenkomstige toepassing van die artikelen is 

geoorloofd voor zover dat is te verenigen met het statuut van het kerkgenootschap, alsmede de 

aard der onderlinge verhoudingen. Hiervan is artikel 2:5 BW uitgezonderd. Daarin is bepaald 

dat wat het vermogensrecht betreft, rechtspersonen met natuurlijke personen gelijk staan, 

tenzij uit de wet het tegendeel voortvloeit. 

 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de vraag op welke wijzen kerkgenootschappen 

kunnen worden ontbonden. Daarbij wordt eerst stilgestaan bij de vraag of 

kerkgenootschappen zelf tot hun ontbinding kunnen besluiten en of door middel van een 

faillissement een kerkgenootschap kan worden ontbonden. In het bijzonder wordt aandacht 

besteed aan de vraag of de overheid door middel van de rechter het recht heeft om 

kerkgenootschappen te ontbinden. 

 

Bij de vraag of kerkgenootschappen ontbonden moeten kunnen worden, dient eerst een 

onderscheid te worden gemaakt tussen ‘echte’ kerkgenootschappen en 

‘schijnkerkgenootschappen’. Daar waar sprake is van een ‘schijnkerkgenootschap’ heeft de 

rechter in het verleden getoond daartegen op te kunnen treden.
877

 Een 

‘schijnkerkgenootschap’ zou juridisch kunnen worden gekwalificeerd als bijvoorbeeld een 

eenmanszaak, maatschap of informele vereniging in de zin van artikel 2:30 BW. In dit 

hoofdstuk wordt geen aandacht besteed aan dergelijke ‘schijnkerkgenootschappen’. Zij zijn 

immers geen kerkgenootschappen in de zin van artikel 2:2 BW. 

 

11.1.1 Zelfstandige onderdelen en lichamen 

 

De ontbinding van zelfstandige onderdelen van kerkgenootschappen en lichamen 

waarin kerkgenootschappen zijn verenigd, als bedoeld in artikel 2:2 BW, blijft grotendeels 

buiten beschouwing. Hieronder volgen toch enkele opmerkingen die op hun positie 

betrekking hebben. 

Doorgaans zullen één of meer organen van het kerkgenootschap waarvan de te ontbinden 

rechtspersoon een zelfstandig onderdeel is, een doorslaggevende stem hebben bij het nemen 

van een ontbindingsbesluit. De rechtspersoonlijkheid is immers een afgeleide van het 

kerkgenootschap.  
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Bij de ontbinding van lichamen waarin kerkgenootschappen zijn verenigd, zullen die 

kerkgenootschappen bij de besluitvorming daaromtrent doorgaans een doorslaggevende stem 

hebben. De rechtspersoonlijkheid van dat lichaam is immers een afgeleide van de in hem 

verenigde kerkgenootschappen.  

Mijns inziens zal een lichaam of zelfstandig onderdeel zoals bedoeld in artikel 2:2 BW dus in 

beginsel kunnen worden ontbonden door een daartoe strekkend besluit van het bevoegde 

kerkgenootschappelijk orgaan, óók als dit ingaat tegen de kennelijke wil van dat zelfstandig 

onderdeel of lichaam.  

Besluiten omtrent het al dan niet voortbestaan van zo’n rechtspersoon, alsmede ingrijpende 

wijzigingen in haar bestuurlijke inrichting binden haar indien het kerkelijk statuut voorziet in 

een regeling waarin kerkgenootschappelijke organen hieromtrent bindende besluiten kunnen 

nemen.
878

 Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat de ter zake bevoegde 

kerkgenootschappelijke organen fundamentele normen van dwingend Nederlands recht in 

acht nemen bij de besluitvorming. De rechter mag echter in een voorkomende situatie normen 

als bedoeld in artikel 2:8-9 BW niet rechtstreeks toepassen op een besluit van het 

kerkgenootschap. Op grond van artikel 3:11-15 BW hebben rechtsnormen als goede trouw, 

verbod van willekeur en verbod op misbruik van bevoegdheid echter ook betekenis binnen 

kerkgenootschappen.
879

  

 

Indien een kerkgenootschap gebruikmaakt van privaatrechtelijke rechtsvormen als bedoeld in 

artikel 2:3 BW zoals de stichting, ligt dit mijns inziens anders. Zo zal dan in de statuten van 

die rechtsvorm een kerkelijk orgaan moeten zijn aangewezen dat tot ontbinding van die 

rechtspersoon mag besluiten. Ook zullen de wettelijke voorschriften voor die specifieke 

rechtsvorm, alsmede de bepalingen van titel 2.1 BW rechtstreeks van toepassing zijn. De 

vraag kan zich dan wel voordoen wie uiteindelijk binnen die rechtspersoon het laatste woord 

heeft: de wet en statuten zijn – voor zover die daarin voorzien – daaromtrent bepalend.
880

 

Mijns inziens moet meer betekenis worden gehecht aan de autonomie van die rechtspersoon 

versus haar ‘moeder’ kerkgenootschap. Bij bijvoorbeeld de stichtingsvorm speelt ook de 

problematiek van de vermogensklem een rol: vermeden moet worden dat door middel van 

ontbinding van een stichting een kerkgenootschap zich het vermogen van die stichting 

toeëigent en daarmee de ratio van de vermogensklem probeert te ontgaan. 

Voor zover de overheid zich ten aanzien van de ontbinding van kerkgenootschappen 

terughoudend dient op te stellen casu quo bepaalde randvoorwaarden in acht dient te nemen, 

gelden die terughoudendheid casu quo randvoorwaarden evenzeer voor lichamen waarin 

kerkgenootschappen zijn verenigd en zelfstandige onderdelen van kerkgenootschappen.  
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11.1.2 Indeling hoofdstuk 

 

De wet kent meerdere mogelijkheden om tot ontbinding van een rechtspersoon te 

komen. Daartoe wordt in de tweede paragraaf eerst aandacht besteed aan de rechtsfiguur van 

ontbinding in het Nederlandse rechtspersonenrecht. Het gaat daarbij in het bijzonder om 

ontbinding van rechtspersonen in de situaties als bedoeld in artikel 2:19 BW. Ook wordt 

stilgestaan bij de vraag of de gevallen waarin de wet aangeeft dat ontbinding van een 

rechtspersoon mogelijk is, zich ook kunnen voordoen bij kerkgenootschappen. In paragraaf 3 

worden enkele tussenconclusies verwoord. 

 

Vanaf paragraaf 4 komt de gerechtelijke ontbinding aan de orde. In deze paragraaf zal 

allereerst artikel 2:21 BW worden besproken.  

In de paragrafen 5 en 6 wordt aandacht besteed aan de vraag of kerkgenootschappen kunnen 

worden ontbonden omdat hun doel en/of werkzaamheid in strijd zou zijn met de openbare 

orde. Het gaat dan in de regel om een ontbinding die door de rechter wordt uitgesproken tégen 

de wens van de bestuurders en/of aangeslotenen bij dat kerkgenootschap. Daarin komt ook de 

vraag aan de orde of thans behoefte bestaat aan een ontbindingsmogelijkheid van 

kerkgenootschappen. Hierbij worden enkele alternatieven geschetst waarlangs tot ontbinding 

kan worden gekomen. Paragraaf 7 sluit af met een conclusie. 

 

11.2 Ontbinding in het Nederlandse rechtspersonenrecht 

 

In de artikelen 2:19 t/m 2:24 BW is de wettelijke regeling omtrent de ontbinding en 

vereffening van rechtspersonen opgenomen. Een wettelijke definitie van het begrip 

‘ontbinding’ ontbreekt. Dijk en Van der Ploeg (2013) omschrijven de ontbinding als het 

formele moment waarop de rechtspersoon zijn actieve leven beëindigt.
881

 Daarna blijft de 

rechtspersoon slechts bestaan om te worden vereffend. 

 

Artikel 2:19 lid 1 BW onderscheidt zes situaties die ontbinding tot gevolg hebben:  

1. De eerste situatie betreft een daartoe strekkend besluit van het daartoe bevoegde orgaan 

binnen de rechtspersoon.  

2. De tweede situatie betreft een gebeurtenis die volgens de statuten de ontbinding van de 

rechtspersoon tot gevolg heeft, niet zijnde een besluit of een op ontbinding gerichte 

handeling.  

3. De derde situatie is aan de orde als een faillissement van een rechtspersoon wordt 

opgeheven wegens de toestand van de boedel of insolventie. 

4. De vierde situatie ziet op het geheel ontbreken van leden indien de rechtspersoon een 

vereniging, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij betreft.  

5. De vijfde situatie betreft een beschikking van de Kamer van Koophandel in de in artikel 

2:19a lid 1 BW omschreven situaties. 

6. De zesde situatie ten slotte ziet op ontbinding door de rechter in gevallen die de wet 

bepaalt zoals bijvoorbeeld artikel 2:20 BW. 
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Op grond van artikel 2:19 leden 5 en 6 BW blijft de rechtspersoon ook ná de ontbinding 

voortbestaan voor zover dit nodig is tot vereffening van haar vermogen. Wanneer de 

vereffening eindigt, eindigt het bestaan van de rechtspersoon. 

 

11.2.1 Ontbindingsbesluit door bevoegd kerkgenootschappelijk orgaan 

 

De eerste situatie ziet op ontbinding door een daartoe strekkend besluit van het daartoe 

bevoegde orgaan van de rechtspersoon. De wet noemt hierbij de algemene vergadering of – 

bij een stichting – het bestuur, tenzij in de statuten anders is voorzien. Omdat 

kerkgenootschappen onderling zeer verschillend zijn en zij ook verschillend zijn 

georganiseerd, kan slechts in algemene zin worden opgemerkt dat het kerkelijk statuut 

hieromtrent uitsluitsel zal moeten geven. Blanco Fernández merkt daarover mijns inziens 

terecht op, dat de ontbinding van een kerkgenootschap geheel door het kerkelijk statuut wordt 

beheerst.
882

 

NB: Het gaat hier dus om ontbinding op basis van vrijwilligheid. Het kerkgenootschap besluit 

door middel van het daartoe bevoegde orgaan zélf! 

 

Het volgens het kerkelijk statuut daartoe bevoegde orgaan zal in dat ontbindingsbesluit 

ook de gevolgen moeten regelen van die ontbinding, tenzij het kerkelijk statuut hierin al heeft 

voorzien. Daarbij moet onder meer antwoord worden gegeven op de vraag wie als vereffenaar 

optreedt of welke personen als vereffenaars optreden. Indien het kerkelijk orgaan daaromtrent 

niets regelt, komt het mij voor dat de bestuurders van het kerkgenootschap of bij gebreke 

daarvan het orgaan dat tot ontbinding heeft besloten, als vereffenaars optreden. Dit vloeit 

mijns inziens voort uit artikel 2:2 lid 2 juncto 2:23 lid 1 BW. Men kan dan stellen dat 

bepalingen omtrent ontbinding en vereffening van titel 2.1 BW overeenkomstig kunnen 

worden toegepast. Dit is verenigbaar met het kerkelijk statuut. Anders had het 

kerkgenootschap gebruik moeten maken van de bij wet gegeven mogelijkheid om hieromtrent 

een afwijkende regeling in het kerkelijk statuut of het ontbindingsbesluit op te nemen.  

 

11.2.2 Ontbreken regeling in kerkelijk statuut 

 

Problemen zullen zich met name dan voordoen als het kerkelijk statuut geen 

voorschriften bevat over het nemen van een ontbindingsbesluit. Veel kerkgenootschappen 

hebben in hun statuut niet voorzien in een ontbindingsregeling. Gelet op het duurzame 

karakter van kerkgenootschappen ligt dat ook niet voor de hand. Daarnaast hangt dit soms ook 

samen met de eschatologische visies die kerkgenootschappen aanhangen: vanuit hun 

geloofsleer gaan zij ervan uit dat God op enig moment ingrijpt en daarmee een einde komt 

aan de wereld in zijn huidige verschijningsvorm inclusief het betreffende kerkgenootschap. 

 

Een eerste vraag is dan of een ontbindingsbesluit überhaupt mag worden genomen en, 

zo ja, door wie of welk orgaan.  

Bij kerkgenootschappen met een congregationele structuur ligt het voor de hand dat de 
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algemene vergadering een besluit neemt over ontbinding.  

Bij kerkgenootschappen zoals de RKK bestaat zo’n vergadering niet, omdat deze niet past 

binnen de aanwezige bestuursstructuur die is gebaseerd op ecclesiologische overwegingen. 

Ook zijn er kerkgenootschappen waarbinnen zo’n vergadering slechts beperkte bevoegdheden 

heeft, zeker ten opzichte van andere organen, zoals in het presbyteriale systeem. Dan zal het 

ontbindingsbesluit langs andere weg moeten worden genomen. 

Bij kerkgenootschappen met een episcopale of presbyteriale  structuur zijn namelijk juist 

andere organen zoals de bisschop of kerkenraad bevoegd tot het nemen van ingrijpende 

besluiten over de structuur van het betreffende kerkgenootschap, zoals fusie, splitsing of 

wijziging van het kerkelijk statuut. Een eventueel aanwezige ledenvergadering heeft ter zake 

veelal niet meer dan een adviesrecht. Het is dan moeilijk met het kerkelijk statuut te rijmen als 

opeens door analogische toepassing van artikel 2:19 lid 1 sub a BW aan de ledenvergadering 

de bevoegdheid tot ontbinding van het kerkgenootschap wordt toegekend. 

 

Mijns inziens zijn in situaties als deze twee oplossingsrichtingen denkbaar.  

De eerste mogelijkheid is dat op grond van artikel 2:2 lid 2 BW artikel 2:19 lid 1 sub a BW 

analogisch wordt toegepast. Aan de leden of aangeslotenen van het kerkgenootschap moet de 

mogelijkheid worden geboden om zich in een vergadering uit te spreken over ontbinding. Een 

voordeel van deze weg is dat een ontbindingsbesluit ten minste gedragen zal zijn door de 

meerderheid van de (ter vergadering aanwezige) leden of aangeslotenen van het 

kerkgenootschap; daarmee wordt in elk geval duidelijk of binnen het kerkgenootschap een 

meerderheid van de leden of aangeslotenen het besluit draagt.  

Een nadeel van meer praktische aard bij deze variant is dat, zeker indien het betreffende 

kerkgenootschap geen ledenvergadering kent, zich allerlei problemen kunnen voordoen over 

de stembevoegdheid van leden, de wijze van oproeping voor die vergadering, de leiding van 

de vergadering en het doen van voorstellen op die vergadering.  

Daarnaast verzet ook een meer principieel-juridisch argument zich tegen deze constructie. 

Door toepassing van artikel 2:19 lid 1 sub a BW wordt de ecclesiologische structuur van een 

kerkgenootschap en het daarop gebaseerde kerkelijk statuut overruled. In dat kerkelijk statuut 

is immers niet gekozen voor een algemene vergadering met ontbindingsbevoegdheid. Een 

algemene vergadering zou inbreuk maken op de wettelijk gegarandeerde autonomie die aan 

kerkgenootschappen toekomt. Overigens is de vraag of een kerkgenootschap dat kiest voor 

ontbinding van zichzelf, nog wel behoefte heeft aan die autonomie dan wel of de Staat 

gehouden is dat kerkgenootschap nog zo’n mate van autonomie te garanderen. 

 

De tweede mogelijkheid is dat aansluiting wordt gezocht bij het kerkelijk statuut. 

Daarbij dient dan te worden nagegaan aan welk orgaan of organen het kerkelijk statuut 

bevoegdheden toekent om ingrijpende besluiten te nemen ten aanzien van de rechtspersoon, 

zoals wijziging van het kerkelijk statuut, fusie en splitsing. Als het statuut de bevoegdheid om 

hierover te besluiten opdraagt aan een orgaan, bijvoorbeeld een kerkenraad, en daarbij een 

instemmings- of adviesrecht toekent aan een ander orgaan, dient mijns inziens ten aanzien van 

een ontbindingsbesluit eenzelfde procedure te worden gevolgd. Dat geldt ook voor eventuele 

in het kerkelijk statuut opgenomen andere vereisten, zoals de eventuele eis van een 

gekwalificeerde meerderheid die nodig is om een dergelijk besluit te nemen.  
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Omdat een ontbindingsbesluit verstrekkende gevolgen heeft voor het kerkgenootschap, dient 

mijns inziens de in het kerkelijk statuut voor vergelijkbare situaties opgenomen procedure, 

zoals de procedure bij wijziging van het kerkelijk statuut, te worden gevolgd.  

Indien het kerkelijk statuut verschillende procedures kent voor bijvoorbeeld de wijziging van 

het kerkelijk statuut, splitsing en/of fusie van het kerkgenootschap, dient de procedure te 

worden gevolgd die met de meeste waarborgen is omkleed. De reden daarvoor is het 

verstrekkende karakter van het ontbindingsbesluit alsook de ratio van artikel 2:19 lid 1 sub a 

BW, inhoudende dat zo veel mogelijk draagvlak voor een dergelijk besluit aanwezig dient te 

zijn. Deze benadering sluit beter dan de eerste aan bij de vaste lijn die in de jurisprudentie bij 

kerkscheuring waarneembaar is.
883

 Kerkscheuringen zijn doorgaans evenmin in een  

kerkelijk statuut geregeld. De rechter legt in die situaties het kerkelijk statuut uit door 

aansluiting te zoeken bij hetgeen in het kerkelijk statuut wél is geregeld omtrent 

besluitvorming over zwaarwichtige aangelegenheden.  

Ten aanzien van de regeling van de gevolgen van de ontbinding kunnen de bepalingen 

omtrent vereffening analogisch worden toegepast. 

 

Aldus is mijns inziens de hoofdregel dat het kerkelijk statuut bepaalt welk orgaan 

bevoegd is tot ontbinding van het kerkgenootschap te besluiten. Dat hoeft niet een eventueel 

aanwezige algemene vergadering te zijn. Indien het kerkelijk statuut hieromtrent een regeling 

ontbeert, zal het kerkelijk statuut nader moeten worden uitgelegd. Daarbij kan aansluiting 

worden gezocht bij de wél in het kerkelijk statuut vastgelegde procedures omtrent 

besluitvorming ten aanzien van zwaarwichtige aangelegenheden. Indien sprake is van 

meerdere procedures, zal de besluitvormingsprocedure met de zwaarste procedurele 

waarborgen moeten worden gevolgd. De reden daarvoor is het verstrekkende karakter van het 

ontbindingsbesluit.  

Indien het kerkelijk statuut en het ontbindingsbesluit niet voorzien in de regeling van de 

gevolgen van de ontbinding, ligt overeenkomstige toepassing van de wettelijke bepalingen 

omtrent vereffening, gelet op het bepaalde in artikel 2:2 lid 2 BW, voor de hand. 

11.2.3 Gebeurtenis leidend tot ontbinding 

 

De tweede situatie die op grond van de wet tot ontbinding van de rechtspersoon kan 

leiden, is het intreden van een gebeurtenis die volgens de statuten de ontbinding tot gevolg 

heeft en niet een besluit of een op ontbinding gerichte handeling is. Het kan hierbij gaan om 

zowel een zekere als een onzekere gebeurtenis. Hierbij kan worden gedacht aan het overlijden 

van een bepaald persoon. Denkbaar is dat in een episcopaal georganiseerd kerkgenootschap 

dit aan de orde is bij het overlijden van de bisschop of leidersfiguur zonder wie het 

kerkgenootschap niet kan bestaan.  

Bij kerkgenootschappen zal zo’n gebeurtenis, als dit al is geregeld, veelal theologisch worden 

ingevuld, zoals de wederkomst van Christus.  
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De wetgever beoogde met de passage dat er geen sprake mag zijn van een op 

ontbinding gericht besluit of handeling, te voorkomen dat een ander orgaan binnen de 

rechtspersoon of een buitenstaander de rechtspersoon kan ontbinden.
884

 Ten aanzien van 

kerkgenootschappen doet zich de vraag voor of in het kerkelijk statuut hiervan afwijkende 

bepalingen wél geldig zijn. Kan een ander orgaan binnen de rechtspersoon het 

kerkgenootschap ontbinden? In de jurisprudentie zijn voorbeelden bekend van 

rechtspersoonlijkheid bezittende geloofsgemeenschappen die een buiten die rechtspersoon 

staande geloofsautoriteit belangrijke mate van zeggenschap binnen de rechtspersoon 

toekennen. Hierbij zij verwezen naar bijvoorbeeld de Armeense Kerkvereniging te Almelo, 

die juridisch als vereniging was vormgegeven, maar waarbij de aartsbisschop te Parijs in haar 

ecclesiologische opvattingen kennelijk een belangrijke rol speelde bij de besluitvorming.
885

 

Ook bij de Stichting Islamic World Mission was sprake van een geloofsautoriteit te Pakistan, 

aan wie een belangrijke rol bij de besluitvorming was toegekend: zijn adviezen waren bindend 

voor het bestuur.
886

 De Hoge Raad achtte dit toelaatbaar: wel konden zijn besluiten eventueel 

worden getoetst aan de redelijkheid en billijkheid van artikel 2:8 en 15 BW.
887

 Van der Ploeg 

merkt daarover op dat aan deze stichting daarmee feitelijk eenzelfde organisatorische ruimte 

wordt gelaten als aan een kerkgenootschap. De redelijkheidsnorm wordt in deze situatie sterk 

gekleurd door het godsdienstig karakter van de rechtspersoon. De rechter kan per saldo dan 

alleen een besluit vernietigen als geen redelijk denkend mens dat besluit zou hebben 

genomen. Dat lijkt hem systematisch niet juist, omdat daarmee de bij de wet aan het bestuur 

toegekende autonomie te vergaand wordt uitgehold.
888

  

 

In beide casus was sprake van een bij de wet geregelde rechtsvorm. Indien 

geloofsgemeenschappen zouden kiezen voor de rechtsvorm van het kerkgenootschap of voor 

zover het een stichting betreft deze bevoegdheid (om tot ontbinding te besluiten) in de 

statuten aan een ander orgaan zouden toekennen, is het mijns inziens wél mogelijk dat een 

ander orgaan van de rechtspersoon een besluit kan nemen dat leidt tot ontbinding van het 

kerkgenootschap respectievelijk de stichting.
889

 Voorwaarde is mijns inziens dat het statuut 

daarin voorziet. 

De in artikel 2:2 BW aan kerkgenootschappen gegarandeerde autonomie biedt mijns inziens 

deze ruimte. Als bijvoorbeeld een kerkgenootschap om theologische redenen aan een externe 

geestelijke de bevoegdheid toekent tot ontbinding te besluiten, moet dat besluit, conform de 

eigen geloofsopvattingen, kunnen worden geëffectueerd.  

Aldus kan mijns inziens een ander orgaan bevoegd zijn een besluit tot ontbinding van het 

kerkgenootschap te nemen. Een voorwaarde daarbij is dat dit in het kerkelijk statuut is 
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bepaald of uit de aard der onderlinge verhoudingen – in casu de ecclesiologische 

kerkstructuur – voortvloeit.
890

 

 

Als onduidelijkheid bestaat over de vraag of het kerkgenootschap daadwerkelijk is 

ontbonden, kan mijns inziens artikel 2:19 lid 2 BW analoog worden toegepast, mits geen 

kerkelijke rechtsgang (meer) openstaat. De rechtbank kan dan een verklaring voor recht ter 

zake afgeven. Analogische toepassing is mijns inziens dan mogelijk, omdat de rechter het 

besluit dat tot de ontbinding van het kerkgenootschap zou moeten leiden, toetst aan het 

kerkelijk statuut casu quo de aard der onderlinge verhoudingen. 

 

11.2.4 Ontbinding en vereffening na faillissement 

 

Ontbinding van een rechtspersoon is ook mogelijk na een faillissement van de 

rechtspersoon, hetzij door insolventie, hetzij door opheffing van het faillissement wegens de 

toestand van de boedel. Ook hierbij doet zich de vraag voor in hoeverre kerkgenootschappen 

op deze grond kunnen worden ontbonden. 

Daarbij spelen drie vragen een rol. De eerste is in hoeverre kerkgenootschappen in staat van 

faillissement kunnen worden verklaard. De tweede vraag betreft – als de eerste vraag 

bevestigend wordt beantwoord – hoe de rol van de curator zich verhoudt tot de specifiek 

godsdienstige, het vermogen van het kerkgenootschap rakende aspecten. Hierbij kan worden 

gedacht aan bijvoorbeeld beëindiging van rechtsbetrekkingen met bezoldigde ambtsdragers en 

de liquidatie van res sacrae, zoals gewijde onroerende zaken, heilige afbeeldingen of 

voorwerpen anderszins.
891

 De derde vraag is – eveneens als de eerste vraag bevestigend wordt 

beantwoord – of na insolventie of opheffing van het faillissement wegens de toestand van de 

boedel, een kerkgenootschap van rechtswege is ontbonden. 

 

11.2.4.1 Faillissement kerkgenootschap 

Ten aanzien van de eerste vraag is artikel 1 Faillissementswet (Fw) van belang. Hierin 

is vermeld dat een schuldenaar in staat van faillissement kan worden verklaard. Hieronder 

worden ook privaatrechtelijke rechtspersonen begrepen. Voor kerkgenootschappen is artikel 

2:2 lid 2 juncto 2:5 BW van belang. Deze bepalen dat een kerkgenootschap, zijnde een 

rechtspersoon, wat het vermogensrecht betreft gelijkstaat aan een natuurlijk persoon, tenzij uit 

de wet het tegendeel voortvloeit. Aldus kunnen ook kerkgenootschappen, lichamen waarin zij 

zijn verenigd alsook hun zelfstandige onderdelen in staat van faillissement worden 

verklaard.
892

 

Het faillissement betreft een gerechtelijk beslag dat het gehele vermogen van de schuldenaar 

ten tijde van de faillietverklaring omvat, alsmede hetgeen hij tijdens het faillissement 

verwerft.
893

 De curator is op grond van artikel 68 lid 1 Fw belast met het beheer en de 

vereffening van dat vermogen. De curator staat daarbij onder het toezicht van de rechter-
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commissaris op grond van artikel 64 Fw. Bij een aantal aangelegenheden, zoals het opzeggen 

van arbeidsovereenkomsten of het starten van juridische procedures, behoeft de curator een 

machtiging van de rechter-commissaris.
894

 Ook kunnen belanghebbenden, zoals schuldeisers 

maar ook de gefailleerde, tegen elke handeling van de curator beroep instellen bij de rechter-

commissaris.
895

 

 

De tweede vraag is in hoeverre de curator en ook de rechter-commissaris bij de 

uitoefening van hun bevoegdheden tot beheer en de vereffening van de failliete boedel van 

een kerkgenootschap gehouden zijn daarbij het bijzondere karakter van het kerkgenootschap 

in acht te nemen. 

 

Zo zijn meer situaties denkbaar waarbij het godsdienstige karakter van het 

kerkgenootschap een andere wijze van beheer en vereffening vereist dan anderszins 

gebruikelijk is. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de positie van met name 

bezoldigde dragers van een geestelijk ambt. Zij kunnen werkzaam zijn op basis van 

bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst van opdracht of een overeenkomst 

sui generis.  

Op grond van artikel 68 lid 2 juncto 40 Fw kan de curator aan personen die werkzaam zijn op 

basis van een arbeidsovereenkomst, die arbeidsovereenkomst opzeggen. Daarvoor is 

machtiging van de rechter-commissaris vereist. Bij andere duurovereenkomsten is die 

machtiging in beginsel niet vereist.
896

 Ten aanzien van geestelijke ambtsdragers die werkzaam 

zijn op basis van een arbeidsovereenkomst is dus sprake van een rechterlijke toets indien de 

curator hen wil ontslaan.
897

 De wet schrijft geen specifieke criteria voor aan de hand waarvan 

de rechter-commissaris een verzoek tot een machtiging of toestemming moet beoordelen. 

Duidelijk is wel dat de rechtshandeling of overeenkomst waarvoor de machtiging of 

toestemming wordt verzocht, de boedel niet mag benadelen. De zogenoemde Recofa-

richtlijnen bevatten daarnaast een aantal procedurele criteria waaraan een dergelijk verzoek 

moet voldoen.
898

 Zo zal bij een verkoop van meer dan € 5.000 het standpunt van de 

(bestuurder van de) gefailleerde door de curator moeten worden vermeld.
899

 Dat standpunt 

kan voor de rechter-commissaris aanleiding zijn nadere voorwaarden te stellen of zelfs de 

machtiging of toestemming niet te verlenen. 

Uit jurisprudentie komt naar voren dat de curator bij zijn taakvervulling is gebonden aan een 

zorgvuldigheidsnorm. Die zorgvuldigheidsnorm houdt voor een curator in dat hij behoort te 

handelen zoals in redelijkheid mag worden verlangd van een over voldoende inzicht en 

ervaring beschikkende curator die zijn taak met nauwgezetheid en inzicht verricht.
900

 

                                                 
894

 Art. 68 lid 2 Fw. 
895

 Art. 69 Fw. 
896

 Uitgezonderd bijvoorbeeld overeenkomsten van huur en pacht. Zie art. 39 Fw. 
897

 Overigens is een ontslag door de curator waarbij de rechterlijke machtiging ontbreekt wel rechtsgeldig. De 

curator is hiervoor wel aansprakelijk. Zie art. 72 lid 1 Fw. 
898

 Richtlijnen voor faillissementen en surseances van betaling, versie 2009: zie www.rechtspraak.nl. 
899

 Zie model ‘Verzoek toestemming onderhandse verkoop’ op basis van Recofa-richtlijnen voor faillissementen 

en surseances van betaling 2009, art. 10.5, bijlage D (www.rechtspraak.nl/Procedures/Landelijke-

regelingen/Sector-civiel-recht/Pages/default.aspx, geraadpleegd op 1 september 2015). 
900

 HR 4 oktober 1996, ECLI:NL:RBROE:1996:AB8887, NJ 1997, 727. 



270 

 

Weliswaar verricht de curator zijn taak in de eerste plaats ten behoeve van de gezamenlijke 

schuldeisers, maar ook andere belangen van maatschappelijke aard, zoals het behoud van 

werkgelegenheid, dient de curator in zijn afwegingen te betrekken.
901

 

Bij een faillissement van een kerkgenootschap dient de curator mijns inziens óók de 

godsdienstige belangen van het kerkgenootschap en zijn leden in die afwegingen te betrekken. 

Die belangen kunnen onder meer gelegen zijn in continuering van de eredienst en het niet te 

gelde maken van voor het kerkgenootschap en zijn leden heilige voorwerpen. 

 

11.2.4.2 Positie kerkelijke ambtsdragers bij faillissement 

 

Ten aanzien van de rechtspositie van de geestelijke ambtsdragers dient de curator 

mijns inziens een onderscheid te maken tussen enerzijds de kerkrechtelijke betrekkingen van 

niet-vermogensrechtelijke aard en anderzijds betrekkingen van vermogensrechtelijke aard, al 

dan niet in combinatie met een kerkrechtelijke betrekking. 

Omdat de curator een gerechtelijk bewindvoerder is over het vermogen van de gefailleerde, 

strekken zijn bevoegdheden zich alleen daarover uit. Net zo min als een faillissementscurator 

van een natuurlijk persoon zeggenschap heeft over de consciëntie van de gefailleerde of de 

keuze van de gefailleerde voor bepaalde sociale contacten, heeft de faillissementscurator van 

een kerkgenootschap zeggenschap over de leer binnen het kerkgenootschap en de niet-

vermogensrechtelijke betrekkingen die het kerkgenootschap heeft met zijn ambtsdragers. 

Overigens is het kerkgenootschap ten aanzien van die niet-vermogensrechtelijke aspecten 

tijdens een faillissementssituatie mijns inziens niet volledig vrij; zo mogen bijvoorbeeld 

handelingen of besluiten ten aanzien van die niet-vermogensrechtelijke aspecten niet leiden 

tot benadeling van de boedel. Bestuurders van een gefailleerd kerkgenootschap hebben 

daarmee dus een zeer beperkte handelingsvrijheid; ten aanzien van de niet-

vermogensrechtelijke aangelegenheden zullen zij zich vooraf moeten afvragen of hun 

voornemens vermogensrechtelijke consequenties hebben. Denkbaar is dat men erediensten 

wil blijven houden. Vooraf zal dan duidelijk moeten zijn wie de eventuele kosten daarvan 

draagt. De faillissementscurator zal die erediensten in beginsel niet mogen verbieden. De 

eventuele financiële consequenties zijn echter niet voor rekening van de boedel, tenzij de 

curator daarmee instemt. 

 

Ten aanzien van onbezoldigde ambtsdragers heeft de curator in beginsel niet de 

bevoegdheid die ambtsdragers namens het kerkgenootschap te ontslaan. Voor zover die 

ambtsdragers op grond van het kerkelijk statuut bevoegdheden bezaten op 

vermogensrechtelijk vlak, worden die bevoegdheden echter uitgeoefend door de curator. Zo 

zullen bijvoorbeeld ouderlingen in een presbyteriaal kerkgenootschap dat is gefailleerd, wel 

pastorale werkzaamheden kunnen verrichten en middelen van tucht mogen toepassen, maar 

niet betalingen of rechtshandelingen anderszins namens het kerkgenootschap mogen 

verrichten.  

Ten aanzien van bezoldigde ambtsdragers die werkzaam zijn (mede) op basis van een 

arbeidsovereenkomst, kan de curator die arbeidsovereenkomst opzeggen met machtiging van 
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de rechter-commissaris. Daarmee eindigt de arbeidsovereenkomst en daarmee de 

betalingsverplichting van het kerkgenootschap jegens de bezoldigde ambtsdrager. Indien 

naast die arbeidsovereenkomst nog een niet-vermogensrechtelijke kerkrechtelijke band tussen 

de bezoldigde ambtsdrager en het kerkgenootschap bestaat, wordt die band mijns inziens in 

beginsel niet beëindigd. Hierbij kan worden gedacht aan de bevoegdheid van bijvoorbeeld een 

predikant tot bediening van sacramenten, het voorgaan in erediensten en exegese van de 

Bijbel. Voor de aanname dat de niet-vermogensrechtelijke band blijft voortduren, dient mijns 

inziens te worden voldaan aan twee voorwaarden. De eerste voorwaarde is dat de 

kerkrechtelijke band voldoende zelfstandige betekenis heeft naast de arbeidsrechtelijke 

aspecten. De kerkrechtelijke band moet dus niet een afgeleide, van de arbeidsovereenkomst 

afhankelijke betrekking zijn. Indien de arbeidsovereenkomst namelijk de bestaansvoorwaarde 

is voor de kerkrechtelijke band, eindigt die kerkrechtelijke band met het wegvallen van de 

arbeidsovereenkomst. De tweede voorwaarde is dat die niet-vermogensrechtelijke band geen 

nieuwe vermogensrechtelijke aanspraken jegens het kerkgenootschap creëert, zoals een 

aanspraak op bezoldiging voor verrichte werkzaamheden. 

Voor bezoldigde ambtsdragers die niet werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst, 

geldt niet het vereiste van een rechterlijke machtiging. De curator kan die ambtsdragers 

eenvoudigweg zelf ontslaan casu quo de overeenkomst opzeggen. Ook hierbij speelt het 

onderscheid, voor zover dat te maken is, tussen enerzijds niet-vermogensrechtelijke 

kerkrechtelijke betrekkingen en anderzijds vermogensrechtelijke betrekkingen. Ten aanzien 

van laatstgenoemde categorie is de curator mijns inziens bevoegd. Hij kan die betrekkingen 

beëindigen.  

Indien sprake is van uitsluitend een kerkrechtelijke rechtsbetrekking waarbij de 

vermogensrechtelijke aspecten een dominante rol spelen, komt het mij voor dat de 

kerkrechtelijke rechtsbetrekking weliswaar wordt beëindigd, doch de ambtsdrager zijn 

ambtelijke bevoegdheden binnen het kerkgenootschap voor zover niet van 

vermogensrechtelijke aard kan behouden. Of dat mogelijk is, is overigens afhankelijk van het 

toepasselijke kerkelijk recht. Zo zal bijvoorbeeld een predikant die werkzaam is op basis van 

een kerkrechtelijke verbintenis in een kerkelijke gemeente binnen de PKN, zijn ambtswoning 

en traktementsrechten verliezen. Hij blijft echter bevoegd om het Woord te verkondigen en de 

sacramenten te bedienen. In de gereformeerde traditie impliceert de verbreking van de band 

met een kerkelijke gemeente verlies van het ambt. 

 

11.2.4.3 Res sacrae 

Een ander aspect dat bij gefailleerde kerkgenootschappen een rol kan spelen, is de 

aanwezigheid van zogenoemde res sacrae, oftewel heilige of gewijde goederen. Hierbij kan 

worden gedacht aan gewijde kerkgebouwen, kerkhoven, heilige geschriften en voorwerpen 

zoals miskelken en hosties. De vraag doet zich voor of deze goederen door de curator 

eenvoudigweg mogen worden verkocht aan de hoogst biedende. 

De Faillissementswet schrijft in de artikelen 101 en 176 voor dat voor onderhandse verkoop 

toestemming nodig is van de rechter-commissaris.
902

 Aan die toestemming kan de rechter-

                                                 
902

 Slechts in uitzonderingsgevallen is sprake van een openbare verkoop. Bij een openbare verkoop is 

toestemming van de rechter-commissaris overigens niet vereist. 
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commissaris voorwaarden verbinden. Bij een gefailleerd kerkgenootschap zal een zorgvuldig 

handelend curator in zijn afweging ook de godsdienstige en eventueel cultuurhistorische 

waarde van deze goederen moeten betrekken. Dat kan ertoe leiden dat de kring van kopers 

wordt beperkt tot bijvoorbeeld verwante religieuze groeperingen, leden van het gefailleerde 

kerkgenootschap en culturele instellingen zoals musea. Indien zich geen kopers melden en de 

curator deze goederen van de hand wil doen, zal hij acht moeten slaan op eventueel bestaande 

godsdienstige richtlijnen om zich hiervan te ontdoen.  

Een voorbeeld hiervan is te vinden in het jodendom. Zo mogen in de joodse traditie 

thorarollen niet zomaar worden vernietigd. De reden daarvoor is dat zij de Godsnaam 

bevatten. Deze rollen worden opgeslagen in de synagoge in een zogenoemde ‘geniza’, een 

soort archief voor versleten thorarollen. Als die geniza vol is, worden de rollen begraven in 

heilige grond. Ook in de islam en sommige orthodox-christelijke groeperingen gelden 

bepaalde regels omtrent de omgang met de heilige geschriften. Exemplaren van de Koran of 

de Bijbel mogen niet zomaar worden weggegooid of als oud papier worden afgevoerd. 

Ten aanzien van kerkhoven en kerkgebouwen ligt het voor de hand dat wordt gezocht naar 

een verwante religieuze groepering of, bij afwezigheid daarvan, voor een passende 

herbestemming advies wordt ingewonnen bij de officiële representant van de religieuze 

stroming, zoals bijvoorbeeld het CIO bij christelijke kerken en het CMO bij islamitische 

gemeenschappen.
903

 

 

In situaties waarin onduidelijkheid of discussie bestaat over de vraag of de curator 

bevoegd is een beslissing te nemen ten aanzien van de liquidatie van tot het kerkgenootschap 

behorende vermogensbestanddelen of door het kerkgenootschap aangegane 

rechtsbetrekkingen, kan overigens op grond van artikel 69 Fw een beslissing worden gevraagd 

aan de rechter-commissaris. Tegen deze beslissingen staat hoger beroep open bij de rechtbank 

op grond van artikel 67 Fw. 

 

11.2.4.4 Ontbinding na insolventie of wegens de toestand van de boedel 

De derde vraag betreft de kwestie of het kerkgenootschap na insolventie of opheffing 

wegens de toestand van de boedel van rechtswege is ontbonden. Op grond van artikel 2:2 lid 2 

BW kan artikel 2:19 lid 1 sub c BW analogisch van toepassing zijn, mits dit verenigbaar is 

met het kerkelijk statuut en de aard der onderlinge verhoudingen. Op grond van artikel 2:5 

BW – dat immers rechtstreeks van toepassing is op kerkgenootschappen – staat het 

kerkgenootschap voor het vermogensrecht gelijk aan een natuurlijk persoon. De rechtspersoon 

is evenals een natuurlijk persoon rechtssubject en als zodanig drager van 

vermogensrechtelijke rechten en verplichtingen. Bij insolventie of opheffing van het 

faillissement wegens de toestand van de boedel is dat vermogen negatief, terwijl ook geen 

vooruitzicht bestaat op toekomstige baten. Anders zou het faillissement wel zijn blijven 

voortduren casu quo zou een akkoord zijn aangeboden aan de schuldeisers. Omdat de 

rechtspersoon geen toekomst meer heeft en deelname aan het rechtsverkeer gezien haar 

                                                 
903

 CIO: www.cioweb.nl; CMO: www.cmoweb.nl. Zie ook A.P.H. Meijers, Over de bestemming en 

herbestemming van katholieke kerkgebouwen, in NTKR 6 (2012), 4-20. 

http://www.cmoweb.nl/
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negatieve saldo schadelijk is voor derden, is de rechtszekerheid ermee gediend dat de 

rechtspersoon ophoudt te bestaan.  

 

Mijns inziens geldt dat ook voor kerkgenootschappen. Als de leden van het 

gefailleerde kerkgenootschap dat kerkgenootschap willen laten voortbestaan, mag van hen 

worden verwacht dat zij regelingen treffen met de schuldeisers, bijvoorbeeld in de vorm van 

een faillissementsakkoord. Omdat het kerkgenootschap een door de Nederlandse wetgever 

gecreëerde rechtsvorm is, komt het mij voor dat die rechtspersoon ook langs deze weg kan 

ophouden te bestaan. De rechtszekerheid is daarmee gediend en de overheid heeft als 

ordenende en toezichthoudende instantie van het civiele rechtsverkeer zowel de bevoegdheid 

als de plicht om het bestaan van lege rechtspersonen casu quo rechtspersonen met een 

negatief vermogen te beëindigen. Daarbij is mijns inziens geen sprake van een inbreuk op het 

recht op de vrijheid van godsdienst. De kerkleden kunnen nog steeds, alleen of in 

gemeenschap met anderen, hun geloof belijden in bijvoorbeeld erediensten. Als 

geloofsgemeenschap blijven zij dan voortbestaan, bijvoorbeeld als huisgemeente, maar 

ontberen zij rechtspersoonlijkheid naar Nederlands recht. Dat laat overigens de mogelijkheid 

onverlet dat zij een nieuw kerkgenootschap kunnen oprichten. 

 

11.2.5 Ontbreken van leden 

 

Artikel 2:19 lid 1 sub d BW schrijft voor dat een rechtspersoon wordt ontbonden 

indien leden geheel ontbreken. De reikwijdte van deze bepaling wordt beperkt tot 

verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen. Op het eerste gezicht lijkt 

deze bepaling dus geen betekenis te hebben voor kerkgenootschappen. Mijns inziens kan dat 

niet zomaar worden geconcludeerd. Artikel 2:2 lid 2 BW laat immers expliciet ruimte voor 

analogische toepassing. 

Daarnaast zijn situaties denkbaar waarin ook kerkgenootschappen leden ontberen. 

Zo kan zich ten eerste de situatie voordoen dat het kerkgenootschap geen leden en/of 

bevoegde bestuurders meer kent, maar nog wel vermogen bezit, bijvoorbeeld onroerende 

zaken. Denkbaar is een kerkgenootschap met een slinkend ledental, bijvoorbeeld door 

vergrijzing of een scheuring, dat op enig moment geen handelingsbekwame leden meer kent 

en voordien niet heeft voorzien in een regeling omtrent de gevolgen daarvan. Een andere 

situatie kan zijn dat bij een kerkgenootschap met bijvoorbeeld een eenhoofdig kerkbestuur, 

die bestuurder opeens overlijdt zonder dat in diens opvolging is voorzien.
904

 

 

In hoofdstuk 8 betreffende de definitie van het begrip kerkgenootschap is reeds 

vermeld dat in de rechtsliteratuur is verdedigd dat een kerkgenootschap een species is van het 

genus ‘vereniging’. Het kerkgenootschap is een genootschap of vereniging, maar dan 

godsdienstig qua aard en doel. Blanco Fernández merkt mijn inziens terecht op dat hij een 

kerkgenootschap met slechts één lid in het Nederlandse recht niet bestaanbaar acht.
905

 Een 

                                                 
904

 Zo’n situatie kan zich bijvoorbeeld voordoen bij kerkgenootschappen met een episcopale kerkregering die 

niet zijn ingebed in een groter verband. 
905

 Asser-Rensen 2-III*2012/378. 
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bestaansvoorwaarde voor een kerkgenootschap is immers de gezamenlijke uitoefening van het 

recht op de vrijheid van godsdienst. Het gaat dus om de pluraliteit van de aangeslotenen: ook 

een kerkgenootschap zonder leden, maar wel met aangeslotenen kan dus kerkgenootschap 

zijn. 

Mede gezien artikel 2:2 lid 2 BW dat analogische toepassing van titel 2.1 BW op 

kerkgenootschappen mogelijk maakt, zal onder dergelijke omstandigheden analogische 

toepassing zelfs geboden zijn. Een noodzakelijke bestaansvoorwaarde is dan immers 

weggevallen. Als een kerkgenootschap uitsluitend bestaat uit activa en passiva, maar zijn 

leden en vermoedelijk daarmee ook het bestuur geheel ontbreken, dan ontstaat een impasse.
906

 

De rechtspersoon kan dan immers zijn doelstellingen niet meer verwezenlijken, omdat zij de 

impasse niet meer zelf kan doorbreken.  

 

In het rechtsverkeer leidt dit tot onduidelijkheid. Zo zullen rekeningen van 

schuldeisers niet meer worden betaald. Ook zal correspondentie niet meer worden beantwoord 

en een eventuele roodstand bij de bank niet meer worden aangezuiverd. Als onduidelijk is 

voor belanghebbenden, zoals schuldeisers, of er nog leden aanwezig zijn, kan zo’n 

belanghebbende op de voet van artikel 2:19 lid 2 BW de gewenste duidelijkheid verkrijgen. 

De rechtbank kan namelijk op verzoek van het bestuur – het zou dan dus moeten gaan om de 

zeldzame situatie dat een bestuurder niet lid is van het kerkgenootschap – een belanghebbende 

of het Openbaar Ministerie een beschikking afgeven waarin is vermeld of de rechtspersoon is 

ontbonden.
907

 Indien de rechtspersoon is ontbonden, kan daarbij worden aangegeven met 

ingang van welke datum de rechtspersoon is ontbonden. Vanuit proceseconomische 

overwegingen lijkt het mij wijs om hieraan een (voorwaardelijk) verzoek ex artikel 2:23 lid 1 

BW tot benoeming van vereffenaars te koppelen.
908

 

 

Ervan uitgaande dat analogische toepassing van artikel 2:19 lid 2 BW op 

kerkgenootschappen mogelijk is, dient mijns inziens deze procedure met voldoende 

waarborgen te worden omkleed. Het is de taak van de rechtbank om daarop toe te zien. In 

casu lijkt mij een extra waarborg te zijn dat de rechtbank de verzoeker verplicht tot een 

openbare oproeping. Artikel 272 Rv geeft de rechtbank hiertoe de bevoegdheid. Alsdan kan 

de rechtbank de procedure als beschreven in artikel 54 leden 2 en 3 Rv voorschrijven aan de 

verzoeker casu quo zelf tot die openbare oproeping overgaan.  

Dit is een extra waarborg ten opzichte van de in artikel 995 lid 3 Rv geregelde procedure, 

waarin is bepaald dat ten minste de rechtspersoon zélf moet zijn opgeroepen. Die extra 

waarborg is mijns inziens nodig, omdat leden van het kerkgenootschap kunnen zijn verhuisd 

of op andere wijze onvindbaar zijn geworden voor belanghebbenden.
909

 

Een andere waarborg die passend lijkt, is dat de rechtbank op de voet van artikel 2:22 BW de 

                                                 
906

 Theoretisch is een kerkgenootschap denkbaar waarbij het bestuur wordt gevormd door niet-leden.  
907

 De rechtbank van de (laatst bekende) zetel van het kerkgenootschap is bevoegd: zie art. 995 lid 1 Rv. 
908

 Voorwaarden zijn mijns inziens dat ten eerste wordt verklaard dat het kerkgenootschap is ontbonden en ten 

tweede sprake is van resterend vermogen dat nog vereffend moet worden.  
909

 In casu gaat het om een dusdanig essentiële kwestie, namelijk het voortbestaan van de rechtspersoon, dat ik 

ervoor zou pleiten om de openbare oproeping ook voor te schrijven bij de vereniging, coöperatie en onderlinge 

waarborgmaatschappij. 
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goederen van het kerkgenootschap onder bewind stelt. Mijns inziens hebben de aldus 

benoemde bewindvoerders hangende de ontbindingsprocedure drie taken.  

De eerste taak betreft het opsporen van eventuele leden door middel van een 

onderzoek van de ledenadministratie. Indien aldus nog leden kunnen worden getraceerd, kan 

in samenspraak met die leden worden besloten of het kerkgenootschap blijft voortbestaan dan 

wel wordt ontbonden en vereffend. Indien die leden het kerkgenootschap willen laten 

voortbestaan, zal een voorziening moeten worden getroffen voor het bestuur. De rol van de 

bewindvoerder is daarbij belangrijk. Deze kan bijvoorbeeld een ledenvergadering 

bijeenroepen en die vergadering technisch voorzitten. De leden kunnen dan overeenkomstig 

hun eigen ecclesiologische opvattingen een besluit nemen over de toekomst van het 

kerkgenootschap. 

Het kan ook zijn dat de aldus getraceerde leden van mening zijn dat het kerkgenootschap 

moet worden beëindigd. Zij kunnen dan aangeven hoe een eventueel batig saldo en aanwezige 

res sacrae zouden kunnen worden besteed. Aldus wordt al enig voorbereidend werk verricht 

voor een eventuele vereffening. 

 

De tweede taak van de bewindvoerder(s) is mijns inziens dat deze een opstelling 

maakt van de vermogenspositie van het kerkgenootschap en vanuit de aanwezige baten zo 

veel mogelijk vorderingen van schuldeisers voldoet. Als het kerkgenootschap wordt 

ontbonden, verricht de bewindvoerder aldus vereffeningswerkzaamheden.  

 

De derde taak is dat de bewindvoerder naar aanleiding van zijn onderzoek van de 

administratie, het ledenbestand en eventuele leden gehoord hebbend, de rechtbank adviseert 

omtrent de vraag of het kerkgenootschap ontbonden is en, zo ja, met ingang van welke datum. 

Indien de rechtbank uitspreekt dat het kerkgenootschap is ontbonden, dient zij mijns inziens 

ook vereffenaars te benoemen. Indien tijdens de procedure reeds sprake was van een 

onderbewindstelling van de goederen van het kerkgenootschap, ligt het voor de hand dat de 

bewindvoerders dan tot vereffenaars worden benoemd.  

Bij de vereffening dient mijns inziens de vereffenaar ten aanzien van de res sacrae een 

vergelijkbare wijze van vereffening te volgen als de faillissementscurator (beschreven in 

paragraaf 11.2.4). Een eventueel resterend batig saldo dient zo veel mogelijk overeenkomstig 

het kerkelijk statuut te worden besteed. 

 

11.2.6 Beschikking van de Kamer van Koophandel 

 

Op grond van artikel 2:19 lid 1 sub e BW kan ontbinding van een rechtspersoon ook 

plaatsvinden door een beschikking van de Kamer Van Koophandel. Artikel 2:19a BW regelt 

de procedure hiervoor. Blijkens artikel 2:19a leden 1 en 2 BW ziet dit alleen op de 

privaatrechtelijke rechtsvormen, niet zijnde kerkgenootschappen. Een belangrijk criterium 

daarbij is dat ten minste een jaar geen bestuurders van de rechtspersoon in het register staan 

ingeschreven en evenmin een opgave van inschrijving van bestuurders is gedaan, dan wel de 

ingeschreven bestuurders allen zijn overleden of ten minste een jaar niet bereikbaar zijn op 

enig adres. Daarnaast moet ten minste een jaar de verschuldigde bijdrage aan de Kamer van 
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Koophandel niet zijn voldaan.
910

 De ratio van deze regeling is tweeledig.
911

 Ten eerste wilde 

de wetgever misbruik van lege vennootschappen tegengaan en ten tweede wilde de wetgever 

dat rechtspersonen die hun activiteiten hadden gestaakt maar niet zelf tot ontbinding hadden 

besloten, uit het handelsregister kunnen worden verwijderd.
912

 

 

Weliswaar geldt per 1 juli 2008 een inschrijfplicht voor kerkgenootschappen, maar die 

inschrijfplicht is beperkt tot uitsluitend de naam en de adresgegevens. Alleen het hoogste 

aggregatieniveau met rechtspersoonlijkheid van een kerkgenootschap of lichaam waarin 

kerkgenootschappen zijn verenigd, wordt ingeschreven. Het kerkgenootschap bepaalt zelf 

welk niveau dat is.
913

 Persoonsgegevens van bestuurders worden immers niet geregistreerd in 

verband met het verbod op registratie van geloofsovertuiging, zoals neergelegd in artikel 16 

Wbp. Als de bestuurders worden geregistreerd, wordt daarmee feitelijk ook hun 

geloofsovertuiging geregistreerd.
914

 

 

Voorstelbaar is dat de adresgegevens van een kerkgenootschap niet meer blijken te 

kloppen en de verschuldigde bijdragen aan de Kamer van Koophandel meer dan een jaar niet 

worden voldaan. De vraag is of de Kamer van Koophandel ook de bevoegdheid heeft 

kerkgenootschappen te ontbinden. Meer toegespitst op deze wetsbepaling komt de vraag erop 

neer of artikel 2:19 lid 1 sub e juncto 2:19a BW analogisch op kerkgenootschappen mag 

worden toegepast.  

Ter beantwoording van deze vraag moet mijns inziens acht worden geslagen op de ratio van 

de registratieplicht van kerkgenootschappen. Wat heeft de wetgever daarmee beoogd? 

Daarnaast moet worden bekeken in hoeverre de inhoud van de wettekst verenigbaar is met 

een kerkelijk statuut en de aard der onderlinge kerkgenootschappelijke verhoudingen. 

 

In hoofdstuk 10 is aandacht besteed aan de reden van registratie van 

kerkgenootschappen. Deze is onder meer gelegen in de behoefte van de overheid aan een zo 

compleet mogelijk gegevensbestand van de hier te lande bestaande rechtspersonen. De 

overheid wilde expliciet niet de juridische positie van kerkgenootschappen binnen het 

Nederlandse rechtssysteem wijzigen, maar de aan kerkgenootschappen toekomende vrijheden, 

waaronder de rechtspersonenrechtelijke, intact laten.
915

 Daaruit kan mijns inziens worden 

afgeleid dat het niet de bedoeling is geweest van de wetgever om aan de Kamer van 

Koophandel de bevoegdheid te verlenen kerkgenootschappen te ontbinden als zij niet voldoen 

aan hun registratieverplichtingen.  

Analogische toepassing van deze bepaling op kerkgenootschappen is mijns inziens ook om 

een andere reden niet toelaatbaar. Artikel 2:2 lid 2 BW bepaalt dat titel 2.1 met uitzondering 

van artikel 5 dat rechtstreeks van toepassing is, onder voorwaarden overeenkomstig kan 
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 Zie art. 2:19a lid 1 sub b en lid 2 BW. 
911

 Wet van 29 juli 1994, Stb. 506. 
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 Dijk & Van der Ploeg 2013, p. 375. 
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 Besluit van 18 juni 2008, houdende de vaststelling van een nieuw Handelsregisterbesluit 2008, Stb. 2008, 240 

(Nota van toelichting), p. 22. 
914

 Zie ook paragraaf 10.4.4.  
915

 Zie paragraaf 10.3.1.  
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worden toegepast op kerkgenootschappen. Bij verschillende bepalingen zoals de artikelen 2:8, 

2:17 en 2:18 BW, is analogische toepassing op kerkgenootschappen goed denkbaar. In die 

bepalingen wordt telkens het begrip ‘rechtspersoon’ gebruikt. Die bepalingen zijn dus niet 

geschreven voor een beperkt aantal specifiek genoemde rechtsvormen, maar hebben een 

ruimer bereik. In artikel 2:19a leden 1 en 2 BW worden echter uitdrukkelijk de rechtsvormen 

opgesomd waarop dit artikel betrekking heeft. Het kerkgenootschap wordt daarbij niet 

vermeld. Omdat in het wetsartikel zelf reeds het toepassingsbereik wordt beperkt tot een 

vastomlijnde categorie rechtspersonen, is analogische toepassing ook om die reden niet goed 

mogelijk. Ontbinding van kerkgenootschappen door een beschikking van de Kamer van 

Koophandel is dus naar mijn mening niet mogelijk. 

 

De vraag doet zich voor of de Kamers van Koophandel op een andere wijze op 

ontbinding van een kerkgenootschap kunnen aansturen. Een Kamer van Koophandel kan 

immers een gegrond vermoeden hebben dat een ingeschreven kerkgenootschap feitelijk een 

lege huls is, bijvoorbeeld omdat de bijdragen niet worden betaald en evenmin enig teken van 

activiteit of respons vanuit het kerkgenootschap wordt waargenomen. In die situatie kan de 

Kamer van Koophandel mijns inziens dan langs twee andere wegen toch tot een ontbinding 

komen.  

 

Ten eerste kan de hierboven omschreven procedure van artikel 2:19 sub d juncto lid 2 

BW worden gevolgd. Aan de rechtbank kan dan op verzoek van de Kamer van Koophandel in 

haar hoedanigheid van belanghebbende een verklaring worden gevraagd of en op welk tijdstip 

het kerkgenootschap is ontbonden. Indien de uitspraak in kracht van gewijsde is gegaan, kan 

de griffier van de rechtbank deze inschrijven in het Handelsregister. 

Mijns inziens is daarnaast nog een tweede procedure denkbaar. Zo zou de Kamer van 

Koophandel aan het Openbaar Ministerie kunnen berichten dat het kerkgenootschap zijn 

bijdragen niet meer betaalt, mogelijk andere schulden onbetaald laat en vermoedelijk geen 

activiteiten meer ontplooit. 

Het Openbaar Ministerie kan vervolgens al dan niet na eigen onderzoek op grond van artikel 1 

lid 2 Fw besluiten het faillissement van het kerkgenootschap te vorderen. Aan die vordering 

moet het Openbaar Ministerie niet alleen ten grondslag leggen dat het kerkgenootschap in de 

toestand verkeert dat het heeft opgehouden te betalen, maar ook dat het algemeen belang deze 

vordering wettigt. Het moet dan gaan om “redenen van meer algemene en meer ernstige 

aard”.
916

 Mijns inziens kan als dergelijke reden worden aangemerkt het structureel niet 

reageren op aan het kerkgenootschap gerichte correspondentie, bijvoorbeeld vanwege het 

ontbreken van een (actief) bestuur. In die situatie lijkt de vrees gegrond dat het 

kerkgenootschap geen bestuurders casu quo vertegenwoordigers heeft en ook niet meer in 

staat is die aan te wijzen. Zo nemen de schulden van het kerkgenootschap alleen maar toe en 

blijft in het rechtsverkeer onzekerheid bestaan over zijn voortbestaan. 

 

Een faillissementssituatie biedt de mogelijkheid om, indien het kerkgenootschap nog 

solvabel is en zijn aangeslotenen het kerkgenootschap willen laten voortbestaan, de ontstane 
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 M.A.L.M. Willems, in: T&C Faillissementswet 2004, art. 1 Fw, aant. 4. 
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impasse te doorbreken. De curator heeft immers meer mogelijkheden dan gewone 

schuldeisers om bijvoorbeeld (oud-)bestuurders, aangeslotenen alsook 

vermogensbestanddelen van het kerkgenootschap op te sporen en een doorstart te maken. 

Indien de curator tot de conclusie komt dat het kerkgenootschap niet over voldoende activa 

beschikt en tevens concludeert dat er geen perspectief bestaat op een doorstart, zal 

beëindiging van het faillissement leiden tot ontbinding van het kerkgenootschap.  

 

11.3 Tussenconclusies ontbinding  

 

Artikel 2:19 BW somt een zestal mogelijkheden op waarlangs rechtspersonen kunnen 

worden ontbonden. In paragraaf 11.2 zijn er daarvan vijf besproken. Bij elke mogelijkheid 

was telkens de vraag of ook een kerkgenootschap op die wijze kon worden ontbonden. 

 

Ten aanzien van de eerste optie, namelijk ontbinding door een besluit van de algemene 

vergadering of door een ander orgaan indien de statuten daarin voorzien, lijkt analogische 

toepassing goed mogelijk. Een belangrijke voorwaarde is dat het besluit wordt genomen door 

het volgens het kerkelijk statuut hiertoe bevoegde kerkelijk orgaan of, als het kerkelijk statuut 

hierover niets heeft bepaald, het kerkelijk orgaan dat in de regel is belast met de 

besluitvorming over zwaarwichtige aangelegenheden. In een episcopaal georganiseerd 

kerkgenootschap is een ontbindingsbesluit in beginsel voorbehouden aan de bisschop en niet 

aan een algemene vergadering, zo die al bestaat. 

 

De tweede optie betreft een gebeurtenis die volgens de statuten de ontbinding tot 

gevolg heeft. Ook deze bepaling kan mijns inziens analogisch worden toegepast op 

kerkgenootschappen. Denkbaar is dat een buiten het kerkgenootschap staande (kerkelijke) 

autoriteit beslissingen neemt die tot ontbinding van het kerkgenootschap leidt of een binnen 

dat kerkgenootschap theologisch geduide gebeurtenis plaatsvindt die tot de ontbinding leidt. 

Daar waar de ratio van de bepaling was het voorkomen van inmenging in de interne gang van 

zaken binnen de rechtspersoon, lijkt mij dat bij kerkgenootschappen die mogelijkheid juist 

wél bestaat. De autonomie die aan kerkgenootschappen toekomt, laat hen mijns inziens ook 

vrij om instanties buiten het kerkgenootschap aan te wijzen die de mogelijkheid hebben tot 

ontbinding van het kerkgenootschap te besluiten. 

 

De derde optie betreft de opheffing van een faillissement of staat van insolventie van 

het kerkgenootschap. In de rechtsliteratuur is geen discussie over de vraag of een 

kerkgenootschap in staat van faillissement kan worden verklaard. Dat is eenvoudigweg 

mogelijk. Als het faillissement wordt opgeheven, omdat de toestand van de boedel of het 

kerkgenootschap in staat van insolventie verkeert, betekent dat mijns inziens het einde van het 

kerkgenootschap als rechtspersoon. In dit verband is artikel 2:5 BW van belang. Het 

kerkgenootschap als rechtspersoon houdt dan op te bestaan. Dat hoeft niet het einde van de 

geloofsgemeenschap als organisme of geloofsgemeenschap in sociologische of theologische 

zin te betekenen. 

Tijdens het faillissement kunnen zich overigens nog een aantal problemen voordoen in 

verband met liquideren van de boedel. Het gaat dan om onderwerpen als beëindiging van 
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verbintenissen met bezoldigde kerkelijke ambtsdragers, de liquidatie van zogenoemde res 

sacrae, alsook de reikwijdte van de bestuursbevoegdheid van kerkelijke bestuurders. De 

curator en in voorkomend geval de rechter-commissaris zullen bij de afwikkeling van het 

faillissement niet alleen de belangen van de schuldeisers, maar ook het grondrecht op 

godsdienstvrijheid, onder meer tot uitdrukking komend in de vrijheid om erediensten te 

beleggen en het respectvol omgaan met eventueel aanwezige res sacrae, moeten laten 

meewegen. 

 

De vierde optie betreft ontbinding van de rechtspersoon indien leden geheel ontbreken. 

Hoewel in de wettekst is bepaald dat dit aan de orde kan zijn voor enkele met name genoemde 

rechtsvormen, waarbij kerkgenootschappen niet zijn genoemd, komt het mij voor dat 

analogische toepassing is geoorloofd. Redenen daarvoor zijn het genootschappelijk aspect dat 

kerkgenootschappen moeten bezitten, alsook dat de overheid mogelijkheden moet hebben om 

het bestaan van een rechtspersoon die de facto inactief is geworden en niet meer in staat is 

zelf besluiten te nemen, te beëindigen. Wel dient de ontbindingsprocedure met extra 

waarborgen te zijn omkleed. Zo zullen inspanningen moeten worden gepleegd om eventuele, 

tot dan toe onbekende, leden op te sporen. 

 

De vijfde mogelijkheid betreft ontbinding door middel van een beschikking van de 

Kamer van Koophandel. Deze optie is uitgewerkt in artikel 2:19a BW. Gezien de ratio van de 

registratieplicht van kerkgenootschappen, namelijk dat de overheid niet beoogt de juridische 

positie van kerkgenootschappen in het Nederlandse recht te wijzigen, alsmede de beperkte set 

van gegevens die van kerkgenootschappen wordt geregistreerd, lijkt analogische toepassing 

mij niet mogelijk. Als een Kamer van Koophandel constateert dat een kerkgenootschap niet 

meer aan zijn financiële verplichtingen voldoet, zal hij de heffingsbijdragen langs reguliere 

weg moeten innen. Indien wordt geconstateerd dat het kerkgenootschap duurzaam inactief of 

‘leeg’ is, kan de Kamer van Koophandel de weg van artikel 2:19 lid 2 BW volgen.  

 

De zesde mogelijkheid betreft gerechtelijke ontbinding in de gevallen die de wet 

bepaalt. Voor kerkgenootschappen hebben dan vooral de artikelen 2:20 BW en 2:21 BW 

betekenis. In de volgende paragrafen wordt daarop nader ingegaan. 

 

11.4 Gerechtelijke ontbinding kerkgenootschappen  

 

Uit het bovenstaande blijkt dat de aard van het kerkgenootschap de toepassing van een 

aantal ontbindingsmogelijkheden uitsluit. Bij de ontbindingsmogelijkheden op grond van 

artikel 2:20 lid 1 BW en artikel 2:21 lid 1 sub a en lid 3 BW is daarentegen toepassing op 

kerkgenootschappen denkbaar. De vraag blijft of gelet op het bepaalde in artikel 2:2 lid 2 BW 

analogische toepassing van de wettelijke ontbindingsbepalingen op kerkgenootschappen 

mogelijk is. In paragraaf 11.5 wordt aandacht besteed aan de gerechtelijke ontbinding op 

grond van strijd met de openbare orde.  

In deze paragraaf wordt summier ingegaan op de gronden voor ontbinding in de zin van 

artikel 2:21 BW. Op grond van artikel 2:19 lid 1 sub f BW wordt een rechtspersoon 
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ontbonden door de rechter in de gevallen die de wet bepaalt.
917

 Algemene, niet uitsluitend 

voor één of enkele rechtsvormen geldende, bepalingen zijn opgenomen in de artikelen 2:20 en 

2:21 BW. Het betreft hier gevallen waarin de wet bepaalt dat ontbinding van de rechtspersoon 

kan of moet volgen.  

 

11.4.1 Ontbinding op grond van artikel 2:21 BW 

 

Artikel 2:21 BW bepaalt dat de rechtbank de rechtspersoon móet ontbinden indien aan 

zijn totstandkoming gebreken kleven, de statuten van de rechtspersoon niet aan de wettelijke 

vereisten voldoen of de rechtspersoon niet onder de wettelijke omschrijving van zijn 

rechtsvorm valt.
918

 In deze situaties kan de rechtbank een termijn aan de rechtspersoon 

gunnen om ervoor te zorgen dat hij alsnog aan de vereisten zal voldoen. Alsdan kan 

ontbinding achterwege blijven.
919

  

Daarnaast kan de rechtbank een rechtspersoon ontbinden als deze de bij Boek 2 BW voor zijn 

rechtsvorm gestelde verboden overtreedt of in ernstige mate in strijd met zijn statuten handelt.  

 

11.4.2 Gebreken klevend aan de totstandkoming 

 

Artikel 2:21 lid 1 sub a BW bepaalt dat de rechtbank een rechtspersoon ontbindt 

indien aan zijn totstandkoming gebreken kleven. De vraag doet zich voor in hoeverre een 

rechtbank op deze grond een kerkgenootschap kan ontbinden. Voor kerkgenootschappen 

gelden geen (wettelijke) oprichtingsvereisten. Zo zullen gebreken bij de totstandkoming niet 

snel aan de orde zijn. Toch zijn er situaties denkbaar waarin deze vraag een rol speelt.  

 

Zo is denkbaar en komt het ook voor dat psychiatrische patiënten een kerkgenootschap 

menen te hebben opgericht. Zij menen vrij te zijn om daarin gezamenlijk hun godsdienstige 

gevoelens te beleven en aan hun behandelaars de toegang tot hun erediensten te ontzeggen. 

Vanuit de psychiatrie wordt die godsdienstige overtuiging gekwalificeerd als een 

psychiatrische aandoening. De vraag doet zich dan voor of de rechtshandeling tot oprichting 

van het bewuste kerkgenootschap vernietigbaar of nietig is en door analogische toepassing 

van artikel 2:21 lid 1 BW het kerkgenootschap kan worden ontbonden. 

Denkbaar is ook dat een kerkgenootschap niet bij een meerzijdige rechtshandeling is 

opgericht. Een kerkgenootschap bestaat in de regel uit ten minste twee leden: er moet sprake 

zijn van een ‘genootschap’ oftewel meerdere personen die zijn aangesloten bij het 

kerkgenootschap. Als één persoon een kerkgenootschap opricht, zou sprake kunnen zijn van 

een gebrekkige oprichtingshandeling. Indien zich vervolgens meer mensen aansluiten bij het 

kerkgenootschap, lijkt mij dat het gebrek in de oprichtingshandeling is geheeld. Er komt 

immers alsnog een meerzijdige rechtshandeling tot stand.  

Een derde denkbare situatie is dat een nieuw kerkgenootschap niet wordt geregistreerd in het 

Handelsregister. Daarmee wordt niet voldaan aan een wettelijke eis die aan 
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kerkgenootschappen wordt gesteld. Mijns inziens is dit niet een gebrek dat kleeft aan de 

totstandkoming. De registratieplicht is immers geen voorwaarde voor rechtspersoonlijkheid. 

Ook zonder registratie heeft het kerkgenootschap rechtspersoonlijkheid. Daarnaast is de 

registratieplicht niet aan het kerkgenootschap, maar aan zijn bestuurders opgelegd. Die 

bestuurders zijn strafbaar als zij niet aan die registratieplicht voldoen.
920

 

 

11.4.3 Statuten voldoen niet aan eisen der wet 

 

Aan statuten van kerkgenootschappen worden geen wettelijke eisen gesteld. Het 

statuut kan zelfs mondeling zijn aangegaan. Voor zover het kerkelijk statuut in strijd is met de 

wet, bepaalt artikel 2:2 lid 1 BW dat het kerkgenootschap niet daardoor wordt geregeerd. 

Delen van het statuut die strijdig zijn met de wet blijven op die grond reeds buiten toepassing. 

Ontbinding op deze grond door analogische toepassing van artikel 2:21 lid 1 sub b BW is 

voor kerkgenootschappen dus niet aan de orde. 

 

11.4.4 Handelen in ernstige mate in strijd met kerkelijk statuut  

 

Daarnaast is ontbinding mogelijk als een rechtspersoon in ernstige mate in strijd 

handelt met zijn statuten. Ten aanzien van kerkgenootschappen is denkbaar dat commerciële 

activiteiten plaatsvinden, zoals de verrichting van sacramentele handelingen tegen betaling, 

terwijl dit in het kerkelijk statuut verboden is.
921

 Ook is denkbaar dat een kerkgenootschap 

met een congregationele structuur consequent episcopaal wordt bestuurd. Eén persoon heeft 

bijvoorbeeld binnen dat kerkgenootschap de macht gegrepen en weigert anderen bij de 

besluitvorming te betrekken.
922

  

 

De vraag is of de rechtbank de ontbinding van het kerkgenootschap desverzocht mag 

uitspreken door deze wettelijke bepaling analogisch toe te passen. Mijns inziens lijkt daarvoor 

weinig ruimte, omdat het kerkelijk statuut, alsmede de handhaving daarvan in beginsel een 

binnenkerkelijke aangelegenheid is. Indien de rechtbank zich hieraan zou wagen, doet het 

risico zich voor dat zij oordeelt over theologische leerstellingen en de praktische interpretatie 

daarvan door het kerkgenootschap. Aan haar interpretatie zou zij dan de verstrekkende 

consequentie verbinden dat het kerkgenootschap moet ophouden te bestaan. Een dergelijk 

oordeel staat mijns inziens op gespannen voet met het beginsel van de scheiding van kerk en 

staat. Het oordeel of het kerkelijk statuut in voldoende mate wordt nageleefd en met name de 

daaraan te verbinden consequentie van ontbinding, is mijns inziens voorbehouden aan het 

kerkgenootschap zelf. Dit laat onverlet het recht van belanghebbenden om in rechte te 

vorderen dat het kerkgenootschap diens verplichtingen uit hoofde van zijn statuut jegens 

bijvoorbeeld die belanghebbenden nakomt. Zo kan bijvoorbeeld een predikant in rechte 
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 Simonie: dit begrip is afgeleid van Simon de Tovenaar die geld wilde betalen voor de gave om rituele 

handelingen te kunnen verrichten. Zie de Bijbel (Nieuwe Bijbelvertaling 2004/2007): Handelingen 8:18-23. 
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 Voor een religieuze gemeenschap in een stichtingsvorm waarbij deze discussie speelde maar niet langs deze 

weg werd beslecht: Rb. ’s-Gravenhage 24 april 2013, C/09/439449/HA RK 13-147 (niet gepubliceerd).  
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afdwingen dat het hem toekomende traktement wordt uitbetaald.
923

 Daar waar sprake is van 

een structureel niet-naleven van bepalingen uit het statuut die meer bestuurlijk-organisatorisch 

van aard zijn, kan dit dus anders zijn. 

 

11.4.5 Niet voldoen aan wettelijke omschrijving rechtsvorm 

 

Ontbinding op grond van het gegeven dat een kerkgenootschap niet aan de wettelijke 

omschrijving van zijn rechtsvorm voldoet, lijkt niet aan de orde. Een wettelijke omschrijving 

van het kerkgenootschap bestaat immers niet. Wel bestaat in de literatuur en jurisprudentie, en 

ook de wetgever gaat daarvan uit, een grote mate van consensus over de omschrijving van een 

kerkgenootschap.
924

  

 

De vraag doet zich voor of ontbinding van een kerkgenootschap mogelijk is indien dat 

kerkgenootschap niet of nauwelijks meer godsdienstige activiteiten onderneemt, maar zich 

vooral of zelfs uitsluitend toelegt op het beheer van zijn vermogen waarbij het streeft naar 

winst, of anderszins commerciële activiteiten onderneemt. Uit de literatuur, de jurisprudentie 

alsook de opvatting van de wetgever komt namelijk naar voren dat een kerkgenootschap 

religieuze activiteiten moet ondernemen en dat een winstoogmerk niet of moeizaam 

verenigbaar is met het godsdienstige karakter van een kerkgenootschap. Dienaangaande zijn 

er echter geen wettelijke verbodsbepalingen.  

Omdat hierover evenmin relevante verboden in de wet zijn opgenomen, kan de rechtbank een 

kerkgenootschap mijns inziens niet op deze grond ontbinden, zelfs indien rechtstreekse 

toepassing van deze wettelijke bepaling op kerkgenootschappen zou zijn toegestaan. 

Ontbinding op deze grond lijkt mij dan ook niet mogelijk. Indien een dergelijke situatie aan 

de orde is, zal de rechter vermoedelijk, evenals bij de Satanskerk, de betrokken organisatie 

niet als kerkgenootschap, maar bijvoorbeeld als informele vereniging of maatschap 

kwalificeren die een onderneming drijft.
925

 Dat blijft in dit hoofdstuk verder buiten 

beschouwing. 

 

11.5 Ontbinding op grond van artikel 2:20 BW 

 

In artikel 2:20 BW is bepaald dat rechtspersonen door de rechter kunnen worden 

ontbonden indien hun doel of werkzaamheid in strijd is met de openbare orde. De wet maakt 

hierbij een onderscheid. Aan een rechtspersoon met een verboden doelstelling kan de 

rechtbank op grond van artikel 2:20 lid 2 BW een termijn gunnen om haar doelstelling te 

wijzigen, in dier voege dat deze niet meer in strijd zal zijn met de openbare orde. 

Aan een rechtspersoon wiens werkzaamheid in strijd is met de openbare orde kent de wet 

geen terme de grâce toe. De wet bepaalt imperatief dat de rechtbank zo’n rechtspersoon op 

verzoek van het Openbaar Ministerie verboden moet verklaren en ontbinden.  
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Een vraag hierbij is of deze bepaling ook kan worden toegepast op 

kerkgenootschappen met een doel dat of een werkzaamheid die in strijd is met de openbare 

orde. Bij een dergelijk doel kan worden gedacht aan het met geweld omver werpen van de 

Staat om een theocratie te vestigen. In de praktijk hoeft men dit dan echter niet altijd te 

praktiseren. Ten aanzien van een werkzaamheid die in strijd is met de openbare orde kan 

worden gedacht aan het beramen en uitvoeren van terroristische aanslagen, brengen van 

mensenoffers, polygamie en dergelijke. 

De vraag of een kerkgenootschap op grond van dit wetsartikel kan worden ontbonden staat in 

deze paragraaf en paragraaf 11.6 centraal. Daarbij wordt eerst ingegaan op de 

wetsgeschiedenis en enkele visies hierop in de rechtsliteratuur. Vervolgens zal worden 

afgesloten met een beschouwing. 

 

11.5.1 Wetsgeschiedenis 

 

In het onderstaande wordt nader ingegaan op de vraag of analogische toepassing op 

kerkgenootschappen van een aantal wettelijke bepalingen betreffende de ontbinding van 

rechtspersonen, mogelijk is. Daartoe wordt in het onderstaande aandacht besteed aan de 

wetsgeschiedenis. 

 

11.5.1.1 Jaren vijftig 

Bij de totstandkoming van het Burgerlijk Wetboek is aan de vraag of 

kerkgenootschappen van overheidswege mochten worden ontbonden, meermaals aandacht 

besteed. Aanvankelijk had de regering in het voetspoor van het ontwerp-Meijers voorgesteld 

om de ontbindingsmogelijkheid voor rechtspersonen ook op kerkgenootschappen van 

toepassing te laten zijn. Vanuit de Tweede Kamer kwam hierop kritiek. Door de 

ontbindingsmogelijkheid ook op kerkgenootschappen van toepassing te laten zijn, werd 

voorbijgegaan aan hun sui generis-karakter.
926

 Verder zou de strafwet reeds voldoende 

mogelijkheden bieden om op te treden tegen werkzaamheden van kerkgenootschappen die in 

strijd zijn met de openbare orde en goede zeden. 

 

Vanuit de regering werd aanvankelijk volgehouden dat de ontbindingsbepalingen ook 

op kerkgenootschappen van toepassing dienden te zijn. Daarbij bracht de minister 

verschillende argumenten naar voren. Ten eerste bevatte de Grondwet zijns inziens niet een 

verbod tot optreden anders dan door de strafwet tegen verenigingen van personen die 

onzedelijke praktijken beogen en daarvoor de rechtsvorm van een kerkgenootschap hebben 

gekozen. In de visie van de minister kan het recht op de vrijheid van godsdienst zelfs verder 

worden ingeperkt en laat de Grondwet preventief toezicht toe.  

Ten tweede was de minister van mening dat het strafrecht pas wordt ingezet als het kwaad al 

is geschied. De overheid kan pas strafrechtelijk optreden als strafbare feiten zijn gepleegd. De 

overheid zou, indien zij ontwikkelingen bij een kerkgenootschap waarneemt die tot strafbare 

feiten leiden, dan lijdelijk moeten afwachten en dat lijkt de minister niet een juiste houding. 

Ten derde achtte de minister het onjuist dat dan alleen de daders van die strafbare feiten 
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konden worden aangepakt, maar het kerkgenootschap zelf buiten schot zou blijven. Aldus 

worden slechts de symptomen in plaats van de oorzaken van de strafbare gedragingen 

bestreden.
927

  

 

Kennelijk naar aanleiding van de geuite kritiek in het parlement heeft de regering het 

wetsvoorstel aangepast en alsnog een uitzonderingsbepaling ten aanzien van 

kerkgenootschappen aan het wetsvoorstel toegevoegd, waardoor de tekst in 1960 luidde: “De 

vorige vier artikelen zijn van overeenkomstige toepassing op samenwerkingsvormen zonder 

rechtspersoonlijkheid. Zij zijn niet van toepassing op kerkgenootschappen en hun zelfstandige 

onderdelen.”
928

 

 

11.5.1.2 Jaren zeventig 

Tijdens de parlementaire behandeling in het midden van de jaren zeventig van de 

vorige eeuw ter gelegenheid van de invoering van Boek 2 BW huldigde de Kamercommissie 

een ander standpunt. Zij meende dat, gelet op de eerder door de minister naar voren gebrachte 

argumenten, de mogelijkheid tot ontbinding van kerkgenootschappen een wenselijke zaak 

was. Naast de door de minister aangevoerde argumenten meende zij dat het argument dat de 

Grondwet zich hiertegen zou verzetten niet aanvaardbaar was. Zolang het begrip 

kerkgenootschap niet was gedefinieerd en elk gezelschap zich zodanig kan noemen, leek de 

commissie de mogelijkheid tot ontbinding wenselijk. 

De minister was het met de commissie en zijn ambtsvoorganger eens dat de Grondwet zich 

niet verzette tegen het toepassen van de ontbindingsmogelijkheid op kerkgenootschappen. 

Volgens de minister was sprake van een gevoelige materie. Indertijd was de toenmalige 

minister juist ingegaan op de wens van de Kamer om de ontbindingsmogelijkheid ten aanzien 

van kerkgenootschappen uit te sluiten.
929

 Daarom achtte de minister zich niet vrij om opnieuw 

voor te stellen alsnog bepalingen betreffende onder meer de ontbinding van rechtspersonen 

ook ten aanzien van kerkgenootschappen van toepassing te verklaren. De minister nam daarin 

dus geen initiatief, maar meende dat de Kamer dit desgewenst moest nemen. Hij refereerde 

zich aan het oordeel van de kamer.
930

 

 

Tijdens de verdere parlementaire behandeling bleek dat vanuit de confessionele 

richting verzet bestond tegen het toepasselijk verklaren van (onder meer) de bepalingen 

omtrent de ontbinding op kerkgenootschappen.
931

 Daarbij werd als extra argument tegen de 

mogelijkheid om kerkgenootschappen te ontbinden, verwezen naar de Tweede Wereldoorlog. 

Toen hebben kerkgenootschappen zich vanuit de visie van de toentertijd dictatoriale overheid 

soms gedragen op een wijze die indruiste tegen die overheid. Zo’n overheid zou dan een 

wettelijke ontbindingsmogelijkheid kunnen aangrijpen om haar onwelgevallige 

kerkgenootschappen te ontbinden. Vanuit sociaal-democratische kring werd aangevuld dat het 
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belangrijk is dat kerkgenootschappen betrekkelijk onafhankelijk hun oordeel over goed en 

kwaad moeten kunnen geven, juist ook als de opvattingen bij de overheid over de openbare 

orde en goede zeden wijzigen.
932

 Van liberale zijde werd juist betoogd dat 

kerkgenootschappen op dit vlak gelijk zouden moeten (willen) worden behandeld als andere 

rechtspersonen.
933

  

Per saldo bleef de uitzonderingsbepaling gehandhaafd en werd deze zelfs uitgebreid. Zo 

werden genootschappen op geestelijke grondslag toegevoegd aan de uitzonderingsbepaling.
934

 

 

Daarnaast is in deze periode in het kader van de grondwetsherziening aandacht besteed 

aan de ontbindingsgrond ‘openbare orde’. Deze grond komt namelijk voor als 

beperkingsgrond in artikel 8 Gw: het recht op vrijheid van vereniging kan in het belang van 

de openbare orde worden beperkt. Omdat dezelfde grond voorkomt in artikel 2:20 BW, 

waarin immers deze beperkingsgrond nader is gecodificeerd, is ook de grondwetsgeschiedenis 

op dit punt van belang. Van der Meulen geeft hierover weer dat de regering zich juist bij 

artikel 6 Gw (het recht op vrijheid van godsdienst) verzette tegen hantering van het begrip 

‘openbare orde’, omdat het zich bijzonder ruim laat uitleggen.
935

  

 

11.5.1.3 Jaren tachtig 

Ook in de jaren tachtig was er discussie over de reikwijdte van het begrip ‘openbare 

orde’. Uit de parlementaire geschiedenis van artikel 2:20 BW komt naar voren dat de regering 

– blijkens de memorie van antwoord – het begrip ‘openbare orde’ in de zin van verbodsgrond 

van deze wettelijke bepaling als volgt interpreteerde: er was sprake van strijd met de openbare 

orde als sprake was van een aantasting “van de als wezenlijk ervaren beginselen van ons 

rechtsstelsel die, indien op grote schaal toegepast, ontwrichtend zou blijken voor de 

samenleving”.
936

 Het moest dus gaan om “handelingen die inbreuk maken op de algemeen 

aanvaarde grondvesten van ons rechtsstelsel”. De regering noemde daarbij als voorbeelden 

 

“ongerechtvaardigde aantasting van de vrijheid van anderen of van de menselijke 

waardigheid. Gebruik van geweld of bedreiging daarmee tegen het openbare gezag of 

tegen degenen met wier opvattingen men het, al dan niet op goede gronden, oneens is, 

valt eronder, evenals rassendiscriminatie en andere verboden discriminatie. Evenzo 

het heulen met een mogendheid waarvan valt te verwachten dat zij een geboden kans 

om ons volk te onderdrukken zou grijpen, het weerstreven van onherroepelijke 

rechterlijke uitspraken of onrechtmatige benadeling van anderen als middel om het 

bestaan van de rechtspersoon te rekken. Het stelselmatig niet afdragen van premies en 

frauderen valt daaronder. Ten slotte behoren als strijdig met de openbare orde en de 

goede zeden te worden aangemerkt uitlatingen zoals het aanzetten tot haat en uitingen 

die verboden discriminatie inhouden of een mensonterend streven zoals het in de 
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literatuur gegeven voorbeeld van een pleidooi om het doden van bepaalde 

volksgroepen straffeloos te maken.” 

  

Weliswaar zou het begrip ‘openbare orde’ zoals gebruikt in artikel 2:20 BW beperkter 

zijn dan de wet, maar hieronder vallen blijkens de parlementaire geschiedenis dus ook 

uitingen van verboden discriminatie en het stelselmatig niet afdragen van premies, 

enzovoort.
937

 

Midden jaren tachtig zijn naar aanleiding van het sektenonderzoek van Witteveen vanuit de 

Tweede Kamer vragen gesteld aan de regering.
938

 Desgevraagd gaf de regering aan dat de 

toen nog voorgenomen wetswijziging ook consequenties had voor de 

ontbindingsmogelijkheid van kerkgenootschappen.
939

 Deze wetswijziging maakte analogische 

toepassing van bepalingen van titel 2.1 BW op kerkgenootschappen mogelijk. De regering 

was van mening dat ontbinding van kerkgenootschappen dan niet meer categorisch was 

uitgesloten. De regering had zich overigens reeds in vergelijkbare zin uitgelaten bij de 

parlementaire geschiedenis van artikel 2:15 BW, de voorganger van artikel 2:20 BW: de 

minister achtte het toen wenselijk dat een kerkgenootschap verboden kan worden verklaard en 

kan worden ontbonden wanneer het zich schuldig maakt aan handelingen in strijd met de 

openbare orde of goede zeden.
940

 

Bij de beoordeling van een dergelijke vordering diende de rechter dan wel de grootst 

mogelijke terughoudendheid te betrachten met betrekking tot het geestesgoed van het 

kerkgenootschap. Volgens de regering hield dat in de praktijk in dat toetsing van het 

geestelijke doel van het kerkgenootschap uitgesloten moet worden geacht. Het zou dus gaan 

om toetsing van de werkzaamheid van het kerkgenootschap. 

Het moet dan gaan om een zekere duur van de ontoelaatbare handelingen en ook moet het 

gaan om naar buiten toe gebleken daden van de rechtspersoon. Deze daden moeten in het 

kader van de organisatie van de rechtspersoon zijn gesteld, gesproken of geschreven.
941

 De 

Hoge Raad heeft de reikwijdte van het begrip werkzaamheid van een rechtspersoon in relatie 

tot een ontbindingsverzoek nader uitgewerkt in de Hells Angels-beschikking.
942

 In het kader 

van deze bespreking wordt hierop niet verder ingegaan.
943

 

Ter gelegenheid van de invoering van de Boeken 3, 5 en 6 BW kwam de 

uitzonderingsbepaling opnieuw in het parlement aan de orde. Blijkens de memorie van 

toelichting werd toen artikel 2:18 lid 2 BW (oud) gewijzigd en verwerkt in artikel 2:2 lid 2 

BW. Daarbij was het de bedoeling – mede omdat titel 2.1 BW ingrijpend werd gewijzigd – 

dat de positie van kerkgenootschappen in het privaatrecht analoog werd geregeld aan die van 

publiekrechtelijke rechtspersonen zoals bedoeld in artikel 2:1 BW. Dat hield in dat alleen 

artikel 2:5 BW betreffende de positie van de rechtspersoon in het vermogensrechtelijke 
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verkeer rechtstreeks van toepassing is.  

Verder werd het toepassingsbereik van de uitzondering voor kerkgenootschappen ruimer. De 

in titel 2.1 BW geregelde onderwerpen, uitgezonderd de positie van de rechtspersoon in het 

vermogensrecht, waren niet van toepassing op kerkgenootschappen. Daartegenover werd 

analogische toepassing van die artikelen in het voetspoor van het Pesulima-arrest expliciet 

toegestaan voor zover deze is te verenigen met het kerkelijk statuut en met de aard der 

onderlinge verhoudingen.
944

 

 

Ten aanzien van de genootschappen op geestelijke grondslag, die eerder ook onder de 

uitzonderingsbepaling die ten aanzien van kerkgenootschappen gold waren gebracht, werd 

voorgesteld om hen niet meer daaronder te laten vallen. Daartegen werd vanuit 

sociaaldemocratische zijde ingebracht dat, gelet ook op de artikelen 1 en 6 Gw, 

genootschappen op geestelijke grondslag en kerkgenootschappen gelijkelijk dienden te 

worden behandeld. In de nota naar aanleiding van het eindverslag gaf de minister hierop 

weerwoord.
945

 Ten eerste merkte hij op dat genootschappen op geestelijke grondslag, evenals 

andere organisaties met een kerkelijke of geestelijke achtergrond, vrijwel alle als stichting of 

vereniging waren vormgegeven. Juist bij kerkgenootschappen is vaak sprake van noch een 

vereniging noch een stichting en daarom dient deze rechtsvorm afzonderlijk te worden 

genoemd. Er dient ruimte te worden geschapen om kerkgenootschappen in staat te stellen hun 

eigen aangelegenheden zelf te regelen. Ten tweede werd de bijzondere positie van 

kerkgenootschappen gerechtvaardigd door de historie, in het bijzonder de historie van de 

totstandkoming van het beginsel van scheiding van kerk en staat. Voor genootschapen op 

geestelijke grondslag was dat niet aan de orde; zij hebben daarnaast steeds de rechtsvorm van 

een vereniging of stichting.  

 

Naar de mening van de minister mag artikel 6 Gw niet zo ruim worden uitgelegd als 

zouden alle verenigingen en stichtingen met een religieuze achtergrond buiten de toepassing 

van de bepalingen van Boek 2 BW kunnen worden gelaten. Dat betekent overigens niet dat 

een dergelijke vereniging of stichting zou mogen worden ontbonden wegens het ‘in 

gemeenschap’ belijden van de levensovertuiging waarop zij berust: dat zou in strijd komen 

met artikel 6 Gw. 

Het wetsvoorstel is uiteindelijk aangenomen waarbij de bepalingen van titel 2.1 BW 

(uitgezonderd artikel 2:5 BW) niet van toepassing zijn op kerkgenootschappen. Analogische 

toepassing is geoorloofd voor zover dat verenigbaar is met het kerkelijk statuut en de aard der 

onderlinge verhoudingen. 

 

11.5.2 Visies in de rechtsliteratuur 

 

In de rechtsliteratuur hebben meerdere auteurs de vraag behandeld of de overheid in 

voorkomende situaties het recht heeft kerkgenootschappen te ontbinden. Daarbij zij 

aangetekend dat de opvattingen van Maeijer, Den Dekker-Van Bijsterveld en Witteveen in de 
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jaren tachtig zijn verwoord en thans deels zijn gedateerd. Nadien is immers artikel 2:18 BW 

verwerkt in het huidige artikel 2:2 lid 2 BW. Daarbij is titel 2.1 BW bijna in zijn geheel niet 

van toepassing verklaard op kerkgenootschappen. Analogische toepassing is daarentegen in 

beginsel wel geoorloofd. 

 

Witteveen concludeert in zijn onderzoek naar activiteiten van sekten in Nederland dat 

de opneming van de toen vigerende uitzonderingsbepaling artikel 2:18 BW een afweging was 

van argumenten pro en contra.
946

 Het argument van de historisch gegroeide positie van 

kerkgenootschappen en het daarmee samenhangende beginsel van de scheiding van kerk en 

staat hebben tot die uitzondering geleid.  

Volgens Witteveen zou het beter zijn om voor een andere benadering te kiezen dan het maken 

van onderscheid tussen enerzijds kerkgenootschappen en anderzijds andere rechtspersonen. 

Het zou zijns inziens beter zijn om als vertrekpunt te nemen het recht op vrijheid van 

godsdienst en de mogelijkheden om dat grondrecht te beperken. Het recht op 

godsdienstvrijheid kan op grond van artikel 6 Gw wettelijk worden beperkt. In beginsel 

impliceert dat ook de mogelijkheid tot ontbinding van verboden geachte kerkgenootschappen. 

Het rechtstreeks van toepassing verklaren van de ontbindingsmogelijkheid op 

kerkgenootschappen gaat Witteveen echter te ver. De in Boek 2 BW verwoorde beperking is 

zijns inziens te ruim. Ontbinding van een kerkgenootschap treft namelijk een belangrijk 

element van de godsdienstvrijheid, namelijk het recht om zich op basis van een 

gemeenschappelijk geloof aaneen te sluiten. Dit recht zou volgens Witteveen van 

overheidsinvloed verschoond dienen te blijven. 

 

Formeel is ontbinding van kerkgenootschappen dus mogelijk. Materieel gezien doet 

zich het probleem voor dat ontbinding van een kerkgenootschap niet mag inhouden dat de 

Staat het feitelijk huldigen van een godsdienstige opvatting onmogelijk maakt.
947

 Slechts de 

uitwendige manifestatie of werkzaamheid van een kerkgenootschap mag onmogelijk worden 

gemaakt. Bij een ontbinding zal echter al snel de kern van het recht op godsdienstvrijheid 

worden geraakt.  

 

Verder wijst Witteveen nog op de betrekkelijke meerwaarde van de 

ontbindingsmogelijkheid. Zo biedt het strafrecht reeds – weliswaar beperktere – 

mogelijkheden op te treden tegen verboden rechtspersonen en hun bestuurders. Daarnaast 

zullen leden van een ontbonden kerkgenootschap zich mogelijk als geheime organisatie 

organiseren. Ontbinding voorkomt dat niet. Witteveen concludeert voorzichtig tot voorlopige 

handhaving van de toen bestaande uitzonderingspositie voor kerkgenootschappen.
948

 Zijns 

inziens heeft de ontbindingsmogelijkheid naast de strafrechtelijke mogelijkheden slechts een 

beperkte meerwaarde. Bovendien had de noodzaak of de behoefte tot ontbinding van 

kerkgenootschappen zich in de praktijk nog niet voorgedaan. Zijns inziens zou de 
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uitzonderingspositie voor kerkgenootschappen pas moeten worden beëindigd indien zij in de 

praktijk dan wel in de theorievorming niet meer voldoende bestaansrecht heeft.  

 

Maeijer geeft aan dat het begrip kerkgenootschap in de loop der tijd ruimer wordt 

geïnterpreteerd.
949

 Dit brengt het gevaar met zich mee dat ook organisaties die bijvoorbeeld 

de grondrechten schenden, toch als kerkgenootschap worden gekwalificeerd. Hierbij dacht hij 

aan bijvoorbeeld een kerkgenootschap dat harddrugs verstrekt aan minderjarigen.  

Het toen aanhangige wetsvoorstel inzake het verbieden en ontbinden van rechtspersonen 

beoogde rechtspersonen van wie het doel of de werkzaamheid een aantasting betekende van 

de algemeen als wezenlijk ervaren grondslagen van ons rechtsstelsel, uit het privaatrecht te 

bannen.
950

 Het gaat dus om extreme gevallen.  

 

Maeijer meent dat de – toen nog voorgestelde – wettelijke ontbindingsmogelijkheid, 

ook gezien de enge uitleg van het criterium ‘strijd met de openbare orde’, voldoende ruimte 

laat aan het recht op godsdienstvrijheid en ook voldoet aan de (grond)wettelijke 

beperkingscriteria. Zijns inziens zou de ontbindingsmogelijkheid niet analogisch, maar 

rechtstreeks op kerkgenootschappen moet kunnen worden toegepast. Ten aanzien van de 

regeling van de gevolgen van de ontbinding pleit hij daarentegen voor analogische toepassing, 

gelet op de bescherming van eventuele crediteuren. Aldus concludeert hij dat 

kerkgenootschappen, genootschappen op geestelijke grondslag, verenigingen en stichtingen 

met een levensbeschouwelijke identiteit gelijk zouden moeten worden behandeld. Dit houdt in 

dat de verbodenverklaring en ontbinding wegens strijd met de openbare orde op al deze 

rechtsvormen rechtstreeks van toepassing dienen te zijn.
951

 Ontbinding is immers alleen in 

extreme situaties aan de orde. 

 

Van Bijsterveld geeft eerst de standpunten weer van Witteveen en Maeijer.
952

 Daarbij 

besteedt zij aandacht aan het Pesulima-arrest, waarbij de Hoge Raad volgens haar verder ging 

dan slechts analogische toepassing van het toen vigerende artikel 2:11 BW. De kwestie is naar 

haar mening niet of, gelet op de Grondwet, een wettelijke ontbindingsclausule is geoorloofd, 

maar of praktische argumenten de doorslag moeten geven voor de opname van zo’n clausule 

in de wet.
953

 Zij geeft aan dat besluiten en kerkelijke bepalingen zijn onderworpen aan 

fundamentele rechtsnormen. Concreet noemt zij daarbij de mogelijkheid om in uiterste 

gevallen tot ontbinding van de rechtspersoon over te gaan. Haars inziens zou dit uitdrukkelijk 

in de wet moeten worden bepaald. Zo kiest Van Bijsterveld niet voor handhaving van het 

toenmalige artikel 2:18 BW of het huidige artikel 2:2 lid 2 BW. Daarbij laat de wetgever te 

veel twijfel bestaan, ondanks dat daarin analogische toepassing in beginsel is geoorloofd.
954
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Vermeulen en Kanne zijn weliswaar niet geheel zeker of de wettelijke 

ontbindingsbepalingen zich lenen voor overeenkomstige toepassing op kerkgenootschappen, 

maar zij achten het niet ondenkbaar.
955

 Zij wijzen erop dat de beperkingsclausules ten aanzien 

van het recht op godsdienstvrijheid, zoals neergelegd in artikel 6 Gw en artikel 9 EVRM, 

toelaten dat de ontbindingsbepalingen van overeenkomstige toepassing worden verklaard op 

kerkgenootschappen. Daarbij verwijzen zij ook naar de wetsgeschiedenis. 

 

Asser-Van der Grinten-Maeijer pleit voor rechtstreekse toepassing van artikel 2:20 

BW.
956

 Indien de werkzaamheid van een kerkgenootschap bijvoorbeeld gericht is op 

schending van grondrechten, behoort dat niet door het Nederlandse privaatrecht te worden 

getolereerd. Door rechtstreekse toepassing van artikel 2:20 BW kan dan tegen zo’n 

kerkgenootschap worden opgetreden. 

 

Blanco Fernández stelt dat aan de Wet conflictenrecht corporaties (WCC) – thans 

opgenomen als titel 8 in Boek 10 BW – criteria kunnen worden ontleend aan de hand waarvan 

kan worden beoordeeld welke verhoudingen in het civiele rechtsverkeer door het kerkelijk 

statuut dan wel het civiele recht worden beheerst.
957

 Ten aanzien van het vraagstuk van 

ontbinding van kerkgenootschappen geeft hij aan dat aan het kerkgenootschap geen privilege 

is toegekend dat het immuun maakt voor de eisen van de Nederlandse openbare orde. De 

WCC heeft zijns inziens als uitgangspunt dat een (vreemd) statuut, religieus of niet, slechts 

kan worden aanvaard als het zich niet verzet tegen de openbare orde. Erkenning kan 

bijvoorbeeld aan buitenlandse kerkgenootschappen worden onthouden indien de openbare 

orde dat vereist. Vanuit het beginsel van gelijke behandeling van gelijke gevallen concludeert 

Blanco Fernández dat, nu op buitenlandse kerkgenootschappen de WCC van toepassing is en 

Nederlandse kerkgenootschappen door vreemd recht worden beheerst, Nederlandse 

kerkgenootschappen dezelfde beperkingen hebben als buitenlandse. Dat houdt in dat de 

Nederlandse rechter een Nederlands kerkgenootschap – evenmin als een buitenlandse 

rechtspersoon – kan ontbinden op grond van artikel 2:20 BW. Aan die rechtspersoon kan 

echter wel erkenning als rechtspersoon worden onthouden, hetgeen verder gaat dan 

ontbinding.
958

 

 

Naderhand heeft Blanco Fernández dit standpunt herhaald: rechtstreekse toepassing 

van artikel 2:20 BW op kerkgenootschappen acht hij niet mogelijk. Door toepassing van 

artikel 10:122 BW op grond van het beginsel van gelijkheid tussen Nederlandse en 

buitenlandse kerkgenootschappen acht hij een verbodenverklaring mogelijk voor 

kerkgenootschappen waarvan de werkzaamheid in strijd is met de openbare orde.
959
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Naar mijn mening is deze vergelijking niet juist. Zo worden kerkgenootschappen niet 

beheerst door vreemd recht.
960

 Zij vormen een categorie rechtspersonen naar Nederlands 

recht, waarbij de wetgever ervoor heeft gekozen geen voorschriften te geven voor de 

inrichting en het bestuur hiervan. Daarnaast is in de jurisprudentie en doctrine vrijwel niet 

meer in discussie dat kerkgenootschappen staan onder de opperheerschappij der algemene 

wet.
961

 

Weliswaar vallen onder het begrip ‘corporaties’ als bedoeld in artikel 10:117 sub a BW ook 

buitenlandse kerkgenootschappen, maar de strekking van deze wettelijke regeling is het 

bieden van voorzieningen bij grensoverschrijdende verplaatsingen van privaatrechtelijke 

rechtspersonen. Deze wet beoogt geen regeling te geven voor de kwalificatie van het interne 

recht van specifiek kerkgenootschappen in Nederland.  

 

Santing-Wubs geeft aan dat de verbodsgrond ‘in strijd met de openbare orde’ zoals 

bedoeld in artikel 2:20 BW, gelet op de parlementaire geschiedenis, eng moet worden 

uitgelegd. Zij wijst erop dat de minister heeft aangegeven dat wijziging van deze grond naar 

‘in strijd met de wet’ een verruiming betekent van de mogelijkheid om rechtspersonen te 

ontbinden.
962

 De minister zag daartoe geen noodzaak. 

Santing-Wubs concludeert dat artikel 2:20 BW rechtstreeks op kerkgenootschappen van 

toepassing dient te zijn. Haars inziens moet er, nu onze rechtsorde een ruime opstelling 

aanneemt tegenover kerkgenootschappen, een mogelijkheid bestaan om in te grijpen bij 

eventuele uitwassen. Het begrip ‘openbare orde’, immers de verbodsgrond, dient daarbij eng 

te worden geïnterpreteerd. Het moet gaan om uitzonderlijke gevallen. Gedacht kan worden 

aan ontwrichting van de samenleving. In die situaties mag het statuut van het 

kerkgenootschap noch de aard der onderlinge verhoudingen in de weg staan aan de 

mogelijkheid om in te grijpen.  

 

Oldenhuis c.s. werpen de vraag op of de tijdens de parlementaire geschiedenis 

blijkende bezwaren in kerkelijke kringen die pleitten tegen het van overeenkomstige 

toepassing verklaren van de ontbindingsmogelijkheid op kerkgenootschappen nog wel 

voldoende zwaar wegen, omdat een grotere diversiteit aan religieuze gemeenschappen in 

Nederland is ontstaan.
963

 

 

Schrijver dezes heeft in een eerdere publicatie het standpunt ingenomen dat 

analogische toepassing van artikel 2:20 BW op kerkgenootschappen niet goed mogelijk 

lijkt.
964

 De reden daarvoor is dat artikel 2:2 lid 2 BW analogische toepassing van de 
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bepalingen van titel 2.1 BW slechts mogelijk maakt in situaties dat die bepalingen zijn te 

verenigen met het kerkelijk statuut en de aard der onderlinge verhoudingen. Ontbinding van 

een kerkgenootschap door de rechter zal echter doorgaans tegen de wil of bedoeling van het 

betrokken kerkgenootschap ingaan en niet verenigbaar zijn met het kerkelijk statuut en de 

aard der onderlinge verhoudingen. Het kerkelijk statuut en de onderlinge verhoudingen zullen 

meestentijds immers gericht zijn op behoud van het kerkgenootschap.  

11.5.3 Ontwikkelingen sinds het jaar 2000 

 

In de laatste jaren zijn op het terrein van de ontbinding en verbodenverklaring van 

rechtspersonen nieuwe ontwikkelingen gaande. Zo zijn wetsvoorstellen in behandeling om de 

procedures dienaangaande te wijzigen.  

 

In 2003 is bijvoorbeeld een initiatiefwetsvoorstel ingediend door de (toenmalige) 

Kamerleden Wilders en Eerdmans.
965

 Na de gebeurtenissen van 11 september 2001 meenden 

zij dat uit het oogpunt van bestrijding van vaak religieus geïnspireerd terrorisme behoefte 

bestond om organisaties die bijvoorbeeld terroristische activiteiten financieren en zich hullen 

in de rechtsvorm van een kerkgenootschap, ook civielrechtelijk te kunnen treffen door deze 

kerkgenootschappen te ontbinden. Het ging hen met name om “op religie gefundeerde 

extremistische groeperingen”.
966

 Daarbij wordt niet alleen gedacht aan terroristische 

organisaties, maar ook aan bijvoorbeeld sekten die massale zelfmoord voorstaan of 

voornemens zijn anderen te doden. Zij stelden daarom voor dat artikel 2:2 lid 2 BW zou 

worden gewijzigd in de zin dat naast artikel 2:5 BW ook artikel 2:20 BW, dat de gerechtelijke 

ontbinding van rechtspersonen betreft, voortaan rechtstreeks van toepassing zou zijn op 

kerkgenootschappen. Nadien is het rondom dit wetsvoorstel stil gebleven. Een mogelijke 

reden daarvoor is dat de regering met de hieronder beschreven wetsvoorstellen zelf het 

initiatief heeft genomen om de door Wilders en Eerdmans aangegeven risico’s te 

ondervangen. 

 

Naar aanleiding van de goedkeuring van het Europees Verdrag inzake de erkenning 

van de rechtspersoonlijkheid van de internationale niet-gouvernementele organisaties is door 

de regering het voorstel gedaan om de Wet conflictenrecht corporaties (WCC) te wijzigen 

alsook aan artikel 2:20 BW een nieuw lid toe te voegen.
967

 De wijzigingen in de WCC geven 

aan de Nederlandse rechter de mogelijkheid om een verklaring voor recht af te geven waarin 

het doel of de werkzaamheid van een buitenlandse corporatie in strijd met de openbare orde 

wordt verklaard. De tweede wijziging betreft een van rechtswege verbodenverklaring voor 

organisaties die op een EU-terrorismelijst zijn geplaatst; zij zijn – zolang zij op die lijst staan 

vermeld – van rechtswege verboden en niet bevoegd rechtshandelingen te verrichten.
968

 Het 

gaat daarbij om de uitwerking van Europese bevriezingsverordeningen, waarbij ook wordt 

beoogd de niet-vermogensrechtelijke activiteiten stil te leggen, zoals ledenwerving en het 
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oprichten van een nieuwe organisatie. Inmiddels zijn deze voorstellen gecodificeerd in de 

artikelen 10:122 en 123 BW. 

 

Activiteiten en tegoeden van Nederlandse rechtspersonen kunnen dus, indien zij 

worden verdacht van betrokkenheid bij terroristische activiteiten of organisaties, op grond van 

artikel 2:20 lid 3 BW worden bevroren. Ten aanzien van buitenlandse rechtspersonen kan op 

grond van artikel 5a WCC worden opgetreden. Het Openbaar Ministerie kan dan de 

Rechtbank Midden-Nederland verzoeken voor recht te verklaren dat het doel of de 

werkzaamheid van een corporatie in strijd is met de openbare orde.  

Ten aanzien van de rechtspersonen die voorkomen op de EU-terrorismelijst is overigens niet 

gekozen voor de mogelijkheid van ontbinding. De reden daarvoor is dat dit niet goed past in 

het Europese sanctiesysteem van bevriezing van het vermogen. Tijdens de bevriezing is 

vereffening niet toegestaan.
969

 De corporaties zoals bedoeld in de WCC omvatten ook 

buitenlandse kerkgenootschappen.
970

 

 

Nethe meent met de wetgever dat ontbinding van rechtspersonen in verband met 

plaatsing op de EU-terrorismelijst, niet voor de hand ligt.
971

 Zij wijst daarbij op het feit dat op 

de EU-terrorismelijsten eveneens organisaties staan ten aanzien waarvan slechts een 

vermoeden bestaat dat zij betrokken zijn bij terroristische organisaties. In dit verband wijst zij 

op de ten aanzien van de Stichting Al Haramein gevorderde ontbindingsprocedure.
972

 Deze 

stichting werd door het Openbaar Ministerie in verband gebracht met organisaties die 

terroristische activiteiten zouden ondernemen of financieren. De stichting was op de VN-

sanctielijst geplaatst, uitsluitend omdat haar voorzitter aanbleef. Het ontbindingsverzoek werd 

afgewezen omdat, indien de voorzitter zou aftreden, de plaatsing op de VN-sanctielijst 

vermoedelijk ongedaan zou worden gemaakt.  

 

Mijns inziens schuilt hierin voor kerkgenootschappen een fors gevaar, waarmee 

tijdens de parlementaire behandeling van dit wetsvoorstel geen rekening is gehouden. Reeds 

bij een verdenking, dus nog zonder een onherroepelijke rechterlijke veroordeling, kan een 

rechtspersoon op een terrorismelijst worden geplaatst. Dat geldt dus ook kerkgenootschappen. 

Het inmiddels tot wet verheven artikel 2:20 lid 3 BW impliceert een verbod van rechtswege 

van dat kerkgenootschap alsook een verbod op het verrichten van zowel vermogensrechtelijke 

als niet-vermogensrechtelijke activiteiten.
973

 

Zo wordt aan een kerkgenootschap waartegen alleen de verdenking bestaat dat het zich 

bijvoorbeeld bezighoudt met het financieren van aan terrorisme gelieerde organisaties, zonder 

vorm van proces, de mogelijkheid ontnomen erediensten te beleggen. Daarmee wordt het 

recht op de vrijheid van godsdienst in het hart geraakt. Daar waar voorstelbaar is dat 

bevriezing van het vermogen in het kader van justitieel onderzoek nodig is, wordt aldus ook 
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de uitoefening van de godsdienst in bijvoorbeeld erediensten onmogelijk gemaakt. Ook is de 

rechterlijke controle zeer beperkt. De rechter gaat alleen na of het betreffende 

kerkgenootschap op de terrorismelijst voorkomt en heeft daarbij niet de ruimte de 

werkzaamheden of het doel van de organisatie te beoordelen.
974

 Tijdens de parlementaire 

behandeling is op de procedure voor plaatsing en verwijdering van organisaties op de 

terrorismelijst kritiek geuit.
975

  

 

Op 2 mei 2016 heeft VVD-Kamerlid Azmani het oude wetsvoorstel van Wilders en 

Eerdmans nieuw leven ingeblazen: hij stelt voor om artikel 2:20 BW rechtstreeks op 

kerkgenootschappen van toepassing te verklaren.
976

 De achtergrond van zijn voorstel is dat 

kerkgenootschappen die een bedreiging vormen voor de openbare veiligheid, 

met als doel de democratische rechtsorde te ondermijnen of omver te 

werpen, kunnen worden ontbonden. Analogische toepassing van artikel 2:20 BW op 

kerkgenootschappen is zijns inziens immers niet mogelijk, omdat dit niet verenigbaar zal zijn 

met het kerkelijk statuut en de aard der onderlinge verhoudingen. 

 

De Raad van State is, blijkens zijn advies naar aanleiding van dit wetsvoorstel, echter 

van oordeel dat overeenkomstige toepassing van artikel 2:20 BW wel mogelijk is.
977

 De Raad 

van State komt tot deze conclusie op basis van het volgende. Het kerkelijk statuut zoals 

bedoeld in artikel 2:2 BW hoeft door de rechter niet te worden gerespecteerd voor zover dat in 

strijd is met de wet. Onder ‘wet’ verstaat de Raad van State voorschriften van dwingend recht 

waarbij zulke grote belangen van de Nederlandse rechtsorde zijn betrokken, dat zij voorrang 

hebben boven het kerkelijk statuut. Daaronder valt zijns inziens ook de openbare orde, zoals 

bedoeld in artikel 2:20 BW. 

Indien een kerkelijk statuut dus in strijd komt met het dwingend recht zoals hierboven 

bedoeld, heeft het geen gelding. Overeenkomstige toepassing is dan naar het oordeel van de 

Raad van State mogelijk, omdat het aldus ongeldige statuut daaraan dan niet in de weg kan 

staan. In de in hetzelfde Kamerstuk opgenomen reactie handhaaft Azmani het wetsvoorstel en 

motiveert hij zijn standpunt – voor zover in dit kader van belang – met twee argumenten. Het 

eerste argument is dat hij alle twijfel wil wegnemen over de vraag of een kerkgenootschap op 

grond van artikel 2:20 BW kan worden ontbonden. Het tweede argument is dat, indien zijn 

voorstel tot wet wordt verheven, hiervan een preventieve werking kan uitgaan richting 

extremistische geloofsgroeperingen: dan is duidelijk dat ook als men voor de rechtsvorm van 

het kerkgenootschap kiest, op voorbereiding en financiering van terroristische activiteiten 

eveneens de sanctie van ontbinding en verbodenverklaring staat.
978
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11.6 Evaluatie en alternatieven 

 

Bij de invoering van Boek 2 BW was aanvankelijk een wettelijke 

ontbindingsmogelijkheid van kerkgenootschappen voorzien. Op aandrang vanuit de Tweede 

Kamer is het wetsvoorstel gewijzigd, in dier voege dat onder meer de wettelijke 

ontbindingsbepalingen niet meer op kerkgenootschappen van toepassing zouden zijn. 

Argumenten die daarbij werden aangevoerd, waren onder andere dat in voldoende mate 

strafrechtelijke mogelijkheden aanwezig zijn om kerkgenootschappen aan te pakken alsook 

dat kerkgenootschappen rechtspersonen sui generis zijn. De regering heeft uiteindelijk de 

kerkgenootschappen en aanvankelijk ook de genootschappen op geestelijke grondslag 

uitgezonderd van de bij de wet geregelde ontbindingsmogelijkheid. Dit was echter uitsluitend 

op verzoek van het parlement. In de jaren zeventig leek de Kamer hierop een andere visie te 

hebben ontwikkeld, maar het wetsvoorstel bleef ongewijzigd. Nadien lijkt consensus te zijn 

ontstaan over de vraag of de Grondwet en het internationale recht, in het bijzonder het 

EVRM, in de weg staan aan de ontbindingsmogelijkheid van kerkgenootschappen. Zij 

bevatten geen verbod daartoe. 

Dit houdt in dat zowel de nationale als de internationale rechtsorde de wetgever niet belet om 

de mogelijkheid tot ontbinding van kerkgenootschappen bij wet te regelen. Indien de 

wetgever daartoe zou overgaan, dient een dergelijke wet te voldoen aan de in artikel 9 EVRM 

en artikel 6 Gw gestelde criteria. De wet dient een wet in formele zin te zijn die tevens 

noodzakelijk is in een democratische samenleving in het belang van de in artikel 9 lid 2 

EVRM genoemde doeleinden. 

 

Later is de wetgeving gewijzigd. In artikel 2 lid 2 BW is toen opgenomen dat titel 2.1 

BW met uitzondering van artikel 2:5 BW weliswaar als zodanig niet van toepassing is op 

kerkgenootschappen, maar dat analogische toepassing in beginsel geoorloofd is voor zover 

verenigbaar met het kerkelijk statuut en de aard der onderlinge verhoudingen. 

 

Deze analogische toepassing ligt in mijn opvatting voor de hand bij bijvoorbeeld 

toetsing van besluiten zoals in het Pesulima-arrest. Dan vindt immers toetsing van de 

kerkelijke besluitvorming plaats aan het kerkelijk statuut en geeft de burgerlijke rechter aan 

dat statuut een zekere uitleg. Uitgangspunt in die situatie blijft in beginsel het kerkelijk 

statuut. De burgerlijke rechter laat het statuut in stand en beperkt zich tot interpretatie 

daarvan. Daar waar een kerkelijk statuut omissies bevat, bijvoorbeeld ten aanzien van het 

stemrecht, is eveneens denkbaar dat de burgerlijke rechter het kerkelijk statuut uitlegt met 

analogische toepassing van artikel 2:13 BW. Uitgangspunt in die situaties blijft steeds de 

verenigbaarheid van die bepalingen met het kerkelijk statuut en de aard der onderlinge 

verhoudingen. 

 

Ten aanzien van de vraag of ook de ontbindingsbepalingen die zien op onvrijwillige 

ontbinding analogisch kunnen worden toegepast, ligt dit mijns inziens fundamenteel anders. 

De wet opent immers de mogelijkheid van analogische toepassing uitsluitend indien het 

kerkelijk statuut en de aard der onderlinge verhoudingen zich daartegen niet verzetten.  

Een van de achtergronden bij deze wetswijziging was dat analogische toepassing, 
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bijvoorbeeld ten aanzien van besluitvorming van kerkgenootschappen, in de visie van de 

wetgever mogelijk moest zijn binnen die kerkgenootschappen. Het bestaansrecht van 

kerkgenootschappen werd daarbij verondersteld. De vraag of langs deze weg een einde aan 

het bestaan van kerkgenootschappen kan worden gemaakt, is slechts éénmaal aan de orde 

geweest.  

 

Indien sprake is van een onvrijwillige ontbinding lijkt het mij dat dit vrijwel altijd in 

strijd zal zijn met het kerkelijk statuut en de aard der onderlinge verhoudingen. Dat kerkelijk 

statuut en de onderlinge verhoudingen zullen in de regel het behoud en voortbestaan van het 

kerkgenootschap beogen. Dit blijkt reeds uit de omschrijving van het kerkgenootschap in de 

rechtsliteratuur. Het kerkgenootschap wordt gekenmerkt door een zekere duurzaamheid van 

de organisatie. Daarnaast zal veelal ook sprake zijn van een theologisch argument, omdat veel 

godsdiensten een eschatologische visie kennen. Ontbinding van de eigen kerkelijke 

organisaties, anders dan door goddelijke interventie, is daarin doorgaans niet voorzien. 

Veelal zal de onvrijwillige ontbinding van een kerkgenootschap dus per definitie in strijd zijn 

met het eigen kerkelijk statuut en de aard der onderlinge verhoudingen. 

 

Het advies van de Raad van State ten aanzien van het wetsvoorstel Azmani, 

inhoudende dat overeenkomstige toepassing toch mogelijk is omdat het kerkelijk statuut geen 

gelding zou hebben, overtuigt mij niet om drie redenen. De eerste is dat de wetgever bij 

overeenkomstige toepassing zoals bedoeld in artikel 2:2 lid 2 BW juist de wil van het 

kerkgenootschap – blijkend uit zijn statuut en de aard der onderlinge verhoudingen – als 

uitgangspunt neemt. Naar zijn aard is daarvan bij ontbinding overeenkomstig artikel 2:20 BW 

– anders dan bij overeenkomstige toepassing van artikel 2:19 BW – geen sprake. 

 

De tweede reden is dat de Raad van State de tweede eis die de wetgever stelt aan de 

mogelijkheid van overeenkomstige toepassing, te weten de aard der onderlinge verhoudingen, 

negeert. De Raad van State bespreekt deze eis niet: het is mijns inziens ook niet goed 

denkbaar dat de ontbinding op grond van artikel 2:20 BW verenigbaar zou zijn met de aard 

der onderlinge verhoudingen. 

 

De derde reden is dat bij kerkgenootschappen waarvan de werkzaamheid in strijd zou 

zijn met de openbare orde als bedoeld in artikel 2:20 BW, ook sprake kan van activiteiten en 

een statuut dat grotendeels niet in strijd komt met de wet, maar bijvoorbeeld is gericht op 

werken van liefdadigheid aan geloofsgenoten. De vraag doet zich dan voor of het kerkelijk 

statuut voor dat wel toelaatbare deel geldig is en aldus in de weg kan staan aan ontbinding op 

grond van artikel 2:20 BW. Anders dan bij de rechtsvormen als bedoeld in artikel 2:3 BW, 

waarbij de organisatie bij de wet is geregeld, bevat artikel 2:2 lid 2 BW immers een 

‘verkeersregel’, die inhoudt dat het kerkelijk statuut geldig is voor zover dit niet in strijd is 

met de wet. Dat impliceert dat het kerkelijk statuut dus gedeeltelijk geldig kan zijn, omdat het 

niet in strijd komt met de wet en gedeeltelijk ongeldig, omdat het daarmee in strijd komt. 

 

Mede omdat het gaat om een bevoegdheid die raakt aan de kern van het recht op 

godsdienstvrijheid, zou mijns inziens de wetgever geen twijfel hieromtrent mogen laten 
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bestaan en moeten voorzien in een formeelwettelijke grondslag. Dan is duidelijk dat de 

wetgever deze beperking daadwerkelijk bij wet heeft voorzien en voldoet hij aan de eisen van 

artikel 9 EVRM en artikel 6 Gw. 

  

Aldus is, behoudens de theoretische mogelijkheid dat dit in de lijn past van de 

theologische opvattingen van het kerkgenootschap, analogische toepassing van de wettelijke 

bepalingen die zien op onvrijwillige ontbinding van het kerkgenootschap mijns inziens niet 

mogelijk. De formulering van artikel 2:2 lid 2 BW laat daartoe immers geen ruimte, tenzij 

zich de vooral theoretische situatie voordoet dat het kerkelijk statuut en de aard der onderlinge 

verhoudingen daarmee verenigbaar zijn. 

Hierbij komt dat analogische toepassing van artikel 2:20 BW maakt dat het begrip ‘openbare 

orde’ als ontbindingsgrond wordt gehanteerd. Ook inbreuken op ongeschreven recht kunnen 

worden aangemerkt als strijdig met de openbare orde.
979

 

 

Mede gezien de parlementaire geschiedenis (zie paragraaf 11.5) waarin voorbeelden 

werden genoemd waaruit een minder enge uitleg van het begrip ‘openbare orde’ zou kunnen 

worden afgeleid, is mijns inziens het gevaar aanwezig dat dit artikel als ‘wapen’ kan worden 

ingezet tegen minderheden, waaronder kerkgenootschappen die standpunten innemen die 

afwijken van het merendeel van de samenleving. Kerkgenootschappen moeten namelijk de 

mogelijkheid behouden om ook de overheid onwelgevallige standpunten te verkondigen en tot 

op zekere hoogte burgerlijk ongehoorzaam te zijn, bijvoorbeeld als het Evangelie dat van hen 

vraagt. In bijvoorbeeld de discussie rond het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers 

bleek mijns inziens dat kerkgenootschappen hierin een belangrijke rol vervullen. Ook zou het 

voor kerkgenootschappen mijns inziens mogelijk moeten blijven om op basis van hun 

godsdienstige opvattingen en heilige boeken standpunten in te nemen die elders in de 

samenleving als discriminatie zouden worden gekwalificeerd. Hiervoor moet ruimte zijn 

zonder dat zij moeten vrezen voor ontbinding door de rechter. Dan zou het recht op vrijheid 

van godsdienst – juist bij artikel 6 Gw had de grondwetgever uitdrukkelijk niet gekozen voor 

opname van deze beperkingsgrond – via deze analogische toepassing alsnog worden ingeperkt 

op een grond die de grondwetgever eerder expliciet had uitgesloten.  

Overigens past hierbij wel de kanttekening dat bij ontbinding van een rechtspersoon de 

wetgever het begrip ‘openbare orde’, mijns inziens terecht, eng interpreteert en voorbehoudt 

voor gevallen die een aantasting inhouden van de als wezenlijk ervaren beginselen van ons 

rechtsstelsel die, indien op grote schaal toegepast, ontwrichtend zouden blijken voor de 

samenleving.
980

  

Ook uit de schaarse jurisprudentie blijkt dat de rechter terughoudend is bij bijvoorbeeld de 

verbodenverklaring van een politieke partij. Ontbinding maakt immers inbreuk op onder 

andere het grondrecht van vrijheid van vereniging.
981

  

Wat precies onder het begrip ‘openbare orde’ moet worden verstaan en hoe het moet worden 

uitgelegd in het kader van ontbinding van een rechtspersoon, is niet helemaal duidelijk. Dat 
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maakt mijns inziens het gebruik van dit begrip zo moeilijk, omdat het op meerdere wijzen kan 

worden geïnterpreteerd en daarmee dus rechtsonzekerheid schept. 

 

Blanco Fernández betoogt dat de ontbindingsbepalingen niet op kerkgenootschappen 

kunnen worden toegepast, omdat buitenlandse kerkgenootschappen niet kunnen worden 

ontbonden door de Nederlandse rechter. Wel kan aan buitenlandse kerkgenootschappen 

erkenning van hun rechtspersoonlijkheid naar Nederlands recht worden onthouden. Blanco 

Fernández meent dat, gelet op het beginsel van gelijke behandeling, aldus ook Nederlandse 

kerkgenootschappen niet kunnen worden ontbonden, maar dat aan hen wel erkenning kan 

worden onthouden.  

Hoewel ik de conclusie ten aanzien van de onmogelijkheid naar huidig recht om 

kerkgenootschappen te ontbinden deel en de getrokken parallel tussen het statuut van 

Nederlandse kerkgenootschappen en buitenlandse rechtspersonen verrijkende inzichten biedt, 

komt het mij voor dat een rechtstreekse toepassing van het gelijkheidsbeginsel in casu niet 

aan de orde is. In het recht wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds buitenlandse 

rechtspersonen en anderzijds Nederlandse rechtspersonen, waaronder kerkgenootschappen. 

Op Nederlandse rechtspersonen is Nederlands recht van toepassing. Buitenlandse 

rechtspersonen worden in het Nederlandse recht echter anders behandeld. Het betreft immers 

voor het Nederlandse recht vreemde entiteiten, waarvoor zelfs een afzonderlijke wettelijke 

regeling was getroffen.
982

 Aldus zijn deze rechtspersonen niet gelijk aan Nederlandse 

rechtspersonen en reeds om die reden behoeven zij niet gelijk aan Nederlandse rechtspersonen 

te worden behandeld. Voor de onthouding van rechtspersoonlijkheid aan kerkgenootschappen 

kent de Nederlandse wet daarnaast geen voorziening. Indien de wetgever daartoe de 

mogelijkheid wenst te openen, zal hij dit mijns inziens bij wet moeten doen. 

 

11.6.1 Ontbinding kerkgenootschappen wenselijk? 

 

Nu voor kerkgenootschappen mijns inziens geen onvrijwillige 

ontbindingsmogelijkheid bestaat, doet zich, zoals ook Van Bijsterveld terecht opmerkte, de 

vraag voor of die mogelijkheid gewenst is. Hiervoor is reeds vermeld dat de Grondwet en het 

EVRM de mogelijkheid hiertoe openlaten. De wetgever kan aldus door middel van een 

wetswijziging bepalen dat ook kerkgenootschappen vatbaar zijn voor ontbinding door de 

rechter. 

In het verleden is een reeks argumenten van vooral praktische aard naar voren gebracht 

waarom al dan niet in een wettelijke ontbindingsmogelijkheid zou moeten worden voorzien. 

Zo was een belangrijke overweging dat het strafrecht al mogelijkheden biedt om effectief 

tegen kerkgenootschappen op te treden. Daarnaast was in de praktijk zelden tot nooit sprake 

geweest van de noodzaak om kerkgenootschappen te ontbinden. Dergelijke argumenten 

leidden tot de conclusie dat het creëren van een ontbindingsmogelijkheid voor 

kerkgenootschappen niet nodig werd gevonden.
983
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Die omstandigheden zijn veranderd. Enkele decennia geleden was de religieuze 

cultuur in Nederland redelijk homogeen. De toen bestaande religieuze organisaties waren 

voornamelijk inheems en van christelijke of joodse snit. Inmiddels is het religieuze landschap 

aanzienlijk gewijzigd. Naast de opkomst van de islam en in mindere mate andere 

wereldgodsdiensten zoals het hindoeïsme bestaat tegenwoordig een lappendeken van vaak 

kleinere geloofsgemeenschappen. Die geloofsgemeenschappen zijn bijvoorbeeld 

sjamanistisch, animistisch en/of bedienen zich van in Nederland verboden sacramenten of 

rites. Een voorbeeld hiervan is de religieuze groepering Santo Daime die geestverruimende 

thee als sacrament gebruikt. Deze thee bevat een stof die op grond van de Opiumwet is 

verboden.
984

 Het is minder vanzelfsprekend dan voorheen dat een kerkgenootschap blijft 

binnen de grenzen die de wet stelt. 

Daarnaast hebben de gebeurtenissen op en na 11 september 2001 aangetoond dat religieus 

extremisme een bedreiging kan vormen voor de openbare orde. Het risico is dus groter dat 

daadwerkelijk kerkgenootschappen zich zullen manifesteren waarvan de werkzaamheid in 

strijd is met de openbare orde. In dit verband zij verwezen naar de Stichting Al Haramein. 

Daarnaast heeft Santing-Wubs mijns inziens terecht al naar voren gebracht dat, daar waar 

kerkgenootschappen binnen onze rechtsorde een ruime mate van vrijheid genieten, een 

mogelijkheid moet bestaan om tegen uitwassen op te treden. 

 

Aldus lijkt het mij wenselijk dat, mede gezien de maatschappelijke ontwikkelingen, 

thans wel in een wettelijke, onvrijwillige ontbindingsmogelijkheid moet worden voorzien. 

Indien wordt gekozen voor een wettelijke ontbindingsmogelijkheid, doet zich de vraag voor 

op welke wijze deze wettelijke ontbindingsmogelijkheid zou kunnen worden vormgegeven.  

 

11.6.2 Optie 1: rechtstreekse toepasselijkheid artikel 2:20 BW 

 

Een eerste mogelijkheid is dat aan de in artikel 2:2 lid 2 BW genoemde uitzondering 

van artikel 2:5 BW, dat bepaalt dat titel 2.1 BW in beginsel niet van toepassing is op 

kerkgenootschappen, ook artikel 2:20 BW wordt toegevoegd. Dit is in de lijn van het 

wetsvoorstel Wilders-Eerdmans en het wetsvoorstel Azmani. 

Het eerste voordeel van deze oplossing is dat analogische toepassing van de overige 

artikelen van titel 2.1 BW blijft gehandhaafd. Het hierboven gesignaleerde probleem, 

namelijk dat een kerkgenootschap niet onvrijwillig kan worden ontbonden, wordt hiermee 

ondervangen.  

Het tweede voordeel is dat deze aanpassing relatief eenvoudig en juridisch niet zo complex 

lijkt. De ontbindingsprocedure is immers in artikel 2:20 BW en volgende artikelen geregeld 

en de rechter kan in voorkomende situaties aansluiting zoeken bij de ten aanzien daarvan 

bestaande literatuur en jurisprudentie. 

Een nadeel is dat in een dergelijke wetswijziging niet het bijzondere karakter van 

kerkgenootschappen tot uitdrukking wordt gebracht. Het kerkgenootschap zou dan immers 

                                                 
984

 Zie Rb. Amsterdam 21 mei 2001, ECLI:NL:RBAMS:2001:AB1739, AB 2001, 342 m.nt. B.P. Vermeulen; HR 

9 januari 2007, ECLI:NL:HR:2007:AZ2497, AB 2007, 181 m.nt. L.C. Groen (Ayahuasca). Hof Amsterdam 24 

februari 2012, ECLI:NL:GHAMS:2012:BV6888, NJFS 2012/111 (Ayahuasca), EHRM 6 mei 2014, EHRC 

2014, 246 m.nt. J.L.W. Broeksteeg (Ayahuasca). Meer hierover in paragraaf 3.4.3. 
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gelijk kunnen worden behandeld aan een willekeurige vereniging of stichting.  

Juist vanwege het binnen kerkgenootschappen op de voorgrond staande recht op 

godsdienstvrijheid, onder meer tot uitdrukking komend in erediensten binnen 

kerkgenootschappen, dient de rechter extra terughoudendheid te betrachten. Toewijzing van 

een vordering tot ontbinding van een kerkgenootschap kan een belemmering van de 

erediensten betekenen en raakt daarmee de kern van dit grondrecht. De ontbindingsgrond 

‘openbare orde’ kan immers ruim worden opgevat, zoals hierboven is beschreven. Weliswaar 

blijkt uit een deel van de parlementaire geschiedenis en jurisprudentie dat het begrip 

‘openbare orde’ in relatie tot ontbinding van bijvoorbeeld politieke partijen en verenigingen 

eng moet worden uitgelegd, maar de vraag is of dat een voldoende mate van rechtszekerheid 

biedt: opvattingen over wat als strijdig met de openbare orde moet worden gekwalificeerd, 

kunnen snel wijzigen. Een ander nadeel is dat kerkgenootschappen in tegenstelling tot andere 

rechtspersonen regelmatig zogenoemde ‘res sacrae’ in eigendom hebben. De 

ontbindingsprocedure zoals omschreven in artikel 2:20 BW gaat ervan uit dat bij de 

vereffening van de rechtspersoon haar eigendommen te gelde worden gemaakt. 

Eenvoudigweg op dezelfde wijze te gelde maken van deze res sacrae als bijvoorbeeld een 

handelsvoorraad steenkool, is dan niet gepast. Overigens liggen vraagstukken omtrent 

liquidatie van res sacrae in de sfeer van de vereffening en zijn zij daarmee in zekere zin 

bijzaak als het gaat om de kernvraag, te weten of ontbinding van kerkgenootschappen door de 

rechter mogelijk moet zijn. Aldus is mijns inziens het zonder meer rechtstreeks van 

toepassing verklaren van artikel 2:20 BW niet de juiste oplossing. 

 

11.6.3 Optie 2: afzonderlijke ontbindingsprocedure kerkgenootschappen 

 

De tweede mogelijkheid is dat voor kerkgenootschappen een afzonderlijke 

ontbindingsprocedure wordt ontworpen, waarbij extra waarborgen worden gecreëerd teneinde 

misbruik door de overheid te voorkomen. In dit verband is er in het parlement met verwijzing 

naar nazi-Duitsland terecht op gewezen dat ook de overheid kan ontsporen. Als 

kerkgenootschappen dan de overheid terechtwijzen, moeten zij niet, bijvoorbeeld vanwege 

een door de overheid onwelgevallig standpunt, relatief eenvoudig kunnen worden ontbonden. 

Bij het vormgeven van een dergelijke procedure zijn meerdere varianten denkbaar. In het 

onderstaande worden enkele varianten geschetst. Het betreft echter geen volledig overzicht 

waarbij elke variant is uitgewerkt in een gedetailleerde procedure.  

 

11.6.3.1 Verzwaring procedure met voorschriften artikel 9 EVRM 

Het principiële nadeel bij het rechtstreeks van toepassing verklaren van artikel 2:20 

BW dat is gelegen in de ruime uitleg van het begrip ‘openbare orde’, zou kunnen worden 

ondervangen door een toevoeging van een derde lid aan artikel 2:2 BW. In de formulering zou 

dan beter kunnen worden aangesloten bij het wetsbegrip zoals dat wordt gehanteerd in artikel 

2:2 BW, in combinatie met de beperkingscriteria van artikel 9 EVRM. Daarmee wordt het 

wetsbegrip eng uitgelegd en kan alleen ontbinding aan de orde zijn als tevens is voldaan aan 

de overige criteria van artikel 9 EVRM. Een bijkomend voordeel hiervan is dat de 

Nederlandse wetgeving op dit onderdeel meer in lijn wordt gebracht met de systematiek van 
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het EVRM. Juist nu het EVRM zo bepalend is in grondrechtendiscussies, is een borging langs 

deze route mijns inziens verstandig.  

 

11.6.3.2 Verzwaring procedure artikel 2:20 BW met deskundigen 

Ten tweede zou de ontbindingsprocedure kunnen worden verzwaard door 

bijvoorbeeld voor te schrijven dat de rechtbank bovenop de in artikel 2:20 BW 

voorgeschreven procedure één of meer deskundigen moet benoemen. Een dergelijke 

werkwijze is bijvoorbeeld ook terug te vinden in de Onteigeningswet. Daarin is sprake van 

een parallelle situatie.
985

 De overheid maakt bij onteigeningen immers ook inbreuk op een 

grondrecht, in casu het eigendomsrecht. In de Onteigeningswet zijn procedurele waarborgen 

geschapen om misbruik en willekeur te voorkomen.  

Ook is voorstelbaar dat de deskundigen niet door de rechtbank worden benoemd, maar juist 

deel van haar uitmaken. Er zou een afzonderlijke ontbindingskamer kunnen worden gevormd 

waarin naast drie rechterlijke ambtenaren twee deskundigen zitting hebben. Deze variant is in 

de Nederlandse rechtspraak niet ongebruikelijk. Zo wordt deze vorm van rechtspraak 

toegepast bij kwesties waarvoor specialistische kennis is vereist, zoals in het pacht- en 

kwekersrecht.
986

 In het onderstaande wordt uitgegaan van de situatie dat deskundigen door de 

rechtbank worden benoemd en daarvan geen deel uitmaken.  

 

De deskundigen kunnen worden belast met twee taken. De eerste taak is het doen van 

onderzoek. Daarbij staan twee vragen centraal. Ten eerste moet worden onderzocht in 

hoeverre de gevorderde ontbinding een inbreuk vormt op het recht op vrijheid van godsdienst 

binnen het kerkgenootschap. Indien binnen het kerkgenootschap geen noemenswaardige 

religieuze activiteiten plaatsvinden, kunnen in het vervolg van de procedure de te nemen 

maatregelen daarop worden afgestemd. Ten tweede dient te worden onderzocht of minder 

vergaande alternatieven dan de gevorderde ontbinding voorhanden zijn waarmee het beoogde 

resultaat ook kan worden bereikt. Hierbij zou het onderzoek zich moeten richten op de vraag 

of, en zo ja op welke wijze, de erediensten en andere direct aan de kern van het grondrecht op 

godsdienstvrijheid rakende activiteiten, kunnen worden gecontinueerd. Dit kan aan de orde 

zijn indien ontbinding van een kerkgenootschap wordt gevorderd dat terroristische activiteiten 

financiert, maar in zijn erediensten binnen de grenzen blijft van de openbare orde. Zo is 

denkbaar dat de religieuze activiteiten onder bepaalde voorwaarden worden afgesplitst van het 

kerkgenootschap en bijvoorbeeld in een andere organisatie worden ondergebracht. Een 

voorwaarde daarbij is uiteraard dat die erediensten zelf niet in strijd zijn met de openbare 

orde. 

De tweede taak zou kunnen zijn dat, indien de rechtbank tot ontbinding van het 

kerkgenootschap besluit, door deskundigen wordt aangegeven op welke wijze de vereffening 

dient plaats te vinden. Daarbij spelen twee aspecten een rol.  

Ten eerste zal een regeling moeten worden getroffen voor de eventueel aanwezige res sacrae. 

Zeker indien de res sacrae geen rol hebben gespeeld in de verboden werkzaamheid van het 

kerkgenootschap, zou moeten worden bezien of een passende bestemming van deze goederen 

                                                 
985

 Art. 27 en 28 Onteigeningswet. 
986

 Zie art. 116 lid 3 Gw juncto 69 en 70 Wet RO. 
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kan worden gevonden. 

Ten tweede dient de ontbinding zo min mogelijk de voortgang van de erediensten te 

belemmeren, tenzij die erediensten zelf in strijd zijn met de openbare orde. Hierbij kan 

worden gedacht aan de mogelijkheid van een gedeeltelijke ‘doorstart’ als puur religieuze 

organisatie.  

In de situatie dat bijvoorbeeld een kerkgenootschap terroristische activiteiten financiert, 

polygamie in de praktijk brengt of drugs verhandelt, kunnen dergelijke activiteiten een grond 

zijn voor ontbinding. Het gaat mijns inziens dan te ver om al het kerkelijk vermogen volledig 

te liquideren en erediensten te verbieden. In bepaalde situaties kan het dan passender zijn dat, 

als een groep leden van het kerkgenootschap bereid is die met de openbare orde strijdige 

praktijken af te zweren, hen in staat te stellen een nieuw kerkgenootschap op te richten 

waarbinnen hun erediensten kunnen worden voortgezet en waaraan de res sacrae worden 

toebedeeld.  

 

De rechtbank zou bij een benoeming van eventuele deskundigen alsook 

bewindvoerders en vereffenaars in de zin van de artikelen 2:22 en 23 BW, één of meer 

personen kunnen benoemen die een zekere affiniteit hebben met de geloofsrichting van het 

kerkgenootschap. Zo zou bij een christelijk kerkgenootschap kunnen worden gedacht aan 

deskundigen vanuit de kring van de Raad van Kerken of het Interkerkelijk Contact in 

Overheidszaken, bij moslims aan deskundigen vanuit de Nederlandse Moslim Raad, 

enzovoort. 

Indien het kerkgenootschap wordt ontbonden en een doorstart onmogelijk blijkt, zal een 

binnen de geloofsrichting goed ingevoerde vereffenaar of deskundige bijvoorbeeld de res 

sacrae op hun (religieuze) waarde kunnen schatten, op een passende wijze daarmee omgaan 

en een bestemming daarvoor vinden.  

 

Aan de rechtbank zou de bevoegdheid moeten worden verleend om de door de 

hierboven omschreven deskundigen geadviseerde voorzieningen te treffen, zoals een 

gedeeltelijke doorstart van het kerkgenootschap. Verder is denkbaar dat één rechtbank met de 

behandeling van dergelijke zaken wordt belast. Zo kan binnen de rechtbank enige expertise 

worden opgebouwd. In casu zou dan de Rechtbank Midden-Nederland voor de hand liggen. 

Deze rechtbank is op grond van artikel 5a lid 1 WCC immers reeds belast met de beoordeling 

van verzoeken om voor recht te verklaren dat het doel of de werkzaamheid van een corporatie 

in strijd is met de openbare orde. Daarnaast is en was Utrecht het religieuze centrum van 

Nederland. De bestuurlijke centra van de twee grootste kerkgenootschappen bevinden zich in 

Utrecht. 

 

11.6.3.3 Ontbinding bij wet in formele zin 

Ook zou een andere ontbindingsprocedure kunnen worden overwogen. Hierbij kan 

worden gedacht aan een besluit van de wetgever in formele zin. De regering zou daartoe een 

wetsvoorstel kunnen indienen waarin de ontbinding van één of meer kerkgenootschappen en 

de daaruit voortvloeiende rechtsgevolgen, worden geregeld. Zo’n kerkgenootschap zou dan 

kunnen worden geplaatst op een daartoe bestemde lijst. Die lijst is vergelijkbaar met de 
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antiterrorismelijsten zoals vermeld in artikel 5b WCC en artikel 2:20 lid 3 BW. Een dergelijk 

zware procedure is overigens niet nieuw.  

 

Een voordeel van de gepresenteerde varianten is dat maatwerk kan worden geleverd. 

Daardoor kunnen voorzieningen worden getroffen waarbij én het beoogde doel kan worden 

bereikt, namelijk stopzetting van deelname aan het rechtsverkeer, én wel op die wijze die voor 

het grondrecht van godsdienstvrijheid het minst bezwarend is. 

Een nadeel hiervan is dat de invoering en de praktische uitvoering van een dergelijke 

procedure, gezien de schaarse gevallen die het vermoedelijk zal betreffen, relatief hoge kosten 

met zich meebrengen en ook de behandeling van een dergelijk wetsvoorstel zal veel tijd 

kosten. In de tussenliggende tijd kan het betrokken kerkgenootschap zijn kwalijke 

werkzaamheden vooralsnog voortzetten. 

Ook is een nadeel dat rechtsbescherming door een onafhankelijke rechter beperkt is. Artikel 

120 Gw verhindert immers toetsing van een dergelijke wet aan de Grondwet. Wel kan de wet 

op grond van artikel 94 Gw worden getoetst aan bijvoorbeeld het EVRM. 

 

11.7 Slotsom 

 

Hiervoor is reeds uiteengezet dat de Grondwet en het EVRM aan een civielrechtelijke 

ontbindingsmogelijkheid van kerkgenootschappen niet in de weg staan. In beginsel is de 

wetgever dus bevoegd een ontbindingsregeling te treffen mits die regeling voldoet aan de 

eisen die de Grondwet en het EVRM stellen. 

Voor de handhaving van een uitzonderingspositie voor kerkgenootschappen op dit vlak lijken 

weinig principiële argumenten te bestaan. Terecht merkte Maeijer op dat kerkgenootschappen 

enerzijds en verenigingen of stichtingen met levensbeschouwelijke identiteit anderzijds, als 

privaatrechtelijke rechtspersonen op één lijn dienen te worden gesteld.  

 

Daarbij lijkt mij dat de visie van Witteveen bij de beantwoording van de vraag of 

kerkgenootschappen mogen worden ontbonden het juiste kader biedt. Het recht op 

godsdienstvrijheid dient als vertrekpunt te worden genomen. Een geloofsgemeenschap kan bij 

de uitoefening van het grondrecht op godsdienstvrijheid kiezen voor de rechtsvorm van 

bijvoorbeeld een stichting, vereniging of kerkgenootschap. Het gaat echter te ver indien de 

keuze voor de rechtsvorm van een kerkgenootschap impliceert dat die geloofsgemeenschap 

een plaats kan zijn voor de openbare orde ondermijnende activiteiten waartegen de Staat niet 

civielrechtelijk kan optreden.  

Ten aanzien van de meer praktische argumenten zij opgemerkt dat Nederland op religieus 

vlak pluriformer is geworden. De kans is daardoor groter dat zich in de toekomst 

kerkgenootschappen zullen manifesteren die een bedreiging vormen voor de openbare orde. 

In Nederland ontbreekt – in tegenstelling tot bijvoorbeeld Duitsland – antisektenwetgeving 

waarmee excessen waaraan religieuze opvattingen ten grondslag liggen, kunnen worden 

bestreden. 

Het overzichtelijke beeld van religieus Nederland zoals indertijd bleek uit de lijst die werd 

aangehouden bij het ministerie van Justitie, is verdwenen. Gezien de vele religieuze 
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stromingen en sekten die zich als kerkgenootschap kunnen manifesteren, is inmiddels de 

behoefte aan een dergelijke mogelijkheid toegenomen. 

 

De enige tijd geleden ingevoerde mogelijkheid van de verbodenverklaring neemt die 

behoefte niet weg. Een eerste reden is dat de verbodenverklaring vooral ziet op organisaties 

die voorkomen op een lijst van terroristische organisaties. Op dergelijke lijsten zullen 

kerkgenootschappen waarvan de werkzaamheid niet terroristisch van aard is, maar anderszins 

strijdig is met de openbare orde, niet voorkomen.  

Een tweede reden is dat de verbodenverklaring en bevriezing van tegoeden van 

kerkgenootschappen niet een finale vereffening van de rechtspersoon impliceert. Daartoe is 

nog steeds ontbinding noodzakelijk. 

Een derde reden is dat het middel van de verbodenverklaring en bevriezing juist ten aanzien 

van kerkgenootschappen zeer terughoudend moet worden toegepast. Juist bij deze procedure 

zijn onvoldoende waarborgen ingebouwd ter bescherming van kerkgenootschappen. Zo kan 

een vermoeden van terroristische activiteiten reeds voldoende zijn om een kerkgenootschap 

op een internationale terrorismelijst te plaatsen. 

 

Het creëren van een ontbindingsmogelijkheid voor kerkgenootschappen lijkt dus 

geïndiceerd. De huidige wetgeving volstaat niet. Analogische toepassing van artikel 2:20 BW 

is mijns inziens niet mogelijk. De tekst van artikel 2:2 lid 2 BW sluit dat nagenoeg uit. Mij 

zijn geen kerkgenootschappen bekend waarvan de statuten en de aard der onderlinge 

verhoudingen verenigbaar zijn met de onvrijwillige ontbinding van die kerkgenootschappen. 

Ook kan de ontbindingsgrond ‘openbare orde’ mijns inziens te ruim worden uitgelegd, al 

gebeurt dat tot op heden nog niet. 

Met een rechtstreekse toepasselijkverklaring van artikel 2:20 BW op kerkgenootschappen kan 

dit probleem mijns inziens alleen worden ondervangen als buiten kijf staat wat onder het 

begrip ‘openbare orde’ moet worden verstaan en tevens dat begrip dan eng wordt uitgelegd of 

gedefinieerd. Vermeden moet worden dat een kerkgenootschap ten prooi zou vallen aan snel 

wijzigende – en niet altijd weloverwogen – maatschappelijke opvattingen en geconfronteerd 

wordt met een vordering tot ontbinding, bijvoorbeeld omdat diens geloofsopvattingen 

discriminerend zouden zijn of overheidsbeleid en wetgeving zouden ondermijnen door een 

barmhartige opstelling jegens bijvoorbeeld ongedocumenteerden. 

 

Ook kan worden gekozen voor een afzonderlijke ontbindingsprocedure die specifiek is 

toegesneden op kerkgenootschappen. Gelet op de hierboven omschreven voor- en nadelen 

gaat mijn voorkeur echter uit naar handhaving van de huidige ontbindingsprocedure. Wel 

moet mijns inziens hiervoor een expliciete wettelijke grondslag worden gecreëerd. 

Het ontwerpen van een afzonderlijke regeling kost veel tijd en energie, hetgeen niet loont 

gelet op het vermoedelijk zeer beperkte aantal kerkgenootschappen dat ooit voor ontbinding 

in aanmerking komt. Daarnaast kost de uitvoering van een dergelijke procedure meer geld dan 

de huidige ontbindingsprocedure. Ook zal een zekere kennis bij de rechterlijke macht 

nagenoeg ontbreken, omdat een afzonderlijke ontbindingsprocedure voor kerkgenootschappen 

zelden aan de orde zal zijn. 
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De bestaande ontbindingsprocedure is daarentegen bekend. Er is ook jurisprudentie 

gevormd waaruit blijkt hoe de rechter een vordering tot ontbinding van een rechtspersoon 

moet beoordelen. In het algemeen moet de rechter terughoudend zijn bij het toewijzen van een 

dergelijke vordering. Dit geldt in het bijzonder voor rechtspersonen waarbij duidelijk is dat 

ontbinding daarvan bepaalde grondrechten raakt en die grondrechten beperkt.  

Zo blijkt uit de literatuur dat ten aanzien van politieke partijen en verenigingen of stichtingen 

waarbinnen religieuze activiteiten plaatsvinden, eens temeer terughoudendheid is geboden.
987

 

Bij twijfel wijst de rechter die vorderingen af, hetgeen onder meer blijkt uit de uitspraken 

inzake de Nederlandse Volksunie, de stichting ISCC en de Stichting El Haramain.
988

  

 

Het ligt voor de hand een parallel te trekken tussen enerzijds de vraag onder welke 

voorwaarden bijvoorbeeld een politieke vereniging mag worden ontbonden en anderzijds de 

voorwaarden waaronder een kerkgenootschap mag worden ontbonden. In beide situaties is 

sprake van rechtspersonen waarbinnen bepaalde grondrechten worden uitgeoefend. Door 

ontbinding van die rechtspersonen zou de uitoefening van het betrokken grondrecht worden 

belemmerd en wellicht onmogelijk worden gemaakt. Het middel van ontbinding is dan een 

paardenmiddel dat met uiterste terughoudendheid mag worden toegepast. Mijns inziens dient 

de rechter, voor wie een ontbindingsvordering van een kerkgenootschap aanhangig is, dan 

ook vergelijkbare criteria als bij bijvoorbeeld politieke verenigingen aan te leggen. Bij twijfel 

dient de rechter de ontbindingsvordering af te wijzen.  

In de huidige procedure bestaan mogelijkheden om gebruik te maken van deskundigen. Zo is 

de rechtbank vrij in de benoeming van bewindvoerders casu quo vereffenaars. Het verdient 

daarom aanbeveling dat een rechtbank, indien aan haar een vordering tot ontbinding van een 

kerkgenootschap wordt voorgelegd, bewindvoerders casu quo vereffenaars benoemt die zowel 

kennis hebben van de grondrechtelijke problematiek als van het betrokken kerkgenootschap. 

Op deze wijze kan binnen de kaders van de reeds bestaande ontbindingsprocedure toch recht 

worden gedaan aan het bijzondere karakter van het kerkgenootschap, met name haar 

erediensten en res sacrae. 

 

De hierboven beschreven mogelijkheden en argumenten wegende, komt het mij voor 

dat artikel 2:2 lid 2 BW zou kunnen worden gewijzigd en dat aan artikel 2:20 BW een extra 

artikellid zou kunnen worden toegevoegd. Wijzigingen ten opzichte van de huidige wettekst 

zijn onderstreept: 

 

Artikel 2:2 lid 2 BW: 

 

“Zij worden geregeerd door hun eigen statuut, voor zover dit niet in strijd is met de 

wet. Met uitzondering van de artikelen 5 en 20 lid 4 gelden de volgende artikelen van 
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306 

 

deze titel niet voor hen; overeenkomstige toepassing daarvan is geoorloofd, voor zover 

deze is te verenigen met hun statuut en met de aard der onderlinge verhoudingen.” 

 

Artikel 2:20 lid 4 BW (nieuw): 

 

“Een rechtspersoon als bedoeld in artikel 2 waarvan de werkzaamheid in strijd is met 

de wet zoals bedoeld in artikel 2, wordt door de rechtbank op verzoek van het 

openbaar ministerie verboden verklaard en ontbonden. Bij uitoefening van de 

bevoegdheden zoals omschreven in de artikelen 22, 23, 23a, 23c en 24 nemen de 

rechter en door hem aangestelde bewindvoerders, vereffenaars en bewaarders, voor 

zover niet in strijd met de wet, zo veel mogelijk het statuut en de aard der onderlinge 

verhoudingen binnen de rechtspersoon in acht.” 

 

In de bovenstaande redactie is aansluiting gezocht bij de systematiek van titel 2.1 BW. 

Dat houdt in dat de rechtstreekse toepasbaarheid van andere bepalingen uit deze titel wordt 

geregeld in artikel 2:2 lid 2, zoals dat ook al is gedaan bij artikel 5. In casu is dus artikel 2:20 

lid 4 BW toegevoegd. 

In het aan artikel 2:20 toe te voegen lid 4 is de eerste volzin gebaseerd op lid 1 van dat 

artikel. Daarbij is gekozen voor een engere ontbindingsgrond dan het meerduidig te 

interpreteren begrip ‘openbare orde’. In casu is namelijk aangesloten bij het in artikel 2:2 BW 

bedoelde wetsbegrip. Een ontbinding kan alleen aan de orde zijn als sprake is van een 

werkzaamheid die strijdig is met de wet: dan moet de overheid kunnen optreden, omdat dan 

kennelijk sprake is van activiteiten die strijdig zijn met die voorschriften van dwingend recht, 

waarbij zulke grote belangen van de Nederlandse rechtsorde zijn betrokken, dat zij voorrang 

hebben boven (het voortbestaan van) het kerkgenootschap. Dat sluit nauw aan bij het 

criterium dat in artikel 2:2 BW reeds wordt genoemd: het wetsbegrip in beide artikelen is dan 

concordant. Het maakt daarnaast duidelijk dat een kerkgenootschap niet op gelijke voet als 

een willekeurige vereniging of stichting mag worden ontbonden: er zal een duidelijke 

bedreiging van het kerkgenootschap moeten uitgaan voor wat betreft de fundamenten van de 

democratische rechtsstaat. Aldus vallen de enge uitleg van het begrip openbare orde en dit 

wetsbegrip nagenoeg samen. Hierbij kan worden gedacht aan terroristische organisaties die 

zich hullen in het rechtskleed van het kerkgenootschap. Als sprake is van een 

kerkgenootschap waarbinnen een bepaalde gewoonte bestaat om strafbare feiten te plegen, 

lijkt mij dat onvoldoende voor ontbinding van dat kerkgenootschap. Het strafrecht biedt dan 

voldoende mogelijkheden om op te treden tegen dat kerkgenootschap en de leidinggevenden 

daarbinnen.  

 

Ontbinding is dus evenmin aan de orde als alleen het doel van de kerkelijke 

rechtspersoon strijdig is met de openbare orde. Daarvoor zijn twee redenen. De eerste reden is 

dat de overheidsrechter dan een oordeel zou moeten vellen over kerkelijke doelstellingen die 

doorgaans nauw verweven zijn met theologische en ecclesiologische visies. Hij moet die dan 

op waarde schatten. Dan begeeft hij zich op het kerkelijk domein, hetgeen op gespannen voet 

staat met het beginsel van de scheiding van kerk en staat. 

De tweede reden is dat doelstellingen van kerkelijke rechtspersonen niet zelden zijn vervat in 
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heilige geschriften en belijdenissen. Daarin kunnen uitspraken en voorschriften zijn 

opgenomen die in hedendaagse oren barbaars klinken of oproepen tot geweld bevatten.
989

 De 

discussie zou dan verschuiven naar het verbieden van heilige teksten. Dat lijkt mij een 

heilloze weg, die bovendien het hart van het recht op godsdienstvrijheid raakt. 

De derde reden – die met de tweede samenhangt – is dat geloofsdoelen en geloofswaarheden 

die voor een buitenstaander op papier vreselijk lijken, geenszins hoeven te leiden tot 

activiteiten die de openbare orde bedreigen. Zo kunnen dergelijke geloofswaarheden binnen 

de kerkelijke rechtspersoon ook worden geïnterpreteerd als een louter geestelijke 

aangelegenheid.  

 

Indien sprake is van een ontbinding of een verzoek daartoe, zal de rechter – gelet op 

het beginsel van de scheiding van kerk en staat – nog steeds zo veel mogelijk recht moeten 

doen aan de kerkelijke eigenheid. Daarom wordt in de tweede volzin aan de rechter en de 

andere aldaar genoemde functionarissen de verplichting opgelegd uitdrukkelijk rekening te 

houden met het kerkelijk statuut en de aard der onderlinge verhoudingen binnen de kerkelijke 

rechtspersoon. Deze criteria zijn ontleend aan artikel 2:2 lid 2 2de volzin BW. Concreet kan 

worden gedacht aan de bestemming van een batig liquidatiesaldo: dat zou dan bij voorkeur 

toekomen aan een qua geloofsleer vergelijkbare kerkelijke rechtspersoon. Ook zullen 

eventuele res sacrae zo veel mogelijk een bestemming moeten krijgen die past bij de aard van 

de betreffende voorwerpen. 

 

Aldus zou de ontbindingsmogelijkheid van artikel 2:20 BW rechtstreeks op 

kerkgenootschappen van toepassing kunnen worden verklaard, mits buiten kijf staat dat dit 

alleen mogelijk is bij een werkzaamheid die strijdig is met de wet zoals bedoeld in artikel 2:2 

BW. 

  

                                                 
989

 Voorbeelden uit de protestants-christelijke traditie zijn de Bijbel (Nieuwe Bijbelvertaling 2004/2007), Psalm 

137 vers 9 (geweld tegen kinderen) en artikel 36 Nederlandse Geloofsbelijdenis (weren en uitroeien valse 

godsdienst): geen van de kerken die deze teksten tot haar geloofsgoed rekent, roept echter op tot geweld. Het 

tegendeel is doorgaans aan de orde. 
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III. Financiële facilitering kerkgenootschappen 
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Hoofdstuk 12 

Subsidieverlening aan kerkgenootschappen 

 

 

12.1 Inleiding 

 

In het eerste deel van dit boek zijn de constitutionele kaders geschetst waarbinnen het 

beginsel van de scheiding van kerk en staat in Nederland vorm heeft gekregen. In het tweede 

deel is ingegaan op de inhoud van en de grenzen aan het recht op vrijheid van organisatie van 

specifiek kerkgenootschappen. 

In dit derde deel staat de facilitering van kerkgenootschappen door de overheid centraal. De 

overheid kan dit doen door kerkgenootschappen te subsidiëren en fiscale voordelen toe te 

kennen. Het gaat dan om een zeer breed scala van mogelijkheden, variërend van subsidies 

voor monumentale kerkgebouwen, maatschappelijk nuttige activiteiten, het pastoraat bij de 

krijgsmacht en in justitiële inrichtingen, kerkelijke ambtsopleidingen, eredienstvrijstelling 

voor de onroerendezaakbelasting, de kwalificatie als algemeen nut beogende instellingen met 

alle fiscale voordelen van dien, enzovoort. 

 

Een bespreking van al deze vormen van facilitering past niet in het bestek van dit 

onderzoek. In dit deel worden daarom drie faciliteringsvormen besproken. In hoofdstuk 13 

wordt de subsidiëring van kerkelijke ambtsopleidingen behandeld en in hoofdstuk 14 komen 

enkele fiscale faciliteiten aan de orde, te weten de eredienstvrijstelling in de 

onroerendezaakbelasting en de algemeen nut beogende instelling. 

 

Uit het eerste deel bleek reeds dat het beginsel van de scheiding van kerk en staat voor 

de Nederlandse situatie inhoudt dat de Staat zich niet identificeert met een bepaalde religieuze 

stroming. Wel heeft de Staat in beginsel een positieve houding ten opzichte van religieuze 

organisaties zolang zij (tevens) bijdragen aan de verwezenlijking van doeleinden van 

overheidsbeleid. Daarin verschillen religieuze organisaties niet van andere actoren in het 

maatschappelijk middenveld, bijvoorbeeld politieke of culturele organisaties. Daarom is 

subsidieverlening aan kerkgenootschappen of de verlening van de ANBI-status – zij het 

binnen de randvoorwaarden die het beginsel van de scheiding van kerk en staat stelt – 

mogelijk. Vermeulen duidt dit met de term pluralistische coöperatie, Verburg met het begrip 

inclusieve neutraliteit.
990

 Ook kwam daaruit naar voren dat een vergelijking met de situatie in 

Duitsland op dit terrein nuttig kan zijn. 

 

In hoofdstuk 12 wordt ingegaan op met name het spanningsveld tussen enerzijds het 

verbod op institutionele zeggenschap van de overheid binnen kerkgenootschappen en 

anderzijds het belang dat de overheid heeft bij een doelmatige besteding van en 

verantwoording over verleende subsidies aan kerkgenootschappen. Subsidies betreffen 

immers publieke gelden. Het gaat daarbij om subsidiëring in het algemeen en dus niet 

specifieke subsidieregelingen of daarmee vergelijkbare voorzieningen zoals de financiering 

                                                 
990

 Zie hoofdstuk 6. 
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van de categoriale geestelijke verzorging of monumentale kerkgebouwen.
991

 

In het kader van een zoektocht naar een meer algemeen kader vanwaaruit dat spanningsveld 

kan worden benaderd, wordt ook aandacht besteed aan de vraag hoe in Duitsland met dit 

vraagstuk wordt omgegaan. 

 

Kerkgenootschappen organiseren een keur van activiteiten. Naast bijvoorbeeld de 

erediensten die in de christelijke traditie worden gehouden, kan hierbij worden gedacht aan 

zondagscholen,
992

 zang-, knapen-, meisjes- en jeugd-,
993

 mannen- en vrouwenverenigingen, 

kringwerk,
994

 cursussen, buurtwerk, materiële en immateriële ondersteuning 

minderbedeelden,
995

 reclassering en werk onder dak- en thuislozen,
996

 ontwikkelingshulp in 

de derde wereld, onderwijs,
997

 recreatie- en vakantiewerk.
998

 Het is de vraag in hoeverre deze 

activiteiten voor subsidiëring door de overheid in aanmerking komen en, indien subsidiëring 

mogelijk zou zijn, welke voorwaarden daaraan verbonden mogen worden. 

 

Daartoe wordt in paragraaf 2 eerst aandacht besteed aan het algemene kader 

waarbinnen subsidiëring aan kerkgenootschappen al dan niet kan plaatsvinden. Hierin komt 

eerst een tweetal in opdracht van de overheid gemaakte rapporten aan de orde waarin op dit 

vraagstuk wordt ingegaan. Vervolgens wordt ingegaan op jurisprudentie en de visies van 

enkele auteurs op dit onderwerp.  

 

Uitgangspunt bij de paragrafen 3 tot en met 5 is het systeem zoals neergelegd in de 

Algemene wet bestuursrecht (Awb). 

Daarbij staat in paragraaf 3 de subsidie als zodanig centraal. Aan wie kan een subsidie worden 

verleend? In paragraaf 4 komen de subsidieverplichtingen aan bod. Er zijn verschillende 

categorieën van verplichtingen die aan subsidies kunnen worden verbonden. Ook vanuit 

rechtstatelijk perspectief is hierover een en ander te zeggen. Voor elke categorie gelden 

andere – of geen – voorwaarden. In paragraaf 5 staan de grenzen aan subsidieverplichtingen 

centraal. Hoe diep mogen subsidieverplichtingen ingrijpen in de organisatie van de 

                                                 
991

 Een interessant overzicht geeft P. van Sasse van Ysselt, ‘Financiële verhoudingen tussen overheid, kerk en 

religieuze organisaties’, TRRB 2013 (4), p. 65-86. 
992

 De zondagschool vindt zijn oorsprong in de negentiende eeuw: de kerk zag het toen als haar taak om – in een 

periode van kinderarbeid, waarbij kinderen uitsluitend op zondag niet hoefden te werken – onderwijs te geven. 

Tegenwoordig wordt op zondagscholen vooral Bijbelonderwijs gegeven. 
993

 Voor een inzicht in de werkwijze en geschiedenis en activiteiten van zo’n jeugdvereniging: K. Floor, 1872-

1997: 125 jaar jongelingsvereniging “Dient den Heere”, Montfoort: Nederlandse Hervormde jeugdvereniging 

“Dient den Heere” op G.G. 1997.  
994

 Een kring bestaat in de regel uit zes tot tien personen. Op zo’n kring kunnen diverse thema’s worden 

behandeld, variërend van Bijbelstudie en persoonlijke geloofsverdieping tot literatuur, racisme, opvoeding, 

enzovoort.  
995

 Veelal aangeduid met de term diaconaat. 
996

 Dit zijn activiteiten die uitgaan van (stichtingen van) het kerkgenootschap Leger des Heils. 
997

 Een aantal basisscholen, ‘kerkenraadsscholen’, wordt bestuurd door een bestuursorgaan van een 

kerkgenootschap als zodanig. 
998

 Op diverse campings, maar ook daarbuiten worden tijdens schoolvakanties door kerkgenootschappen niet 

zelden activiteiten georganiseerd, veelal met het doel van evangelisatie.  
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subsidieontvanger? Dit thema wordt besproken aan de hand van enkele opvattingen in de 

rechtsliteratuur. 

 

In paragraaf 6 wordt aandacht besteed aan de verhouding in Duitsland tussen 

kerkgenootschappen en de overheid als subsidieverstrekker. De vraag staat daarbij centraal 

waar men in Duitsland de grens trekt tussen de kerkgenootschappelijke autonomie enerzijds 

en de wijze van besteding en verantwoordingsplicht ten aanzien van publieke middelen 

anderzijds.  

 

Vervolgens wordt in paragraaf 7 bekeken of in de Nederlandse situatie qua 

grondrechtenproblematiek vergelijkbare organisaties bestaan waarbij de overheid een 

afweging heeft gemaakt tussen de hierboven geschetste rechtsbelangen. Daarbij staat de 

inmiddels ingetrokken Wet subsidiëring politieke partijen centraal.  

 

Vervolgens wordt in paragraaf 8 afgesloten met een aantal conclusies. 

 

12.2 Toelaatbaarheid subsidiëring kerkgenootschappen 

 

In deze paragraaf staat de vraag centraal in hoeverre subsidies aan 

kerkgenootschappen zijn toegestaan. Daarbij komen enkele overheidsrapporten en 

jurisprudentie aan bod. Ook wordt ingegaan op de SGP-jurisprudentie. 

 

12.2.1 Subsidies voor gebouwen met een religieuze functie 

 

In het verleden is op velerlei terreinen sprake geweest van overheidssubsidiëring van 

kerkgenootschappen. Naast de betaling van traktementen van geestelijke ambtsdragers als 

uitvloeisel van oude grondwettelijke bepalingen kwam nog in het midden van de twintigste 

eeuw een wet tot stand op grond waarvan de stichting van kerkgebouwen en gebouwen voor 

openbare bezinningsbijeenkomsten werd gesubsidieerd. Dit betrof de Wet Premie 

Kerkenbouw (WPB).
999

 Sinds 1814 hebben diverse overheden, zoals gemeenten, maar ook 

diverse departementen, financieel bijgedragen aan de bouw van kerkgebouwen. Naar 

aanleiding van discussie daaromtrent in het parlement werd besloten tot instelling van de 

staatscommissie-Sassen.
1000

 Deze commissie koos ervoor om de subsidieverstrekking 

uitsluitend in handen te leggen van de rijksoverheid. Aldus zou een gelijke behandeling 

worden bevorderd en zou de besteding van de subsidie het meest doeltreffend en billijk zijn. 

In de wet was uiteindelijk bepaald dat zowel kerkgenootschappen als rechtspersoonlijkheid 

bezittende genootschappen op geestelijke grondslag aanspraak konden maken op een premie 

van dertig procent van de wettelijke stichtingskosten.
1001

 

De motivering voor deze overheidssubsidiëring was dat een goed functionerend kerkelijk 

leven ook van openbaar belang was. Daarom zag de regering hierin een overheidstaak.
1002

 Dit 

                                                 
999

 Wet van 29 november 1962, Stb. 1962, 538. 
1000

 Van Bijsterveld 1988, p. 42. 
1001

 Vgl. art. 3 resp. 13 WPB. 
1002

 Van Bijsterveld 1988, p. 44. 
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was in lijn met de commissie-Sassen, die in haar rapport had vermeld dat bij een groot deel 

van de bevolking de overtuiging leefde dat een krachtig kerkelijk leven van zodanig openbaar 

belang is, dat kerkgenootschappen materieel in staat moeten zijn hun taak en zending uit te 

voeren. Daartoe is het noodzakelijk dat kerkgebouwen en dergelijke in voldoende mate 

aanwezig zijn en daarin lag een taak voor de overheid.
1003

 De Wet Premie Kerkenbouw zou 

op grond van artikel 16 lid 2 WPB op 1 maart 1971 vervallen, maar is uiteindelijk pas op 6 

januari 1981 ingetrokken.
1004

 Dit laat onverlet dat rijksmonumentale gebouwen, waaronder 

veel kerkgebouwen, nog steeds voor subsidie in aanmerking komen. Dit betreft de 

zogenoemde BRIM-subsidie waarmee eigenaren van rijksmonumentale gebouwen een 

gedeelte van de onderhouds- en restauratiekosten kunnen financieren.
1005

 

Overigens staat de subsidiëring van gebouwen voor de eredienst in de belangstelling. In 

Amsterdam heeft de gemeente omstreeks het jaar 2005 feitelijk subsidie verleend aan de 

Westermoskee door een erfpachtconstructie toe te passen en daaraan voorwaarden te 

verbinden.  

 

In de Notitie Scheiding Kerk en Staat van het Amsterdamse gemeentebestuur achtte 

het gemeentebestuur dit aanvaardbaar: naast religieuze organisaties worden dergelijke 

constructies ook voor andere organisaties toegepast om aldus gewenste bouwactiviteiten te 

realiseren.
1006

 Daar waar men bij de Westermoskee de voorwaarde stelde dat een liberale 

islam gepredikt moest worden, laat men die voorwaarde in deze notitie los. 

 

12.2.2 Rapport Overheid, godsdienst en levensovertuiging 

 

In artikel 6 Gw is het klassieke grondrecht op vrijheid van belijdenis van godsdienst en 

levensovertuiging gecodificeerd. De eerder in paragraaf 6.2 genoemde commissie-Hirsch 

Ballin merkt daarbij op dat de oorspronkelijke interpretatie inhield dat de overheid zich 

diende te onthouden van ongeoorloofde inmenging en beïnvloeding. Inmiddels heeft de 

opvatting postgevat dat in bijzondere omstandigheden de klassieke grondrechten de overheid 

soms kunnen verplichten tot steunverlening, omdat anders het betreffende grondrecht 

(vrijwel) niet kan worden uitgeoefend.
1007

 De passieve rol van de overheid uit het verleden is 

dus meer op de achtergrond geraakt, waarbij de overheid thans dus soms kan worden verplicht 

actief op te treden om een behoorlijke uitoefening van de grondrechten door haar onderdanen 

te waarborgen.  

 

                                                 
1003

 Van Bijsterveld 1988, p. 44. 
1004

 Kamerstukken II 1980/81, 16 559, 2. 
1005

 KB 19 september 2012, Stb. 2012, 438 (Besluit BRIM 2013): art. 3 en 4. Zie ook B.P. Vermeulen, ‘Over 

kerken en minaretten. De juridische status van “religieuze gebouwen en plaatsen”, in: H. Broeksteeg & A. 

Terlouw, Overheid, recht en religie, Deventer: Kluwer 2011, p. 71-72.  
1006

 College B&W Amsterdam, Notitie Scheiding kerk en staat, juni 2008 (zie 

www.amsterdam.nl/publish/pages/116277/notitiescheidingkerkenstaatdef.pdf, geraadpleegd op 18 juni 2012). 
1007

 Commissie Hirsch Ballin, Overheid, godsdienst en levensovertuiging. Eindrapport criteria voor 

steunverlening aan kerkgenootschappen en andere genootschappen op geestelijke grondslag, Den Haag: 

Ministerie van Binnenlandse Zaken 1988, p. 60. 
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Daarnaast ziet voormelde commissie een taak voor de overheid weggelegd om ook 

voorwaarden te scheppen voor het godsdienstig en levensbeschouwelijk leven. Dat zou 

blijken uit artikel 22 lid 3 Gw, dat luidt: “Zij [dat is de overheid, TvK] schept voorwaarden 

voor maatschappelijke en culturele ontplooiing en voor vrijetijdsbesteding.” De commissie is 

namelijk van mening dat het godsdienstig en levensbeschouwelijk leven deel uitmaakt van 

maatschappelijke en culturele ontplooiing. De commissie nuanceert dit overigens door erop te 

wijzen dat uit de ontstaansgeschiedenis van artikel 6 en artikel 22 niet blijkt hoe de 

verhouding tussen beide artikelen moet worden gezien en daarnaast juridische werking van 

artikel 22 lid 3 Gw beperkt is; het laat een ruime beleidsmarge aan de wetgevende en 

besturende organen.
1008

 

 

Ten aanzien van het vraagstuk van subsidieverlening aan kerkgenootschappen 

behandelt de commissie een aantal situaties waarbij zij concludeert dat de overheid soms 

subsidies aan kerkgenootschappen dient te verstrekken juist om te voorkomen dat een 

kerkgenootschap in een nadeliger positie komt te verkeren dan een ander kerkgenootschap dat 

een bepaalde (financiële) handicap niet heeft.
1009

 De verantwoordelijkheid voor de 

bekostiging van godsdienstige of levensbeschouwelijke activiteiten blijft primair een 

verantwoordelijkheid van het betreffende kerkgenootschap. De overheid kan in bijzondere 

omstandigheden een complementaire verantwoordelijkheid hebben en een subsidie 

verstrekken ter opheffing van een financieel nadeliger positie waarin een kerkgenootschap 

zich ten opzichte van andere kerkgenootschappen bevindt.
1010

 

 

In dit kader wijst de commissie-Hirsch Ballin op kerkgenootschappen die een 

monumentaal kerkgebouw met de daarbij horende hogere onderhoudslasten bezitten. De 

overheid kan een subsidieverlening in een dergelijke situatie motiveren vanuit het belang van 

zorg voor het cultureel-historisch erfgoed. De hoogte van de subsidie zou zodanig moeten 

zijn, dat deze de financieel nadeliger positie van kerkgenootschappen mét een dergelijk 

monumentaal gebouw ten opzichte van kerkgenootschappen zónder een monumentaal 

gebouw compenseert.
1011

 

Ook wordt het aspect van beveiliging van kerkgebouwen genoemd. Sommige 

kerkgenootschappen, met name de joodse, zijn genoodzaakt extra veiligheidsvoorzieningen te 

treffen tegen terroristische aanslagen. Daarbij staat het grondrecht op vrijheid van belijdenis 

van godsdienst en levensovertuiging op het spel. In die situatie waarbij sprake is van grotere 

veiligheidsrisico’s en de beveiligingskosten de draagkracht van het kerkgenootschap 

overtreffen, acht de commissie steunverlening geïndiceerd.
1012

 De taak van de overheid hoeft 

zich dus niet te beperken tot een passieve rol waarbij zij zich onthoudt van een ongeoorloofde 

inmenging in godsdienstige en levensbeschouwelijke aangelegenheden. In bijzondere 
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 Eindrapport Commissie Hirsch Ballin 1988, p. 60-61. 
1009

 Eindrapport Commissie Hirsch Ballin 1988, p. 52-53. 
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 Eindrapport Commissie Hirsch Ballin 1988, p. 52, 54.  
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 Eindrapport Commissie Hirsch Ballin 1988, p. 53.  
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 Eindrapport Commissie Hirsch Ballin 1988, p. 54.  
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omstandigheden kan de overheid ook een actieve rol hebben om aldus de daadwerkelijke 

uitoefening van het grondrecht mogelijk te maken.
1013

 

 

In relatie tot het beginsel van de scheiding van kerk en staat concludeert de commissie 

dat dit beginsel zich niet verzet tegen steunverlening aan kerkgenootschappen. Daarbij dienen 

twee randvoorwaarden in acht te worden genomen.
1014

 Ten eerste dient de autonomie van het 

kerkgenootschap op zowel institutioneel als geestelijk vlak te worden gerespecteerd: de 

overheid mag zich daarin niet mengen of deze beïnvloeden. Ten tweede dienen 

kerkgenootschappen op gelijke voet te worden behandeld. Zo dient de overheid zich te 

onthouden van maatregelen die een bepaald kerkgenootschap bevoordelen ten koste van 

andere kerkgenootschappen. Deze voorwaarde sluit overigens niet uit dat de overheid aan de 

hand van redelijke en objectieve criteria onderscheid maakt tussen kerkgenootschappen.
1015

 

Dit kan bijvoorbeeld het ledental zijn. Een groter kerkgenootschap kan dan meer subsidie 

ontvangen dan een kleiner kerkgenootschap. 

 

Volgens voormelde commissie betekent bovenstaande conclusie echter niet dat zij 

pleit voor een algemene regeling voor subsidieverlening aan kerkgenootschappen. 

Uitgangspunt moet zijn dan kerkgenootschappen zichzelf bedruipen, bijvoorbeeld door 

middel van bijdragen van de eigen leden. Dat uitgangspunt voorkomt ook dat de overheid in 

het kader van (standaard)controles op verstrekte subsidiegelden zich bemoeit met de interne 

gang van zaken binnen een kerkgenootschap. Dit kan zeer snel leiden tot een ongewenste 

inbreuk op de kerkelijke autonomie en daarmee een schending vormen van het beginsel van 

de scheiding van kerk en staat.
1016

 Zo kan de overheid niet zomaar een kerkgenootschap 

subsidiëren puur omdat sprake is van een kerkgenootschap. Een besluit van de gemeente Urk 

een stuk grond aan een kerkgenootschap te verkopen voor een dusdanig lage prijs dat daarmee 

een voordeel aan dat kerkgenootschap werd verschaft, werd door de Kroon niet in stand 

gelaten.
1017

 

Van Bijsterveld kenschetst de ontwikkeling van het beginsel van scheiding van kerk en staat 

als een van ontvlechting en accommodatie.
1018

 Met de ontvlechting doelt zij erop dat de 

institutionele en financiële banden tussen kerk en staat geleidelijk werden losgemaakt. Een 

voorbeeld hiervan is de afkoop van de traktementsverplichtingen bij de Wet beëindiging 

financiële verhouding Staat en Kerk.
1019

 Met accommodatie doelt zij op de ontwikkeling van 

de verzorgingsstaat, waarbij de rol en het takenpakket van de overheid veranderden. Daarbij 

was een afstemming nodig tussen enerzijds de overheid en anderzijds allerlei 

maatschappelijke organisaties – waaronder de kerken en daaraan gelieerde organisaties – die 

taken op het vlak van bijvoorbeeld zorg en onderwijs uitvoerden.  
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Vanuit het perspectief van de ontvlechting is helder dat het beginsel van de scheiding 

van kerk en staat in principe in de weg staat aan overheidssubsidiëring van 

kerkgenootschappen voor zover het puur religieuze activiteiten betreft. Uitzonderingen zijn 

hierop overigens mogelijk. Indien het in de praktijk aan kerkgenootschappen onmogelijk 

wordt gemaakt om zonder financiële steun godsdienstoefeningen te houden of dat zij in een 

achterstandspositie verkeren ten opzichte van andere kerkgenootschappen, kan subsidiëring 

soms zelfs geboden zijn.
1020

 De overheid moet dan voorwaarden scheppen om het grondrecht 

op godsdienstvrijheid effectief te kunnen uitoefenen.  

 

Daar waar het gaat om subsidiëring van maatschappelijke activiteiten van 

kerkgenootschappen, zoals de instandhouding van bejaardenoorden of onderwijsinstellingen, 

is sprake van een andere context. Het uitsluiten van kerkgenootschappen van subsidies zou in 

het laatste geval vermoedelijk op gespannen voet staan met het non-discriminatiebeginsel. Het 

benaderen van het beginsel van kerk en staat vanuit het perspectief van ontvlechting lijkt dan 

ook te beperkt. Juist bij subsidiëring zou dan moeten worden beoordeeld of de aard van de 

activiteiten subsidie rechtvaardigt. 

 

12.2.3 Tweeluik Religie en publieke domein 

 

In 2009 is het rapport Tweeluik Religie en publieke domein Handvatten voor 

gemeenten verschenen.
1021

 Dit rapport is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse 

Gemeenten en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De reden om dit 

rapport uit te geven was gelegen in de onzekerheid die bij gemeenten bestaat over de manier 

waarop relaties tussen lokale overheden en religie moeten worden vormgegeven. Sommige 

gemeenten willen graag samenwerken met maatschappelijke religieuze organisaties, andere 

gemeenten doen dat categorisch niet. De laatste beroepen zich daarbij op het beginsel van de 

scheiding van kerk en staat, eerstgenoemde zijn terughoudend vanwege een mogelijke 

inbreuk op dat beginsel.
1022

  

 

Voor wat betreft de vraag of subsidieverlening aan religieuze organisaties geoorloofd 

is, geeft het rapport aan dat, mits de doelen legitiem zijn, het juridisch niet bij voorbaat is 

uitgesloten dat activiteiten van religieuze organisaties worden ondersteund, financieel of 

anderszins.
1023

 

Een gemeente moet beoordelen of in een concreet geval de te subsidiëren activiteit gericht is 

op het overbrengen van een overtuiging of op verwezenlijking van neutrale doelen die 

aansluiten bij gemeentelijke belangen, het moet gaan om een publiek doel. Als dat laatste het 

geval is, is subsidieverlening toegestaan. Daarbij moet overigens wel het gelijkheidsbeginsel 

                                                 
1020

 In het kader van steun voor godsdienstoefeningen noemt Hirsch Ballin het voorbeeld van beveiligingskosten 

voor joodse kerkgenootschappen. Verder kan worden gedacht aan de kosten van instandhouding van 

rijksmonumentale kerkgebouwen. 
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in acht worden genomen.
1024

 Het rapport geeft als stelregel dat niet de geloofsovertuiging 

doorslaggevend is, maar de mate waarin de doelen ten behoeve waarvan de subsidie wordt 

verstrekt daadwerkelijk verwezenlijkt kunnen worden.  

Het bij voorbaat uitsluiten van (specifieke) religieuze stromingen van een te verstrekken 

subsidie verdraagt zich niet met het vereiste van religieuze neutraliteit. Evenmin is toelaatbaar 

dat subsidieaanvragen aan religieuze normen worden getoetst of religieuze stromingen 

worden gesubsidieerd vanwege hun religieuze karakter.
1025

 

 

Het rapport noemt drie uitgangspunten die leidend behoren te zijn in contacten van 

gemeenten met religieuze organisaties. Het eerste uitgangspunt is dat het contact niet mag 

leiden tot inhoudelijke bemoeienis of met het geloof of met de interne kerkelijke 

aangelegenheden. Het tweede uitgangspunt is dat de contacten moeten dienen ter 

verwezenlijking van niet-geloofsgebonden overheidsdoelen en het derde uitgangspunt is dat 

de contacten niet mogen leiden tot ongelijke behandeling van religieuze of 

levensbeschouwelijke organisaties.
1026

 

 

Aan de hand van verschillende voorbeelden maakt het rapport duidelijk waar de 

grenzen van subsidiëring bij benadering liggen. Zo is subsidiëring van een christelijke 

organisatie die sportactiviteiten in achterstandswijken organiseert en daarbij wil evangeliseren 

niet toegestaan. Weliswaar is subsidiëring van sportactiviteiten wel mogelijk, maar als het 

vermengd wordt met zending of evangelisatie kan dit niet.
1027

 

Daarentegen zou subsidiëring van een Iftarmaaltijd
1028

 wel mogelijk zijn als daarmee 

gemeentelijke doelen zijn gediend. Ook is het in principe mogelijk dat in een gesubsidieerd 

wijkcentrum een religieuze viering wordt gehouden, mits het gaat om een bescheiden 

tijdsbeslag en voor het overige kan de gemeente laten meewegen of de betreffende organisatie 

ook andere niet-religieuze maatschappelijke activiteiten organiseert.
1029

 

Het rapport maakt ook duidelijk dat gemeenten geen eisen mogen stellen aan het 

personeelsbeleid van religieuze welzijnsorganisaties: het gaat erom dat bepaalde activiteiten 

worden gesubsidieerd die bijdragen aan doelen die de gemeente wil realiseren. Wie die 

activiteiten uitvoert, is daarbij in principe niet van belang.
1030

 

 

Voor wat betreft de grenzen die aan subsidievoorwaarden mogen worden gesteld, 

geeft het rapport aan dat dergelijke voorwaarden niet een verkapte poging mogen zijn om in te 

grijpen in de inhoud van een geloof of geloofsmanifestatie. Omdat niet altijd duidelijk is of 

dat aan de orde is, wordt terughoudendheid geadviseerd.
1031
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Naar mijn mening geeft dit rapport een evenwichtige benadering van de problematiek 

van subsidiëring van religieuze organisaties. Deze is niet verkrampt, in tegenstelling tot de 

wijze waarop sommige overheden met dit vraagstuk omgaan. 

Religieuze organisaties komen hieruit naar voren als organisaties die vanuit hun eigen 

invalshoek een nuttige bijdrage kunnen leveren aan het overheidsbeleid. Voor dergelijke 

activiteiten kan prima subsidie worden verstrekt. De grens is echter ook duidelijk: de overheid 

kan, uitzonderingen daargelaten, in beginsel geen activiteiten subsidiëren die een 

verkondigend karakter hebben, zoals evangelisatie of erediensten. 

 

12.2.4 Jurisprudentie 

 

Er is weinig jurisprudentie over subsidiëring van activiteiten van specifiek 

levensbeschouwelijke of godsdienstige instellingen. De gevonden jurisprudentie is van 

minder recente datum, met uitzondering van de jurisprudentie inzake de SGP.  

Uit de gevonden jurisprudentie blijkt dat de door de commissie-Hirsch Ballin ingenomen 

standpunten inzake subsidiëring van kerkgenootschappen in de jaren tachtig en negentig van 

de twintigste eeuw in lijn waren met een aantal uitspraken van de Afdeling Rechtspraak van 

de Raad van State (Afdeling). Daarin stond de vraag centraal of aan levensbeschouwelijke of 

godsdienstige instellingen subsidie kon worden toegekend dan wel geweigerd. In het 

onderstaande komen enkele belangrijke uitspraken aan de orde waaruit randvoorwaarden 

blijken waarbinnen subsidieverlening aan kerkgenootschappen kan plaatsvinden. 

 

Uit een uitspraak in het geschil tussen de Protestants Christelijke Stichting voor 

Maatschappelijk Werk en Gezinsverzorging en de gemeente Tietjerksteradeel blijkt dat artikel 

6 Gw niet zo ruim mag worden opgevat, als zou de daarin verwoorde vrijheid ook een recht 

op financiële steun van overheidswege inhouden om maatschappelijke activiteiten op 

levensbeschouwelijke of godsdienstige grondslag uit te oefenen.
1032

  

In casu verleende de gemeente wél subsidie aan een instelling voor maatschappelijk werk, 

genaamd Madi. In het bestuur van Madi waren naast de burgerlijke gemeente ook diverse 

kerken en levensbeschouwelijke groeperingen vertegenwoordigd. Ook een aantal 

gereformeerde kerken nam in Madi deel. Juist door middel van samenwerking binnen Madi 

werd beoogd de kwaliteit en doelmatigheid van het (maatschappelijk) werk te verbeteren. 

De Afdeling overwoog dat het weliswaar kan zijn dat de specifiek gereformeerde inbreng 

binnen Madi geringer is dan bij de Stichting, maar de Stichting heeft niet aannemelijk 

gemaakt dat die gereformeerde inbreng niet tot zijn recht zou komen binnen de mogelijkheden 

van het samenwerkingsverband en evenmin had de Stichting aannemelijk gemaakt dat het 

door Madi verrichte maatschappelijk werk onvoldoende beantwoordde aan de behoeften bij 

de bevolking. 

Expliciet overweegt de Afdeling hierbij dat artikel 6 Gw – evenals artikel 9 EVRM en artikel 

18 IVBPR – géén financiële aanspraken jegens de overheid in het leven roept. Dit 

grondwetsartikel behelst het recht op vrijheid van eenieder om zonder overheidsinmenging de 

godsdienst of levensovertuiging te belijden en uit te dragen. 
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Ook een beroep van de Stichting op het gelijkheidsbeginsel wordt niet gehonoreerd. De 

Afdeling overweegt dat Madi, anders dan de Stichting, een overkoepelend karakter heeft, 

waardoor geen sprake is van gelijke gevallen. 

 

Los van het bovenstaande verhoudt een categoriaal verbod op het verstrekken van 

subsidies aan kerkgenootschappen en andere instellingen op levensbeschouwelijke of 

godsdienstige grondslag zich niet met artikel 1 Gw. Daarin is immers bepaald dat gelijke 

gevallen gelijk behandeld worden. Het maken van onderscheid wegens onder meer godsdienst 

of levensovertuiging is niet toegestaan. In een uitspraak van de Afdeling is inzake de vraag of 

subsidie moest worden toegekend aan instellingen op godsdienstige of levensbeschouwelijke 

grondslag en daarbij door de betrokken lagere overheid een dergelijk onderscheid werd 

gemaakt, ook beslist dat een dergelijk onderscheid niet is geoorloofd.
1033

 Het betrof een 

geschil tussen de Stichting Gereformeerde Jeugdcentrale Hellevoetsluis en de gemeente 

Hellevoetsluis, waarbij de Stichting beroep had aangetekend tegen de weigering van de 

gemeente Hellevoetsluis om haar subsidie toe te kennen ten behoeve van haar 

jeugdwerkactiviteiten.
1034

 Als reden voerde de gemeente Hellevoetsluis daarvoor aan dat  

 

“activiteiten die vanuit een levensbeschouwelijke/kerkelijke optiek worden 

georganiseerd niet voor subsidie in aanmerking komen. Blijkt uit de subsidieaanvraag 

dat er een nauwe relatie bestaat tussen de aanvragende instelling, door doelstelling 

en/of bestuurssamenstelling, en een levensbeschouwelijke of kerkelijke organisatie, 

dan wordt deze aanvraag niet gehonoreerd”.  

 

Puur het gegeven dat de activiteiten vanuit een godsdienstige of levensbeschouwelijke 

achtergrond werden georganiseerd, was dus reden voor afwijzing van het subsidieverzoek. 

Aan een meer inhoudelijke beoordeling van de activiteiten, bijvoorbeeld of de aard en inhoud 

daarvan op een lijn kunnen worden gesteld met activiteiten die door andere niet-godsdienstige 

of niet-levensbeschouwelijke instellingen worden georganiseerd of juist uitsluitend of mede 

zijn gericht op werving en/of toerusting met betrekking tot een bepaalde levensbeschouwing 

of godsdienst, kwam de gemeente Hellevoetsluis niet toe.  

Dit beleid is in strijd met artikel 1 Gw. De Afdeling oordeelde dat sprake was een ongelijke 

behandeling van gelijke gevallen, gebaseerd op discriminatie naar godsdienst en 

levensovertuiging.  

 

Daarnaast blijkt uit deze uitspraak dat voor de vraag of een instelling voor subsidie in 

aanmerking komt, de overheid de activiteiten van die instelling moet beoordelen en niet alleen 

mag afgaan op de levensbeschouwelijke of godsdienstige achtergrond van een instelling. Als 

de aard en inhoud van de activiteiten voor subsidie in aanmerking komen, zal de overheid in 

beginsel subsidie niet kunnen weigeren.
1035
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In de uitspraak inzake de Stichting Hervormde Jeugdraad Hoogblokland versus de 

gemeente Giessenlanden is daarbij wel een randvoorwaarde geformuleerd.
1036

 In deze 

procedure had de Stichting subsidie aangevraagd voor niet specifiek godsdienstig jeugdwerk, 

zoals clubwerk en een zomerkampweek. Deze activiteiten waren voor iedereen toegankelijk. 

Blijkens de statuten van de Stichting beoogt zij middels haar activiteiten uitsluitend 

godsdienstige vorming. Volgens de Afdeling verschillen de aard en inhoud van de activiteiten 

van de Stichting met maatschappelijk, sociaal-cultureel en welzijnswerk, juist vanwege het 

oogmerk van godsdienstige vorming, ook al vertonen zij uiterlijk gelijkenis met 

maatschappelijk, sociaal-cultureel en welzijnswerk. Er is dan ook geen sprake van een 

ongeoorloofd onderscheid in de zin van artikel 1 Gw en bovendien is terughoudendheid van 

de overheid bij subsidieverlening aan organisaties die het oogmerk hebben bepaalde 

overtuigingen te verspreiden, gepast.  

 

In een andere situatie maakte de overheid, in casu de gemeente Putten, onderscheid 

tussen humanistisch vormingsonderwijs en godsdienstig onderwijs door wél subsidie te 

verstrekken ten behoeve van godsdienstig onderwijs, maar subsidie voor levensbeschouwelijk 

onderwijs uitgaande van het Humanistisch Verbond te weigeren. De Afdeling achtte deze 

handelwijze ontoelaatbaar, vanwege strijd met artikel 1 Gw.
1037

  

 

12.2.5 Subsidiëring organisaties met van overheid afwijkend eigen beleid 

 

In de jurisprudentie betreffende de subsidiëring van de SGP kwamen veel 

rechtsvragen aan de orde. Een van die vragen die in het kader van deze bespreking ook voor 

kerkgenootschappen van belang kan zijn, is of de Nederlandse overheid op basis van een 

verdragsverplichting gehouden is subsidies te weigeren aan bepaalde organisaties. Het gaat 

dan om organisaties die een beleid voeren of activiteiten ondernemen die de overheid juist 

moet ontmoedigen of zelfs uitbannen uit hoofde van die verdragsverplichting. 

 

Mag de overheid aan bijvoorbeeld kerkgenootschappen die bepaalde door de overheid 

gewenste activiteiten ondernemen en, gelet op de aard van die activiteiten, in beginsel voor 

subsidie in aanmerking zouden komen, toch weigeren een subsidie te verstrekken om de 

enkele reden dat de overheid andere activiteiten of beleid van die potentiële subsidieontvanger 

moet ontmoedigen? 

Denkbaar is dat kerkgenootschappen op andere terreinen activiteiten ondernemen of een 

beleid voeren dat door de Staat ongewenst wordt geacht en waarbij de Staat zich bovendien 

heeft verplicht dergelijke activiteiten of dergelijk beleid actief tegen te gaan. 

Zo zijn er meerdere kerkgenootschappen die uitsluitend mannen toelaten tot de kerkelijke 

ambten. Ook zijn er tal van kerkelijke en andere religieuze organisaties die gesubsidieerde 

activiteiten van maatschappelijk, sociaal-cultureel of welzijnswerk ondernemen. Mag een 

overheid dan eisen dat de betreffende religieuze organisatie zijn personeelsbeleid aanpast en 
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bijvoorbeeld geen eisen meer mag stellen aan sollicitanten op het vlak van bijvoorbeeld 

religieuze overtuiging? 

 

In 2008 speelde een kwestie in Amsterdam waarbij het jongerenwerk in stadsdeel De 

Baarsjes werd gegund aan Youth for Christ.
1038

 Deze organisatie neemt in beginsel echter 

alleen christelijk personeel aan. Op 18 november 2009 nam de Amsterdamse gemeenteraad 

een motie aan waarin aan het college van burgemeester en wethouders werd gevraagd alleen 

organisaties in te huren die geen eisen stellen aan onder andere de religieuze overtuiging van 

hun personeel. Het college van burgemeester en wethouders achtte de motie discriminatoir, 

omdat het gevraagde beleid organisaties zou uitsluiten van subsidie- of contractuele relaties 

vanwege hun personeelsbeleid.
1039

 Daarnaast werd aangegeven dat aan de producten of 

activiteiten wel eisen kunnen worden gesteld in de zin dat die waarden- of geloofsneutraal 

zijn. De CGB adviseert dat van dergelijke organisaties wordt verlangd dat zij zich qua 

wervings- en selectiebeleid houden aan de gelijkebehandelingswetgeving. De eisen die de 

gemeenteraad wilde stellen aan de subsidieverlening vallen buiten de reikwijdte van de 

AWGB.
1040

 Youth for Christ stopt uiteindelijk met het betreffende jongerenwerk, omdat het 

stadsdeel West besloten had dat ook niet-christelijk personeel moest worden aangenomen. 

Naar aanleiding van Kamervragen hieromtrent antwoordde de minister dat een gemeente een 

religieuze instelling niet van subsidie mag uitsluiten: dat zou namelijk in strijd zijn met artikel 

1 Gw. Wel moet de organisatie blijven binnen de grenzen van de AWGB.
1041

 Dat houdt mijns 

inziens in dat het maken van onderscheid niet altijd verboden is; voor Youth for Christ zou dit 

inhouden dat zij onderscheid mag maken, mits daarbij de criteria die in artikel 5 lid 2 AWGB 

worden genoemd in acht worden genomen. 

Broeksteeg concludeert dat het beginsel van de scheiding van kerk en staat zich niet verzet 

tegen overheidssteun aan maatschappelijk werk dat wordt uitgevoerd door religieuze 

organisaties, ook al voeren die een eigen personeelsbeleid. Tot op zekere hoogte acht hij die 

overheidssteun zelfs wenselijk. Daarbij telt het resultaat en niet de inspiratie vanwaaruit wordt 

gewerkt. De grens ligt bij evangeliseren: dat is niet toegestaan.
1042

 

 

Wat de SGP betreft, speelde een vergelijkbaar probleem, zij het vanuit een andere 

juridische invalshoek. Ook de SGP voerde een beleid dat niet correspondeerde met het 

overheidsbeleid en bovendien had de overheid de plicht op grond van artikel 7 sub c VN-

Vrouwenverdrag “alle passende maatregelen te nemen” om discriminatie van vrouwen uit te 

bannen, waaronder de garantie tot uitbanning van “elk stereotype opvatting van de rol van 

mannen en vrouwen in onderwijs en vorming”.
1043

 Verder wordt het recht gegarandeerd op 
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onder meer advies en dienstverlening op het gebied van geboortenregeling.
1044

 Het is 

voorstelbaar dat orthodoxe kerkgenootschappen opvattingen huldigen die vanuit het 

perspectief van het VN-Vrouwenverdrag als ‘stereotype’ worden gekwalificeerd. Ook 

dienstverlening op het vlak van geboorteregeling is bijvoorbeeld bij de RKK een heikel punt. 

De vraag is dan of de overheid bijvoorbeeld onderwijsinstellingen of maatschappelijk werk 

van dergelijke kerkgenootschappen kan subsidiëren. De overheid zou dan als extra 

voorwaarde op grond van haar verdragsverplichtingen de eis van gelijke behandeling van 

mannen en vrouwen moeten stellen.  

 

In casu is een uitspraak van de Afdeling betreffende de subsidiëring van de SGP voor 

beantwoording van deze vraag van belang. De uitspraken die de burgerlijke rechter in de 

procedures tussen de Stichting Proefprocessenfonds Clara Wichmann (SPCW) en negen 

mede-eiseressen versus de Staat der Nederlanden heeft gedaan, worden niet besproken.
1045

 Zij 

raken namelijk niet rechtstreeks aan de in dit hoofdstuk aan de orde zijnde problematiek.  

 

Naar aanleiding van een vonnis van de Rechtbank Den Haag in bovenvermelde civiele 

procedure heeft de minister bij besluit van 20 december 2005 de subsidieaanvraag van de 

SGP voor het jaar 2006 afgewezen.
1046

 Na de bezwaar- en beroepsprocedure, beide met 

negatief resultaat voor de SGP, te hebben doorlopen, stelde SGP hoger beroep in bij de 

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Bij uitspraak van 5 december 2007 

oordeelde de Afdeling dat het hoger beroep van de SGP gegrond was.
1047

 

Uit de totstandkomingsgeschiedenis van het VN-Vrouwenverdrag leidt de Afdeling af dat 

artikel 7 sub c VN-Vrouwenverdrag uitsluitend betrekking heeft op niet-overheidsorganisaties 

en op verenigingen op het gebied van het openbare en politieke leven. Dat impliceert niet dat 

dergelijke organisaties en die verenigingen zich moeten openstellen voor vrouwen op gelijke 

voet als voor mannen. Dan zou worden voorbijgegaan aan fundamentele rechten en vrijheden 

van die organisaties. 

De Afdeling overweegt expliciet dat bij andere organisaties en verenigingen – die dus niet op 

het vlak van het openbare en politieke leven actief zijn – de rechten en vrijheden die hen op 

grond van verdragen toekomen voorrang hebben.
1048

 Daarbij hebben de nationale autoriteiten 

een discretionaire bevoegdheid om de verdragsverplichting die de overheid noopt maatregelen 

te treffen om deelname van vrouwen aan dergelijke organisaties te verzekeren af te wegen 

tegen andere rechten en belangen. De wetgever mag artikel 7 sub c VN-Vrouwenverdrag naar 

het oordeel van de Afdeling dus afwegen tegen een fundamenteel grondrecht als de vrijheid 

van vereniging en godsdienst die juist voor de politieke pluriformiteit relevant is.  
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Op 20 december 2007 heeft het Gerechtshof Den Haag in hoger beroep het vonnis van 

de Rechtbank Den Haag van 7 september 2005 vernietigd.
1049

 Het hof overweegt eerst dat het 

onthouden van passief kiesrecht aan vrouwen door een politieke partij niet wordt beschermd 

door het grondrecht op godsdienstvrijheid. Het betreft namelijk geen rechtstreekse 

uitdrukking van de geloofsovertuiging. Voor zover met het dwingen van de SGP om vrouwen 

niet uit te sluiten van passief kiesrecht toch sprake zou zijn van inbreuk op het recht op 

godsdienstvrijheid raakt dit niet de kern maar de buitenste schil van dit grondrecht.
1050

 

Ten aanzien van de door de SGP gestelde inbreuk op het recht van vrijheid van vereniging 

overweegt het hof dat dit alleen één aspect van de ideologische grondslag betreft, namelijk dat 

aan vrouwen het passief kiesrecht niet toekomt. Voor het overige kan de SGP echter zelf de 

samenstelling van haar kandidatenlijsten bepalen alsook welke standpunten de kandidaten bij 

afvaardiging kunnen uitdragen.
1051

 Vervolgens weegt het hof de handhaving van het non-

discriminatiebeginsel zoals gecodificeerd in diverse verdragen en de Grondwet af tegen onder 

meer het grondrecht op godsdienstvrijheid. Daarbij overweegt het hof eerst dat het 

discriminatieverbod in diverse verdragen en de Grondwet dusdanig is geformuleerd, dat 

daarop door de verdragsstaten geen beperkingen mogen worden aangebracht. Ook hecht het 

hof belang aan het gegeven dat de discriminatie van vrouwen bij de SGP anders dan bij 

bijvoorbeeld gezelligheidsverenigingen zich afspeelt in het democratische rechtsbestel, 

waardoor de democratische rechtsstaat op fundamentele wijze wordt aangetast. 

Vertegenwoordigende organen worden op deze wijze immers ten dele samengesteld op basis 

van schending van het discriminatieverbod. Daartegenover staat dat het recht op 

godsdienstvrijheid slechts in de buitenste schil wordt aangetast, de vrijheid van vereniging 

slechts op één aspect, terwijl het voor het overige in de kern onaangetast blijft. Aldus moet het 

discriminatieverbod het zwaarst wegen. Dat houdt in dat de Staat maatregelen moet nemen 

die ertoe leiden dat de SGP passief kiesrecht toekent aan vrouwen. Het moet dan gaan om 

maatregelen die én effectief zijn én het minste inbreuk maken op de grondrechten van de 

SGP. Het hof spreekt zich voor het overige niet uit over welke maatregel dit zou moeten zijn, 

omdat dit aan de wetgever is.
1052

  

 

Het tegen dit arrest ingestelde cassatieberoep werd door de Hoge Raad verworpen.
1053

 

Daarbij overwoog de Hoge Raad dat het discriminatieverbod, zoals ook in artikel 7 VN-

Vrouwenverdrag is vastgelegd, zwaarder weegt dan de andere grondrechten die in het geding 

zijn voor zover het gaat om toelating tot de kandidaatstelling van vrouwen bij politieke 

partijen en gebruikmaking van hun passief kiesrecht. De Staat heeft op dit vlak geen 

beleidsvrijheid. Het is echter niet aan de rechter om de Staat te gebieden specifieke 

maatregelen te treffen, zoals stopzetting van de subsidie. De tegen dit arrest ingediende klacht 

bij het EHRM is op 12 juli 2012 niet-ontvankelijk verklaard.
1054
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De vraag doet zich voor of het door de civiele rechter gehanteerde toetsingskader juist 

is. De artikelen 9, 10 en 11 EVRM worden geplaatst tegenover artikel 7c VN-

Vrouwenverdrag.  

 

Schutgens en Sillen betogen in hun noot bij deze uitspraak dat de door de Afdeling 

aangehaalde arresten van het EHRM zien op een partijverbod.
1055

 Bij een partijverbod toetst 

het EHRM streng. De overheid grijpt immers in in de interne organisatie van een politieke 

partij en dat is slechts bij uitzondering toegestaan. In de klassieke opvatting betreffen de 

grondrechten immers een onthouding van overheidsoptreden. Dat is ook het geval bij de van 

belang zijnde rechten en vrijheden in het EVRM. In de zaak van de SGP is dat anders. 

Subsidieverlening betreft een positieve verplichting. Bij stopzetting van die subsidie kan de 

politieke vereniging als zodanig blijven voortbestaan. Wel zou dan sprake zijn van ongelijke 

behandeling in vergelijking met andere partijen. Ongelijke behandeling is onder 

omstandigheden toelaatbaar indien daarvoor voldoende rechtvaardiging bestaat. In de visie 

van Schutgens en Sillen is een stopzetting van de subsidie toelaatbaar. 

 

Hiertegenover staat de visie van Kortmann die een ander vertrekpunt kiest.
1056

 Zijn 

redenering houdt in dat de WSPP sekseneutraal is en dat SGP-vrouwen er zelf voor hebben 

gekozen af te zien van het volwaardig lidmaatschap van die partij. Daarbij doen zij afstand 

van bepaalde grondrechten, maar dat komt veelvuldig ook op andere terreinen voor, 

bijvoorbeeld in het bijzonder onderwijs. Aldus worden zij niet gediscrimineerd. 

Subsidieverlening aan de SGP is derhalve geen staatssteun aan vrouwendiscriminatie. 

 

Vermeulen wijst erop dat de Hoge Raad stelt dat de SGP inbreuk maakt op aanspraken 

op gelijk kiesrecht.
1057

 Die aanspraken zijn echter bedoeld voor de verticale relatie jegens de 

Staat: dit roept de vraag op of die aanspraken tevens van toepassing kunnen zijn op 

horizontale relaties tussen kiezers en politieke partijen. Ook wijst hij erop dat de Hoge Raad 

geen acht slaat op het gegeven dat wetten en verdragen (waaronder dus het VN-

Vrouwenverdrag, TvK) slechts toepassing mogen vinden binnen de grenzen die het recht op 

vrijheid van godsdienst en vereniging – immers evenzeer gegarandeerd in wetten en 

verdragen – hieraan stelt. 

Ook benoemt Vermeulen de kritiek op het uitgangspunt dat de Hoge Raad hanteert, namelijk 

een abstracte hiërarchie waarbij aanspraken op gelijk kiesrecht – waaronder kennelijk ook 

worden verstaan de aanspraken van vrouwen om op kandidatenlijsten te staan – voorrang 

hebben op aanspraken van politieke partijen op vrijheid van godsdienst, van meningsuiting en 

van vereniging om op basis van de politiek-religieuze grondslag te bepalen wie de politieke 

partij in het parlement mag vertegenwoordigen. Daarbij is ook relevant dat vrouwen buiten de 

SGP om alle mogelijkheden hebben om zich via politieke partijen kandidaat te stellen.
1058

 

Van der Ploeg geeft in zijn afscheidsrede blijk van zijn verontrusting over de uitspraak van 

het EHRM: het EHRM lijkt namelijk het gelijkheidsbeginsel voorrang te geven blijkens zijn 
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overweging dat gelijkheid van seksen heden ten dage een hoofddoel van de staten is die bij de 

Raad van Europa zijn aangesloten. Daar komt naar het oordeel van het EHRM bij dat de 

bevordering van de gelijkheid van seksen op dit moment de Staat verhindert om subsidie te 

verlenen aan organisaties waarin vrouwen worden achtergesteld. 

Van der Ploeg meent dat het EHRM hierin verder gaat dan het als rechterlijk college had 

moeten gaan: zo lijkt het EHRM voorbij te gaan aan de beoordelingsruimte die aan Staten ter 

zake toch zou moeten toekomen. In retorische zin stelt hij de vraag of een afweging van de 

vrijheid van godsdienst en van het recht op gelijke behandeling nog mogelijk is en of hier 

pluraliteit bevorderd wordt of dat het toch erom gaat extra steun te geven aan de meerderheid 

in plaats van bescherming van de minderheid.
1059

  

Uit bovenstaande uitspraken blijkt dat de overheid bij subsidieverlening aan organisaties en 

verenigingen ook door haarzelf aangegane verdragsrechtelijke verplichtingen strekkende tot 

handhaving of bevordering en ontwikkeling van bepaalde grondrechten moet betrekken. 

Onder omstandigheden kan dit inhouden dat de overheid aan subsidies de verplichting 

verbindt dat de subsidieontvanger bijvoorbeeld niet mag discrimineren en diens beleid en 

activiteiten, ook al betreffen die niet specifiek de te subsidiëren activiteit, aanpast aan de eisen 

van de overheid.  

Religieuze organisaties, waaronder kerkgenootschappen, zouden dan van subsidies in het 

algemeen kunnen zijn buitengesloten om de enkele reden dat de overheid op grond van 

bijvoorbeeld een verdragsverplichting genoodzaakt is activiteiten en beleid dat door de 

potentiële subsidieontvanger wordt ondernomen en gevoerd, tegen te gaan of uit te bannen.  

Mijns inziens is dat geen goede ontwikkeling: de activiteiten waarvoor subsidie is 

aangevraagd, zouden bij de beoordeling van de aanvraag centraal moeten staan. Die moeten – 

zoals hierboven ook al is geschetst in het rapport Tweeluik – bijdragen aan de verwezenlijking 

van neutrale doelen en aansluiten bij het overheidsbeleid. Het stellen van allerhande eisen die 

betrekking hebben op de interne organisatie van de subsidieaanvrager zonder dat zij voor de 

te subsidiëren activiteit noodzakelijk zijn, lijkt mij een te vergaande inbreuk op het recht van 

vrijheid van vereniging en godsdienst. Het schuurt ook met de taak van de Staat om 

pluriformiteit in de samenleving te bevorderen en aan religieuze minderheden ruimte te 

bieden in het publieke domein. Zo is het mijns inziens niet juist als de overheid eisen stelt ten 

aanzien van het wervings- en selectiebeleid van personeel van religieuze organisaties als het 

gaat om bijvoorbeeld de loyaliteit die de religieuze organisatie van haar personeel verlangt op 

religieus vlak, zoals de aanwezigheid van een bepaalde geloofsovertuiging of 

kerklidmaatschap. Eisen die de overheid mijns inziens wel kan stellen zijn neutrale eisen ten 

aanzien van opleiding of bekwaamheid. Hierbij kan worden gedacht aan vereisten ten aanzien 

van bepaalde vaardigheden en diploma’s die voor een goede vervulling van de 

werkzaamheden en de veiligheid nodig zijn of de eis dat in te subsidiëren jeugd- en 

jongerenwerk het personeel van de religieuze organisatie moet beschikken over een verklaring 

omtrent het gedrag.  
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12.3 De wettelijke subsidieregeling 

 

12.3.1 Achtergronden 

 

In het recente verleden bestond er nog geen algemene wettelijke regeling voor 

subsidies. Regelgeving op dit vlak werd indertijd ook niet nodig geacht, omdat volgens de 

toen heersende leer juridische normering van subsidies niet nodig was. Het legaliteitsbeginsel 

zou namelijk niet voor subsidies gelden.
1060

 

De wetgever heeft uiteindelijk besloten een algemene regeling te maken voor subsidies. Deze 

algemene regeling is als titel 4.2 – zijnde onderdeel van de derde tranche – van de Algemene 

wet bestuursrecht op 1 januari 1998 ingevoerd.
1061

 Daarbij had de wetgever drie doelen voor 

ogen.  

De eerste doelstelling betrof de harmonisatie van de vaak verbrokkelde regelgeving op 

uiteenlopende terreinen. Zo kwam het bijvoorbeeld voor dat op een bepaald beleidsterrein 

subsidies aanvankelijk incidenteel en later structureel werden verstrekt. Daarvoor werden dan 

– vaak ad hoc – beleidsregels ontworpen. Dit kon per overheidsinstantie en per beleidsterrein 

behoorlijk verschillen. Vaak ontbrak een wettelijke grondslag en waren de regelingen 

onvolledig. 

Daarbij komt dat het subsidiebegrip moeilijk te definiëren was. Daarvoor waren – en zijn 

deels nog – drie redenen. Ten eerste is het moeizaam om het subsidiebegrip goed te 

onderscheiden van andere financiële overdrachten door de overheid. Ten tweede komt het in 

zeer veel vormen voor en ten derde wordt soms op een versluierde wijze gesubsidieerd.
1062

 Al 

met al achtte de wetgever het noodzakelijk om de gebruikte terminologie te standaardiseren, 

de procedures omtrent de verlening en verstrekking van subsidies te stroomlijnen en subsidies 

van een wettelijke grondslag te voorzien.
1063

 

De tweede doelstelling was de codificatie van regels die in de jurisprudentie waren ontstaan. 

Juist omdat regelmatig sprake was van afwezige of onvolledige regelgeving, waren in de 

jurisprudentie hieromtrent leerstukken ontwikkeld. De wetgever wenste elementen daaruit te 

codificeren ter bevordering van de eenheid en kenbaarheid van het subsidierecht. 

De derde doelstelling was een financiële. Na onder meer het debacle van de RSV-

steunverlening en de daaruit voortkomende parlementaire enquête wenste de wetgever 

controle te verkrijgen over het subsidiebedrag dat maximaal zou worden uitgekeerd. De 

wetgever wilde daarom maatregelen tegen de zogenoemde ‘open einde’-subsidies.
1064

  

 

12.3.2 Structuur subsidietitel 
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Vanwege de gelaagde structuur van de Awb staan niet alleen in titel 4.2 maar ook 

elders in de Awb bepalingen die van toepassing zijn op subsidies. Het gaat hierbij om meer 

algemene regelingen, zoals het besluitbegrip, algemene beginselen van behoorlijk bestuur en 

de regeling van bezwaar en beroep. 

 

De subsidietitel bestaat uit acht afdelingen die achtereenvolgens als onderwerpen 

hebben inleidende bepalingen, subsidieplafond, subsidieverlening, verplichtingen van de 

subsidieontvanger, subsidievaststelling, intrekking en wijziging, betaling en terugvordering, 

en ten slotte per boekjaar verstrekte subsidies aan rechtspersonen. De laatste afdeling is op 

zijn beurt verdeeld in vijf paragrafen die achtereenvolgens inleidende bepalingen, de 

aanvraag, subsidieverlening en verplichtingen van de subsidieontvanger als onderwerp 

hebben.  

 

In het verleden werd regelmatig gewerkt met de rechtsvorm van de overeenkomst. Het 

betreffende subsidieverstrekkende bestuursorgaan en de subsidieontvangende organisatie 

legden in de vorm van een overeenkomst vast de verplichting van de subsidieverstrekker om 

een subsidie uit te betalen en de verplichting van de subsidieontvanger om de door de 

subsidieverstrekker gewenste activiteiten te ondernemen. Met de invoering van de 

subsidietitel in de Awb is de verstrekking van subsidies een zaak van bijna louter publiekrecht 

geworden. Zo staat tegen besluiten betreffende subsidies de weg van bezwaar en beroep open 

op grond van de Awb. Overigens is het nog steeds mogelijk om subsidieovereenkomsten te 

sluiten: artikel 4:36 Awb expliciteert deze mogelijkheid. 

 

12.3.3 Tweefasenstructuur 

 

De subsidietitel kent als basisprocedure voor subsidies twee fasen.
1065

 De eerste fase 

mondt uit in een beschikking waarbij de subsidie wordt verleend. Met deze subsidieverlening 

vangt de subsidierelatie aan. Deze beschikking wordt in de regel voorafgaand of nog voor de 

voltooiing van de te subsidiëren activiteiten afgegeven. Deze subsidieverlening schept voor de 

subsidieontvanger rechtszekerheid. Indien de subsidieontvanger zich aan de in de 

subsidieverlening gestelde voorwaarden houdt, heeft hij de garantie dat hij de bij de 

subsidieverlening toegezegde subsidie zal ontvangen.
1066

 Er worden bij de subsidieverlening 

in beginsel nog geen gelden uitbetaald. Wel kunnen bij de subsidieverlening voorschotten 

worden toegekend en uitgekeerd. Vaak staat ook nog niet vast hoeveel de subsidie uiteindelijk 

zal bedragen. De tweede fase betreft de vaststellingsbeschikking: dit is een tweede 

beschikking waarbij wordt vastgesteld of aan de bij de subsidieverlening gestelde 

voorwaarden is voldaan en wordt tevens het uiteindelijke subsidiebedrag vastgesteld. Daarbij 

geldt de subsidieverlening en het eventueel daarin vermelde subsidiebedrag als 

uitgangspunt.
1067

 Meestentijds zal de vaststellingsbeschikking worden afgegeven nadat de te 
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subsidiëren activiteit is verricht. Dan pas kan worden gecontroleerd of de subsidieontvanger 

heeft voldaan aan de gestelde voorwaarden. Indien de subsidieontvanger niet aan die 

voorwaarden heeft voldaan, kan als sanctie het subsidiebedrag lager of zelfs op nihil worden 

vastgesteld. De vaststellingsbeschikking schept een onvoorwaardelijke verbintenis tot betaling 

van het in die beschikking vermelde subsidiebedrag. Na betaling daarvan eindigt de 

subsidierelatie.
1068

 

 

12.3.4 Definitie subsidie 

 

De wetgever wilde door middel van een definitie helderheid scheppen over het begrip 

subsidie. In het hieronder weergegeven artikel 4:21 lid 1 Awb is een definitie gegeven. In het 

tweede lid staan enkele uitzonderingen vermeld: 

 

“1. Onder subsidie wordt verstaan: de aanspraak op financiële middelen, door een 

bestuursorgaan verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, 

anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten.” 

 

In lid 1 wordt een materiële definitie van het subsidiebegrip gegeven: voor 

beantwoording van de vraag of de bepalingen uit de subsidietitel van toepassing zijn, maakt 

de gegeven benaming, bijvoorbeeld uitkering, bijdrage of verstrekking, dus niets uit.
1069

 Bij 

de beoordeling van de vraag of sprake is van een subsidie is doorslaggevend of is voldaan aan 

de vier elementen van de begripsomschrijving.
1070

 Indien daarvan sprake is, is de subsidietitel 

van de Awb van toepassing, ook al lijkt sprake van een situatie waarop de Awb niet van 

toepassing is.
1071

 

 

De vier elementen van de begripsomschrijving zijn achtereenvolgens: 1) de aanspraak 

op financiële middelen; 2) door een bestuursorgaan verstrekt; 3) met het oog op bepaalde 

activiteiten; 4) anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of 

diensten.  

 

Met name het derde element is in het kader van dit onderzoek relevant: dit betreft het 

oogmerk van bepaalde activiteiten. Hiermee heeft de wetgever willen uitdrukken dat de 

subsidieverstrekking gebonden is en dient ter stimulering van bepaald gedrag of juist een 

nalaten daarvan.
1072

 Verstrekkingen die niet zien op bepaalde activiteiten, maar bijvoorbeeld 

een inkomensvoorziening betreffen, zoals socialeverzekerings- en bijstandsuitkeringen vallen 

daardoor buiten het subsidiebegrip.
1073
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12.4 Subsidieverplichtingen  

 

12.4.1 Inleiding 

 

Kerkgenootschappen bezitten rechtspersoonlijkheid. In beginsel kunnen zij – op 

gelijke voet als andere rechtssubjecten – aan het maatschappelijk (rechts)verkeer deelnemen 

en aanspraak maken op subsidies. Die subsidies kunnen in beginsel alleen verkregen worden 

indien het gaat om activiteiten die niet uitsluitend zijn gericht op godsdienstige vorming en 

overigens ook passen in het overheidsbeleid ter zake.
1074

 Hierbij kan worden gedacht aan 

vormen van maatschappelijk, sociaal-cultureel en welzijnswerk. Godsdienstige activiteiten 

zoals erediensten komen in beginsel niet voor subsidie in aanmerking, tenzij sprake is van een 

achterstandspositie van het kerkgenootschap ten opzichte van andere kerkgenootschappen of 

als de uitoefening van het recht op belijdenis van de godsdienst of levensbeschouwing zonder 

subsidieverlening illusoir zou zijn. 

 

De vraag doet zich voor of de overheid aan de verlening van subsidies dusdanige 

voorwaarden mag verbinden, dat die inbreuk maken op de in artikel 2:2 BW aan 

kerkgenootschappen gegarandeerde vrijheid van organisatie en bestuur of anderszins inbreuk 

maken op het in artikel 6 Gw geformuleerde recht op vrijheid van belijdenis van godsdienst 

en levensbeschouwing. 

 

In het onderstaande wordt bezien in hoeverre de overheid voorwaarden mag verbinden 

aan het verlenen van subsidies aan kerkgenootschappen. In dat kader wordt eerst stilgestaan 

bij het fenomeen van de subsidieverplichting in de rechtsstaat. Ten tweede wordt aandacht 

besteed aan de soorten subsidieverplichtingen en de wettelijke grondslagen waarop de 

mogelijkheid om verplichtingen aan subsidies te verbinden is gebaseerd. Vervolgens wordt de 

mate van sturing door middel van subsidieverplichtingen bezien. Ten derde komen de grenzen 

aan de orde waarbinnen subsidieverplichtingen toelaatbaar zijn. Hierbij spelen de algemene 

beginselen van behoorlijk bestuur een rol, alsmede een aantal in de literatuur ontwikkelde 

criteria.  

Daarna komt een parallel met de Wet Subsidiëring Politiek Partijen aan de orde: hiervoor is 

gekozen, omdat deze wet is bedoeld voor politieke partijen die – evenals kerkgenootschappen 

– bij uitstek drager zijn van een grondrecht en waarbij dus ook het spanningsveld aanwezig is 

tussen de uitoefening van dat grondrecht en de voorwaarden die de overheid aan een subsidie 

mag verbinden. Daarna wordt aangegeven welke verplichtingen ten aanzien van 

kerkgenootschappen toelaatbaar zijn. Er wordt afgesloten met een conclusie.  

 

12.4.2 Subsidieverplichtingen binnen de rechtsstaat 

 

Bij subsidieverlening is een eerste aspect het uitgangspunt van vrijwilligheid. De 

aanvrager en de overheid gaan op die basis een subsidierelatie met elkaar aan. De aanvrager 

heeft formeel de keus om de te subsidiëren activiteit niet te verrichten of niet aan die 

                                                 
1074

 Zie ook paragraaf 12.2. 



329 

 

verplichtingen te voldoen, bijvoorbeeld als de door de overheid gestelde verplichtingen hem 

niet aanstaan. De sanctie van de overheid daarop zal zijn dat de subsidie wordt verminderd of 

in het geheel niet wordt uitgekeerd.  

 

Het is echter niet zo dat bij subsidieverlening sprake is van een vorm van vrijgevigheid 

waarbij de overheid als gevende partij naar believen verplichtingen kan verbinden aan de 

subsidie. 

Rechtsstatelijk bezien moet de overheid bij het stellen van subsidieverplichtingen zich 

rekenschap geven van de belangen van de subsidieontvanger. De overheid is in het geval van 

een concreet subsidieverzoek verplicht de belangen van de aanvrager behoorlijk af te 

wegen.
1075

 Onder die belangen vallen ook de grondrechten van de aanvrager. 

Het tweede aspect betreft het legaliteitsbeginsel. Dat legaliteitsbeginsel is ten aanzien 

van subsidies in het algemeen gecodificeerd als hoofdregel (waarop belangrijke 

uitzonderingen mogelijk zijn) in artikel 4:23 lid 1 Awb.
1076

  

De eis van een wettelijk voorschrift in dit artikel is onder meer gesteld om de mogelijk bij 

subsidies betrokken grondrechtelijke belangen te beschermen. Daartoe is nodig dat de 

wettelijke grondslag voldoende specifiek is.
1077

 Uitzonderingen zoals genoemd in artikel 4:23 

leden 2 en 3 Awb daargelaten, houdt dit in dat de wettelijke grondslag een wet in formele zin 

moet zijn. Voor lagere overheden zoals provincies, waterschappen en gemeenten vormt een 

verordening die grondslag.  

In die wet of verordening dient onder meer een aanduiding van de te subsidiëren activiteiten, 

maar ook de eventueel aan subsidies te verbinden verplichtingen te zijn opgenomen.
1078

 

Overigens kunnen als wettelijke grondslag voor subsidieverplichtingen ook de 

standaardverplichtingen van artikel 4:37 Awb dienen. 

 

12.4.3 Vier soorten subsidieverplichtingen in de Awb 

 

Aan de subsidieverlening kunnen dus verplichtingen worden verbonden.
1079

 

Deze verplichtingen worden in de Awb onderscheiden in vier categorieën. Deze 

categorieën zijn: 

 

1. subsidieverplichtingen geregeld in de Awb; 

2. standaardverplichtingen zoals vermeld in artikel 4:37 Awb; 

3. andere doelgerichte verplichtingen zoals vermeld in artikel 4:38 Awb; 

4. oneigenlijke subsidieverplichtingen zoals bedoeld in artikel 4:39 Awb. 
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Ten aanzien van de eerste categorie kan worden gedacht aan de in artikel 4:45 Awb 

gecodificeerde algemene plicht tot rekening en verantwoording of de in artikel 4:41 Awb 

gecodificeerde plicht tot vergoeding voor eventuele vermogensvorming.  

 

De tweede categorie ziet op acht standaardverplichtingen die zijn vermeld in artikel 

4:37 lid 1 Awb. In casu gaat het om dusdanig vaak voorkomende verplichtingen dat de 

wetgever ze heeft gecodificeerd. Een subsidieverlenende instantie kan dan vaak volstaan met 

het op de te verlenen subsidie van toepassing verklaren van de in deze wetsbepaling 

genoemde verplichtingen. Deze standaardverplichtingen beogen een doelmatige en 

rechtmatige besteding van de subsidiegelden te garanderen.
1080

 Zo is in deze wetsbepaling sub 

b en f onder meer een verantwoordingsplicht en administratieplicht opgenomen. De 

verplichting sub a die ziet op de “aard en omvang van de activiteiten waarvoor subsidie wordt 

verleend” is overigens zeer ruim; hierdoor kan de subsidieverlenende instantie de te 

subsidiëren activiteit in belangrijke mate sturen.  

 

De derde categorie ziet op andere doelgebonden verplichtingen. Het bestuursorgaan 

mag dus ook andere dan de in artikel 4:37 Awb genoemde verplichtingen opleggen. Het moet 

blijkens de memorie van toelichting dan gaan om verplichtingen die “redelijkerwijs 

noodzakelijk en geschikt zijn om het met de subsidie nagestreefde doel te verwezenlijken”.
1081

 

Deze verplichtingen kunnen ook meer afgeleid en ondersteunend van aard zijn, zoals de wijze 

van administratievoering van de subsidieontvanger. 

De vierde categorie ziet op niet-doelgebonden verplichtingen. Dit betekent echter niet 

dat het bestuursorgaan volledige vrijheid heeft in het opleggen daarvan. Dergelijke 

verplichtingen moeten namelijk aan twee voorwaarden voldoen. Ten eerste kunnen zij alleen 

bij wettelijk voorschrift worden opgelegd. Met dit voorschrift is gewaarborgd dat het 

bestuursorgaan moet voldoen aan de procedure leidend tot een wettelijk voorschrift. Ook 

kunnen op grond van deze bepaling geen niet-doelgebonden verplichtingen worden 

verbonden aan buitenwettelijke subsidies.
1082

  

Ten tweede dient enig verband te bestaan tussen de gesubsidieerde activiteit enerzijds en de 

niet-doelgebonden verplichting anderzijds.
1083

 Dit is gecodificeerd in artikel 4:39 lid 2 Awb, 

waarbij is bepaald dat dergelijke verplichtingen slechts betrekking kunnen hebben op de wijze 

waarop of de middelen waarmee de gesubsidieerde activiteit wordt verricht. Het in de 

memorie van toelichting gegeven voorbeeld betreft een gesubsidieerde welzijnsinstelling 

waarbij wél kan worden verlangd dat de gesubsidieerde activiteiten op een milieuvriendelijke 

wijze plaatsvinden, maar niet dat informatie wordt verspreid over het milieubeleid van het 

subsidiërende bestuursorgaan.
1084
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Ten aanzien van buitenwettelijke subsidies zullen op grond van artikel 4:38 Awb 

subsidieverplichtingen in beginsel in de subsidiebeschikking zelf moeten worden opgenomen. 

Niet-doelgebonden subsidieverplichtingen kunnen in beginsel daarbij niet worden opgelegd, 

omdat daarvoor immers een wettelijke grondslag ontbreekt.
1085

 

 

Ten aanzien van subsidieverplichtingen in het algemeen en de niet-doelgebonden 

subsidieverplichtingen in het bijzonder kan worden geconstateerd dat de Awb-wetgever heeft 

getracht een balans te vinden tussen het legaliteitsbeginsel en de beginselen van behoorlijk 

bestuur enerzijds en de beleidsvrijheid en flexibiliteit van het subsidiërende bestuursorgaan 

anderzijds. 

 

12.4.4 Drie soorten subsidieverplichtingen naar de mate van sturing 

 

Ook een ander onderscheid tussen subsidieverplichtingen is mogelijk. Het 

subsidiërende bestuursorgaan poogt met het opleggen van subsidieverplichtingen zijn eigen 

beleidsdoelstellingen te verwezenlijken.
1086

 De overheid poogt daarmee het gedrag van de 

subsidieontvanger en daardoor mogelijk ook het gedrag van relaties van die subsidieontvanger 

te sturen dan wel te beïnvloeden. 

 

Hirsch Ballin onderscheidt in een studie over subsidieverhoudingen aan de 

hand van het criterium van de mate van sturendheid drie categorieën.
1087

 Deze zijn de 

volgende: 

 

1. verplichtingen die zien op de rechtmatigheid van het beleid van de 

gesubsidieerde; 

2. verplichtingen die eisen dat het beleid van de gesubsidieerde overeenstemt met 

het beleid van het bestuursorgaan; 

3. verplichtingen die ertoe strekken dat het bestuursorgaan het beleid van de 

gesubsidieerde aan zich trekt. 

 

Niet altijd zullen in een concrete situatie de categorieën helder van elkaar kunnen 

worden onderscheiden. Er kunnen mengvormen voorkomen. 

 

Bij de eerste categorie stelt de overheid zich het meest afstandelijk op vergeleken met 

de categorieën 2 en 3. De overheid wenst dan veelal waarborgen betreffende de rechtmatige 

besteding van de subsidiegelden. Een voorbeeld van een dergelijke verplichting kan zijn dat 

de administratie van de gesubsidieerde wordt gecontroleerd door een accountant.
1088

 

 

Bij de tweede categorie worden verdergaande eisen gesteld, zoals de eis van 

goedkeuring van de statuten, waardoor het bestuursorgaan invloed kan uitoefenen op de 
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statutaire doelstellingen van de gesubsidieerde.
1089

 Aldus kan worden bereikt dat die 

doelstellingen overeenstemmen met het beleid van het bestuursorgaan. Binnen de marges van 

zijn statutaire doelstellingen behoudt de gesubsidieerde echter de mogelijkheid zijn eigen 

beleid te voeren. 

Een andere vorm is het verbinden van eisen omtrent een projectplan en de locatie waar de 

gesubsidieerde activiteiten moeten plaatsvinden. Hierbij kan worden gedacht aan bijvoorbeeld 

de eis dat de gesubsidieerde activiteit in Nederland wordt verricht, waardoor de Nederlandse 

economie wordt gestimuleerd. Dit biedt een mogelijkheid voor het bestuursorgaan om het 

beleid van de gesubsidieerde met zijn overheidsbeleid te laten samenvallen. De 

gesubsidieerde behoudt daarbij nog steeds een zekere mate van beleidsvrijheid, al zijn de 

kaders door het bestuursorgaan gegeven. 

 

Voorbeelden van de derde categorie zijn het bepalen van de opleidingseisen van en 

arbeidsvoorwaarden voor het personeel van de gesubsidieerde, alsmede de inrichting en 

samenstelling van het bestuur van de gesubsidieerde.
1090

 In dat kader zijn de zogenoemde 

democratiseringseisen, waarbij bijvoorbeeld aan een stichting de eis werd gesteld zich om te 

zetten in een vereniging, berucht.
1091

 De gesubsidieerde heeft aldus weinig tot geen ruimte 

meer om los van het subsidiërende bestuursorgaan een eigen beleid te voeren. 

In het kader van de probleemstelling in dit hoofdstuk komt het mij voor dat bij de 

keuze voor een oplossingsrichting het beste aansluiting kan worden gezocht bij de indeling in 

categorieën van sturendheid. De categorieën zoals naar voren komend uit de Awb zijn in 

zoverre bruikbaar, dat onderscheid wordt gemaakt tussen enerzijds doelgerichte uit de wet 

blijkende subsidieverplichtingen (de categorieën 1, 2 en 3) en anderzijds de niet-

doelgebonden subsidieverplichtingen (categorie 4). 

 

12.5 Grenzen aan subsidieverplichtingen 

 

In paragraaf 12.4 zijn de vier categorieën subsidieverplichtingen aan de orde gekomen 

die de Awb kent. De invoering van de subsidietitel in de Awb was vanuit rechtsstatelijk 

oogpunt een verbetering. Daarmee is immers onder andere ook beoogd zo veel mogelijk een 

wettelijke basis te geven aan subsidies en daaraan verbonden verplichtingen. Het 

legaliteitsbeginsel
1092

 is daarmee ook voor subsidieverplichtingen van toepassing. Direct of 

indirect dienen deze verplichtingen te kunnen worden teruggevoerd op een wettelijk 

voorschrift.  

Een vraag blijft echter in hoeverre die verplichtingen de grondrechten van de 

subsidieontvanger mogen beperken. In het kader van dit onderzoek speelt deze vraag temeer, 

omdat juist kerkgenootschappen bij uitstek dragers zijn van het grondrecht op 

godsdienstvrijheid. 
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In de literatuur is enige aandacht besteed aan het spanningsveld tussen subsidieverplichtingen 

en grondrechten. In het bijzonder is dit gebeurd in de dissertatie
1093

 van W. den Ouden en in 

het preadvies van E.M.H. Hirsch Ballin voor de Vereniging van Administratief Recht.
1094

 In 

het onderstaande komen enkele oplossingsrichtingen voor dit spanningsveld aan de orde. 

 

12.5.1 Algemene beginselen van behoorlijk bestuur 

 

Bestuursorganen zijn bij hun besluitvorming gebonden aan de beginselen van 

behoorlijk bestuur.
1095

 Deze beginselen zijn deels in de Awb gecodificeerd. Ook bij 

besluitvorming omtrent het verlenen van subsidies en daaraan te verbinden verplichtingen 

behoort het bestuursorgaan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur in acht te nemen. 

Zo zal het bestuursorgaan besluiten over subsidieverlening en met name over de intrekking 

van subsidies moeten motiveren. Het motiveringsbeginsel is gecodificeerd in afdeling 3.7 

Awb. 

Op grond van het vertrouwensbeginsel kan de overheid niet plots een langer lopende 

subsidiëring beëindigen.
1096

 Dit is in artikel 4:51 Awb uitgewerkt voor subsidies die voor drie 

achtereenvolgende jaren en langer zijn verleend. 

Op grond van het rechtszekerheidsbeginsel moeten subsidieverplichtingen zo nauwkeurig 

mogelijk worden omschreven. De gesubsidieerde moet immers weten waar hij aan toe is. Het 

bestuursorgaan kan niet zo maar op een later tijdstip, bijvoorbeeld bij de uitwerking van 

subsidieverplichtingen, nieuwe verplichtingen opleggen.
1097

 Dit beginsel is onder meer 

gecodificeerd in artikel 4:40 Awb. 

 

In het kader van de bespreking van de reikwijdte van subsidieverplichtingen zijn met 

name het verbod van misbruik van bevoegdheid en het evenredigheidsbeginsel van belang. 

Beide beginselen worden hieronder behandeld. 

 

12.5.2 Verbod misbruik van bevoegdheid 

 

Het beginsel van het verbod op misbruik van bevoegdheid, oftewel détournement de 

pouvoir, is gecodificeerd in artikel 3:3 Awb.
1098

 Door middel van artikel 3:1 lid 2 Awb, een 

schakelbepaling, is dit beginsel expliciet ook van toepassing verklaard op besluitvorming 

inzake subsidies.  

Volgens sommigen houdt dit ten aanzien van subsidieverplichtingen in dat deze uitsluitend 

mogen worden opgelegd om de met de subsidieverlening beoogde doelstellingen te bereiken. 

Indien de subsidieverplichtingen een verdere of andere strekking hebben dan de met de 
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subsidiëring beoogde doelstellingen, is sprake van misbruik van bevoegdheid.
1099

 Een 

probleem hierbij is dat eerst de doelstelling van de subsidie moet worden vastgesteld. Indien 

de subsidie wordt verleend op basis van een wettelijke regeling, is dat dus de doelstelling of 

zijn dat de doelstellingen die de wetgever met die wettelijke regeling heeft beoogd. Voor 

buitenwettelijke of incidentele subsidies is het vaststellen van het doel lastiger. Indien bij het 

in het leven roepen van een dergelijke regeling de wetgever geen democratisering heeft 

beoogd, zou een op te leggen democratiseringsverplichting misbruik van bevoegdheid 

betekenen.
1100

  

Bezien vanuit dit beginsel is artikel 4:39 Awb merkwaardig. Dat opent immers de 

mogelijkheid voor subsidiërende bestuursorganen om gesubsidieerden te dwingen mee te 

werken aan andere beleidsdoelstellingen dan die waarvoor de subsidie aan hen wordt 

verstrekt. De Awb-wetgever heeft wellicht mede daarom een aantal procedurele waarborgen 

in artikel 4:39 Awb opgenomen om misbruik tegen te gaan. Daarnaast is in de memorie van 

toelichting aangegeven dat bij het opleggen van deze verplichtingen terughoudend moet 

worden omgegaan.
1101

  

 

12.5.3 Evenredigheidsbeginsel 

 

In artikel 3:4 Awb is het evenredigheidsbeginsel gecodificeerd.
1102

 Dit beginsel is te 

beschouwen als onderdeel van het zorgvuldigheidsbeginsel.
1103

 Het maakt als zodanig deel uit 

van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.
1104

 Door de in de vorige paragraaf al 

genoemde schakelbepaling in artikel 3:1 lid 2 Awb heeft de wetgever benadrukt dat dit 

beginsel ook op besluiten omtrent subsidies van toepassing is. Het bestuursorgaan moet in 

zijn besluit alle rechtstreeks betrokken belangen meewegen, waarbij het gaat om een 

evenwicht tussen enerzijds de geschade belangen en anderzijds de beoogde belangen.
1105

  

 

Ten aanzien van subsidies en daarbij op te leggen verplichtingen heeft dit beginsel ook 

betekenis. Uit de memorie van toelichting bij artikel 4:38 Awb blijkt dat alleen die 

verplichtingen kunnen worden opgelegd die redelijkerwijs noodzakelijk en geschikt zijn om 

het met de subsidie nagestreefde doel te verwezenlijken.
1106

 De subsidieverplichting mag dus 

niet verderstrekkend zijn dan voor het daarmee beoogde doel nodig is. 

Hirsch Ballin, vooruitlopend op het dan nog in te voeren artikel 3:4 Awb, meent dat 

subsidieverplichtingen die het gedrag van de gesubsidieerde direct reguleren minder vaak 

nodig of nuttig zijn dan wordt verondersteld.
1107

 Hij stelt dat subsidieverplichtingen niet 

verder behoren in te grijpen in de verantwoordelijkheid van de gesubsidieerde dan vereist is 
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ter verzekering van de algemene belangen die voor die subsidiëring aanleiding hebben 

gegeven. Juist vérgaand sturende subsidieverplichtingen grijpen diep in in de vrijheid en 

grondrechten van de gesubsidieerde. Hirsch Ballin meent dat dergelijke voorwaarden op 

grond van het evenredigheidsbeginsel moeten worden teruggedrongen. Vaak is een minder 

ingrijpend alternatief voorhanden, waarmee de beleidsdoelstellingen ook kunnen worden 

gerealiseerd. Hirsch Ballin lijkt het daarbij te zoeken in de sfeer van een meer afstandelijke 

rechtmatigheids- en doelmatigheidstoetsing.  

 

Het probleem bij toepassing bij dit beginsel is, zoals ook door W. den Ouden in haar 

dissertatie wordt onderkend, dat telkens op basis van een concreet geval moet worden 

afgewogen of de op te leggen subsidieverplichting hieraan voldoet en dus niet te ver ingrijpt 

in de vrijheid van de subsidieontvanger.
1108

 Daarmee is het evenredigheidsbeginsel minder 

goed bruikbaar als algemeen criterium aan de hand waarvan kan worden vastgesteld of een 

subsidieverplichting rechtmatig is.  

Een belangrijk uitvloeisel van het criterium is ook dat het subsidiërende bestuursorgaan bij het 

opleggen van subsidieverplichtingen moet nagaan of niet andere, minder vérstrekkende en de 

vrijheid van de subsidieontvanger beperkende, subsidieverplichtingen als alternatief kunnen 

worden opgelegd. 

 

12.5.4 Parallellie met grondrechtenbeperkende overeenkomsten 

 

Den Ouden betoogt in haar dissertatie dat voor de beoordeling van de vraag of 

subsidieverplichtingen rechtmatig zijn, mogelijk een parallel kan worden getrokken met 

overeenkomsten of contractuele bedingen waarbij grondrechten worden beperkt.
1109

 Een 

burger stemt bij een dergelijke overeenkomst op basis van vrijwilligheid in met beperking van 

zijn grondrechten. Ook bij een subsidie met grondrechtenbeperkende verplichtingen is sprake 

van vrijwilligheid. De keuze om de subsidie met de grondrechtenbeperkende verplichtingen te 

aanvaarden, is vrij. Over deze problematiek is weinig jurisprudentie.  

 

Een conclusie die Den Ouden trekt, is dat de burgerlijke rechter een afweging maakt 

waarin het grondrecht als belang meeweegt. De rechter past daarbij de leer van de redelijke 

uitleg van de grondrechten toe. Daarbij moet de rechter zich het grondrechtelijk belang van de 

burger aantrekken en, indien mogelijk door het aanbieden van een alternatief, de nadelen van 

de beperkende maatregelen zo veel mogelijk wegnemen. Ook dient de overheid aan te tonen 

dat het beding niet in strijd is met de redelijkheid en billijkheid.
1110

 Uit de ter zake 

aangehaalde jurisprudentie blijkt dat de rechter een beroep van overheidswege op de 

contractvrijheid als rechtvaardiging voor het gewraakte grondrechtenbeperkende beding 

afwijst. Bij de belangenafweging, maar ook bij de vraag of de overheid te goeder trouw is, is 
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van belang of de burger een keuzemogelijkheid heeft in de vorm van een beschikbaar, reëel 

alternatief waardoor hij zijn grondrecht inhoud kan geven.
1111

  

 

12.5.5 Visie Van der Burg 

 

Van der Burg stelt dat de overheid in beginsel aan subsidies verplichtingen mag 

verbinden die de grondrechten beperken.
1112

 Dergelijke verplichtingen zijn slechts toegestaan 

indien zij nodig zijn ter behartiging van het belang waarvoor de subsidie wordt verleend. 

Omdat de overheid de grondrechten in acht dient te nemen, rust de bewijslast voor de 

noodzaak van een dergelijke verplichting op het bestuursorgaan. 

In dat kader maakt Van der Burg op de terreinen van bijvoorbeeld onderwijs en welzijnswerk 

een onderscheid tussen ‘publieksvoorzieningen’ en overige gesubsidieerde activiteiten.  

Onder publieksvoorzieningen verstaat Van der Burg diensten aan een betrekkelijk anoniem 

publiek zonder diepgaand persoonlijk contact met cliënten en tevens zonder dat 

groepsvorming onder die cliënten optreedt.
1113

 Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan 

toneelgezelschappen en bibliotheken. Bij dergelijke publieksvoorzieningen mogen in de visie 

van Van der Burg de subsidieverplichtingen de grondrechten van de subsidieontvanger 

verdergaand beperken. 

De visie van Van der Burg stamt uit 1977 en is na de grondwetsherziening in 1983 deels 

gedateerd. Den Ouden merkt op dat voor het argument dat wanneer sprake is van 

publieksvoorzieningen, om die reden de grondrechten verdergaand mogen worden beperkt, 

geen aanknopingspunten zijn te vinden bij de totstandkoming van de grondwetsherziening.
1114

  

 

12.5.6 Kerkgenootschappen en niet-doelgebonden verplichtingen 

 

Ofschoon artikel 4:39 Awb aan bestuursorganen de mogelijkheid biedt om niet-

doelgebonden subsidieverplichtingen op te leggen, komt het mij voor dat ten aanzien van 

kerkgenootschappen het opleggen van dergelijke verplichtingen niet is toegestaan. Los van 

het feit dat in de parlementaire geschiedenis reeds is aangegeven dat terughoudend moet 

worden omgegaan met het opleggen van dergelijke verplichtingen, wordt namelijk niet 

voldaan aan het door Van der Burg genoemde criterium dat de op te leggen 

subsidieverplichtingen noodzakelijk moeten zijn ter behartiging van de met de subsidie 

beoogde belangen. Naar hun aard zijn niet-doelgebonden verplichtingen – die op grond van 

artikel 4:39 Awb slechts bij wettelijk voorschrift aan de subsidie kunnen worden verbonden – 

doorgaans niet noodzakelijk om de beoogde subsidiedoeleinden te bereiken. Anders zou 

sprake zijn van wél doelgebonden verplichtingen. 

Daarnaast wordt mijns inziens meer dan nodig is, ingegrepen in de bij wet gegarandeerde 
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vrijheid van het kerkgenootschap. Dat staat bovendien op gespannen voet met het 

evenredigheidsbeginsel.  

Bij subsidiëring dient ook rekening te worden gehouden met de organisatiestructuur van 

kerken. Dit betreft met name verplichtingen die aan de subsidieontvanger worden opgelegd en 

betrekking hebben op bijvoorbeeld medezeggenschap of gelijke behandeling.
1115

  

 

12.6 Duitsland 

 

Uit de voorgaande paragrafen is duidelijk geworden dat subsidieverstrekking aan 

kerkgenootschappen in beginsel toelaatbaar is. Activiteiten waarin de geloofsverkondiging 

centraal staat, komen in beginsel niet voor subsidie in aanmerking. Een bestuursorgaan kan 

verplichtingen aan een subsidie verbinden. Op de vraag hoever een bestuursorgaan daarbij de 

grondrechten mag beperken, meer in het bijzonder bij specifiek kerkgenootschappen, lijkt 

echter nog niet een doctrine te zijn ontwikkeld. 

 

Mogelijk kan rechtsvergelijking met Duisland hierin tot nut zijn. In hoofdstuk 6 is het 

Duitse model betreffende de scheiding van kerk en staat geschetst. In Duitsland worden 

kerkgenootschappen gesubsidieerd. Aan die subsidies kunnen ook verplichtingen zijn 

verbonden. De vraag is hoever de Duitse overheid gaat met het verbinden van verplichtingen 

aan die subsidies.  

 

In Duitsland kent men ter zake van subsidieverplichtingen voor bijvoorbeeld 

religieuze organisaties meerdere regelingen. Deze regelingen vallen uiteen in twee delen. Het 

eerste deel betreft de mate van ingrijpen in de (religieuze) organisatie door de aan subsidies 

verbonden verplichtingen. Dit betreft bijvoorbeeld verplichtingen op het vlak van 

personeelsbeleid en medezeggenschap. Het tweede deel betreft de rekening en 

verantwoording over de bestede gelden. 

 

Een belangrijk uitgangspunt bij subsidieverlening aan private instellingen – dat omvat 

dus meer dan alleen kerkgenootschappen – is dat zij zelf de vrijheid hebben om hun eigen 

doelstellingen langs zelf gekozen wegen te realiseren. Zo kan een private instelling ervoor 

kiezen om ‘öffentliche Aufgaben’, oftewel publieke taken, te verrichten: zij doet dat echter 

alleen omdat dit in haar doelstelling past en zij kan daartoe niet van overheidswege worden 

gedwongen.  

Het beeld dat Van Bijsterveld
1116

 schetst over hoe de samenwerking in Nederland tussen 

overheid en kerkgenootschappen behoort te zijn, lijkt in Duitsland praktijk te zijn. Zo komt in 

Duitsland in diverse wettelijke regelingen tot uitdrukking dat op sociaal gebied de private 

(waaronder kerkgenootschappen) en overheidsinstellingen naast elkaar bestaan en met elkaar 

samenwerken.
1117
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12.6.1 Bekostiging 

 

De vraag die op tafel ligt is in hoeverre de overheid gerechtigd is voorwaarden te 

verbinden aan door haar verleende subsidies aan private instellingen. 

 

Vooropstaat het in artikel 1 lid 3 Grundgesetz (GG)
1118

 vastgelegde beginsel dat 

burgers en private instellingen grondrechten hebben die de overheid – waaronder de 

wetgevende, rechtsprekende en uitvoerende macht worden begrepen – ertoe nopen zich te 

onthouden van inmenging in de interne aangelegenheden van die private instellingen. Deze 

grondrechten kunnen bij of krachtens de wet worden beperkt, mits daarbij aan twee 

voorwaarden wordt voldaan. De eerste voorwaarde is dat het ‘Wesensgehalt’ van het 

grondrecht, oftewel de kern ervan, behouden blijft
1119

 en de tweede voorwaarde luidt dat – 

indien sprake is van meerdere mogelijkheden om dat grondrecht te beperken – altijd de minst 

vérstrekkende mogelijkheid moet worden gekozen, aldus Graat.
1120

 

Het kerkelijke ‘Selbstbestimmungsrecht’, zoals gecodificeerd in artikel 137 lid 3 

Weimarer Reichsverfassung (WRV), wordt volgens Graat door het 

Bundesverfassungsgericht
1121

 extensief geïnterpreteerd, waardoor niet alleen zelfstandige 

onderdelen van een kerkgenootschap, maar ook stichtingen, verenigingen en vennootschappen 

onder deze bescherming kunnen vallen. Die stichtingen, verenigingen en vennootschappen 

dienen dan wel aan criteria te voldoen. De eerste is volgens Graat
1122

 dat de betreffende 

rechtspersoon een deel van de opdracht van de kerk in de wereld uitoefent en ten tweede dat 

sprake is van organisatorische verbindingen tussen het kerkgenootschap en de rechtspersoon. 

Die verbinding blijkt uit bijvoorbeeld de doelstelling en de statuten. Volgens Von 

Campenhausen – in de lijn van het Bundesverfassungsgericht – omvat het 

Selbstbestimmungsrecht alle maatregelen die ter bereiking van de vanuit de kerkelijke 

grondopdracht gestelde bepaalde diaconale taken, te nemen zijn, zoals bijvoorbeeld eisen van 

structurele aard, keuze van personeel en met al deze beslissingen onscheidbaar verbonden 

voorzorgsmaatregelen ter waarborging van de religieuze dimensie van de kerk in de zin van 

dat kerkelijk zelfverstaan.
1123

  

 

Graat stelt dat deze grondwettelijk vastgelegde vrijheid omtrent de inrichting en het 

bestuur van de eigen organisatie onder andere de ‘Personalhoheit’ en ‘Organisationshoheit’ 

betreft. Onder Organisationshoheit wordt verstaan dat de organisatie de interne structuur zoals 

grootte, inrichting en taakstelling zelf bepaalt.
1124

 Onder Personalhoheit wordt verstaan het 

recht van de organisatie om een eigen personeelsbeleid te voeren, waarbij uit de aard van de te 

verrichten werkzaamheden voortvloeit dat ook aan het personeel voorwaarden ten aanzien van 
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bijvoorbeeld hun godsdienstige gezindheid mogen worden gesteld.  

Het kerkelijk Selbstbestimmungsrecht wordt beperkt door de voor eenieder geldende wetten. 

Hierbij dient dus het belang van de waarden waarvoor die voor eenieder geldende wetten 

staan, te worden afgewogen tegen bovenomschreven recht tot het zelf mogen vormgeven van 

de eigen kerkelijke organisatie. In de Duitse rechtspraak heeft dit ertoe geleid dat een aantal 

bepalingen uit het Krankenhausgesetz van de deelstaat Nordrhein-Westfalen, waarin de 

bevoegdheid tot het vrijelijk benoemen en ontslaan van personeel werd ingeperkt, 

onverenigbaar werden verklaard met deze organisatievrijheid.
1125

 Het 

Bundesverfassungsgericht overwoog daaromtrent dat die bepalingen de organisatievrijheid 

aantasten zonder dat dit om dwingende redenen geboden zou zijn.
1126

 Dergelijke organisaties 

zijn thans niet gebonden aan dergelijke bepalingen, maar moeten zelf maatregelen treffen die 

beantwoorden aan het met die bepalingen beoogde doel.
1127

 

 

De grondslag voor de overheid om tot bekostiging van bepaalde werkzaamheden over 

te gaan is volgens Graat gelegen in het feit dat een private organisatie Öffentliche Aufgaben 

vervult. Voor de overheid is van belang dat niet de betreffende organisatie, maar de 

betreffende werkzaamheid met hulp van subsidies wordt voortgezet.
1128

 

Hiermee hangt logischerwijs samen dat de overheid de financiering bindt aan een bepaald 

doel. De overheid mag echter uitsluitend voorwaarden stellen aan die subsidieverlening voor 

zover die samenhangen met dat doel.
1129

  

Door het verlenen van een subsidie verkrijgt de betreffende overheid geen recht om 

aanwijzingen te geven of in te grijpen in werkzaamheden van de private instellingen. Dit is 

gecodificeerd in artikel 17 lid 3SoziallGesetzBuch (SGB) I, geldt voor alle afdelingen in het 

SGB en bestrijkt daarmee dus een groot deel van het sociaal-maatschappelijk middenveld.
1130

 

De doelstelling van dit artikel is te voorkomen dat de overheid de private instellingen gaat 

zien als uitvoeringsinstellingen van de overheidstaken waarvoor zij subsidies ontvangen, 

aldus Graat.
1131

 Daarbij speelt ook het probleem dat de private instellingen ten opzichte van 

de overheid de zwakkere partij zijn en niet zelden van overheidssubsidies afhankelijk zijn of 

worden. 

Zo is in bijvoorbeeld het Krankenhausgesetz van de deelstaat Nordrhein-Westfalen
1132

 

bepaald dat de overheid geen voorwaarden mag verbinden aan de wijze waarop een kerkelijk 

ziekenhuis is georganiseerd en leiding wordt gegeven. In dit verband is ook van belang dat de 

deelstaat geen voorwaarden die de zelfstandigheid en onafhankelijkheid aantasten, mag 

verbinden aan de financiering van die ziekenhuizen. Deze Freie Träger behouden dus zo de 
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vrijheid om de organisatie conform de eigen inzichten vorm te geven, mits de in de wet 

gestelde doelstellingen worden gerealiseerd.  

 

12.6.2 Medezeggenschap personeel 

 

Zoals hiervoor al aan de orde is gekomen, hebben kerkelijke organisaties zogenoemde 

Personalhoheit: dit houdt in dat kerkelijke en confessionele organisaties het recht hebben om 

een personeelsbeleid te voeren dat beantwoordt aan de religieuze uitgangspunten en 

doelstellingen van de organisatie.
1133

 De medewerkers geven het religieuze karakter van de 

instelling in de praktijk van alledag immers vorm.  

In Duitsland komt op dit vlak de zogenoemde Tendenzschutz, namelijk de vergaande 

bescherming van (onder meer) kerkelijke instellingen naar voren in bijvoorbeeld het 

Betriebsverfassungsgesetz.
1134

 Deze Duitse wettelijke regeling is vergelijkbaar met de 

Nederlandse Wet op de ondernemingsraden en regelt de instellingen, taken en bevoegdheden 

van ondernemingsraden bij bedrijven. Op ondernemingen met overwegend confessionele, 

politieke, wetenschappelijke of opvoedkundige doelstellingen vindt deze wet voor een groot 

deel geen toepassing, met uitzondering van enkele bepalingen betreffende onder meer 

raadpleging van het personeel bij wezenlijke bedrijfsveranderingen en een sociaal plan.  

Bij kerkgenootschappen zelf, waartoe dus ook instellingen in de rechtsvorm van bijvoorbeeld 

een vereniging of stichting kunnen behoren, is deze wet in zijn geheel niet van toepassing. Het 

recht van medezeggenschap en inspraak van werknemers bij deze instellingen wijkt op dit 

vlak dus voor de rechten van de kerkgenootschappen om hun organisatie en bestuur naar 

eigen inzicht vorm te geven.  

 

12.6.3 Financiële verantwoordingsplicht kerkelijke instellingen 

 

Zoals uit de vorige paragrafen reeds is gebleken, werken in Duitsland 

kerkgenootschappen en de Staat op sociaal gebied veel samen. Daarbij kunnen ook kerkelijke 

zorginstellingen Öffentliche Aufgaben vervullen waarvoor zij van staatswege subsidie 

ontvangen. Aan de verlening van die subsidies kunnen voorwaarden worden gesteld, maar die 

voorwaarden mogen niet dusdanig zijn, dat daardoor de onafhankelijkheid en autonomie van 

die instellingen wordt aangetast. In Duitsland speelt dit temeer, omdat in artikel 140 GG 

juncto artikel 138 lid 2 WRV het vrije beheer van de kerkgenootschappen over hun vermogen 

wordt gewaarborgd. Uiteraard is hierbij de randvoorwaarde dat de autonomie van instellingen 

die onderdeel uitmaken van een kerkgenootschap wordt begrensd door de voor eenieder 

geldende wetten. 

De vraag doet zich voor hoe de autonomie van deze instellingen zich verhoudt tot de eis van 

de overheid als subsidieverstrekker om verantwoording af te leggen over de (wijze van) 

besteding van de verstrekte subsidies. Daardoor wordt immers een private instelling 

genoodzaakt tot het voldoen aan de van overheidswege hieromtrent gestelde eisen, hetgeen 
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wellicht indirect tot een aanpassing van de eigen organisatie noopt. Is een dergelijke eis van 

overheidswege aan te merken als een voor eenieder geldende wet? 

 

Op grond van § 91 Bundeshaushaltsordnung (BHO)
1135

 is de rekenkamer van de 

overheid gerechtigd om ook bij niet van de overheid onderdeel uitmakende instellingen te 

controleren indien aan die instellingen overheidsgelden zijn gegeven. Die controle kan 

vergaand zijn en ook de huishoudelijke aangelegenheden en bedrijfsvoering betreffen, waarbij 

aan deze rekenkamer een ruime discretionaire bevoegdheid toekomt om de grenzen aan zijn 

onderzoek te stellen.  

Von Campenhausen
1136

 is van mening dat het van staatswege controleren van de jaarstukken 

bij kerkelijke instellingen in beginsel niet in strijd behoeft te zijn met de grondwet: een 

religieus-neutrale Staat kan niet afzien van controle op de besteding van overheidsgelden in 

het kader van een subsidierelatie. Dit uitgangspunt kan ten aanzien van de 

kerkgenootschappen als een voor eenieder geldende wet in de zin van artikel 140 GG juncto 

artikel 137 lid 3 WRV worden beschouwd. Het is echter niet zo dat de BHO een absolute 

inperking vormt van de kerkelijke autonomie. Von Campenhausen
1137

 meent dat in deze 

situatie een afweging van de rechtsgoederen die beide normen pogen te beschermen, moet 

worden gemaakt. In casu houdt dat in dat de beperkende wettelijke norm, namelijk de BHO, 

moet worden uitgelegd in het licht van de bijzondere wettelijke norm, namelijk artikel 137 lid 

3 WRV, die de kerkelijke autonomie garandeert. Aldus kan door deze afweging de 

beperkende wettelijke norm op zijn beurt worden ingeperkt ten aanzien van de toepasbaarheid 

op kerkgenootschappen. Bij de afweging van deze rechtsgoederen kunnen dan ook meer de 

belangen die de betreffende normen beogen te beschermen, zoals enerzijds controle op 

staatsgelden, belang van informatie en openbaarheid en het budgetrecht, en anderzijds de 

vrijheid om de eigen organisatie naar eigen inzicht in te richten en een eigen personeelsbeleid 

te voeren, expliciet worden gemaakt en tegen elkaar worden afgewogen. Op deze wijze wordt 

voorkomen dat de van overheidswege ingestelde rekenkamer geheel eenzijdig de grenzen van 

zijn controlebevoegdheden bepaalt.
1138

 Hieruit kan ook voor de Nederlandse situatie lering 

worden getrokken, in de zin dat expliciet aandacht wordt besteed aan de autonomie van 

kerkgenootschappen en bijvoorbeeld alternatieven worden toegestaan om de 

verantwoordingsplicht ten aanzien van subsidiegelden in te vullen. Denkbaar is bijvoorbeeld 

een verklaring van een door het kerkgenootschap ingeschakelde accountant die op basis van 

een aantal criteria op het vlak van rechtmatigheid en eventueel doelmatigheid de besteding 

van de subsidiegelden beoordeelt. 

 

In hoeverre de overheid ook bevoegd is om een economische of doelmatigheidstoets 

toe te passen op kerkelijke instellingen, blijft onduidelijk. Gelet op de grondwettelijke rechten 

inzake de vrijheid van kerkelijke organisatie en vermogensbeheer lijkt een dergelijke 

vergaande toetsing door de overheid niet passend. Von Campenhausen
1139

 pleit ervoor om 
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deze toets in belangrijke mate over te laten aan de instellingen zelf, waarbij hij een 

vergelijking maakt met wetenschappelijke instituten die de besteding van overheidsgelden en 

efficiëntie goeddeels zelf beoordelen. 

 

Leisner
1140

 is daarentegen van mening dat het controleren van jaarstukken van 

staatswege bij kerkelijke instellingen vanuit staatskerkenrechtelijk perspectief in beginsel niet 

is toegestaan. Hij meent dat een controle van staatswege niet alleen een inbreuk maakt op de 

sfeer waarbinnen kerkgenootschappen autonoom zijn, maar bovendien ook indruist tegen de 

fundamenten waarop de Staat is gebouwd, zoals het beginsel dat de Staat religieus-neutraal is. 

Indien de Staat zich toch inlaat met de controle van jaarstukken bij kerkelijke instellingen, 

dwingt hij zichzelf daarmee een oordeel te vormen of partij te kiezen in binnenkerkelijke 

aangelegenheden, zoals het toepassen van wereldse economische criteria op een op religieuze 

gronden geïnspireerde bedrijfsvoering.
1141

 Leisner trekt dit breder en is van mening dat het 

grondwettelijk gewaarborgde recht op autonomie en zelfdeterminatie van 

kerkgenootschappen ook omvat dat de Staat aan te verstrekken subsidies geen voorwaarden 

mag verbinden die inhouden dat kerkgenootschappen voormelde rechten (deels) moeten 

prijsgeven.
1142

 Evenals Von Campenhausen kiest Leisner voor een afweging van 

rechtsgoederen, waarbij de wisselwerking tussen de aan kerkgenootschappen toekomende 

vrijheden enerzijds en de met de beperkende regelingen beoogde doelstellingen anderzijds 

centraal staat.
1143

 In deze ‘Wechselwirkungslehre’
1144

 mogen dan alleen rechtsgoederen van 

een gelijke of hogere rang dan het recht op vrijheid van religie, wederom bezien in het licht 

van de zelfstandigheid van kerkgenootschappen, het recht op zelfdeterminatie van 

kerkgenootschappen inperken.
1145

 In casu weegt Leisner het belang van de zekering van de 

openbare financiën, waartoe immers een rekenkamer van staatswege is ingesteld, als volgt: er 

kunnen bij een ontbrekend of summier toezicht op die financiën bij kerkelijke instellingen 

hooguit enkele miljoenen missen. Daarmee worden zijns inziens bij lange na niet de 

staatsfinanciën in gevaar gebracht. Hiertegenover staan volgens Leisner de volgende 

belangen: de Staat heeft veel baat bij de kerkelijke liefdadigheid en er bestaat geen behoefte 

aan een staatskerkenrechtelijk conflict hieromtrent. Naar Leisners opvatting legitimeren de 

staatskerkenrechtelijke bepalingen in de grondwet een controle van de kerkelijke financiën 

van staatswege niet en eventuele misstanden kunnen ook door middel van interne kerkelijke 

controles worden tegengegaan. In Leisners optiek is aldus een controle van staatswege op de 

kerkelijke financiën niet toegestaan.
1146

  

 

Als oplossing voor het vraagstuk van de controle op de kerkelijke financiën in verband 

met de door de overheid verleende subsidies ziet Leisner meer in een samenwerking tussen 
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kerk en staat, zoals die ook bestaat ten aanzien van de zielzorg in instellingen en de 

Kirchensteuer. Leisner werkt deze gedachte als volgt uit. Ten aanzien van de kerkelijke 

rechtssfeer onderscheidt Leisner een aantal concentrische cirkels.
1147

 In de binnenste cirkel – 

volgens R. Sohm het ‘ius in sacra’, TvK – is de kerk bij uitsluiting van de Staat volledig 

gerechtigd haar aangelegenheden te regelen. Hierbij kan worden gedacht aan de wijze waarop 

sacramenten worden bediend en de eredienst gestalte krijgt. In de buitenste cirkels krijgt het 

‘ius circa sacra’ gestalte. Dit betreft onder meer de vermogensrechtelijke aangelegenheden 

van het kerkgenootschap, waardoor de eredienst in stand kan worden gehouden. Hierbij kan 

bijvoorbeeld worden gedacht aan het beheer van de kerkelijke goederen. Deze buitenste cirkel 

raakt de wereldlijke rechtssfeer. Zo zal het beheer van kerkelijk vermogen moeten geschieden 

overeenkomstig de door de Staat gestelde regels,
1148

 zoals regels van dwingend privaatrecht. 

In Duitsland is meermaals sprake van een vorm van samenwerking tussen 

kerkgenootschappen en Staat, waarbij beide ten aanzien van eenzelfde aangelegenheid 

regelingen treffen. Deze gemeenschappelijke aangelegenheden, waarbij het handelen van de 

een wordt begrensd door de belangen van de ander, noemt men de ‘res mixtae’.
1149

 Een 

bekender voorbeeld is de Kirchensteuer, waarbij kerkgenootschappen en de betreffende 

overheid samen afspraken maken over vormgeving en financiering. 

 

Leisner
1150

 lijkt ervoor te pleiten dat (staatskerkenrechtelijke) problemen omtrent de 

verstrekte overheidssubsidies aan kerkelijke instellingen vooraf worden voorkomen, doordat 

het desbetreffende kerkgenootschap en de Staat hierover afspraken maken. Aldus heeft het 

kerkgenootschap de mogelijkheid om zelf te beslissen hoever een eventueel onderzoek naar 

de besteding van de gelden door een rekenkamer mag gaan. Daarmee kan worden voorkomen 

dat de van overheidswege ingestelde rekenkamer gebruikmaakt van zijn bevoegdheid om zijn 

grenzen hieromtrent eenzijdig te bepalen zonder daarbij rekening te houden met de specifieke 

staatskerkenrechtelijke problemen. 

Indien het kerkgenootschap namelijk akkoord gaat met een controle, is dat een bewuste keuze, 

waarbij het kerkgenootschap afstand doet van zijn rechten op dit vlak en bovendien 

mogelijkheden heeft om nadere voorwaarden hieromtrent af te spreken. De Staat mag 

overigens geen voorwaarden aan subsidies stellen waardoor het kerkgenootschap in diens 

vrijheid om te beschikken over het eigen vermogen wordt beïnvloed: dat zou immers in strijd 

zijn met artikel 138 WRV. Aldus mag ook de controle van staatswege hierop niet dusdanig 

zijn dat dit invloed heeft op het beheer van het kerkelijk vermogen.
1151

 Leisner ziet dergelijke 

vergaande voorwaarden tegen de achtergrond van de Duitse geschiedenis, waarbij de overheid 

voorheen – ook financieel – toezicht uitoefende op de kerkgenootschappen en een van de 

doelstellingen van de WRV was nu juist om dat toezicht te beëindigen.  

 

Een mogelijke oplossing volgens Leisner zou zijn dat het desbetreffende 

kerkgenootschap met de Staat overeenkomt dat het onderzoek wordt uitgevoerd door een 
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kerkelijke rekenkamer. De Staat zou dan erop moeten vertrouwen dat die kerkelijke 

rekenkamers in voldoende mate onafhankelijk en deskundig zijn om een dergelijk onderzoek 

uit te voeren. Onder verwijzing naar de rekenkamers van de twee grootste 

kerkgenootschappen in Duitsland meent Leisner dat dit mogelijk is.
1152

 Daarbij zouden 

eventuele problemen ten aanzien van het doen van rekening en verantwoording juist in 

overleg tussen kerkgenootschappen en de Staat moeten worden opgelost. 

Von Campenhausen
1153

 is echter van mening dat toetsing van de besteding van 

overheidsgelden door kerkelijke instellingen niet volstaat, omdat de kerkelijke toetsing niet 

identiek is aan de toetsing door de overheid, bijvoorbeeld qua criteria en doelstellingen. Wel 

zou kerkelijke toetsing de toetsing door de overheid kunnen ontlasten en zou het naar 

verhouding passender zijn indien alsdan de toetsing van overheidswege zich beperkt tot het 

kennisnemen van het rapport van de kerkelijke toetsingsinstanties daaromtrent. Eventuele 

fouten in dat rapport of vragen naar aanleiding daarvan kunnen dan door de toetsingsinstantie 

van de Staat in overleg met de kerkelijke instelling worden opgehelderd. 

Consensus of een wettelijke regeling voor specifiek kerkgenootschappen lijkt te ontbreken. 

 

12.6.4 Conclusies 

 

Het van staatswege toetsen van de besteding van overheidsgelden door kerkelijke 

instellingen is in Duitsland omstreden. Van staatswege ingestelde toetsingsinstanties 

beschikken bij wet over ruime bevoegdheden om de besteding van overheidsgelden en de 

wijze van die besteding te toetsen, waaronder het recht om zelf de reikwijdte van de toetsing 

te bepalen. Het is echter de vraag of een dergelijke algemene wettelijke bepaling ook 

specifiek op kerkgenootschappen mag worden toegepast. In de literatuur is men van mening 

dat een eventuele toepassing – voor zover al toegestaan – zeer terughoudend moet zijn en 

geen betrekking mag hebben op bijvoorbeeld de wijze van bedrijfsvoering. Als mogelijke 

oplossingen worden genoemd dat kerkgenootschappen en de Staat bij de verlening van 

subsidies vooraf afspraken maken over de verantwoording hieromtrent. Daarbij mag de Staat 

niet dusdanig vergaande voorwaarden stellen, dat daardoor alsnog het recht van 

kerkgenootschappen op zelfdeterminatie, ook in financieel opzicht, ingrijpend wordt beperkt. 

Wel zou kunnen worden gedacht aan kerkelijke toetsingsinstanties die de besteding van de 

overheidsgelden controleren en van hun bevindingen ook verslag doen aan de Staat. 

Eventuele problemen of vragen naar aanleiding van die rapportage zouden dan in overleg tot 

een oplossing moeten worden gebracht. 

 

12.7 Parallel met subsidiëring politieke partijen 

 

In de vorige paragraaf is aandacht besteed aan enkele theorieën die in Duitsland 

opgeld doen om een uitweg te vinden in het spanningsveld tussen enerzijds de 

verantwoordingsplicht inzake de besteding van publieke gelden en anderzijds de autonomie 

van kerkgenootschappen. Een nadeel hieraan is dat de Duitse verhoudingen tussen kerk en 

                                                 
1152

 Leisner 1991, p. 84-89. 
1153

 Von Campenhausen 2006, p. 362. 



345 

 

staat verschillen van de Nederlandse. Dat maakt dat in Duitsland wellicht goed toepasbare 

theorieën in de Nederlandse situatie niet altijd goed passen in het juridische kader. Daarom 

wordt in deze paragraaf nagegaan of in Nederland sprake is van een vergelijkbare 

problematiek en of de wetgever daarvoor een oplossingsrichting heeft aangegeven. 

 

12.7.1 Wet Subsidiëring Politieke Partijen 

 

12.7.1.1 Inleiding 

In Nederland zijn kerkgenootschappen bij uitstek dragers van het grondrecht op 

vrijheid van godsdienst. Om religieuze gemeenschappen in staat te stellen dit grondrecht ook 

in organisatorische zin uit te oefenen, hebben kerkgenootschappen een grote vrijheid om de 

eigen organisatie naar eigen religieuze opvattingen vorm te geven. In deel II van dit werk, te 

weten de hoofdstukken 7 tot en met 11, is op verschillende aspecten daarvan dieper ingegaan. 

 

Naast kerkgenootschappen bestaan er ook andere organisaties die bij uitstek drager 

zijn van grondrechten. Hierbij kan worden gedacht aan de media in relatie tot de vrijheid van 

drukpers en meningsuiting. Naast de Grondwet is hun bijzondere positie gegarandeerd in de 

Mediawet, waarin op het vlak van subsidiëring overheidsbemoeienis is beperkt tot een 

rechtmatigheidstoets.
1154

  

Daarnaast moeten in dit verband de politieke partijen genoemd worden. Zij zijn bij uitstek 

drager van de grondrechten betreffende het kiesrecht en de vrijheid van meningsuiting. Omdat 

zij zijn georganiseerd in de vorm van verenigingen, dragen zij ook het grondrecht van de 

vrijheid van vereniging. Zij vervullen een belangrijke rol als intermediairs tussen de overheid 

en de burgers. 

 

Politieke partijen en media ontvangen overheidssubsidies. Omdat zij bij uitstek ook 

grondrechtdragers zijn, is hier mogelijk eveneens sprake van een spanningsveld tussen 

enerzijds het recht op vrijheid om naar eigen inzicht hun activiteiten vorm te geven en 

anderzijds het belang dat de overheid heeft bij controle op de besteding van de 

subsidiegelden. De subsidierelatie tussen deze organisaties en de overheid is in wetgeving 

vastgelegd. Daarin is een bepaalde oplossing gekozen om met dit spanningsveld om te gaan. 

Omdat de mediawetgeving erg complex is, is gekozen voor een nadere beschouwing van de 

subsidieregelgeving ten aanzien van politieke partijen. 

 

Omdat de financiële positie van diverse politieke partijen niet goed was, heeft de 

overheid de Wet Subsidiëring Politieke Partijen (WSPP) het licht doen zien.
1155

 Deze wet is in 

2013 ingetrokken en vervangen door de Wet Financiering Politieke Partijen (WFPP).
1156

 

De reden om toch de WSPP te bespreken en niet de huidige WFPP is gelegen in de 

omstandigheid dat de WFPP sterk is gericht op het vergroten van transparantie van inkomsten 

bij politieke partijen. De weging van rechten en belangen van een politieke partij is daarmee 
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anders dan in de oude WSPP. 

De focus van de wetgever was in de oude wet meer gericht op het spanningsveld dat bestaat 

tussen enerzijds de autonomie die politieke partijen – immers bij uitstek drager van een 

grondrecht – ten opzichte van de overheid moeten behouden en anderzijds het belang van de 

overheid bij controle op besteding van gelden die zijn verstrekt in het kader van een 

subsidierelatie.  

In de nieuwe wet is die focus verschoven naar de specifieke problematiek die bij politieke 

partijen speelt omtrent hun financiering. Dat heeft tot gevolg dat politieke partijen aan de 

samenleving verantwoording moeten afleggen over de gelden die zij hebben ontvangen. Dat 

maakt een vergelijking met kerkgenootschappen moeilijker, omdat een dergelijke eis voor 

kerkgenootschappen niet aan de orde is. In casu gaat het mij echter om het bovenomschreven 

spanningsveld: hoever mag de subsidieverstrekker gaan met het stellen van eisen aan de 

verantwoording van de ontvangen subsidiegelden als de ontvangende partij bij uitstek recht 

heeft op een autonome positie tegenover de overheid, ingegeven door het grondrecht dat hij 

belichaamt? 

 

12.7.1.2 Structuur van de Wet Subsidiëring Politieke Partijen 

Bij de totstandkoming van de WSPP zag de regering zich geplaatst voor een 

spanningsveld. Enerzijds betreft de subsidieverstrekking publieke gelden waarover 

verantwoording moet worden afgelegd. Anderzijds ontstaan door de subsidieverstrekking 

afhankelijkheidsrelaties van politieke partijen van de overheid, waarbij de autonomie en 

onafhankelijkheid van die partijen door een teveel aan overheidsbemoeienis gevaar loopt. 

Tijdens de parlementaire behandeling is aan dit dilemma meermaals aandacht besteed. 

Naar aanleiding van de door de Raad van State geuite zorg over een verdergaande 

overheidsbemoeienis met politieke partijen gaf de regering aan dat inderdaad een te grote 

financiële afhankelijkheid van de rijksoverheid moest worden voorkomen. Daarom was in het 

wetsvoorstel slechts aangegeven welke activiteiten voor subsidie in aanmerking kwamen. De 

subsidie kon vervolgens door de politieke partij naar eigen inzicht worden aangewend. Aldus 

hebben politieke partijen een ruime bestedingsvrijheid. Daarbij golden twee 

randvoorwaarden. De eerste was dat geoormerkte subsidies, namelijk de subsidies ten 

behoeve van een jongerenorganisatie en een wetenschappelijk instituut, ook aan die 

organisatie en dat instituut werden besteed. De tweede voorwaarde was dat de ondernomen 

activiteiten deel uitmaken van de in de wet genoemde limitatieve opsomming van te 

subsidiëren activiteiten.
1157

 

Naar aanleiding van een vraag van de Raad van State omtrent de waarborging van de 

vertrouwelijkheid had de regering het wetsvoorstel aangepast. De regering gaf daarbij aan dat 

het niet de bedoeling was dat de overheid informatie verkreeg over de persoonsgegevens van 

de leden van de politieke partijen. Het ging alleen om de ledentallen. Of het opgegeven 

ledental juist was, moest worden vastgesteld aan de hand van een verklaring van de 

accountant van de politieke partij.
1158

 De overheid ging dat dus niet zelf na. 
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Het oorspronkelijke wetsvoorstel bevatte daarnaast een bepaling inhoudende dat met 

betrekking tot het merendeel van de in de wet bestreken onderwerpen bij of krachtens 

algemene maatregel van bestuur nadere voorschriften zouden worden gesteld. Daartoe 

behoorden onder meer de subsidievoorwaarden. In de visie van de Raad van State was deze 

bepaling te onbepaald en abstract. De delegatie moest zo nauwkeurig mogelijk worden 

begrensd. Daarop heeft de regering deze bepaling geschrapt.
1159

 Dit heeft mijns inziens tot 

gevolg gehad dat de autonomie van de politieke partijen en de rechtszekerheid voor hen 

vanuit rechtsstatelijk oogpunt maximaal is gewaarborgd. Immers, aanvullende 

subsidievoorwaarden of andere wijzigingen die mogelijk de overheidsbemoeienis met de 

politieke partijen zouden vergroten, moeten dan bij wet in formele zin tot stand worden 

gebracht. 

De subsidieverlening is dus grotendeels een wettelijk gebonden bevoegdheid, waarbij 

de regering geen nadere voorwaarden kan stellen aan de activiteit of bij de subsidieverlening 

kan meewegen dat een bepaalde activiteit wel of niet zinvol of wenselijk is.
1160

 

 

Verder was welbewust de mogelijkheid van het verval van recht op subsidie beperkt 

tot een onherroepelijke veroordeling wegens discriminatie. De regering geeft hieromtrent aan 

dat de overheid grote terughoudendheid moet betrachten bij het stopzetten van subsidie als 

sanctie. De overheid treedt dan immers corrigerend op en dat is een vergaande vorm van 

overheidsbemoeienis met de politieke partij. 

Alleen discriminatie waarvoor men onherroepelijk is veroordeeld en dus niet andere 

misdrijven, leidt tot deze sanctie. Dit is gebaseerd op de opvatting dat discriminatie niet alleen 

raakt aan de grondslagen van de democratische rechtsstaat, maar ook aan de 

verdragsrechtelijke verplichtingen van de overheid die onder meer strekken tot het uitbannen 

van discriminatie.
1161

 In de WFPP is het verbod op discriminatie overigens gehandhaafd en 

uitgebreid naar ook terroristische misdrijven.
1162

 

Aldus is welbewust de afweging gemaakt dat politieke partijen voluit de ruimte moeten 

hebben hun grondrechten uit te oefenen, ook al zou dat een bedreiging of zelfs strafbaar zijn 

in het licht van de openbare orde. Stopzetting van de subsidie kan dan niet als prikkel worden 

gebruikt om het door de overheid ongewenste gedrag aan te passen. Dat waarborgt de 

autonomie en onafhankelijkheid van de politieke partij. 

 

Uiteindelijk werd de structuur van de wet als volgt. De minister van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties verleent jaarlijks een subsidie aan politieke partijen. Om voor de 

subsidie in aanmerking te komen moest de politieke partij voldoen aan twee cumulatieve 

voorwaarden. De eerste voorwaarde van de WSPP was dat de politieke partij bij de laatst 

gehouden verkiezingen één of meer zetels moest hebben behaald in de Eerste of Tweede 

Kamer.
1163

 De tweede voorwaarde was dat op de peildatum een politieke partij ten minste 
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duizend leden moest hebben. De subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor uitgaven met 

betrekking tot de in artikel 5 WSPP opgesomde activiteiten.  

 

Bij de subsidieaanvraag moest de politieke partij een activiteitenplan, een begroting en 

een opgave van de ledentallen overleggen op grond van artikel 8 lid 2 WSPP. Daarnaast 

moest conform artikel 11 lid 2 WSPP de politieke partij een administratie voeren die door een 

accountant wordt gecontroleerd. De politiek partij diende daartoe aan een door haar gekozen 

registeraccountant of een andere, voldoende gekwalificeerde accountant opdracht te geven. 

Deze controle strekte zich uit tot ten eerste controle over de bij of krachtens de WSPP 

gestelde voorschriften, ten tweede de verenigbaarheid van het activiteitenverslag met het 

financiële verslag, ten derde de naleving van de subsidieverplichtingen en ten vierde de 

juistheid van de opgegeven ledentallen. 

Wel kunnen bij ministeriële regeling eisen worden gesteld aan de reikwijdte en 

intensiteit van het onderzoek en aan de inrichting van de verslagen cum annexis.
1164

 De 

regering heeft daaromtrent verzekerd dat het hierbij alleen gaat om de boekhoudkundige 

inrichting en vormgeving van de betreffende stukken. Het gaat dan om subsidietechnische 

aspecten en zeker niet om regels betreffende de aard van de activiteiten.
1165

 Aldus is sprake 

van een brede doeluitkering, waarbij alleen op rechtmatigheid en nadrukkelijk niet op een 

doelmatige of efficiënte besteding wordt getoetst. 

 

Daar waar het gaat om geoormerkte subsidies, namelijk voor de wetenschappelijke 

instituten en politieke jongerenorganisaties, fungeren de partijen overigens als doorgeefluik. 

De partijen mogen geen nadere voorwaarden stellen, behoudens die welke voortvloeien uit de 

WSPP, zo luidt artikel 3 lid 5 WSPP. 

 

12.7.1.3 Afweging ‘autonomie ontvanger’ en ‘controle verstrekker’ 

 

Aldus heeft de overheid bij de subsidiëring van politieke partijen een afweging 

gemaakt tussen verschillende rechtsgoederen, namelijk het belang van politieke partijen bij 

autonomie, onafhankelijkheid en als onderdeel daarvan vertrouwelijkheid, versus het belang 

van de overheid bij een correcte besteding van publieke gelden en openbaarheid daaromtrent. 

De overheid heeft met betrekking tot de aanspraak op het recht op subsidie en het vervallen 

daarvan gekozen voor enkele, eenvoudig toetsbare objectieve criteria, zoals aantallen leden, 

Kamerzetels en voor verval van het subsidierecht een onherroepelijke veroordeling wegens 

discriminatie. Daarnaast zijn de activiteiten opgesomd die worden gesubsidieerd.  

De verantwoordingsplicht van de politieke partijen is dusdanig ingekleed, dat partijen zelf een 

– door hen vertrouwde – accountant kunnen inschakelen die overigens moet voldoen aan de 

kwaliteitseisvoorwaarden die voor een dergelijke accountant gelden. Ook hoeft geen inzage te 

worden gegeven in gegevens van leden of in hoeverre de personele bezetting en het 

personeelsbeleid voldoen aan andere (bijvoorbeeld medezeggenschaps)wetgeving en hoeven 

de partijen ook niet aan te tonen dat de gemaakte keuzes bij de besteding van de 
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subsidiegelden doelmatig zijn geweest. De overheid stelt dus geen vérgaande sturende 

voorwaarden. De reden daarvoor is gelegen in het voorkomen van inhoudelijke 

overheidsbemoeienis, waardoor de autonomie van politieke partijen gevaar zou lopen.
1166

 

 

12.8 Conclusies  

 

In dit hoofdstuk is dieper ingegaan op de vraag of kerkgenootschappen in het 

algemeen kunnen worden gesubsidieerd en als dat zo is, in hoeverre aan die subsidies 

verplichtingen mogen worden verbonden.  

 

Subsidieverlening aan kerkgenootschappen is verenigbaar met het hier te lande 

vigerende model van scheiding van kerk en staat. Dit betekent overigens niet dat er een 

algemeen recht bestaat op grond waarvan kerkgenootschappen altijd aanspraak kunnen maken 

op subsidie.  

Een door de overheid gemaakt onderscheid tussen instellingen van levensbeschouwelijke of 

godsdienstige aard enerzijds en andere rechtspersonen anderzijds is niet toegestaan. Dat zou 

bovendien in strijd zijn met het gelijkheidsbeginsel. De levensbeschouwelijke of 

godsdienstige aard van een subsidieaanvrager op zich kan dus geen voldoende grond zijn om 

een subsidie te weigeren. Niet de aanvrager, maar diens activiteiten waarvoor subsidie wordt 

aangevraagd, moeten worden beoordeeld. Dit sluit overigens ook aan bij het subsidiebegrip 

zoals gecodificeerd in artikel 4:21 Awb, waarin de term ‘activiteiten’ wordt genoemd. 

 

Een belangrijke randvoorwaarde voor subsidiëring is de aard van de ondernomen 

activiteit. Deze moet niet uitsluitend zijn gericht op godsdienstige vorming. Zelfs activiteiten 

met dit oogmerk die vrij toegankelijk zijn voor anderen dan leden van het betrokken 

kerkgenootschap en uiterlijke gelijkenis vertonen met maatschappelijke, sociaal-culturele of 

welzijnsactiviteiten zonder dat oogmerk, komen niet voor subsidiëring van overheidswege in 

aanmerking. 

 

Ook moet de activiteit passen in het overheidsbeleid. Zo kan de overheid ervoor 

kiezen om een koepelorganisatie waarin diverse religieuze stromingen zijn vertegenwoordigd, 

te subsidiëren en aanvragen van individuele kerkgenootschappen af te wijzen. Belangrijk is 

dat geen onderscheid wordt gemaakt tussen kerkgenootschappen onderling, tenzij dat 

onderscheid objectief is gerechtvaardigd. 

Daarnaast – maar dat is mijns inziens een meer beleidsmatige aangelegenheid – kunnen 

subsidies aan kerkgenootschappen nodig zijn om ervoor te zorgen dat kerkgenootschappen 

hun recht op belijdenisvrijheid daadwerkelijk kunnen uitoefenen. Dat kan bijvoorbeeld aan de 

orde zijn als zij in een achterstandspositie verkeren en zij anderszins, bijvoorbeeld vanwege 

veiligheidsrisico’s, niet in staat zijn kerkdiensten te beleggen. 

Weliswaar kunnen kerkgenootschappen in het algemeen dus voor subsidiëring in aanmerking 

komen, maar het is mogelijk dat sommige kerkgenootschappen hiervoor juist niet in 
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aanmerking komen, omdat zij activiteiten ondernemen of beleid voeren dat op generlei wijze 

door de overheid mag worden ondersteund. Onthouding van steun kan bijvoorbeeld 

voortvloeien uit een verdragsverplichting, ook al heeft dat niets van doen met de anders 

subsidiabele activiteit. Dat was bijvoorbeeld aan de orde bij de SGP. 

 

Met de invoering van de derde tranche van de Awb is ook de subsidietitel ingevoerd. 

Daarin is een aantal wetsbepalingen omtrent subsidieverplichtingen opgenomen. Uit de 

literatuur wordt duidelijk dat het bestuursorgaan bij het opleggen van subsidieverplichtingen 

is gebonden aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. In het bijzonder is het 

bestuursorgaan bij deze problematiek gebonden aan het evenredigheidsbeginsel en het verbod 

op détournement de pouvoir. Voor zover een bestuursorgaan niet-doelgebonden 

verplichtingen wil opleggen, is het daarbij gehouden aan een aantal procedurele eisen die zijn 

omschreven in artikel 4:39 Awb. Het door Van der Burg aangelegde criterium, dat de 

verplichtingen noodzakelijk moeten zijn ter behartiging van de met de subsidie beoogde 

belangen, komt hierin echter niet terug.  

 

De vraag is vervolgens waar de grenzen liggen bij het verbinden van verplichtingen 

aan subsidies die aan kerkgenootschappen worden verstrekt. Daarbij is gezocht naar een 

algemeen kader vanwaaruit dit spanningsveld kan worden benaderd. Daartoe zijn parallellen 

getrokken met grondrechtenbeperkende overeenkomsten, het Duitse model van subsidiëring 

van kerkgenootschappen en de subsidiëring van politieke partijen in Nederland. 

 

Zo trekt Den Ouden een parallel met grondrechtenbeperkende overeenkomsten, 

waarbij blijkens jurisprudentie de leer van de redelijke uitleg van grondrechten wordt 

toegepast. Er vindt dan een belangenafweging plaats. In die belangenafweging kan ook het 

belang dat de subsidieontvanger heeft bij het uitoefenen van zijn grondrecht worden 

meegewogen. Een nadeel daarvan is dat rechtszekerheid ontbreekt, omdat er immers geen 

wettelijk kader is. Van geval tot geval moet dan een afweging worden gemaakt, wat het risico 

van willekeur in zich bergt. 

 

De tweede parallel ziet op de Duitse situatie. In Duitsland worden kerkgenootschappen 

en andere identiteitsgebonden organisaties gevrijwaard van verplichtingen betreffende de 

inrichting en organisatie van bijvoorbeeld de gesubsidieerde instelling. Zo is 

medezeggenschapswetgeving in beginsel niet van toepassing. Wel worden aan 

kerkgenootschappen de doelen voorgeschreven waaraan de subsidies moeten worden besteed.  

 

Kerkgenootschappen genieten echter een zekere vrijheid in de wijze waarop zij die 

doelen willen bereiken. Daarbij geldt overigens als randvoorwaarde dat ook 

kerkgenootschappen moeten blijven binnen de voor eenieder geldende wettelijke grenzen: zo 

kan een door een kerkgenootschap in stand gehouden ziekenhuis zich niet onttrekken aan de 

algemeen geldende hygiënevoorschriften of opleidingseisen voor artsen en verpleegkundigen. 

Daarentegen heeft men wel vrijheid bij de keuze van personeel en dergelijke. Wat de 

verantwoording van subsidies betreft, kennen sommige kerkgenootschappen een eigen 

kerkelijke rekenkamer: de overheid kan zich dan beperken tot een marginale toets. 
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De tendens is verder dat bij de verantwoording van de uitgegeven subsidiegelden moet 

worden bezien in hoeverre het daarmee gediende belang in verhouding staat tot het recht op 

de autonomie van het betrokken kerkgenootschap: de subsidie moet niet tot gevolg hebben dat 

het betrokken kerkgenootschap daarmee volledig aan de leiband van de Staat gaat lopen. 

Aantrekkelijk aan deze benadering is dat de overheid wel de doeleinden formuleert waarvoor 

de subsidie dient, maar het kerkgenootschap keuzevrijheid heeft in de manier waarop het die 

doelen wil bereiken. Wettelijke bepalingen omtrent personeelsbeleid en medezeggenschap 

zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op kerkgenootschappen. Het creëren van aparte 

kerkelijke rekenkamers lijkt in de Nederlandse situatie overigens minder goed denkbaar.  

 

Een andere parallel is te trekken met de subsidiëring van politieke partijen. Dit is bij 

afzonderlijke wet geregeld. Juist ter waarborging van de autonomie van politieke partijen 

heeft de overheid geen vergaande sturende subsidieverplichtingen opgelegd, maar zich 

beperkt tot verplichtingen ter toetsing van de rechtmatigheid. Daarbij is ook een aantal 

objectieve criteria geformuleerd waaraan een politieke partij moet voldoen om op subsidie 

aanspraak te kunnen maken. Een analogische toepassing op kerkgenootschappen van de 

keuzes die de wetgever bij politieke partijen in de vorm van de WSPP heeft gemaakt, ligt 

mijns inziens voor de hand. De grondrechtelijke problematiek is immers vergelijkbaar. 

Daarbij is het mijns inziens legitiem dat de overheid een specifiek aantal activiteiten 

omschrijft die in beginsel subsidiabel zijn. Aanvullende criteria dienen daarbij mijns inziens 

zo veel mogelijk objectief meetbaar te zijn. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om aantallen 

deelnemers van een gesubsidieerd evenement. De overheid zou zich daarbij moeten beperken 

tot omschrijving van de activiteit en geen nadere voorwaarden behoren te stellen aan de wijze 

waarop die wordt georganiseerd. Een uitzondering daarop betreft algemeen geldende 

regelgeving ter zake, bijvoorbeeld bescherming van de volksgezondheid. 

Doelgebonden verplichtingen zijn dan dus, voor zover het verplichtingen betreft die zien op 

de doel- en rechtmatigheid, in beginsel toelaatbaar. Verdergaande, meer sturende, 

doelgebonden verplichtingen zijn alleen toelaatbaar indien kerkgenootschappen de vrijheid 

hebben aan dergelijke verplichtingen te voldoen op een door henzelf gekozen wijze. Telkens 

geldt daarbij dat de doelgebonden verplichtingen noodzakelijk moeten zijn ter behartiging van 

de belangen die met de subsidieverlening zijn beoogd. Niet-doelgebonden verplichtingen zijn 

ten aanzien van kerkgenootschappen dan in beginsel niet toegestaan, hoewel artikel 4:39 Awb 

de mogelijkheid daartoe wel opent. 

 

Voorbeeld van een verplichting die toelaatbaar is, is een verslag waaruit blijkt waaraan 

de subsidiegelden zijn besteed, voorzien van een accountantsverklaring. Ook bepaalde 

kwaliteitseisen of technische eisen, zoals het vereiste opleidingsniveau van kerkelijk 

medewerkers, kunnen mijns inziens worden gesteld. 

 

Het is daarbij – hierbij zij verwezen naar de opvatting van Van der Burg – telkens aan 

het subsidiërende bestuursorgaan om te bewijzen waarom een op te leggen verplichting vanuit 

het oogpunt van doel- en rechtmatigheid noodzakelijk is. Meer sturende voorwaarden die 

ingrijpen in de autonomie om de eigen organisatie naar eigen inzicht vorm te geven, zoals 

democratiseringseisen of eisen omtrent de samenstelling van een bestuur, lijken mij in 
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beginsel niet toelaatbaar. Voor zover de overheid subsidie verleent aan een kerkelijke 

instelling (mede) met het oog op democratisering en/of versterking van 

medezeggenschapsstructuren, zou een kerkgenootschap de ruimte moeten worden gegeven 

om op eigen wijze het gestelde doel te bereiken.  

Indien bijvoorbeeld als subsidieverplichting wordt gesteld dat in een van een kerk uitgaand, 

door de overheid gesubsidieerd zangkoor ook de koorleden inspraak moeten hebben, zou het 

kerkgenootschap zelf de vrijheid moeten behouden om een met zijn eigen statuut 

corresponderende inspraakregeling te creëren. Aldus wordt enerzijds recht gedaan aan het bij 

wet aan kerkgenootschappen gegarandeerde grondrecht van vrijheid van organisatie en 

bestuur als uitvloeisel van de vrijheid van godsdienst, en anderzijds aan het door de 

subsidiegever beoogde doel van versterking van inspraak. Een kerkgenootschap heeft dan de 

mogelijkheid om op de voor hem minst bezwarende wijze te voldoen aan de met de 

subsidieverplichtingen beoogde doelstellingen. 

Het kerkgenootschap moet dus weliswaar aan bepaalde met de subsidie beoogde doeleinden 

voldoen, maar is dan vrij in de wijze waarop het dat vorm geeft. Op deze wijze worden mijns 

inziens de grondrechtelijke belangen van het kerkgenootschap als subsidieontvanger 

betrokken bij het opleggen van subsidieverplichtingen, terwijl de subsidiegever niet hoeft in te 

leveren op zijn beleidsdoelstellingen.  
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Hoofdstuk 13 

Subsidiëring opleidingen geestelijk of levensbeschouwelijk ambt 

 

 

13.1 Inleiding 

 

In het voorgaande is ingegaan op het vraagstuk van subsidiëring van 

kerkgenootschappen of instellingen van levensbeschouwelijke of godsdienstige aard. Daarbij 

is geconstateerd dat subsidieverstrekking in beginsel mogelijk is, mits de overheid hierbij het 

beginsel van gelijke behandeling in acht neemt. Ook mogen de te subsidiëren activiteiten niet 

uitsluitend een religieus oogmerk hebben, zoals godsdienstige vorming. De commissie-Hirsch 

Ballin gaf daarnaast aan dat in zeer bijzondere omstandigheden ook religieuze activiteiten zelf 

voor subsidiëring in aanmerking kunnen komen. Een dergelijke bijzondere omstandigheid 

doet zich voor als de uitoefening van het grondrecht op vrijheid van godsdienst illusoir dreigt 

te worden of als een kerkgenootschap ten opzichte van andere kerkgenootschappen in een 

achterstandspositie verkeert.  

In hoofdstuk 4 is reeds aandacht besteed aan het beginsel van gelijke behandeling van 

kerkgenootschappen: op grond van het EVRM zal een Verdragsstaat die onderscheid maakt 

tussen kerkgenootschappen daarvoor een objectieve en redelijke rechtvaardigingsgrond 

moeten hebben. Het ligt voor de hand dat dit uitgangspunt ook kan – en moet – worden 

gehanteerd bij het vraagstuk van de subsidiëring van ambtsopleidingstrajecten verbonden aan 

geloofsgemeenschappen. 

Vanuit dat licht bezien is het opmerkelijk dat aan een aantal specifiek genoemde 

kerkgenootschappen of nauw daaraan gelieerde instellingen van overheidswege bijdragen 

worden toegekend ten behoeve van hun ambtsopleiding. In die ambtsopleiding staat, naar men 

mag aannemen, bovendien de godsdienstige vorming centraal. Deze rijksbijdragen hebben 

tevens een structureel karakter: zij hoeven niet steeds opnieuw te worden aangevraagd en 

waren aanvankelijk zelfs bij wet toegekend.  

 

In bijvoorbeeld de begroting voor het jaar 2003 van het ministerie van Onderwijs, 

Cultuur en Wetenschap werd aangegeven dat de overheid het belang van deze 

ambtsopleidingen wil onderstrepen, hetgeen zij doet door subsidieverlening.
1167

 In casu ging 

het om subsidieverlening aan vijf theologische universiteiten, de Universiteit voor 

Humanistiek, alsmede aan acht kerkgenootschappen ten behoeve van kerkelijke 

kweekscholen en seminaria.
1168

  

 

Een kerkgenootschap heeft verschillende mogelijkheden om een ambtsopleiding te 

realiseren.  

Zo kan een kerkgenootschap ervoor kiezen om binnen het wettelijk kader van de Wet op het 

hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek een eigen opleiding te laten erkennen en ook 

te laten bekostigen. Dan moet die ambtsopleiding wel aan de eisen voldoen die de overheid 
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 Kamerstukken II 2002/03, 28 600, 2, p. 180. 
1168

 Kamerstukken II 2002/03, 28 600, 2, p. 180 (MvT). 
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daaraan stelt. Daarnaast kunnen kerkgenootschappen ook ambtsopleidingen aanbieden buiten 

het wettelijk kader van erkenning en bekostiging. In een dergelijk geval bestaat geen recht op 

studiefinanciering, erkende titulatuur en/of overheidsbekostiging. Het kan overigens zijn dat 

niet-gesubsidieerde kerkgenootschappen principieel afwijzend staan tegenover financiering 

van overheidswege van de kerkelijke ambtsopleiding.
1169

  

 

In paragraaf 2 wordt ingegaan op de historische achtergronden van subsidieverlening 

ten behoeve van kerkelijke ambtsopleidingen. Daarbij komen met name de adviezen van de 

Staatscommissie voor de zaken van de erediensten aan de orde en de doorwerking daarvan in 

de wetswijziging van 1988.
1170

 Daarbij staan twee toentertijd beoogde beleidsdoelstellingen 

van de regering centraal, namelijk een gelijke behandeling van kerkgenootschappen, alsmede 

aanpassing van het bekostigingssysteem. 

 

In paragraaf 3 gaat het over de acties van de regering om te komen tot een opleiding 

voor ‘polderimams’ in Nederland.  

 

In paragraaf 4 wordt vervolgens aandacht besteed aan de invoering van de Wet op het 

hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de consequenties daarvan voor de 

subsidieverlening ten behoeve van kerkelijke ambtsopleidingen in deze tijd. Daarbij wordt 

met name stilgestaan bij de reeks van nieuwe vereisten die de staatssecretaris introduceert 

voor nieuwe aanvragen voor subsidiëring van ambtsopleidingen. Deze paragraaf wordt 

afgesloten met een bespiegeling over de vereisten die de overheid mag stellen aan aanvragen 

voor dergelijke subsidies in relatie tot het beginsel van de scheiding van kerk en staat. 

 

Paragraaf 5 ten slotte bevat enkele conclusies. 

 

Teneinde te blijven binnen het bestek van dit onderzoek – waarin immers het 

kerkgenootschap centraal staat en niet de positie van bedienaars van het geestelijk ambt die 

werkzaam zijn bij andere instellingen – zal subsidiëring van geestelijke verzorging binnen 

bijvoorbeeld de krijgsmacht, justitiële inrichtingen en de (intramurale) gezondheidszorg 

buiten beschouwing blijven. Ook wordt niet gekozen voor de invalshoek van de 

onderwijsvrijheid ex artikel 23 Gw. De focus is juist gericht op ambtsopleidingen die 

specifiek opleiden voor een geestelijk ambt in bepaalde kerkgenootschappen en godsdienstige 

of levensbeschouwelijke gemeenschappen met een andere rechtsvorm. Over de thematiek van 

de subsidiëring van ambtsopleidingen van geloofsgemeenschappen is nauwelijks literatuur 

beschikbaar; daarom wordt veelal verwezen naar parlementaire documentatie. 

                                                 
1169

 Een dergelijke principiële en gemotiveerde afwijzing bleek bijvoorbeeld uit het ‘Minderheidsrapport over 

Rijksbijdrage Theologische Universiteit’, december 2004, samengesteld voor de Generale Synode Amersfoort 

2005 door Deputaten-Curatoren Theologische Universiteit Kampen, uitgaande van de Gereformeerde Kerken 

Vrijgemaakt. Zie www.gkv.nl. NB Inmiddels heeft de Generale Synode van dat kerkverband besloten om een 

rijksbijdrage aan te vragen. 
1170

 De staatscommissie is ingesteld bij KB 21 mei 1946, nr. 46. 
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13.2 Historische achtergrond 

 

In het onderstaande wordt ingegaan op de ontwikkelingen die hebben geleid tot de 

thans vigerende wetgeving waarin de ambtsopleidingen van een aantal kerkgenootschappen 

worden gesubsidieerd. Daarbij wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de 

gelijkberechtiging van kerkgenootschappen en de bekostigingssystematiek van de kerkelijke 

opleidingen. Vervolgens wordt daaruit de overheidsvisie op de scheiding van kerk en staat op 

dit vlak gedistilleerd. 

 

De historische achtergrond van de subsidiëring van de kerkelijke ambtsopleidingen 

van overheidswege is deels gelegen in de bekostiging van bij universiteiten gevestigde 

leerstoelen ten behoeve van de Nederlandsche Hervormde Kerk.
1171

 Dit kerkgenootschap 

fungeerde in de eerste helft van de negentiende eeuw min of meer als staatskerk. De 

koppeling van de theologische opleiding van dit kerkgenootschap aan staatsuniversiteiten was 

vastgelegd in de zogenoemde duplex ordo.
1172

 Bij de Hoger-onderwijswet 1876 kreeg de 

Nederlandsche Hervormde Kerk namelijk het recht eigen hoogleraren te benoemen aan de 

theologische faculteiten voor onderricht op grond van haar belijden en afgestemd op haar 

praktische behoeften: daarmee was dus sprake van combinatie van een algemene theologische 

staatsopleiding en een specifieke kerkelijke opleiding.
1173

  

 

13.2.1 Staatscommissie 

 

In 1946 is de Staatscommissie voor de zaken van de erediensten ingesteld.
1174

 Deze 

staatscommissie heeft in haar rapport enige aandacht besteed aan uitgangspunten die haars 

inziens ten grondslag (behoren te) liggen aan subsidiëring van kerkelijke 

ambtsopleidingen.
1175

 In het 27 pagina’s tellende rapport wordt niet alleen een antwoord 

geformuleerd op de haar oorspronkelijk gestelde vragen, maar ook wordt – op verzoek d.d. 28 

februari 1963 van de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen – een advies 

uitgebracht met betrekking tot de vraag of kerkelijke onderwijsinstellingen, zoals 

kweekscholen en seminaria, gelijk moeten worden behandeld als de Nederlandsche 

                                                 
1171

 Zie hoofdstuk 2 voor meer informatie over dit kerkgenootschap dat met ingang van 1 mei 2004 is opgegaan 

in de Protestantse Kerk in Nederland. 
1172

 Sinds de Wet op het Hoger Onderwijs van 1876 kennen openbare faculteiten een tweedeling in staatsvakken 

en kerkelijke vakken. De staatsvakken worden aan de faculteit gegeven en daarnaast werden kerkelijke vakken 

verzorgd door vanwege de kerk benoemde hoogleraren. ‘Aparte kerkelijke opleiding’ wekt de indruk van een 

instituut. Het ging echter om hoogleraren benoemd door de synode, die zo veel mogelijk meedraaiden in de 

faculteit. 
1173

 Hoedemaker was hierop tegen. Zie Ph.J. Hoedemaker, De kerk en het moderne staatsrecht, Amsterdam: 

Hollandsch-Afrikaansche Uitgevers-Maatschappij 1904, p. 253-257. 
1174

 Ingesteld bij KB 21 mei 1946, nr. 46. 
1175

 Kamerstukken II 1968/69, 10 030, 2 (Rapport van de Staatscommissie voor de zaken van de Erediensten, De 

financiële betrekkingen tussen de staat en de kerken). 
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Hervormde Kerk.
1176

 Strikt genomen viel dit buiten de opdracht van de staatscommissie, 

omdat dit financiële betrekkingen betrof buiten het toenmalige artikel 185 Gw om.  

Meer concreet wenste de minister antwoorden op de vraag of artikel XIII Wet op het 

wetenschappelijk onderwijs (WWO) gewijzigd moest worden, zodat ook aan kleinere 

kerkgenootschappen een “zodanig bedrag ter beschikking wordt gesteld, als blijken zal nodig 

te zijn voor het doel dat zij nastreven”. Daarmee samenhangend wenste de minister een 

antwoord op de vraag of het in artikel XIII WWO genoemde aantal kerkgenootschappen kon 

worden uitgebreid. Ook vroeg de minister of het wenselijk was om artikel XIII WWO zo te 

wijzigen en het aantal kerkgenootschappen in voormelde zin zo uit te breiden, dat het beperkt 

zou blijven tot uitsluitend aan universiteiten verbonden kerkelijke ambtsopleidingen. Daarbij 

zou de subsidiëring niet alleen betrekking hebben op de eigenlijke leerstoelen maar ook, net 

als bij de Nederlandse Hervormde Kerk, op bijkomende kosten van bijvoorbeeld 

wetenschappelijk personeel.
1177

 

 

De staatscommissie onderscheidde in haar rapport vier soorten ambtsopleidingen.
1178

 

Ten eerste was sprake van de aan toen nog Rijkuniversiteiten verbonden ambtsopleidingen: 

deze ambtsopleidingen werden verzorgd binnen de theologische faculteiten van die 

universiteiten en werden als zodanig reeds gesubsidieerd. De ratio voor de subsidieverlening 

was gelegen in het toenmalige artikel I WWO, dat onder meer bepaalde dat ook doel van het 

wetenschappelijk onderwijs is de voorbereiding tot het bekleden van maatschappelijke 

betrekkingen. Het geestelijk ambt werd kennelijk als een zodanige betrekking geduid. 

Ten tweede was sprake van onderwijs aan theologische faculteiten verbonden aan bijzondere 

universiteiten, zoals de Vrije Universiteit te Amsterdam en de Katholieke Universiteit 

Nijmegen. Deze faculteiten ontvingen sinds de jaren zestig, in navolging van de theologische 

faculteiten bij de Rijksuniversiteiten, subsidie.
1179

 De kerkgenootschappen die hun 

ambtsopleidingen door deze bijzondere universiteiten lieten verzorgen, werden voordien niet 

op gelijke voet als de Nederlandse Hervormde Kerk behandeld. 

Ten derde was sprake van ambtsopleidingen op wetenschappelijk niveau die niet werden 

verzorgd door een universiteit, maar door het betrokken kerkgenootschap zelf, zoals 

toentertijd de theologische hogescholen in Kampen en Apeldoorn. Deze instellingen 

beschouwen zichzelf als wetenschappelijke onderwijsinstellingen, omdat zij zich op grond 

artikel 144 WWO als bijzondere instelling van wetenschappelijk onderwijs hadden 

aangemeld. Deze categorie ontving tot dan toe geen subsidie. De staatscommissie was van 

mening dat, uitgaande van een gelijke behandeling van kerkgenootschappen, ook aan deze 

instellingen subsidie moest worden toegekend. Daarbij moet volgens de staatscommissie wel 

                                                 
1176

 Samengevat kwamen de oorspronkelijke vragen hierop neer: of de bestaande financiële verhouding tussen 

Staat en de onderscheiden godsdienstige gezindten een herziening van het toenmaals bestaande art. 178 (later 

185) Grondwet, nodig maakte; waarop die financiële verhouding was gebaseerd en welke regeling moest worden 

gevolgd bij liquidatie van de bestaande praktijk en de daaraan ten grondslag liggende aanspraken, een en ander 

voorzien van een wetsontwerp met toelichting. Het advies werd gegeven op verzoek d.d. 28 februari 1963 van de 

Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen (Kamerstukken II 1968/69, 10 030, 2, p. 11). 
1177

 Kamerstukken II 1968/69, 10 030, 2, p. 17. 
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worden voldaan aan de eis van voldoende waarborging van het wetenschappelijk karakter van 

deze instellingen. Die eis was ook gesteld aan de ambtsopleidingen verbonden aan de 

bijzondere universiteiten. 

De vierde categorie betrof kerkelijke opleidingsinstellingen die niet op wetenschappelijk 

niveau onderwijs verzorgden. Dergelijke instellingen zouden dan als instellingen van hoger 

beroepsonderwijs kunnen gelden, waarbij ook deze instellingen voor subsidie in aanmerking 

komen. De voor het beroepsonderwijs geldende normen konden dan analoog worden 

toegepast. De staatscommissie laat in het ongewisse of dit, evenals bij de derde categorie, 

uitsluitend de eis van voldoende waarborging van de kwaliteit van het onderwijs betreft, of 

dat ook andere normen moeten worden toegepast. 

De staatscommissie sloot af met een belangrijke overweging waarom de Staat kerkelijke 

opleidingen niet anders – lees: door geen subsidie toe te kennen – mag behandelen dan andere 

niet-kerkelijke opleidingen voor het geestelijk leven. De Staat kan namelijk niet stellen geen 

belang te hebben bij kerkelijke ambtsopleidingen, omdat deze van gelijke orde zijn als andere 

opleidingen die zien op het geestelijk leven.
1180

 Hoewel niet expliciet zo verwoord, lijkt de 

staatscommissie daarmee te zeggen dat die andere opleidingen kennelijk wél worden 

gesubsidieerd en dat daarmee uit het oogpunt van gelijke behandeling ook kerkelijke 

opleidingen voor subsidie in aanmerking moeten komen, nu ook deze opleiden voor een 

beroep in het geestelijk leven.  

 

Het rapport van de staatscommissie werd ten aanzien van de voorgestelde regeling 

voor de afkoop van financiële aanspraken van kerkgenootschappen niet door de regering 

overgenomen.
1181

 Inzake de kerkelijke ambtsopleidingen deed de regering dat grotendeels 

wel. Juist om de toentertijd bestaande discriminatie tussen kerkgenootschappen weg te nemen 

was de regering bereid te overwegen om subsidie te verstrekken aan kerken die hun 

ambtsopleidingen in eigen hand hielden en dus niet van de universiteiten gebruikmaakten. Het 

leek de regering logisch de lijn door te trekken, die inhield dat in het algemeen opleidingen 

voor hoger onderwijs worden gesubsidieerd, ongeacht of zij wel of niet aan een universiteit 

zijn ondergebracht. Die opleidingen zouden dan wel onder de onderwijswetgeving moeten 

vallen én het niveau van de desbetreffende instelling zou gewaarborgd moeten zijn.
1182

  

 

13.2.2 Gelijke behandeling: wijziging artikelen XIII en XIV WWO oud 

 

Uit het rapport van de staatscommissie en het feit dat de regering haar standpunt 

dienaangaande overnam, blijkt dat sedert de jaren zestig het overheidsbeleid erop gericht is 

geweest de al dan niet aan een universiteit verbonden kerkelijke ambtsopleidingen zo veel 

mogelijk gelijk te behandelen, waarbij de behandeling van de Nederlandse Hervormde kerk 

het referentiepunt was. Dit beleid was mede de aanzet voor de wijzigingsvoorstellen inzake de 

artikelen XIII en XIV WWO. 
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Blijkens de parlementaire geschiedenis inzake de wijzigingen van de artikelen XIII en 

XIV WWO is hooguit zijdelings ingegaan op de vraag waarom kerkelijke ambtsopleidingen 

van overheidswege worden gefinancierd. Uit de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel 

blijkt dat de reden om een wijziging voor te stellen was dat in de Hoger-onderwijswet 1876 

was bepaald dat “kerkelijke kweekscholen en seminaria tot opleiding van leraren voor enige 

kerkgenootschap of kwekelingen voor de geestelijke stand, zolang zij bestaan, in het genot 

blijven van de subsidies, beurzen, toelagen en verdere ondersteuningen uit ’s Rijks kas, door 

hen op dat tijdstip genoten”.
1183

 Daarmee werd de in 1876 bestaande status quo gehandhaafd.  

Dat leidde tot twee door de regering in 1984 ongewenst geachte effecten. Ten eerste moesten 

volgens de formele wettekst de rijksbijdragen gehandhaafd worden op het niveau van 1876. 

Er werd dus geen rekening gehouden met inflatie of anderszins ruimte gelaten om die 

rijksbijdragen aan te passen aan de na het verstrijken van ruim een eeuw veranderde 

omstandigheden. Overigens is vanaf 1964 wel een vermenigvuldigingsfactor toegepast om de 

gevolgen van de inflatie ten minste deels op te heffen.
1184

 

Het tweede ongewenste effect was dat uitsluitend een rijksbijdrage toekwam aan de kerkelijke 

opleidingen van kerkgenootschappen die in 1876 reeds bestonden en al werden 

gesubsidieerd.
1185

 Formeel erkende theologische opleidingen die uitgaan van ná 1876 ontstane 

kerkgenootschappen zouden dus niet in aanmerking komen voor een rijksbijdrage. Aldus 

werden jongere kerkgenootschappen op grond van dit wetsartikel gediscrimineerd en de 

overheid wilde die discriminatie ongedaan maken.
1186

  

 

De regering beoogde met de voorgestelde wetswijziging dus gelijkberechtiging van de 

onderscheiden kerkgenootschappen en de invoering van een adequaat bekostigingssysteem, 

analoog aan het bekostigingssysteem voor het universitair onderwijs. Bij de gelijkberechtiging 

in financiële zin is uitgangspunt hetgeen de Nederlandse Hervormde Kerk direct of indirect 

van overheidswege ontving.
1187

 

Gaandeweg de parlementaire behandeling kwam de vraag aan de orde of de opsomming van 

kerkgenootschappen in artikel XIII WWO als limitatief moest worden gezien. De 

kerkgenootschappen en het Humanistisch Verbond, die voor hun ambtsleidingen een subsidie 

ontvangen, waren daarin elk met name vermeld. In de wet was echter geen open einde of 

toelatingsprocedure voor andere kerkgenootschappen opgenomen, waardoor de suggestie 

werd gewekt dat andere kerkgenootschappen niet voor subsidie in aanmerking konden komen. 

De regering was van mening dat het beginsel van gelijke behandeling met zich brengt dat 

ambtsopleidingen van andere kerkgenootschappen die aan de gestelde eisen voldeden in 

beginsel eveneens voor subsidie in aanmerking kwamen.
1188

 De minister achtte de bekostiging 

van de ambtsopleidingen en de eventuele toekomstige bekostiging van andere 

ambtsopleidingen van dusdanig groot belang, dat de bekostigde opleidingen expliciet in de 

                                                 
1183

 Kamerstukken II 1984/85, 19 011, 1-3, p. 5. 
1184

 Kamerstukken II 1968/69, 10 030, 2, p. 11. 
1185

 De Theologische School van de Gereformeerde Kerken in Nederland, die was gesticht in 1954, ontving geen 

subsidie. 
1186

 Kamerstukken II 1984/85, 19 011, 1-3, p. 5-6. 
1187

 Kamerstukken II 1986/87, 19 011, 6, p. 4. 
1188

 Kamerstukken II 1986/87, 19 011, 6, p. 3. 



359 

 

wet zelf waren vermeld en besluiten over de bekostiging van andere ambtsopleidingen door 

regering en parlement tezamen moesten worden genomen.
1189

 

Daarbij werd toen ook de inmiddels fors in belang toegenomen vraag gesteld in hoeverre 

andere, niet-traditionele kerkgenootschappen voor overheidssubsidie in aanmerking kwamen, 

zoals de hindoeïstische, boeddhistische en islamitische geloofsgemeenschappen. De regering 

merkte dienaangaande op dat de wetswijziging beoogde een formele grondslag te bieden voor 

het huidige stelsel van subsidies aan opleidingen voor een kerkelijk ambt. In de historische 

context bezien werden alleen christelijke kerkgenootschappen gesubsidieerd. De minister 

wees erop dat het begrip kerkgenootschap niet door de wetgever is gedefinieerd. Hij was van 

mening dat het begrip vanuit de strekking van het wetsvoorstel (namelijk gelijkberechtiging 

van de traditionele kerkgenootschappen) moet worden geïnterpreteerd. Zijns inziens zou, 

gezien het principiële karakter van de kwestie, een afzonderlijk wetsvoorstel zijn vereist 

indien een start zou worden gemaakt met de subsidiëring van islamitische, boeddhistische of 

hindoeïstische opleidingen. Hierop wordt in dit hoofdstuk nog teruggekomen. 

 

De wetswijziging had ook gevolgen voor de ambtsopleiding van de Nederlandse 

Hervormde Kerk. Zij had immers een zekere bevoorrechte positie. Blijkens het Convenant 

bekostiging ambtsopleiding Nederlandse Hervormde Kerk van 26 april 1994 is het beginsel 

van gelijke behandeling van kerkgenootschappen ook ten aanzien van deze kerk 

doorgevoerd.
1190

 In dit convenant heeft de overheid haar uitgangspunten jegens specifiek deze 

kerk geformuleerd, namelijk de financieel gelijkwaardige behandeling van 

kerkgenootschappen en de scheiding van de financiële relaties tussen overheid en 

universiteiten enerzijds en de financiële relaties tussen de overheid en de Nederlandse 

Hervormde Kerk anderzijds. Het convenant behelsde verder afspraken waarbij werd 

uitgesproken dat na 1999 voor de bekostiging van de ambtsopleiding van de Nederlandse 

Hervormde Kerk aansluiting zou worden gezocht bij de bekostiging van het hoger onderwijs 

en onderzoek. Aldus was de overheid doende de wettelijke overblijfselen van de bijzondere 

positie van de Nederlandse Hervormde Kerk ongedaan te maken en deze kerk meer gelijk te 

behandelen met andere kerkgenootschappen. Blijkens de ondertekening van het convenant 

stemde de Nederlandse Hervormde Kerk daarmee in. 

 

13.2.3 Bekostigingssysteem 

 

Tot wijziging van de artikelen XIII en XIV WWO was dus ook besloten, omdat een 

wettelijke bekostigingsregeling voor theologische opleidingen ontbrak.
1191

 De vraag deed zich 

daarbij voor aan de hand van welk criterium moest worden bepaald hoeveel subsidie elk 

kerkgenootschap voor zijn ambtsopleiding toekwam. Een eenvoudig te hanteren criterium 

leek het ledental van een kerkgenootschap. Zo zouden de grotere kerkgenootschappen meer 

ontvangen dan de kleinere. Blijkens de nota naar aanleiding van het verslag heeft de wetgever 

in de lijn van de Staatscommissie voor de zaken van de erediensten in 1967 bewust niet voor 
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een dergelijk systeem gekozen, onder meer vanwege “uiteenlopende richtlijnen betreffende de 

kerkelijke administraties en verschillen in de intensiteit van geloofsbeleving”.
1192

 De regering 

sprak in de nota expliciet uit dat bij de invulling van het begrip gelijkberechtiging van 

kerkgenootschappen ten aanzien van de bepaling van de te verstrekken subsidie de omvang 

van het kerkgenootschap niet langer een rol speelde.
1193

 Omdat het ledental een onvoldoende 

deugdelijke grondslag voor bekostiging vormde, had de wetgever aansluiting gezocht bij het 

voor universiteiten gehanteerde bekostigingsmodel.
1194

 Dat bekostigingsmodel werd in 

hoofdlijnen analogisch op de kerkelijke ambtsopleidingen toegepast. In verband met de eigen 

aard en kleinschaligheid van die ambtsopleidingen week het ‘kerkelijke’ bekostigingsmodel 

op onderdelen af van het algemene universitaire model. In het bekostigingsmodel werd de toe 

te kennen subsidie (mede) gekoppeld aan het aantal studenten per ambtsopleiding.
1195

 

 

13.2.4 Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek 

 

Blijkens de wetsgeschiedenis van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 

onderzoek (WHW) maakte de wijziging van de bekostigingssystematiek van het hoger 

onderwijs ook wijzigingen ten aanzien van de rijksbijdragen aan de kerkelijke opleidingen 

noodzakelijk.
1196

 Een fundamentele discussie over de vraag of de overheid ook kerkelijke 

opleidingen behoorde te subsidiëren werd hierbij evenmin gevoerd. Als argument werd in de 

memorie van toelichting
1197

 daarvoor aangevoerd dat de bijzondere theologische opleidingen 

een aparte voorziening hebben die toentertijd net was gewijzigd bij Wet van 23 december 

1988.
1198

 Deze wetswijziging is hierboven beschreven. 

 

De principiële vraag of het überhaupt wel een taak van de overheid is om opleidingen 

voor een kerkelijk of levensbeschouwelijk ambt te subsidiëren, werd tijdens de parlementaire 

behandeling aan de orde gesteld vanuit het GPV.
1199

 Het GPV stelde namelijk dat de overheid 

geen kerkelijke opleidingen behoorde te subsidiëren. Daarop kwam het – enigszins 

ontwijkende – antwoord van de minister dat de financiële verhouding tussen kerk en staat 
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door de wetswijziging niet werd veranderd, maar dat de bestaande regelgeving een aantal 

noodzakelijke aanpassingen onderging.
1200

 

 

De inhoud van de WHW is in het kader van deze bespreking van belang om te 

achterhalen welke eisen de overheid aan de kerkelijke ambtsopleidingen stelde indien deze 

voor overheidsfinanciering in aanmerking wensten te komen.  

 

Blijkens de memorie van toelichting werden in de voorgestelde artikelen 1.9 en 7.58 

WHW de opleidingen godgeleerdheid aan de bijzondere universiteiten vrijgesteld van de 

bepalingen omtrent het onderwijs, de examens en promoties, vooropleidingseisen en de 

inrichting en het bestuur van die opleidingen. Deze aangelegenheden dienden te worden 

geregeld door de rechtspersoon waarvan deze opleidingen uitgaan in bijvoorbeeld haar 

statuten of een structuurregeling. Een dergelijke regeling werd door de minister slechts 

getoetst aan eisen van deugdelijkheid. Dit bleek ook uit het ten tijde van de verschijning van 

de memorie van toelichting geldende artikel 1.10 lid 3 WHW: bepalingen inzake onderwijs, 

examens, promoties, vooropleidingseisen en toelatingseisen waren niet op deze opleidingen 

van toepassing.  

Opvallend is dat de overheid ten aanzien van deze opleidingen zeer terughoudend was in het 

stellen van voorwaarden. De desbetreffende opleidingen moesten slechts voldoen aan de 

gestelde deugdelijkheidseisen. Het gaat daarbij onder meer om de kwaliteitszorg, het 

personeel, de vooropleidingseisen, enzovoort.
1201

 De regering merkt daaromtrent overigens op 

dat die in ontwerpartikel 1.7 lid 3 WHWgenoemde eisen niet allemaal deugdelijkheidseisen 

zijn: het kan ook gaan om gemengde en overige eisen.
1202

 

Bijzonder is daarnaast dat de desbetreffende ambtsopleidingen verplicht waren, en deels nog 

zijn, wijzigingen in hun bestuursreglement of structuurregeling ter kennis van de minister te 

brengen. Indien de instelling bedenkingen van de minister over de borging van deugdelijkheid 

onvoldoende onderving, kon de minister besluiten tot intrekking van het recht op subsidie of 

de bevoegdheid tot toekenning van graden. Ook moest de instelling op grond van artikel 1.12 

lid 4 en 5 WHW jaarlijks in een verslag aan de minister vermelden de werkzaamheden, de 

kwaliteit daarvan en de uitkomsten van de kwaliteitsbeoordeling.  

 

13.2.5 Conclusies 

 

In deze paragraaf is de ontwikkeling van de verhouding tussen kerk en staat op het 

vlak van de kerkelijke ambtsopleidingen geschetst. Hierbij valt op dat de overheid kennelijk 

geen integrale visie had ontwikkeld op het vraagstuk van subsidiëring van kerkelijke 

ambtsopleidingen. De overheid lijkt vooral te hebben gereageerd op ontwikkelingen in de 

samenleving die maakten dat een gelijke behandeling van langer bestaande religieuze 

stromingen nodig werd geacht. Daarbij gold de behandeling van de Nederlandse Hervormde 

Kerk als referentiepunt. 
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Aldus heeft de regering het beginsel van gelijke behandeling van kerkgenootschappen 

ook ten aanzien van de kerkelijke ambtsopleidingen doorgevoerd. Dit heeft de regering 

gedaan door de bevoorrechte positie van de Nederlandse Hervormde Kerk te beëindigen. Die 

bevoorrechting is niet opgehouden door aan deze kerk de eens verleende privileges te 

ontnemen, maar door ook aan andere kerkgenootschappen die privileges desgevraagd toe te 

kennen. De vraag omtrent de noodzaak van handhaving van die privileges is daarbij 

nauwelijks aan de orde geweest. Naar mijn mening had hieromtrent een meer fundamenteel 

debat behoren te worden gevoerd. Het is mijns inziens echter wel terecht dat 

ambtsopleidingen van kerkgenootschappen worden gesubsidieerd: bedienaars van een 

geestelijk ambt voorzien immers in een maatschappelijke behoefte. De overheid bekostigt 

doorgaans beroepsopleidingen waarin mensen worden opgeleid voor een maatschappelijk 

relevant beroep en dat lijkt mij ook bij ambtsopleidingen aan de orde te zijn. 

Ten tweede heeft de regering de subsidies ten behoeve van kerkelijke ambtsopleidingen 

aangepast aan de eisen der tijd. Zo is ervoor gekozen om het in de WHW gehanteerde 

bekostigingssysteem zo veel mogelijk analoog toe te passen op de kerkelijke 

ambtsopleidingen. Dit houdt in dat ook kerkelijke ambtsopleidingen aan bepaalde in de WHW 

omschreven deugdelijkheids- en kwaliteitseisen moeten voldoen Het gaat dan onder meer om 

eisen omtrent de vooropleiding van studenten, examens en personeel. Daarbij wordt overigens 

wel rekening gehouden met de kleinschaligheid van de kerkelijke ambtsopleidingen.  

 

Opvallend is dat – afgezien van de eventuele bekostigingsvoorwaarden – de regering 

geen duidelijke visie ontvouwde over de behandeling van ambtsopleidingen van andere dan 

de inheemse godsdiensten, zoals de islam en het hindoeïsme. In het onderstaande komen de 

ontwikkelingen gedurende het laatste decennium aan de orde.  

 

13.3  Imamopleidingen in Nederland 

 

13.3.1 Inleiding 

 

In deze paragraaf wordt ingegaan op de ontwikkelingen die zich sinds de 

millenniumwisseling hebben voorgedaan in het overheidsbeleid ten aanzien van een 

imamopleiding in Nederland. 

 

13.3.2 Imamopleiding 

 

Sinds enkele jaren treden twee vragen op de voorgrond ten aanzien van de relaties 

tussen kerkgenootschappen, hun ambtsopleidingen en de overheid. Ten eerste doet zich de 

vraag voor of de overheid bij de nieuwe godsdiensten in Nederland, zoals de islam, een taak 

heeft om bijvoorbeeld voor een imamopleiding zorg te dragen. Ten tweede is de daarmee 

samenhangende vraag in hoeverre ten behoeve van hun ambtsopleidingen ook aan niet-

inheemse godsdiensten subsidies moeten worden verstrekt. 
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Geconfronteerd met deze vraagstukken heeft de regering in 1998 een Nota inzake het 

Integratiebeleid betreffende etnische minderheden in relatie tot hun geestelijke bedienaren 

aan de Tweede Kamer doen toekomen.
1203

 Daarin werd een drietal mogelijkheden in het 

wetenschappelijk onderwijs geschetst voor het opzetten van een imamopleiding.
1204

 Omdat 

imams veelal in het buitenland worden opgeleid, spitst de discussie zich daarbij toe op hun 

integratie in de Nederlandse samenleving. 

Later heeft de regering in het rapport Imams in Nederland: wie leidt ze op? haar standpunt ten 

aanzien van mogelijkheden om een imamopleiding in Nederland te starten, uitgewerkt.
1205

 

Nadien heeft de regering in 2005 antwoord gegeven op 53 Kamervragen, waarbij haar 

standpunt ten aanzien van de concrete vormgeving van een imamopleiding en de daaraan te 

stellen voorwaarden zijn uitgekristalliseerd.
1206

  

 

De regering spreekt zich in bovenvermelde stukken meermaals uit over de redenen 

waarom zij een imamopleiding in Nederland wenselijk acht. De belangrijkste aangevoerde 

reden – en in dat kader speelt zich de discussie over de wenselijkheid van de imamopleiding 

in Nederland grotendeels af – lijkt te zijn het integratiebeleid van etnische minderheden in de 

Nederlandse samenleving.
1207

 Het integratiebeleid is erop gericht dat iedereen, in het 

bijzonder ook etnische minderheden, zijn burgerschap volwaardig kan uitoefenen.
1208

 

Godsdienstige verbanden kunnen een bijdrage leveren aan de oriëntatie van hun leden op de 

Nederlandse samenleving en ertoe bijdragen dat hun leden “de juiste keuzes maken voor hun 

functioneren in economische, sociale en culturele zin”. Imams kunnen, gelet ook op hun 

voorbeeldfunctie binnen de eigen geloofsgemeenschap, daaraan een belangrijke bijdrage 

leveren.
1209

  

De in Nederland werkzame imams zijn grotendeels uit het buitenland afkomstig. Juist in 

Nederland opgeleide imams zullen meestal behoorlijk zijn ingeburgerd en met de Nederlandse 

samenleving vertrouwd zijn. Indien een dergelijke opleiding is gerealiseerd, zullen in 

Nederland opgeleide imams de voorkeur genieten. De criteria voor verlening van 

vergunningen voor tewerkstelling van buitenlandse imams zullen dan worden 

aangescherpt.
1210

  

Een andere, terloops aangevoerde reden is de vorming van een breder geschoold islamitisch 

theologisch kader om de discussie op gang te brengen over de islam in de Nederlandse 

context.
1211
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Ten aanzien van de eerste vraag, te weten of de overheid bij de nieuwe godsdiensten in 

Nederland, zoals de islam, een taak heeft om bijvoorbeeld voor een imamopleiding zorg te 

dragen, onderstreept de regering in eerstgenoemde nota dat Nederlandse burgerlijke 

overheden zich niet mogen inlaten met de vorming en opleiding van imams voor zover die 

rechtstreeks zijn verbonden met de islamitische godsdienst. Dat behoort immers tot het eigen 

domein van het kerkgenootschap waarbij interventie van overheidswege niet past.
1212

 

Islamitische respectievelijk hindoeïstische gemeenschappen dienen zelf het initiatief te nemen 

tot en de verantwoordelijkheid te dragen voor de opzet en inhoud van een imamopleiding 

respectievelijk pandietopleiding in Nederland.
1213

 Juist vanwege het beginsel van scheiding 

van kerk en staat dienen overheden zich ten aanzien van interne aangelegenheden 

terughoudend op te stellen.
1214

 Het is niet aan de Nederlandse overheid om de oprichting van 

imamopleidingen in Nederland zelf ter hand te nemen of af te dwingen.
1215

 Bovendien heeft 

een opleiding steun nodig van de geloofsgemeenschap zelf. Als de geloofsgemeenschap zelf 

het initiatief neemt tot een dergelijke opleiding, wordt ook het risico verkleind dat de aldus 

opgeleide imams niet door de moslimgemeenschap worden aangesteld.
1216

  

De overheid ziet op basis van de doelstelling het integratieproces te bevorderen voor zichzelf 

een taak weggelegd: zij speelt een stimulerende en voorwaardenscheppende rol. Een 

initiërende rol is niet voor de overheid weggelegd, omdat zij zich dan op het domein van de 

kerkgenootschappen begeeft. Dat is haar vanwege het beginsel van scheiding van kerk en 

staat niet toegestaan. Daarom staat de overheid open voor vormen van aanwijzing of 

financiering van imamopleidingen.
1217

 Ook wordt een ontwikkelingssubsidie beschikbaar 

gesteld.
1218

 

 

Ten aanzien van de tweede vraag, namelijk in hoeverre ook aan niet-inheemse 

godsdiensten subsidies moeten worden verstrekt ten behoeve van hun ambtsopleidingen, blijkt 

uit het bovenstaande dat verlening van subsidies aan dergelijke kerkgenootschappen in 

beginsel mogelijk is.
1219

 De overheid stelt zich op het standpunt dat vanuit het oogpunt van 

gelijke behandeling van kerkgenootschappen niet-inheemse godsdiensten op gelijke voet als 

andere kerkgenootschappen gebruik kunnen maken van de geboden mogelijkheden, 

waaronder overheidsbekostiging voor het starten van een ambtsopleiding.
1220

 Islamitische 

gemeenschappen kunnen dus zelf bepalen voor welke soort ambtsopleiding met bijbehorende 

mogelijkheden, zoals overheidsbekostiging, erkende titulatuur en studiefinanciering, zij 

kiezen.
1221

 Daartegenover staat dat zij, evenals andere kerkgenootschappen, ook moeten 

voldoen aan de voorwaarden die in de WHW bij de gekozen soort opleiding worden gesteld. 
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Deze voorwaarden wijken op een aantal punten af van de voorwaarden die gelden voor andere 

opleidingen.
1222

 Zo zal een in de zin van de WHW aangewezen instelling die een 

ambtsopleiding verzorgt in het kader van de kwaliteitsborging moeten voldoen aan eisen ten 

aanzien van onderwijs, examens en promoties. Daarbij moet jaarlijks een verslag over onder 

meer de kwaliteitsbeoordeling worden gestuurd aan de minister.
1223

 De voorwaarden zien dus 

niet zozeer op de inhoud van de ambtsopleiding. Mede gelet op de vrijheid van onderwijs is 

dat een aangelegenheid van het desbetreffende kerkgenootschap. De gestelde voorwaarden 

zijn veel meer procedureel van aard en hebben met name betrekking op de borging van 

voldoende kwaliteit. 

Omdat niet-inheemse kerkgenootschappen vanuit het oogpunt van integratie in een 

achterstandspositie verkeren, is de overheid bovendien bereid hun een stimuleringssubsidie te 

verstrekken.
1224

 Daarbij doorbreekt de overheid dus, vanuit het oogpunt van integratie, het 

beginsel van gelijke behandeling van kerkgenootschappen. Dit sluit aan bij het model van 

compenserende neutraliteit zoals beschreven in paragraaf 6.2.2. 

 

Bij brief van 2 april 2013 heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 

een onderzoeksrapport betreffende islam- en imamopleidingen toegestuurd aan de Tweede 

Kamer.
1225

 Daarin geeft de minister aan dat sinds 2005 drie gesubsidieerde opleidingen zijn 

gestart, namelijk bij de Vrije Universiteit, de Universiteit Leiden en de Hogeschool 

InHolland. De instroom bij deze opleiding was echter beperkt, namelijk circa 400 

bachelorstudenten en circa 60 masterstudenten. Het rendement was laag. Tot september 2011 

waren slechts 53 diploma’s behaald.
1226

 Dat wordt verklaard vanuit de omstandigheid dat veel 

studenten de studie volgen naast hun werk, vanuit belangstelling. De combinatie werk en 

studie blijkt in veel gevallen te zwaar. Ook komt het voor dat men zich hiervoor heeft 

ingeschreven als tweede studie. InHolland beëindigt overigens de opleidingsmogelijkheden. 

Alleen de opleidingen bij de Vrije Universiteit en de Universiteit Leiden worden 

gecontinueerd. 

 

Wat specifiek het beroepsperspectief als imam betreft, wordt aangegeven dat vanuit 

zowel de vraag- als aanbodzijde problemen spelen. Zo zoeken moskeebesturen vooral naar 

imams die beschikken over een zekere autoriteit en levenswijsheid. De veelal jonge 

afgestudeerden beschikken daarover doorgaans nog onvoldoende. Op hun beurt vinden 

studenten een aanstelling als imam vaak onaantrekkelijk, vanwege de lage salariëring en 

beperkte overige arbeidsvoorwaarden. Wel schrijft de minister dat er nog steeds behoefte is 

aan zogenoemde ‘polderimams’ die de verbinding kunnen leggen tussen kennis van de islam 

en de Nederlandse cultuur.
1227

 Die behoefte blijkt ook samen te hangen met een stijgend 
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moskeebezoek onder moslims van de tweede generatie. 

De minister geeft aan dat voor acceptatie van de ‘polderimams’ nodig is dat de kennis van 

studenten van islamitische bronnen wordt vergroot en daarnaast de arbeidsvoorwaarden en 

omstandigheden in de moskee worden verbeterd.
1228

 In het onderzoeksrapport wordt de 

suggestie gedaan dat de ambtsopleiding wellicht kan worden gecombineerd met een 

buitenlandse islamitische opleiding.
1229

 

 

Wat het vervolg betreft, benadrukt de minister dat Nederland in Europa een 

voortrekkersrol vervult als het gaat om de totstandkoming van deze opleidingen. Daarbij 

plaatst de minister dit beleid in een breder perspectief dan alleen de ambtsopleiding. Het doel 

is te komen tot een hoger opgeleid islamitisch kader in bredere zin. De minister constateert 

dat hiervoor nu een infrastructuur is opgezet. Afgestudeerden kunnen, naast imam of 

geestelijk verzorger, ook werkzaam zijn als bijvoorbeeld docent, maatschappelijk werker of 

beleidsmedewerker.
1230

  

 

13.3.3 Conclusie 

 

Het is duidelijk dat de initiatieven van de overheid om te komen tot ambtsopleidingen 

voor islamitische geestelijken primair voortkomen uit het integratiebeleid voor etnische 

minderheden. De bedoeling is om te komen tot een hoger opgeleid islamitisch kader dat de 

verbinding kan leggen tussen de islam en de Nederlandse cultuur. De discussie over de 

scheiding van kerk, in casu moskee, en staat heeft hierbij slechts een beperkte rol gespeeld. 

De overheid heeft benadrukt dat zij niet zelf een ambtsopleiding kan opzetten. Dat behoort 

immers tot het eigen domein van de betreffende geloofsgemeenschappen, zeker daar waar de 

ambtsopleiding de eigen geloofsleer en het onderricht daarin betreft. Bovendien is de steun 

van de desbetreffende geloofsgemeenschap voor een dergelijke opleiding nodig. 

De overheid geeft ook aan dat niet-inheemse godsdiensten voor hun ambtsopleiding op 

gelijke voet aanspraak kunnen maken op subsidies als andere godsdienstige gemeenschappen. 

Dat vloeit voort uit het beginsel van gelijke behandeling. Wel zal, afhankelijk van de keuze 

voor een specifieke opleidingssoort, de desbetreffende ambtsopleiding moeten voldoen aan de 

bij die soort opleiding horende voorwaarden. Het gaat dan met name om voorwaarden op het 

vlak van kwaliteitsborging en niet om de inhoud van het onderwijs. Bovendien kunnen 

bepaalde opleidingen een stimuleringssubsidie ontvangen met het oog op integratie. 

 

Ten aanzien van deze opleidingen verwoordt de overheid naar mijn mening slechts een 

ten dele juiste visie op het beginsel van de scheiding van kerk en staat, meer in het bijzonder 

ten aanzien van ambtsopleidingen.  

Zo lijkt mij juist dat de overheid ten eerste aangeeft dat ambtsopleidingen van 

geloofsgemeenschappen in beginsel voor subsidiëring in aanmerking kunnen komen. Ten 

tweede bevestigt de overheid het beginsel van gelijke behandeling van 
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geloofsgemeenschappen, waarbij zij uitdrukkelijk ruimte laat voor positieve actie. Zo kunnen 

geloofsgemeenschappen die in een zekere achterstandspositie verkeren een 

stimuleringssubsidie ontvangen. Een en ander is in lijn met de conclusies van het rapport van 

de commissie-Hirsch Ballin.
1231

 Ten derde geeft de overheid aan dat aan de subsidiëring 

voorwaarden kunnen worden gesteld. Deze zijn gericht op de borging van de kwaliteit en 

uitdrukkelijk niet op de inhoud. Ook dat lijkt mij terecht. Het gaat immers om de besteding 

van publieke middelen waarvan mag worden verwacht dat die deugdelijk worden besteed. 

Een zeker evenwicht tussen de aan geloofsgemeenschappen toekomende vrijheid voor de 

inrichting en inhoud van hun ambtsopleiding versus de eisen voor verantwoorde besteding 

van publieke middelen lijkt hiermee gevonden.  

 

Wat mijns inziens echter te ver gaat, zijn de pogingen van de overheid om een 

islamitische ambtsopleiding met een bepaalde religieuze inhoud in de Nederlandse context te 

initiëren. Zij doet daarmee het beginsel van de scheiding van kerk en staat geweld aan. De 

overheid begeeft zich daarmee op het domein van de islamitische geloofsgemeenschappen die 

primair de inhoud van hun eigen ambtsopleidingen zouden behoren te bepalen en van wie de 

wens aan een dergelijke opleiding zou moeten uitgaan. Dat is in casu niet het geval en dit 

blijkt dus ook tot problemen te leiden: de opleidingen lijken niet aan te slaan bij de 

moskeeorganisaties.  

De opleidingen die op initiatief van de overheid van de grond zijn gekomen, gaan niet formeel 

uit van bepaalde islamitische geloofsgemeenschappen, maar zij worden geheel verzorgd door 

de desbetreffende instellingen van hoger onderwijs.
1232

 Dit heeft mogelijk te maken met de 

bredere context van deze opleidingen. Zij leiden ook op voor andere beroepen dan het 

geestelijk ambt. Daarmee blijft ongewis in hoeverre vanuit de islamitische gemeenschap deze 

opleidingen worden gedragen en erkend. Die erkenning zou dan niet alleen moeten blijken uit 

de aanstelling tot imams van personen die deze opleiding hebben gevolgd, maar ook doordat 

islamitische geloofsgemeenschappen het succesvol afgerond hebben van een dergelijke 

opleiding daadwerkelijk als vereiste voor een aanstelling tot imam hanteren: dat gebeurt nu 

nog niet. Uit het onderzoeksrapport komt namelijk naar voren dat de islamitische 

geloofsgemeenschappen de Nederlandse opleidingen nog van onvoldoende kwaliteit lijken te 

vinden: zo blijkt er behoefte te bestaan aan grondiger kennis van de islamitische theologie en 

dat leidt tot de suggestie in het rapport om de Nederlandse opleiding wellicht te combineren 

met een studie islamitische theologie aan een buitenlandse universiteit. Los daarvan zoeken de 

islamitische geloofsgemeenschappen naar imams met een zekere autoriteit en levenswijsheid. 
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13.4 Vereisten subsidiëring ambtsopleidingen 

 

13.4.1 Inleiding 

 

In deze paragraaf komen enkele meer recente wijzigingen in de regelgeving aan de 

orde die betrekking hebben op de subsidiëring van ambtsopleidingen. Daarbij wordt in het 

bijzonder aandacht besteed aan een reeks vereisten waaraan aanvragen voor een dergelijke 

subsidie worden getoetst. Daarnaast wordt ingegaan op de vraag welke vereisten, mede bezien 

in het licht van het beginsel van de scheiding van kerk en staat, gesteld zouden mogen 

worden. 

 

13.4.2 Vereisten kerkelijke ambtsopleidingen 

 

De bekostiging van een aantal kerkelijke ambtsopleidingen is geregeld in de 

WHW.
1233

 Daarbij zijn met name de artikelen 1.9 en 9.51 WHW en de Bijlage bij de WHW 

van belang.  

 

Onder i van de Bijlage WHW wordt een aantal ‘levensbeschouwelijke universiteiten’ 

genoemd die een opleiding voor een geestelijk casu quo kerkelijk ambt verzorgen. Het gaat 

om: de Protestantse Theologische Universiteit te Kampen, uitgaande van de Protestantse Kerk 

in Nederland, de Theologische Universiteit der Christelijke Gereformeerde Kerken in 

Nederland te Apeldoorn, uitgaande van de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Universiteit 

voor Humanistiek te Utrecht, uitgaande van de Stichting Universiteit voor Humanistiek en de 

Theologische Universiteit, uitgaande van de gezamenlijke rechtspersoonlijkheid bezittende 

Gereformeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt) te Kampen. Deze levensbeschouwelijke 

universiteiten moeten overigens worden onderscheiden van universiteiten op een 

confessionele grondslag zoals de Vrije Universiteit te Amsterdam en de Radbouduniversiteit 

te Nijmegen. 

 

Het begrip ‘levensbeschouwelijke universiteiten’ kan verwarring geven, omdat in – 

bijvoorbeeld – artikel 6 Gw levensbeschouwing en godsdienst van elkaar zijn onderscheiden. 

In het kader van de WHW verzorgen levensbeschouwelijke universiteiten echter ook de 

ambtsopleidingen gericht op een godsdienstig ambt of functie.
1234

 Het begrip omvat dus zowel 

levensbeschouwing als godsdienst. 

Op grond van artikel 1.2 sub a juncto artikel 1.8 lid 1 WHW vallen deze 

levensbeschouwelijke universiteiten onder de WHW. Daarbij gelden in beginsel de wettelijke 

bepalingen als bekostigingsvoorwaarden voor het bijzonder hoger onderwijs.
1235

 

Opvallend is dat de uitzonderingspositie die voorheen voor levensbeschouwelijke 

universiteiten gold, is vervallen. Naast de juridisch-technische reden dat het fenomeen 

‘aangewezen instelling’ uit de wet is geschrapt, geeft de wetgever hiervoor aan dat het 
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wenselijk is deze instellingen zo veel mogelijk als ‘gewone’ instellingen te behandelen. 

Hierbij wijst de regering erop dat er een aantal wijzigingen zijn opgetreden bij de 

ambtsopleidingen waarop deze lijn voortborduurt.
1236

 Zo zijn de ambtsopleidingen van de 

Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-

Lutherse Kerk opgegaan in de Protestantse Theologische Universiteit, die uitgaat van de 

PKN. Daarmee kwam een eind aan de duplex ordo: de ambtsopleiding van de PKN werd 

immers voortaan door deze kerkelijke onderwijsinstelling verzorgd.
1237

 Verder bestaan de 

Katholieke instellingen van Wetenschappelijk Theologisch Onderwijs niet meer. Ten aanzien 

van andere ambtsopleidingen, niet zijnde zelfstandige theologische universiteiten, is in 

overleg met de betrokken universiteiten en seminaria besloten dat de rijksbijdrage voortaan 

deel uitmaakt van de onderwijsopslag van de desbetreffende universiteit. De universiteit stelt 

deze direct ter beschikking aan de ambtsopleiding en ziet toe op de kwaliteit van het 

onderwijs. Hierover zijn afspraken gemaakt, waardoor een aparte wettelijke regeling niet 

meer nodig wordt geacht.
1238

  

 

De wetgever gaat mijns inziens vrij ver in de gelijkstelling van de behandeling van 

levensbeschouwelijke universiteiten met andere instellingen van hoger onderwijs. Zo bepaalt 

artikel 1.3 lid 5 WHW dat ook levensbeschouwelijke universiteiten mede aandacht moeten 

schenken aan de persoonlijke ontplooiing en aan de bevordering van maatschappelijk 

verantwoordelijkheidsbesef en de bevordering van de uitdrukkingsvaardigheid in het 

Nederlands ten aanzien van Nederlandstalige studenten. In lid 3 van dat artikel is bepaald dat 

een levensbeschouwelijke universiteit kennis moet overdragen ten behoeve van de 

maatschappij. Daarmee stelt de wetgever normen voor de inhoud van het onderwijs en 

onderzoek, hetgeen juist ten aanzien van levensbeschouwelijke universiteiten de vraag 

oproept of dit niet behoort tot het domein van de kerkgenootschappen waarvan die 

universiteiten uitgaan. De vrijheid om onderwijs en onderzoek naar eigen religieuze inzichten 

vorm te geven wordt hierdoor in zekere zin beperkt. 

 

De WHW bevat tal van voorschriften over de bekostiging, het personeelsbeleid, de 

bestuurlijke inrichting en de medezeggenschap binnen instellingen van hoger onderwijs. Ook 

hierin wordt de vrijheid van levensbeschouwelijke universiteiten beperkt. Een voorbeeld 

hiervan is artikel 4.2 lid 2 WHW, waarin de instelling wordt verplicht een document inzake 

evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende functies vast te stellen. Dit 

neemt niet weg dat er uitzonderingen zijn gemaakt ten aanzien van de bestuurlijke inrichting 

en medezeggenschap van bijzondere universiteiten. Dit blijkt bijvoorbeeld uit artikel 4.5, 4.7 

en 9.53 WHW. In de memorie van toelichting wordt aangegeven dat wat de thematiek van 

bestuur en toezicht betreft, hiermee keuzevrijheid wordt geboden om de scheiding tussen 

bestuur en toezicht vorm te geven. Wel zal de betreffende instelling een afwijking van het 

verplichte model moeten uitleggen in het jaarverslag en de borging van de functionele 
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scheiding tussen bestuur en toezicht moeten vastleggen in het bestuursreglement.
1239

  

De lijn die de wetgever hier kiest, te weten dat bijzondere instellingen mogen afwijken van 

het verplichte model maar dat wel moeten uitleggen en ook moeten waarborgen hoe zij de 

doelstellingen van de regeling – dan langs zelfgekozen wegen – realiseren, lijkt mij een goede 

benadering, die de wetgever ook op andere beleidsterreinen zou kunnen toepassen. De 

wetgever brengt hiermee immers een balans tot stand tussen enerzijds de grondrechten op 

vrijheid van vereniging en godsdienst die aan deze bijzondere instellingen toekomen en 

anderzijds de eis van behoorlijk bestuur van een (gesubsidieerde) onderwijsinstelling.  

Opvallend is echter wel dat artikel 9.51 lid 1 WHW slechts rept van verenigingen met 

volledige rechtsbevoegdheid of stichtingen waarvan – naast andere bijzondere instellingen – 

de levensbeschouwelijke universiteiten uitgaan. In dat artikel wordt aan deze rechtspersonen 

de verplichting opgelegd elke wijziging van hun statuten zo spoedig mogelijk ter kennis te 

brengen van de minister. In de memorie van toelichting wordt expliciet aangegeven dat deze 

bepaling ook van toepassing is op levensbeschouwelijke universiteiten. De ratio van de 

bepaling is enerzijds recht doen aan een deugdelijke scheiding tussen bestuur en intern 

toezicht, en anderzijds bijzondere instellingen meer vrijheid bieden bij de vormgeving 

daarvan. De achtergrond daarvan lijkt het recht op vrijheid van vereniging te zijn: de overheid 

moet zich onthouden van een te grote bemoeienis met de inrichting van deze organisaties. De 

primaire verantwoordelijkheid voor goed bestuur ligt bij het bestuur en zo wordt mogelijk dat 

naast het model van een bestuur met raad van toezicht, de bestuurlijke en toezichthoudende 

taken in één orgaan worden ondergebracht.
1240

  

 

De vraag rijst of de wetgever daadwerkelijk heeft beoogd een onderscheid te maken 

tussen levensbeschouwelijks universiteiten die uitgaan van enerzijds een rechtspersoon als 

bedoeld in artikel 2:2 BW en anderzijds van verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid en 

stichtingen. Per saldo zou dit alleen de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht betreffen: die 

gaat als enige levensbeschouwelijke universiteit uit van een stichting. De andere 

levensbeschouwelijke universiteiten gaan uit van een rechtspersoon als bedoeld in artikel 2:2 

BW, te weten de Protestantse Theologische Universiteit en de theologische universiteiten van 

de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland en de Gereformeerde Kerken in 

Nederland (Vrijgemaakt).
1241

 Terzijde zij opgemerkt dat de door de wetgever gebruikte 

aanduidingen van die kerkelijke rechtspersonen niet helemaal zuiver is. Zo worden de 

Christelijke Gereformeerde Kerken aangeduid als ‘kerkgenootschap’, terwijl mijns inziens 

sprake is van een lichaam als bedoeld in artikel 2:2 BW. Bij de Theologische Universiteit van 

de Gereformeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt) in Kampen, gebruikt de wetgever de 

bewoordingen “de gezamenlijke rechtspersoonlijkheid bezittende”: ook hier zou de wettelijke 

term ‘lichaam’ als bedoeld in artikel 2:2 BW op zijn plaats zijn. Bij de Protestantse 

Theologische Universiteit laat de wetgever een vermelding van de rechtsvorm geheel 
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achterwege.  

Dit onderstreept mijns inziens de in hoofdstuk 8 geuite wens om tot één aanduiding te komen 

voor de rechtspersonen als bedoeld in artikel 2:2 BW. De wetgever lijkt namelijk ook zelf het 

spoor enigszins bijster te raken als het gaat om het gebruik van de juiste wettelijke 

aanduiding. 

  

Voor het maken van dit onderscheid pleit dat juist artikel 2:2 BW aan de daar 

bedoelde rechtspersonen maximale vrijheid van organisatie en bestuur garandeert. In dat licht 

bezien is er veel voor te zeggen dat deze rechtspersonen hun statuut en wijzigingen daarin niet 

ter kennis hoeven te brengen van de minister. Dat zou immers op gespannen voet staan met 

het beginsel van de scheiding van kerk en staat zoals dat in Nederland vorm krijgt. De Staat 

heeft doorgaans geen recht op inzage in kerkelijke reglementen. Onder omstandigheden zou 

een kerkverband zelfs verplicht kunnen zijn elke wijziging van zijn kerkorde ter kennis van de 

minister te brengen, ook al heeft die geen betrekking op de desbetreffende 

levensbeschouwelijke universiteit. 

Gelet op de memorie van toelichting, waarin juist wordt aangegeven dat titel 9.3 óók van 

toepassing is op levensbeschouwelijke universiteiten, lijkt lid 1 van het enige artikel waaruit 

deze titel bestaat ook betrekking te hebben op álle levensbeschouwelijke universiteiten die 

zijn genoemd in Bijlage sub i van de WHW. Bezien vanuit de ratio achter deze bepaling is 

een zekere informatieverplichting van levensbeschouwelijke universiteiten aan de minister 

omtrent wijzigingen in hun bestuurlijke structuur immers passend. Het zou voor de hand 

hebben gelegen als in de memorie van toelichting anderszins een verklaring voor het in de 

vorige alinea gegeven onderscheid was vermeld, temeer omdat nu onderscheid wordt gemaakt 

tussen levensbeschouwelijke universiteiten onderling. Voor het maken van onderscheid zou 

mijns inziens een objectieve rechtvaardigingsgrond aanwezig moeten zijn. 

 

De keuze van de wetgever om de levensbeschouwelijke universiteiten zo veel 

mogelijk als ‘gewone’ bijzondere instellingen te behandelen, waarbij het slechts bij 

uitzondering aan deze universiteiten is toegestaan af te wijken van de wettelijke hoofdregel, 

roept twee vragen op. De eerste vraag is hoever de overheid mag gaan met het verbinden van 

voorwaarden aan de bekostiging van ambtsopleidingen, bijvoorbeeld als die voorwaarden de 

organisatievrijheid van de desbetreffende kerkgenootschappen beperken. De tweede vraag is 

in hoeverre de overheid onderscheid mag maken tussen de kerkgenootschappen of 

rechtspersonen anderszins die de ambtsopleidingen dragen. 

 

In 2009 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin de Kamer uitspreekt 

dat de lijst van artikel 16.21 lid 3 WHW (oud) waarop de bekostigde ambtsopleidingen staan 

vermeld, gedateerd is.
1242

 De gevolgen van de kerkelijke fusie in 2004 – hiermee wordt 

kennelijk verwezen naar de totstandkoming van de PKN – waren daarin namelijk niet 

verwerkt. Zo werd het seminarium van de Hersteld Hervormde Kerk niet bekostigd. De 

Tweede Kamer vraagt in die motie aan de regering om te garanderen dat dit seminarium op 

gelijke voet met de andere seminaria wordt behandeld. Daarmee stond de vraag over de 
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verschillen in overheidsfinanciering van kerkelijke ambtsopleidingen op de agenda. 

Deze motie heeft geleid tot een brief van de staatssecretaris d.d. 2 juli 2010.
1243

 In deze brief 

is een cruciale beleidswijziging vervat voor de subsidiëring van ambtsopleidingen. 

De staatssecretaris wijst op de toentertijd net ingevoerde Wet Versterking Besturing, waarmee 

de WHW was gewijzigd. Een van die wijzigingen betrof de overgang van de bij wet 

geregelde positie van de bekostigde ambtsopleidingen naar het huidige systeem. Zo gelden 

voor de toekenning, instandhouding en bekostiging thans in beginsel dezelfde voorwaarden 

als voor (andere) bachelor- en masteropleidingen. 

 

Ook wijst de staatssecretaris erop dat zij in de onderwijsopslag voor instellingen van 

hoger onderwijs een bedrag kan opnemen voor een bijzondere voorziening. Daarvan bleek zij 

reeds gebruik te hebben gemaakt ten aanzien van al lang bestaande seminaria. Zij had 

afspraken gemaakt met “geloofsrichtingen” die samenwerkingsovereenkomsten met 

universiteiten hadden gesloten over die langer bestaande seminaria. Kennelijk bedoelt de 

staatssecretaris met ‘geloofsrichtingen’ kerkgenootschappen of lichamen waarin zij zijn 

verenigd. 

Cruciaal is dat zij aangeeft in beginsel bereid te zijn om nieuwe aanvragen voor een 

bijzondere voorziening casu quo seminarium in overweging te nemen’, “maar slechts in 

bijzondere gevallen”. 

Daarbij zullen “nadere voorwaarden” worden gesteld. Zo moet blijken dat een ambtsopleiding 

waarvoor een subsidie worden aangevraagd, niet of slechts beperkt in een masteropleiding 

kan worden aangeboden. Verder moet de geloofsovertuiging waaraan de ambtsopleiding is 

verbonden, beschikken over voldoende maatschappelijke erkenning en draagvlak.  

De staatssecretaris geeft verder aan dat de bijdrage altijd tijdelijk zal zijn, zodat de bijdrage zo 

nodig kan worden herzien. Daarmee is dus geen sprake meer van bekostiging, maar van 

subsidiëring van deze opleidingen. 

 

De staatssecretaris somt vervolgens negen vereisten op waaraan moet worden voldaan. 

Deze zijn: 

De aanvraag voor de toeslag/subsidie wordt gedaan door een instelling van hoger onderwijs 

samen met ten minste één geloofsovertuiging. De aanvraag wordt vergezeld van een 

intentieovereenkomst die strekt tot instandhouding van de ambtsopleiding. Ook moeten 

bewijsstukken worden overgelegd dat aan de voorwaarden 3, 4 en 9 wordt voldaan. 

1. De aanvragers moeten aannemelijk maken dat het ambtsopleidingstraject niet of 

slechts beperkt deel kan uitmaken van een masteropleiding. 

2. De kwaliteit van de ambtsopleiding wordt periodiek getoetst door de instelling van 

hoger onderwijs. 

3. De garantie dat het examen van het ambtsopleidingstraject slechts toegankelijk is voor 

degenen die beschikken over een getuigschrift van een Nederlandse of daarmee 

vergelijkbare mastergraad van een eenjarige relevante masteropleiding. 

4. Het ambtsopleidingstraject moet aantoonbaar bijdragen aan een door de minister 

erkende behoefte op terreinen waarvoor de Rijksoverheid een bijzondere 
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verantwoordelijkheid draagt. Het moet een bijdrage aan een oplossing bieden voor in 

het beleid van de Rijksoverheid geschetst probleem. 

5. Het aantal aanhangers van de geloofsovertuiging(en) waarvoor de bijdrage wordt 

gevraagd, wordt naar genoegen van de minister vaststelbaar en aannemelijk gemaakt. 

6. De behoefte op de arbeidsmarkt en “de behoefte van het afnemende beroepenveld” 

zijn substantieel en naar genoegen van de minister objectief vaststelbaar en 

aannemelijk gemaakt. 

7. De realisatie van het ambtsopleidingstraject leidt op langere termijn niet tot 

substantieel of bovenmatig nadelige effecten voor de benutting van de bestaande 

capaciteit en infrastructuur op het verwante onderwijsterrein. Daaronder moet tevens 

worden begrepen het aanbod van vergelijkbaar geaccrediteerd, niet-bekostigd 

onderwijs dat de student onder vergelijkbare condities kan volgen als de gevraagde 

bijzondere voorziening/het gevraagde ambtsopleidingstraject. Dit wordt naar 

genoegen van de minister objectief vaststelbaar en aannemelijk gemaakt. 

8. Ten aanzien van de organisatie(s) van de geloofsovertuiging(en) waarvoor de bijdrage 

voor een bijzondere voorziening/ambtsopleidingstraject wordt gevraagd wordt het 

volgende gesteld. De instelling van hoger onderwijs overtuigt zich van de financiële 

transparantie van de organisatie die de geloofsovertuiging vertegenwoordigt, 

bijvoorbeeld door jaarlijkse overlegging van een door onafhankelijke deskundigen 

goedgekeurde jaarrekening, waarin onder meer het gebruik van gelden voor de 

bijzondere voorziening/ambtsopleidingstraject wordt verantwoord. 

 

De bovenstaande vereisten zijn gedeeltelijk ontleend aan de vereisten die voorheen al 

van toepassing waren voor het verkrijgen van een bijdrage voor ambtsopleidingstrajecten en 

voor het overige wordt aangesloten bij de vereisten die gelden voor alle nieuwe opleidingen 

die kennelijk zijn neergelegd in de beleidsregel ‘Doelmatigheid hoger onderwijs’.
1244

 

Aanvullend hierop heeft de staatssecretaris aangegeven dat de toekenningsduur van de 

subsidie in beginsel een periode van vijf jaar betreft. Dat biedt namelijk de mogelijkheid voor 

een zekere continuïteit van de organisatie van de ambtsopleiding. Ook geeft de staatssecretaris 

aan dat het in beginsel mogelijk is om de bijdrage te verlengen. 

Wat de hoogte van de bijdrage betreft, maakt de staatssecretaris een koppeling met de omvang 

van de doelgroep die met de ambtsopleiding wordt bediend. Daaronder verstaat zij het aantal 

aanhangers van de desbetreffende geloofsovertuiging waarvoor de ambtsopleiding is bedoeld. 

Dit wordt geconcretiseerd in de volgende aantallen en bedragen: 

 maximaal € 260.000 bij meer dan 150.000 aanhangers; 

 maximaal € 125.000 bij meer dan 75.000, maar minder dan 150.000 aanhangers en 

maximaal € 50.000 bij minder dan 75.000 aanhangers.
1245

 

 

De staatssecretaris beoogt hiermee een zekere flexibiliteit in te bouwen voor 

bijzondere omstandigheden, zoals het aantal studenten en daarnaast hoopt zij dat de 
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differentiatie de samenwerking tussen de geloofsrichtingen stimuleert en daarmee de 

efficiëntie in de besteding van middelen. 

 

Ten aanzien van het Hersteld Hervormd seminarie gaat zij ervan uit dat wordt 

nagegaan of dit onderdeel kan uitmaken van de driejarige masteropleiding Godgeleerdheid bij 

de Vrije Universiteit. 

 

Deze brief van de staatssecretaris impliceert mijns inziens een radicale breuk met het 

verleden waarin een beperkt aantal, bij wet aangewezen, ambtsopleidingen zonder 

noemenswaardige discussie van overheidswege werden gefinancierd. De reden waarom die 

ambtsopleidingen financiering ontvingen, was vooral van historische aard. Het betrof 

doorgaans de voltooiing van de emancipatie van voorheen bij de Nederlandse Hervormde 

Kerk achtergestelde kerkgenootschappen. Ten aanzien van overheidsfinanciering van hun 

ambtsopleidingen werden zij gelijkberechtigd. Daarbij was de veronderstelling dat de 

opleiding tot bedienaar van een geestelijk ambt van overheidswege kon worden gefinancierd, 

omdat bedienaars van een geestelijk ambt, evenals andere beroepsgroepen, een nuttige taak 

vervulden in de samenleving. Daarom kwam dus hun opleiding, evenals die van andere 

beroepsgroepen, voor financiering van overheidswege in aanmerking. 

 

In deze brief neemt de staatssecretaris echter een ander vertrekpunt. Zij stelt voorop 

dat een overheidsbijdrage aan een nieuwe ambtsopleiding ‘altijd tijdelijk’ zal zijn en ook, 

vanwege bijvoorbeeld herschikking van beleidsprioriteiten, kan worden herzien. Met andere 

woorden: de overheidsbijdrage is geen gegeven meer, maar een tijdelijke gunst die de 

overheid verleent. Bovendien worden aan die bijdrage tal van voorwaarden verbonden.  

13.4.3 Vereisten subsidiëring ambtsopleiding en beginsel van scheiding van kerk en staat 

 

Enkele van de door de staatssecretaris gestelde eisen zijn mijns inziens minder goed te 

verenigen met het beginsel van de scheiding van kerk en staat, waaronder het beginsel van 

een gelijke behandeling. Andere voorwaarden daarentegen dragen mijns inziens juist bij aan 

het scheppen van een helder en objectief beleidskader waaraan subsidieaanvragen kunnen 

worden getoetst. 

 

Eisen die mijns inziens een verbetering vormen ten opzichte van de oude situatie 

betreffen enkele objectief meetbare criteria op grond waarvan de overheid terecht onderscheid 

kan maken tussen bijvoorbeeld qua grootte verschillende kerkgenootschappen die een 

aanvraag indienen voor een overheidsbijdrage aan hun ambtsopleidingstraject. Die vereisten 

kunnen worden aangemerkt als objectieve en redelijke rechtvaardigingsgronden op basis 

waarvan de overheid onderscheid kan maken tussen de verschillende kerkgenootschappen 

indien aanvragen voor subsidiëring van een ambtsopleiding worden ingediend. 

Mijns inziens gaat het daarbij met name om ten eerste de toetsing van de kwaliteit. De 

ambtsopleiding moet periodiek door de instelling van hoger onderwijs worden getoetst. Ervan 

uitgaande dat het hier de wetenschappelijke kwaliteit betreft, alsmede dat de toetsing 

geschiedt aan de hand van uniforme criteria, lijkt mij dit een gerechtvaardigde voorwaarde, 

voor zover de toetsing niet de inhoud van de geloofsleer betreft. Scherp gesteld: de toetsing 
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mag zich uiteraard niet uitstrekken tot de vraag naar de wetenschappelijke juistheid van een 

theologisch dogma, zoals de Triniteitsleer. 

De tweede voorwaarde betreft de relatie tussen de hoogte van de subsidie en het aantal 

aanhangers van de betreffende geloofsovertuiging. De overheid maakt met dit criterium 

onderscheid tussen verschillende geloofsovertuigingen. Zo ontvangen ambtsopleidingen die 

uitgaan van een geloofsovertuiging met veel aanhangers een hogere subsidie dan 

kerkgenootschappen met minder aangeslotenen. Naar mijn smaak is dit onderscheid objectief 

gerechtvaardigd. Het is immers niet gebaseerd op een inhoudelijke weging van bijvoorbeeld 

de geloofsleer. Weliswaar is een nadeel dat aspecten als de inhoud van het kerklidmaatschap, 

waaronder de kerkelijke meelevendheid van kerkleden en het daarmee samenhangende beroep 

op kerkelijke voorzieningen, niet worden meegewogen (zie paragraaf 13.2.3), maar daar staat 

tegenover dat het vertrekpunt objectieve, meetbare en vooraf bekende criteria zijn. Zo is voor 

elk kerkgenootschap dat een subsidieaanvraag voor zijn ambtsopleiding overweegt op basis 

van dit criterium kenbaar op welk subsidiebedrag het aanspraak kan maken, gesteld dat het 

ook aan de andere subsidievoorwaarden voldoet. 

 

Een voorwaarde die naar mijn mening minder goed is te verenigen met het beginsel 

van de scheiding van kerk en staat betreft de vijfde voorwaarde, waarin de eis wordt gesteld 

dat de ambtsopleiding een oplossing moet bieden voor een in het beleid van Rijksoverheid 

geschetst probleem. Deze voorwaarde maakt de subsidiëring afhankelijk van de vraag of in 

het Rijksoverheidsbeleid sprake is van een probleem en of de ambtsopleiding daarvoor een 

oplossing biedt. Hiermee wordt de vraag of een ambtsopleiding voor subsidiëring in 

aanmerking komt afhankelijk gemaakt van een subjectieve beoordeling door de overheid. 

Daarbij ligt het risico van willekeur op de loer. De overheid kan een subsidieaanvraag op deze 

grond naar eigen inzichten toe- of afwijzen, ongeacht de kwaliteit van de opleiding en de 

grootte van de groep die hiermee wordt bediend. Hierdoor zouden kerkgenootschappen 

ongelijk kunnen worden behandeld. Dat verhoudt zich niet met het beginsel van de scheiding 

van kerk en staat, waarbij de overheid kerkgenootschappen in beginsel gelijk behandelt. In die 

behandeling kan wel onderscheid tussen kerkgenootschappen worden gemaakt, mits dat 

onderscheid objectief gerechtvaardigd is. In casu houdt dit mijns inziens in dat de overheid 

objectieve, eenduidig uitlegbare criteria moet hanteren. 

 

Ten aanzien van de andere voorwaarden is meer discussie mogelijk over de vraag of 

zij passen binnen de verhouding tussen kerk en staat, meer in het bijzonder of zij voldoen aan 

de eisen die artikel 6 Gw en artikel 9 en 14 EVRM daaraan stellen. Een deel daarvan heeft 

vooral een technisch of administratief karakter. Bij de voorwaarden die inhouden dat de 

bestaande capaciteit niet mag worden benadeeld, er behoefte moet zijn vanuit 

arbeidsmarktperspectief en de eis dat sprake moet zijn van academisch onderwijs blijkend uit 

de ingangseis voor studenten, doet zich de vraag voor of het risico van willekeur niet te groot 

wordt. De overheid onthoudt zich blijkens deze voorwaarden immers van het vastleggen van 

objectieve criteria aan de hand waarvan een kerkgenootschap dat subsidie van zijn 

ambtsopleiding wenst aan te vragen, vooraf kan nagaan of het voor subsidie in aanmerking 

komt. Dat kan te makkelijk leiden tot ongelijke behandeling van kerkgenootschappen en het 

creëert een hoge mate van – mijns inziens onwenselijke – rechtsonzekerheid. 
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Bij de negende voorwaarde, waarin de eis wordt gesteld dat de onderwijsinstelling 

waaraan de ambtsopleiding wordt gekoppeld, zich moet vergewissen van de financiële 

transparantie van de geloofsgemeenschap waar de ambtsopleiding van uitgaat, doet zich de 

vraag voor of die voorwaarde niet te vergaand ingrijpt in de vrijheid van organisatie van dat 

kerkgenootschap. Weliswaar gaat het in casu om facilitering van kerkgenootschappen en niet 

om een beperking van het recht op godsdienstvrijheid, maar een zekere toepassing naar 

analogie van de beperkingscriteria genoemd in artikel 9 lid 2 EVRM ligt wel voor de hand, 

temeer omdat de subsidiëring van ambtsopleidingen kerkgenootschappen beter in staat stelt 

hun recht op godsdienstvrijheid als bedoeld in artikel 9 EVRM te verwezenlijken. 

Mede in het licht van artikel 9 EVRM en de criteria die daarin worden gesteld aan 

beperkingen van het recht op vrijheid van godsdienst, lijkt deze voorwaarde dan niet te 

voldoen aan de eis van proportionaliteit en, zolang de voorwaarde niet is gecodificeerd, ook 

niet aan de eis dat de voorwaarde bij wet moet zijn voorzien. De overheid casu quo de 

desbetreffende onderwijsinstelling zou op basis hiervan immers ongeclausuleerd inzicht 

krijgen in de financiële organisatie van het kerkgenootschap zonder dat dit werkelijk nodig of 

relevant lijkt te zijn voor de subsidiëring van de ambtsopleiding. Denkbaar zou zijn dat de 

financiën van het kerkgenootschap, voor zover gerelateerd aan de ambtsopleiding, door een 

onafhankelijke, door het kerkgenootschap – zo mogelijk samen met de overheid – 

aangewezen deskundige op hun rechtmatigheid worden beoordeeld. Een vergelijkbare 

constructie kent men ook in Duitsland, waar sprake is van kerkelijke rekenkamers die de 

kerkelijke financiën controleren en daarvan verslag doen aan het subsidiërende 

overheidsorgaan.
1246

 

 

Naar mijn mening zet de overheid met de brief een eerste stap, zij het met gebreken, 

op weg naar een nieuw systeem van subsidiëring van ambtsopleidingen. Hoe dat systeem in 

de toekomst eruit zal zien, is nog niet duidelijk. Het komt mij voor dat een dergelijk systeem 

zou moeten worden gebaseerd op objectieve, eenduidige criteria aan de hand waarvan wordt 

beoordeeld of een ambtsopleiding voor subsidiëring in aanmerking komt. Dergelijke criteria 

zouden kunnen zijn: 

1. Aantal aanhangers van het kerkgenootschap of van de groep kerkgenootschappen die 

tezamen een ambtsopleiding dragen. De staatssecretaris doet hiervoor reeds een 

voorstel. Naar mijn mening zou het ook mogelijk moeten zijn dat twee of meer 

kerkgenootschappen tezamen een dergelijke ambtsopleiding dragen en dat dus hun 

ledentallen bij elkaar worden opgeteld. De reden voor dit criterium is dat er een 

voldoende mate van maatschappelijk draagvlak en behoefte moet zijn. Ook zal de 

impact op de samenleving groter zijn. Het gaat immers om de besteding van publieke 

middelen. 

2. Minimumaantal studenten. Het lijkt mij redelijk dat een minimumaantal studenten aan 

de opleiding ingeschreven moet zijn. Het is mijns inziens moeilijk te verantwoorden 

om een grote hoeveelheid publieke gelden te besteden aan de opleiding van slechts 
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enkele studenten. Het daarvan te verwachten maatschappelijk effect zal ook te beperkt 

zijn. Het aantal studenten is immers van invloed op de kosten van het onderwijs en 

ook voor de impact op de maatschappij. 

3. ANBI-status dragende kerkgenootschappen. Het kerkgenootschap moet door de 

Belastingdienst zijn aangemerkt als algemeen nut beogende instelling. Deze 

voorwaarde impliceert dat het kerkgenootschap daadwerkelijk bijdraagt aan het 

algemeen nut en dus niet alleen de eigen belangen en die van zijn leden najaagt. De 

voorwaarde strekt dan ook tot rechtvaardiging van de uitgave van publieke gelden aan 

dit doel. Bovendien impliceert deze status een zekere kwaliteit en transparantie van de 

kerkelijke organisatie, met name op financieel en organisatorisch vlak. 

4. Kwaliteits- en deugdelijkheidseisen WHW. De kwaliteit van het onderwijs en de 

deugdelijkheid van de ambtsopleiding moeten voldoen aan de eisen die de WHW 

hieraan stelt. Dit is overigens ten aanzien van de reeds bekostigde opleidingen al de 

regel.  

 

Daarnaast zou de hoogte van de subsidie afhankelijk kunnen zijn van een combinatie 

van het (totaal van het) ledental van de kerkgenootschappen die de ambtsopleiding dragen en 

het aantal studenten dat de ambtsopleiding volgt of gaat volgen. Het aantal studenten dat de 

ambtsopleiding volgt, is immers direct van invloed op de kosten van die opleiding.  

De hierboven vermelde voorwaarden zouden mijns inziens in een wet in formele zin, 

bijvoorbeeld de WHW, moeten worden opgenomen.  

Een eerste reden hiervoor is dat de overheid op basis van deze criteria onderscheid maakt 

tussen kerkgenootschappen onderling en dit onderscheid direct raakt aan het beginsel van de 

scheiding van kerk en staat. Juist omdat dit een zwaarwichtig onderwerp betreft (waarbij 

voorheen zelfs elke aanvraag door de wetgever in formele zin werd beoordeeld!), lijkt het mij 

juist als dergelijke criteria in samenspraak tussen Staten-Generaal en regering bij wet in 

formele zin worden vastgelegd. Dat zou kunnen in de vorm van bijvoorbeeld een kaderwet 

waarin ten aanzien van de facilitering van kerkgenootschappen het recht op vrijheid van 

godsdienst en vereniging is afgewogen tegen het belang van een juiste besteding van publieke 

gelden en controle daarop. 

 

Een tweede reden is dat dit bijdraagt aan de rechtszekerheid. Kerkgenootschappen, en 

ook de minister bij de uitvoering van de regeling, kunnen op voorhand een betere inschatting 

maken of een subsidieaanvraag zal worden gehonoreerd. Ook heeft de bestuursrechter een 

duidelijker handvat om het handelen van de minister ter zake goed te kunnen beoordelen. 

In de huidige regeling is de geboden rechtszekerheid mijns inziens beneden de maat. Een 

aantal criteria laat te veel discretionaire ruimte aan de overheid, waardoor justitiabelen zoals 

kerkgenootschappen, onvoldoende weten waar zij aan toe zijn. Die discretionaire ruimte kan 

licht ontaarden in willekeur. Het lijkt erop dat de overheid van het ene uiterste, namelijk 

subsidieverlening aan een specifiek kerkgenootschap kan alleen geschieden bij wet in formele 

zin, doorschiet in het andere uiterste, namelijk een ministeriële regeling zonder directe 

parlementaire controle daarop. 
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Indien de criteria voor toekenning van subsidies worden vastgelegd in een wet in 

formele zin, kan de behandeling van individuele subsidieaanvragen en toekenning van 

subsidies eenvoudigweg worden overgelaten aan de minister van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap.  

De bovenstaande criteria zijn mijns inziens, gelet op hun aard en inhoud, objectief en redelijk 

en kunnen als zodanig mijns inziens door de beugel van het EVRM. Daarbij zij opgemerkt dat 

de Staat hierin ook een zekere beleidsruimte heeft. 

 

Daarnaast speelt het vraagstuk van de controle. Er is immers sprake van besteding van 

publieke gelden en nagegaan moet worden of aan de subsidievoorwaarden is voldaan. Dit 

staat echter op gespannen voet met de vrijheid van kerkgenootschappen om hun eigen 

organisatie, waaronder hun ambtsopleiding, te bestieren. 

 

Een parallel met de WSPP ligt hierbij voor de hand. Die wet kent immers een 

subsidieregeling voor een groep andere bij uitstek grondrecht (uit)dragende organisaties, 

namelijk politieke partijen. In de WSPP is een balans gezocht tussen enerzijds de controle en 

verantwoordingsplicht van de besteding van publieke middelen en anderzijds de vrijheid die 

politieke partijen toekomt om zonder overheidsbemoeienis eigen beleid te voeren en daarvoor 

gelden beschikbaar te hebben. 

Zo zou kunnen worden vastgelegd dat sprake is van een doeluitkering waarbij de 

rechtmatigheid van de uitgaven wordt getoetst. Zoals nu reeds in de WHW is vastgelegd, 

kunnen slechts beperkt voorwaarden worden gesteld omtrent de organisatie en het bestuur van 

de ambtsopleiding. 

Ten aanzien van de controle van de financiën van de ambtsopleiding, het ledental van het 

kerkgenootschap en het studentenaantal zou de controle daarop kunnen worden overgelaten 

aan een accountant. Het kerkgenootschap zou dan daartoe zelf een registeraccountant of 

accountant-administratieconsulent opdracht kunnen geven, die vervolgens aan het ministerie 

rapporteert of de opgegeven aantallen correct zijn. 

 

Inmiddels heeft de minister een wijziging aangekondigd in de financiering van een 

aantal kerkelijke ambtsopleidingen. Met de wijziging beoogt de minister meer flexibiliteit en 

synergie tussen de diverse ambtsopleidingen te bewerkstelligen, duidelijkheid te scheppen 

over duurzame financiering en bij te dragen aan samenwerking en afstemming binnen het 

theologisch onderwijs in Nederland.
1247

 De wijziging houdt onder andere in dat met de Vrije 

Universiteit een lumpsumvoorziening wordt getroffen, omdat aan deze universiteit de meeste 

ambtsopleidingen zijn gevestigd. De minister beoogt hiermee de onderlinge samenhang en 

samenwerking tussen de ambtsopleidingen te bevorderen. Ook is de kwaliteit van de 

ambtsopleidingen zo beter gegarandeerd. Voor de ambtsopleidingen die zijn verbonden aan 

de Universiteit Utrecht is een maatwerkoplossing gevonden. 

 

13.5 Conclusies 
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In het verleden ontving alleen de Nederlandse Hervormde Kerk subsidie voor haar 

ambtsopleiding. Later hebben ook andere kerkgenootschappen hiervoor subsidies ontvangen. 

Zij werden toegevoegd aan de lijst van kerkgenootschappen waarvan de ambtsopleidingen 

werden gesubsidieerd. Die toevoeging geschiedde bij wet in formele zin, waarbij de 

achtergrond de gelijkstelling aan de reeds gesubsidieerde ambtsopleidingen was. 

De vraag of de scheiding van kerk en staat in casu met zich brengt dat de overheid de 

financiële banden geleidelijk aan losmaakt en de bevoorrechte positie van één of enkele 

kerkgenootschappen aldus afbouwt, is nauwelijks aan de orde geweest. Gezien de historisch 

gegroeide situatie, waarbij in de tweede helft van de twintigste eeuw andere inheemse 

kerkgenootschappen op gelijke voet werden behandeld als de Nederlandse Hervormde Kerk 

en op andere terreinen juist wél de bevoorrechting van kerkgenootschappen werd verbroken, 

is de subsidiëring van de ambtsopleidingen een daarvan afwijkende ontwikkeling. Een 

zijdelings aangevoerde reden voor subsidiëring van overheidswege was dat kerkelijke 

ambtsopleidingen opleiden voor een maatschappelijk beroep. Omdat de overheid ook andere 

beroepsopleidingen subsidieert, ligt het in de rede om ook kerkelijke ambtsopleidingen te 

subsidiëren. 

Evenmin is de vraag aan de orde geweest of het beginsel van gelijke behandeling van 

kerkgenootschappen met zich bracht dat ook andere, nieuwe of nog niet gesubsidieerde 

kerkgenootschappen voor subsidiëring in aanmerking konden komen. Duidelijke criteria 

waaraan een kerkelijke ambtsopleiding moet voldoen om voor subsidiëring in aanmerking te 

komen ontbraken dus. 

 

Mede vanwege het oplaaiende integratiedebat benaderde de overheid vanaf de 

millenniumwisseling de subsidiëring van opleidingen voor een geestelijk ambt vanuit een 

ander perspectief. De focus was daarbij met name gericht op de mogelijkheden om 

imamopleidingen, en in mindere mate ook opleidingen voor pandiets, in Nederland te starten. 

De doorslaggevende reden daarvoor is geweest de wens tot bevordering van integratie van 

etnische minderheden in de Nederlandse samenleving. Naderhand motiveerde de overheid de 

subsidie voor opleidingen tot onder meer een geestelijk ambt zoals imam, met het argument 

dat behoefte is aan een hoger opgeleid islamitisch kader dat ook de brug kan slaan tussen de 

islam en de Nederlandse cultuur. Het accent ligt daarbij dus niet meer zozeer op de opleiding 

tot bedienaar van een geestelijk ambt die verbonden is aan een geloofsgemeenschap. 

Bijzonder is dat de desbetreffende opleidingen worden verzorgd door instellingen van hoger 

onderwijs, kennelijk zonder een expliciete erkenning of mededragerschap van islamitische 

geloofsgemeenschappen. 

De situatie in het verleden leidde tot ongelijke behandeling van kerkgenootschappen. 

Zo werd aan het Hersteld-Hervormd Seminarie een subsidie voor ambtsopleiding geweigerd, 

omdat deze instelling niet hoorde bij de bij wet aangewezen, hierop recht hebbende 

opleidingen. Ook waren de redenen waarom sommige ambtsopleidingen wel in aanmerking 

kwamen voor subsidiëring en andere niet, niet altijd helder. 

 

Mijns inziens verdient het dan ook aanbeveling om hieromtrent een eenduidig beleid 

uit te zetten. Daarbij zou uitgangspunt moeten zijn dat subsidiëring van ambtsopleidingen in 

beginsel mogelijk is. Immers, ambtsopleidingen leiden in zijn algemeenheid op tot een 
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maatschappelijk nuttig beroep. De overheid financiert dat doorgaans. Bovendien subsidieert 

de overheid al verschillende ambtsopleidingen. 

 

De overheid kan daarbij echter wel onderscheid maken en daartoe 

kerkgenootschappen indelen in verschillende categorieën. In haar brief van 2 juni 2010 doet 

de staatssecretaris daartoe een aanzet.
1248

 Zo kan een categorie kerkgenootschappen wel, niet 

of beperkt voor subsidiëring in aanmerking komen. Het te maken onderscheid moet dan wel 

objectief gerechtvaardigd zijn. De overheid zou daartoe een aantal eenvoudig objectiveerbare 

criteria kunnen hanteren. Hierbij zou een zekere analogie met de subsidiëring van politieke 

partijen (immers eveneens organisaties waar bij uitstek de uitoefening van grondrechten 

vooropstaat) behulpzaam kunnen zijn. 

 

In mijn opvatting zou een kerkgenootschap dan moeten voldoen aan vier cumulatieve 

criteria. 

Het eerste criterium is dat het kerkgenootschap een bepaald aantal leden moet hebben. Met de 

ambtsopleiding moet een maatschappelijk belang zijn gediend en dat kan blijken uit het 

lidmaatschap van een significant deel van de Nederlandse bevolking. Daarbij zou de hoogte 

van de subsidie mede afhankelijk kunnen zijn van het ledental van het kerkgenootschap. 

Het tweede, met het eerste enigszins samenhangende criterium is dat een voldoende aantal 

studenten de opleiding moet volgen. Van de overheid kan niet worden gevergd dat zij een 

ambtsopleiding (mede)financiert die naar objectieve maatstaven onvoldoende output of 

maatschappelijk rendement oplevert. De investering en de opbrengst moeten in een redelijke 

verhouding tot elkaar staan. 

Het derde criterium is dat de desbetreffende ambtsopleiding moet voldoen aan de kwaliteits- 

en deugdelijkheidseisen die de WHW stelt. Daarbij past de kanttekening dat de 

organisatorische vrijheid van het kerkgenootschap en de aan hem verbonden ambtsopleiding 

hierdoor niet onnodig mogen worden beperkt. 

Het vierde criterium is dat het kerkgenootschap, waaronder begrepen de ambtsopleiding, 

beschikken over een ANBI-status. De ANBI-status waarborgt dat het kerkgenootschap 

bonafide is en in de ogen van de overheid het algemeen belang beoogt. Daarmee is de 

investering van publieke middelen in de ambtsopleiding goed te verantwoorden: de criteria 

waaraan algemeen nut beogende instellingen moeten voldoen, borgen dat. 

 

De hoogte van de subsidie zou (mede) afhankelijk kunnen worden gemaakt van zowel 

het ledental van de kerkgenootschappen die de ambtsopleiding dragen als van het aantal 

studenten dat de ambtsopleiding volgt. 

Ten aanzien van de wijze van controle of aan de voorwaarden wordt voldaan, kan de overheid 

mijns inziens het beste kiezen voor een systeem vergelijkbaar met dat van de WSPP. Zo zou 

het kerkgenootschap een accountant kunnen aanwijzen die inzage krijgt in de relevante 

administratieve bescheiden en vervolgens aan het subsidieverstrekkende orgaan rapporteert. 

Daarmee wordt recht gedaan aan zowel het belang van controle op rechtmatige besteding van 
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publieke gelden als het belang van de vrijheid van organisatie van het kerkgenootschap, juist 

in zijn relatie tot de overheid. 

 

Deze verplichtingen dienen in een wet in formele zin te worden omschreven. Dat biedt 

rechtszekerheid aan de verschillende geloofsgemeenschappen die een subsidieaanvraag 

overwegen. De minister zou vervolgens, toetsend aan die bij wet vastgelegde criteria, deze 

aanvragen al dan niet kunnen honoreren. Dat lijkt mij beter verenigbaar met de vereisten die 

voortvloeien uit de beperkingssystematiek van grondrechten in het EVRM. Mijns inziens 

wordt hiermee een gulden middenweg gevonden tussen enerzijds de situatie uit het verleden 

waarbij steeds een wetswijziging nodig was om een specifieke kerkelijke ambtsopleiding te 

kunnen financieren en anderzijds de brief van de staatssecretaris van 2 juni 2010
1249

 waarbij 

de subsidietoekenning volledig in handen van de minister komt te liggen en afhankelijk is van 

verschillende, arbitraire criteria. 
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Hoofdstuk 14 

Fiscale begunstiging van kerkgenootschappen 

 

 

14.1 Inleiding 

 

In de hoofdstukken 2 tot en met 6 is reeds ingegaan op de vraag hoe het beginsel van 

de scheiding van kerk en staat in de Nederlandse context is vormgegeven. Daaruit kwam 

onder meer naar voren dat de Staat religie als zodanig positief waardeert. De Staat is 

daarnaast neutraal in de zin dat hij de verschillende geloofsgemeenschappen gelijk behandelt. 

In de hoofdstukken 12 en 13 is ingegaan op een tweetal wijzen waarop de Staat 

geloofsgemeenschappen faciliteert. In hoofdstuk 12 ging het daarbij om subsidiëring van 

geloofsgemeenschappen. Meer in het bijzonder stond de vraag centraal in hoeverre een 

bestuursorgaan – als agent van de Staat – voorwaarden aan subsidies mag verbinden die de 

vrijheid van organisatie en bestuur van kerkgenootschappen beperken. 

In hoofdstuk 13 stond de subsidiëring van kerkelijke ambtsopleidingen centraal. Daarbij 

kwam met name de vraag aan bod in hoeverre de overheid onderscheid mag maken tussen de 

verschillende kerkgenootschappen die in aanmerking willen komen voor subsidiëring van hun 

ambtsopleidingen. 

 

In dit hoofdstuk staat een andere wijze van overheidsfacilitering van 

kerkgenootschappen centraal. Dit betreft de toekenning van fiscale voordelen. De overheid in 

haar hoedanigheid van subsidiegeefster verschilt namelijk op ten minste één belangrijk punt 

van haar rol van verschafster van fiscale voordelen. Dit betreft de onvrijwilligheid van 

belastingheffing versus de keuzevrijheid om al dan niet subsidie aan te vragen. Een 

wezenselement van belastingheffing is immers het verplichte karakter daarvan. De 

belastingplichtige kan zich hieraan niet onttrekken. De fiscale regelgeving is op hem 

onverkort van toepassing. Bij subsidies heeft de aanvrager, ook al heeft deze zich afhankelijk 

gemaakt van de subsidie, in beginsel steeds de mogelijkheid om géén subsidie aan te vragen 

en daarmee dus ook de mogelijkheid ervoor te kiezen niet te voldoen aan de aan de subsidie 

verbonden verplichtingen. 

 

Op fiscaal vlak past ten aanzien van de regeling inzake algemeen nut beogende 

instellingen hierbij een kanttekening. Een instelling, bijvoorbeeld een kerkgenootschap, kan 

namelijk ook ervoor kiezen deze status niet aan te vragen. De betreffende regeling houdt in 

dat instellingen de status van algemeen nut beogende instelling (ANBI) kunnen aanvragen bij 

de Belastingdienst. De ANBI-status biedt een aantal fiscale voordelen: zo zijn bijvoorbeeld 

giften die aan een ANBI worden gedaan, voor donateurs – of voor vrijwilligers die 

werkzaamheden voor de ANBI verrichten – fiscaal aftrekbaar. Een ANBI betaalt geen erf- of 

schenkbelasting en heeft recht op teruggave van energiebelasting. Schenkingen die een ANBI 

in het algemeen belang doet, zijn bij de ontvanger fiscaal niet belast. De Belastingdienst 

beoordeelt aan de hand van een reeks voorwaarden of een instelling voor deze status in 

aanmerking komt. 
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Toch wordt de algemeen nut beogende instelling in dit hoofdstuk behandeld, omdat 

het niet alleen een fiscaal instrument betreft, maar de ANBI-regels ook – in tegenstelling tot 

de eredienstvrijstelling: dat is een vrijstelling voor de heffing van onroerendezaakbelasting 

voor onroerende zaken die in hoofdzaak worden gebruikt voor de eredienst – betrekking 

hebben op de instelling en in mindere mate de activiteiten van de instelling. 

Kerkgenootschappen die de ANBI-status willen verwerven of behouden, kunnen te maken 

hebben met een zeker spanningsveld. Dat spanningsveld heeft betrekking op enerzijds de bij 

wet en verdragen gewaarborgde autonomie van kerkgenootschappen op het vlak van onder 

andere bestuur en organisatie en anderzijds de voorwaarden die zijn verbonden aan de ANBI-

status. Die voorwaarden bevatten namelijk ook eisen aan de organisatorische en bestuurlijke 

inrichting van ANBI’s: die kunnen op gespannen voet staan met de uitwerking van 

ecclesiologische opvattingen van kerkgenootschappen.  

 

In paragraaf 2 wordt de huidige regelgeving ten aanzien van algemeen nut beogende 

instellingen behandeld, de zogenoemde ANBI’s. Een instelling die als ANBI gekwalificeerd 

wil worden, moet aan een reeks voorwaarden voldoen. 

Deze voorwaarden hebben onder andere betrekking op de organisatorische inrichting van de 

instelling, haar bestuur en administratie, beloning van bestuurders en de plicht tot 

verantwoording aan de Belastingdienst. Deze voorschriften gelden ook voor 

kerkgenootschappen die als ANBI gekwalificeerd willen worden.  

 

In paragraaf 3 komt aan de orde wat de fiscale wetgever onder algemeen nut verstaat 

en met name waarom ook kerkgenootschappen geacht worden het algemeen nut te beogen. 

Dit borduurt ten dele voort op hoofdstuk 6 waarin de positie van de overheid ten opzichte van 

religie als zodanig en haar neutraliteit ten aanzien van de verschillende 

geloofsgemeenschappen aan bod is gekomen. Daarbij komt ook het convenant aan de orde dat 

een aantal kerkgenootschappen met de fiscus heeft gesloten, waarbij kennelijk een lichter 

regime voor die kerkgenootschappen is overeengekomen. 

 

In paragraaf 4 wordt ingegaan op de zogenoemde feitelijke werkzaamheid van 

ANBI’s. Meer specifiek gaat het om jurisprudentie die betrekking heeft op 

kerkgenootschappen die erkenning als ANBI wensen. 

 

In paragraaf 5 komt aan bod de vrijstelling van de onroerendezaakbelasting die is 

gekoppeld aan het gebruik van onroerende zaken voor de openbare eredienst en openbare 

bezinningssamenkomsten van levensbeschouwelijke aard. Deze wordt ook wel de 

eredienstvrijstelling genoemd. 

 

Paragraaf 6 sluit af met een evaluatie en enkele kanttekeningen bij de huidige ANBI-

regeling. 

In de fiscale wetgeving worden regelmatig de begrippen kerkelijke instellingen en 

levensbeschouwelijke instellingen gebruikt. Hoewel een kerkelijke of levensbeschouwelijke 
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instelling niet identiek is aan een kerkgenootschap, worden in dit hoofdstuk met de term 

‘kerkgenootschap’ beide bedoeld.
1250

  

 

14.2 Actuele regelgeving algemeen nut beogende instellingen 

 

Sinds 2008 moet een instelling die als ANBI wenst te worden aangemerkt, hiertoe een 

verzoek doen bij de Belastingdienst. ANBI’s moeten dus vooraf door een beschikking van de 

belastinginspecteur als zodanig worden aangemerkt. Aldus is een register ontstaan van door 

de Belastingdienst als ANBI aangemerkte instellingen.
1251

  

De beschikking is een constitutief vereiste voor het zijn van ANBI: zonder beschikking is 

men dus geen ANBI. Overigens kan in zeer bijzondere omstandigheden met terugwerkende 

kracht een dergelijke beschikking worden afgegeven.
1252

 

De Belastingdienst Oost-Brabant is de instantie die besluit of een instelling als ANBI kan 

worden aangemerkt.
1253

 Daarbij toetst de Belastingdienst naast de in de Algemene wet inzake 

rijksbelastingen (AWR) genoemde criteria aan een reeks voorwaarden die zijn vastgesteld 

door de staatssecretaris. In deze paragraaf worden die voorwaarden behandeld. De reden 

daarvoor is dat deze voorwaarden grote consequenties kunnen hebben voor de bestuurlijke 

inrichting en werkwijze binnen een ANBI: juist bij kerkgenootschappen luistert dit echter 

nauw, vanwege de bestuurlijke autonomie die aan hen toekomt, gelet op het beginsel van de 

scheiding van kerk en staat. 

 

14.2.1 Voorwaarden erkenning 

 

Deze voorwaarden betreffen in het bijzonder de artikelen 1a t/m 1f 

Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 (UR AWR).
1254

 Bij het 

aanmerken van een instelling als een ANBI moeten blijkens de toelichting twee aspecten 

worden onderscheiden.
1255

  

Het eerste aspect betreft de vraag of een instelling, gelet op haar doel en formele 

werkzaamheid, als ANBI gekwalificeerd kan worden.
1256

 Het tweede aspect ziet op de vraag 

of het vermogen daadwerkelijk en controleerbaar ten behoeve van het beoogde doel is 

ingezet. 

                                                 
1250

 Een belangrijk verschil tussen beide is dat een kerkgenootschap op grond van art. 2:2 BW 

rechtspersoonlijkheid heeft. Een instelling daarentegen behoeft geen rechtspersoonlijkheid te bezitten. Zij wordt 

vaak gedragen door een rechtspersoon, bijvoorbeeld een stichting die een zorginstelling in stand houdt. 
1251

 http://zoekdienst.belastingdienst.nl/Zoekdienst/anbi-nl/belastingdienst. 
1252

 Art. 41a lid 2 Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003, Stcrt. 2002, 247, gewijzigd bij besluit 1 februari 

2007, Stcrt. 2007, 28 met Toelichting. 
1253

 Art. 13a Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003, Stcrt. 2002, 247, gewijzigd bij besluit 1 februari 2007, 

Stcrt. 2007, 28. 
1254

 Besluit van 19 juni 2012, Stcrt. 2012, 12737. Voorheen Uitvoeringsregeling Inkomstenbelasting 2001, Stcrt. 

2000, 250, gewijzigd bij ministeriële regeling 1 februari 2007, Stcrt. 2007, 28. 
1255

 Toelichting bij art. III art. 1a UR AWR, Stcrt. 2012, 12737.  
1256

 De formele werkzaamheid betreft de bijvoorbeeld blijkens de statuten ondernomen activiteiten. Die kunnen 

verschillen van de feitelijke werkzaamheid. 
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Op het eerste aspect werd voorheen ook al getoetst. De nieuwe regeling wil daarin 

geen verandering brengen. In paragraaf 14.3 wordt hierop dieper ingegaan. 

Wat het tweede aspect betreft, dat in paragraaf 14.4 wordt uitgewerkt, zijn er wel 

veranderingen. Sinds 2008 gelden hieromtrent voorwaarden die in de afgelopen jaren zijn 

aangescherpt. Hierin worden regels gegeven om zo veel mogelijk te waarborgen dat de 

instelling ook feitelijk het algemeen nut beogende doel nastreeft. 

De huidige voorwaarden zijn verwoord in artikel 1a en 1b UR AWR. Hieronder 

worden zij kort besproken.
1257

  

 

Ten eerste moet zowel uit de regelgeving van de instelling zelf als uit de feitelijke 

werkzaamheden blijken dat de instelling geen winstoogmerk heeft. Onder de regelgeving 

worden statuten en bij kerkgenootschappen kerkorden verstaan. Er mag geen sprake zijn van 

een winststreven. Incidentele exploitatieoverschotten die ten bate van het algemeen nut 

beogende doel worden aangewend, worden niet beschouwd als het hebben van een 

winstoogmerk.
1258

 Met de invoering van artikel 1a lid 5 en 6 UR AWR in 2012 is de 

mogelijkheid om als ANBI winstgevende activiteiten te ondernemen verruimd. Een ANBI 

mag commerciële activiteiten ondernemen, mits de inkomsten daarvan binnen een redelijke 

termijn ten minste nagenoeg geheel ten goede komen aan de algemeen nuttige activiteiten. Zo 

is bijvoorbeeld de winstgevende verkoop van ansichtkaarten om daarmee speeltuinen aan te 

leggen in achterstandswijken toegestaan.
1259

 Verder moet blijken dat de instelling zowel qua 

doel als feitelijke werkzaamheid het algemeen nut beoogt.  

 

De tweede voorwaarde is het zogenoemde beschikkingsmachtcriterium. Dit criterium 

heeft tot doel de onafhankelijkheid van de instelling jegens onder meer donateurs en 

bestuurders te waarborgen. Daarbij is het leidende beginsel dat noch een natuurlijk persoon, 

noch een rechtspersoon over het vermogen van de ANBI kan beschikken als ware het zijn 

eigen vermogen. Uitzonderingen met eventuele door de inspecteur nader te stellen 

voorwaarden voor bijvoorbeeld steunstichtingen zijn echter mogelijk. Dit kan van belang zijn 

voor kerkgenootschappen die een principiële keuze hebben gemaakt voor bijvoorbeeld een 

eenhoofdig bestuur en geen ruimte kennen voor toezicht op de bestuurder binnen de 

organisatie. 

 

De derde voorwaarde betreft het bestedingscriterium. De ANBI mag niet meer 

vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene 

werkzaamheden ten behoeve van het doel van de instelling. In artikel 41b Uitvoeringsregeling 

Inkomstenbelasting 2001 is dit criterium nader uitgewerkt.  

Er geldt dus een plafond voor het vermogen dat de instelling mag aanhouden. Daarbij is het 

vertrekpunt tweeërlei. Ten eerste mag de ANBI niet meer dan het plafond aan vermogen 

aanhouden zonder dat vooraf daarvoor een bepaalde bestemming is gegeven. Ten tweede mag 

niet meer vermogen worden aangehouden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van 
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 Toelichting bij Uitvoeringsregeling Inkomstenbelasting 2001, Stcrt. 2000, 250, gewijzigd bij ministeriële 

regeling 1 februari 2007, Stcrt. 2007, 28, p. 9. 
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de werkzaamheden. Die voorziene werkzaamheden moeten dan wel verband houden met het 

instellingsdoel. Van geval tot geval zal dit aan de hand van de redelijkheidsnorm moeten 

worden beoordeeld. Zo is een bepaalde ‘continuïteitsreserve’ of reserve in verband met te 

verwachten inkomstenfluctuaties toelaatbaar.
1260

 Ook het in bezit hebben van gebedshuizen is 

redelijk voor kerkgenootschappen, omdat dit uit het doel van het betrokken kerkgenootschap, 

namelijk de instandhouding van gebouwen voor de eredienst, zal voortvloeien.
1261

 

 

De vierde voorwaarde houdt in dat het eindverantwoordelijke orgaan voor het beleid 

van de instelling – vaak zal dit het bestuur zijn – naast een redelijke onkostenvergoeding en 

een niet bovenmatig vacatiegeld, niet meer inkomsten ontvangt. Het moet dan gaan om kosten 

die de betreffende leden hebben gemaakt ter vervulling van hun bestuursfunctie. Ten aanzien 

van de hoogte van de vacatiegelden verwijst de minister naar de vergoeding die is opgenomen 

in het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies.
1262

 Aan de positie van predikanten 

en een kerkbestuur was al expliciet aandacht besteed: het komt immers vaak voor dat een 

predikant tevens lid is van het eindverantwoordelijke orgaan van een ANBI-status bezittend 

kerkgenootschap.
1263

 Blijkens de toelichting is dan sprake van zowel een bestuursfunctie als 

een uitvoerende functie. Voor de werkzaamheden die betrekking hebben op het laatste kan 

uiteraard wel een bezoldiging plaatsvinden.
1264

  

 

De vijfde voorwaarde houdt in dat de ANBI moet beschikken over een actueel 

beleidsplan. Dat beleidsplan moet op schrift staan en ten minste bevatten een omschrijving 

van de te verrichten werkzaamheden en een beschrijving van de wijzen waarop de ANBI 

inkomsten wil verwerven, beheren en besteden. 

 

De zesde voorwaarde behelst dat een redelijke verhouding moet worden gehanteerd 

tussen enerzijds de kosten van de geldwerving en beheerskosten en anderzijds de besteding 

ten behoeve van het instellingsdoel. 

 

De zevende voorwaarde houdt in dat de ANBI een regeling moet hebben getroffen 

voor de bestemming van een eventueel batig liquidatiesaldo in de situatie dat de ANBI wordt 

opgeheven. Dat saldo dient dan te worden besteed aan een andere ANBI of op een andere 

wijze te worden aangewend waarmee het algemeen belang wordt gediend. 

 

De achtste voorwaarde betreft de administratieplicht van de ANBI. Hieruit moeten ten 

eerste de aard en omvang van de uitbetaalde onkostenvergoedingen en vacatiegelden van het 
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beleidsbepalende orgaan van de instelling blijken. Ten tweede moeten hieruit de kosten van 

de geldwerving, beheerskosten en uitgaven van de ANBI naar voren komen. Ten derde moet 

de administratie inzicht verschaffen in inkomsten van derden en uit vermogen, en in het 

vermogen van de instelling. Hierdoor wordt het voor de Belastingdienst mogelijk om te 

beoordelen of de ANBI voldoet aan de hiervoor genoemde voorwaarden.  

 

Op grond van artikel 5b lid 8 AWR wordt een instelling niet aangemerkt als ANBI 

wanneer een bestuurder, feitelijk leidinggevende of ‘gezichtsbepalend persoon’ daarvan 

onherroepelijk is veroordeeld wegens het aanzetten tot haat en/of geweld en/of gebruik 

daarvan als nog geen vier jaar is verstreken na die veroordeling.
1265

  

 

Sinds 1 januari 2014 geldt daarnaast een publicatieplicht voor ANBI’s over hun 

functioneren.
1266

 Dit is ingegeven door de wens om de transparantie in de goededoelensector 

te vergroten en het toezicht en de verantwoording te verbeteren.
1267

 Voor kerkgenootschappen 

gelden deze verplichtingen overigens pas sinds 1 januari 2016.
1268

  

Deze publicatieplicht is gedetailleerd omschreven in artikel 1a lid 7 sub a t/m h UR AWR en 

omvat de naam van de ANBI, het RSI-nummer, de contactgegevens, de doelstelling, het 

beleidsplan, de bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid, het activiteitenverslag en de 

financiële verantwoording, alsmede een overzicht van de voorgenomen bestedingen. Deze 

gegevens moeten binnen zes maanden na afloop van het boekjaar zijn verstrekt.
1269

 

Voor kerkelijke rechtspersonen zijn er enkele uitzonderingen op deze verplichtingen. Zo 

hoeven op grond van artikel 1a lid 7 sub f onder 1 UR AWR de namen van hun bestuurders 

niet te worden vermeld. De achterliggende reden hiervoor is gelegen in het feit dat de 

godsdienst of levensovertuiging niet mag worden geregistreerd op grond van artikel 16 

Wbp.
1270

 

 

Daarnaast hoeven kerkelijke rechtspersonen op grond van artikel 1a lid 7 sub h UR 

AWR geen balans te publiceren, maar kunnen zij volstaan met een staat van baten en lasten, 

een overzicht van voorgenomen bestedingen met toelichting. Als reden hiervoor is vermeld 

dat fondswervende activiteiten van kerkelijke rechtspersonen zich hoofdzakelijk op hun leden 

richten. Zij geven op dezelfde wijze als de vermogensfondsen inzage in hun bestedingen. 

De minister heeft in 2010 besloten dat daarnaast bedragen die worden betaald aan geestelijken 

voor doeleinden die de kerkelijke instelling nastreeft of voor religieuze handelingen ook 

worden aangemerkt als giften. Dat geldt ook voor bijdragen voor onder andere kerkelijk 

wijkwerk, stipendia, doop en huwelijksinzegening, mits die bijdragen ten bate van de 

kerkelijke instelling of geestelijke als zodanig komen.
1271

 

                                                 
1265

 Zie ook Kamerstukken II 2008/09, 31 930, 3, p. 18. 
1266

 Art. 1a lid 7 UR AWR, ingevoerd bij besluit van 12 juli 2013, Stcrt. 2013, 20451. 
1267

 Kamerstukken II 2010/11, 32 740, 6 (bijlage: Convenant ‘Ruimte voor geven’).  
1268

 Art. III besluit van 12 juli 2013, Stcrt. 2013, 20451.  
1269

 Art. 1a lid 8 UR AWR. 
1270

 Toelichting bij besluit van 12 juli 2013, Stcrt. 2013, 20451. 
1271

 Besluit 6 april 2010, nr. DGB2010/1594M, Stcrt. 2010, 5728, nr. 4. 
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14.2.2 Groepsbeschikkingen en convenant kerkgenootschappen 

 

Het is op grond van artikel 1e UR AWR ook mogelijk een groepsbeschikking aan te 

vragen. 

Dit artikel geeft invulling aan artikel 5b lid 5 en 8 AWR. Daarbij is expliciet gedacht aan 

(koepels van) kerkgenootschappen waarin meerdere kerkelijke rechtspersonen zijn verenigd. 

Het is dan niet nodig om voor elke kerkelijke rechtspersoon afzonderlijk een beschikking aan 

te vragen. In één aanvraag kan dan ten behoeve van alle kerkelijke instellingen die van de 

groep deel uitmaken een beschikking worden aangevraagd. De regeling biedt overigens de 

mogelijkheid om bepaalde instellingen daarvan uit te sluiten. Het kan immers zijn dat van een 

groep één of meer instellingen niet aan de ANBI-criteria voldoen. Alsdan zullen die 

instellingen niet in de groepsbeschikking worden opgenomen.
1272

  

 

Op 30 november 2007 heeft het CIO waarin een groot aantal kerkgenootschappen is 

vertegenwoordigd, een convenant gesloten met de Belastingdienst over de toepassing van de 

ANBI-regeling. De inhoud daarvan wordt zijdens de overheid niet openbaar gemaakt, omdat 

hierin informatie over belastingplichtigen is opgenomen.
1273

 Dan zou immers hun recht op 

privacy worden geschonden.  

Uit de beantwoording van vragen hierover van de toenmalige Kamerleden Remkes en 

Weekers blijkt dat het convenant procedurele afspraken behelst over de uitvoering van de 

ANBI-regeling ten aanzien van de bij het CIO aangesloten kerkgenootschappen. 

Ook hebben de 25 bij het CIO aangesloten kerkgenootschappen alle een groepsbeschikking 

gekregen. Vanuit de kerken is meer informatie beschikbaar over de inhoud van het 

convenant.
1274

 Zo houden de deelnemende kerkgenootschappen die een groepsbeschikking 

hebben ontvangen zélf toezicht op de naleving van de ANBI-voorwaarden binnen de onder de 

betreffende groepsbeschikking vallende instellingen. Dat laat onverlet de mogelijkheid van de 

Belastingdienst om zelf controles uit te voeren. Ook verschaft men informatie aan de 

Belastingdienst over de instellingen die onder de groepsbeschikking vallen. Dat kan 

bijvoorbeeld door overlegging van een kerkelijk jaarboek of iets dergelijks. Twee maal per 

jaar overlegt het CIO met de Belastingdienst over de controle, de handhaving en het toezicht 

op de uitvoering van dit convenant.
1275

 

 

In 2014 zijn opnieuw Kamervragen gesteld over het convenant. Uit de beantwoording 

van die vragen blijkt dat de Belastingdienst de uitstelregeling van de wettelijke 

publicatieplicht tot 1 januari 2016 toepast op alle kerkelijke instellingen, ongeacht de 

geloofsrichting. Zo geldt deze regeling bijvoorbeeld ook voor moskeeën.
1276

 In het NTFR 

wordt hierover opgemerkt dat de staatssecretaris steeds verwijst naar het convenant. 

                                                 
1272

 Nota van toelichting, p. 16. 
1273

Zie ook brief staatssecretaris van Financiën 11 januari 2008, DGB 2007-06412, V-N 2008/8.13. 
1274

 Zie ten aanzien van de Protestantse Kerk in Nederland: www.pkn.nl. 
1275

 www.cioweb.nl/cio/index.php?id=77. 
1276

 Aanhangsel Handelingen 1036 (vragen leden Remkes en Weekers), p. 2207-2208. Zie ook brief 

staatssecretaris van Financiën 11 januari 2008, DGB 2007-06412. 
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Vervolgens past de staatssecretaris de uitstelregeling toe op onder meer ook moskeeën. Een 

afbakening of definitie van de begrippen ‘kerk’ en ‘moskee’ blijft echter ontbreken, waardoor 

het niet altijd gemakkelijk is om te bepalen of een instelling als zodanig kwalificeert.
1277

 

 

14.3 Algemeen nut 

 

In deze paragraaf wordt nader ingegaan op de inhoud van het begrip ‘algemeen nut’ 

zoals dat in het fiscale recht ten aanzien van algemeen nut beogende instellingen wordt 

gebruikt. Daarbij worden eerst enkele algemene lijnen geschetst vanuit de historie. In het 

tweede deel wordt in het bijzonder ingegaan op het algemeen nut in relatie tot 

kerkgenootschappen. 

Voor een meer uitgebreide beschrijving zij verwezen naar bijvoorbeeld Steenvoorde,
1278

 

Stevens
1279

 en Van Dijck/Vijfeijken.
1280

 

 

14.3.1 Algemeen nut: historische schets 

 

In de literatuur is relatief weinig geschreven over de vraag waarom algemeen nut 

beogende instellingen (ANBI’s) fiscaal gefaciliteerd worden. In zijn conclusie van 19 mei 

2005 geeft A-G Niessen een beknopt historisch overzicht.
1281

 Hieruit blijkt dat in 1832 een 

bijzondere heffing voor specifiek schenkingen aan zedelijke lichamen werd ingevoegd in de 

Wet op het recht van successie. In 1917 werd het schenkingsrecht ingevoerd met, op aandrang 

van het parlement, een vrijstelling waarbij de begunstigde (thans: de ANBI) werd omschreven 

als “een rechtspersoon die hoofdzakelijk het algemeen maatschappelijk belang beoogt, 

hoofdzakelijk als instelling van weldadigheid werkzaam is of zich hoofdzakelijk de 

verpleging van zieken of gebrekkigen ten doel stelt”. Daarna zijn wetswijzigingen in 1956 en 

1985 gevolgd, die hieronder meer uitgebreid aan de orde komen. 

 

Daarnaast werd een grondbelasting geheven die eveneens een vrijstelling kende voor 

instellingen die het algemeen nut beoogden. De ratio van die vrijstellingsbepaling was 

volgens Snijder van Wissenkerke gelegen in het beginsel dat bezitters van land die van dat 

bezit voordeel hebben een deel van dat voordeel afstaan aan de Staat.
1282 

Gebouwen of grond 

die niet aan de eigenaar een voordeel of inkomen verschaffen omdat zij bedoeld zijn voor het 

algemeen belang zijn dan ook vrijgesteld. 

Instellingen met een winstoogmerk werden niet geacht het algemeen belang te dienen. 

Volgens Sprenger van Eyk moet het ‘maatschappelijk belang’ algemeen zijn.
1283

 In zijn visie 

                                                 
1277

 Staatssecretaris van Financiën, brief van 4 juli 2014, nr. DGB/2014/3731 U (NTFR 2014, 1765). 
1278

 R. Steenvoorde, ‘In het algemeen belang? Het algemeen nut-criterium in recente wetgeving en jurisprudentie 

met betrekking tot kerken en religieuze instellingen’, in: TvRRB 2011/01, p. 30-42. 
1279

 S.A. Stevens, Geefwet, Deventer: Kluwer 2012 (serie Fiscaal actueel). 
1280

 Rapport van de Commissie algemeen nut beogende instellingen, Algemeen nut beogende instellingen, 

Deventer: Kluwer 2007. 
1281

 HR 19 mei 2005, ECLI:NL:PHR:2005:AV2748, V-N 2005/34.23 (conclusie A-G Niessen).  
1282

 F.W.J. G. Snijder van Wissenkerke, Privilegien in het stuk van belastingen, Leiden: Brill 1880, p. 84.  
1283

 HR 19 mei 2005, ECLI:NL:PHR:2005:AV2748, V-N 2005/34.23 (conclusie A-G Niessen), par. 4.4. 
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houdt dat in dat niet de persoonlijke belangen op de voorgrond moeten staan, maar juist een 

meer algemeen belang. Daarbij kunnen zich de werkzaamheden beperken tot een bepaalde 

richting, zoals onderwijs. Een ANBI behoeft dus niet op alle maatschappelijke terreinen actief 

te zijn. Algemeen staat daarbij tegenover particulier: juist omdat ANBI’s een algemeen belang 

behartigen, moeten zij anders worden behandeld dan organisaties die een particulier belang 

najagen. 

Schuttevaer stelt dat uit de hem bekende jurisprudentie blijkt dat het om lichamen met een 

overwegend ideëel doel gaat, die moeten leven van giften en dergelijke en die niet zijn gericht 

op wat in wezen eigen belang is.
1284

 

 

In de jurisprudentie zijn op de vraag wat onder algemeen nut moet worden verstaan 

aan de hand van diverse casus kaders gegeven waarbinnen het antwoord gezocht moet 

worden. 

Volgens de Hoge Raad wordt het algemeen belang beoogt “indien in redelijkheid kan worden 

aangenomen dat het doel dat wordt nagestreefd het welzijn van de bevolking van het 

(betrokken) land dient”.
1285

 Versteegh geeft in haar dissertatie aan dat het begrip betrekking 

heeft op het centraal stellen van het welzijn van de gemeenschap.
1286

 Hieruit is af te leiden dat 

het algemeen nut synoniem is met het welzijn van de bevolking. 

Wat onder een algemeen nut beogende instelling werd verstaan, is door de Hoge Raad in 1960 

in het Minerva-arrest
1287

 als volgt omschreven. Het moest gaan om “lichamen wier 

doelstelling een werkzaamheid betreft, welke op zichzelf rechtstreeks het algemeen belang 

raakt – zoals bijvoorbeeld bejaardenzorg en genezing of verpleging van zieken – en niet 

lichamen die ten doel hebben een werkzaamheid welke op zichzelf slechts dienstbaar is aan 

een particulier belang – zoals de ontspanning of het gezellig verkeer, waaraan een bepaalde 

kring personen behoefte heeft – ook al moge van de voorziening in dit belang zijdelings een 

gunstige werking ten algemene nutte uitgaan”. Hierbij zij opgemerkt dat de Hoge Raad deze 

omschrijving baseerde op hetgeen “naar spraakgebruik en maatschappelijke opvatting” onder 

een algemeen nut beogende instelling werd verstaan. Daarnaast plaatste de Hoge Raad deze 

organisaties expliciet naast de categorieën van kerkelijke, charitatieve, culturele en 

wetenschappelijke instellingen.  

 

Deze laatste constatering is mijns inziens van belang, omdat bij meerdere, ook 

traditionele kerkgenootschappen de belangrijkste primaire ‘werkzaamheid’, gelet op de 

doelstelling van godsverering, is de ‘eredienst’. Die eredienst waarin de gemeenschappelijke 

godsverering onder meer tot uiting komt in de bediening van sacramenten, is vaak een 

activiteit waaraan een bepaalde kring van personen behoefte heeft en die primair een functie 

heeft voor (nagenoeg) uitsluitend de leden van een kerkgenootschap. Het particuliere belang 

of zielenheil van de kerkleden staat uiterlijk bezien meestal voorop, ook al ervaren gelovigen 

dit doorgaans anders. Werkzaamheden als bejaarden- en armenzorg zijn daarbij niet zelden 

                                                 
1284

 HR 19 mei 2005, ECLI:NL:PHR:2005:AV2748, V-N 2005/34.23 (conclusie A-G Niessen), par. 4.7. 
1285

 HR 2 maart 1983, ECLI:NL:HR:AW8972, BNB 1983/176 m.nt. Van Brunschot. 
1286

 C.R.M. Versteegh, De goede doelstichting; naar een systeem van overheidstoezicht? Een rechtsvergelijkend 

onderzoek (diss. Amsterdam), Utrecht: Lemma 2003, p. 75.  
1287

 HR 12 oktober 1960, ECLI:NL:HR:1960:AY1357, BNB 1960/298. 
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een nevenactiviteit.  

In het Scouting-arrest heeft de Hoge Raad bepaald dat beslissend is wat de primaire 

doelstelling is van de algemeen nut beogende instelling, ook al brengt die doelstelling met 

zich mee dat het algemeen nut wordt gediend.
1288

 Daarmee bevestigt de Hoge Raad de lijn 

van het Minerva-arrest. Er moet sprake zijn van een rechtstreeks gediend algemeen belang, 

waarbij niet slechts sprake is van een gunstig neveneffect voor het algemeen belang door een 

primair gediend particulier belang. Het algemeen belang moet dus vooropstaan! 

Weliswaar zijn religie, levensbeschouwing en spiritualiteit door de wetgever als algemeen 

nuttig gekwalificeerd, maar vanuit de hierboven geschetste benadering is gezien de literatuur 

en jurisprudentie ook een andere interpretatie mogelijk. Deze kanttekening is ook van belang 

bij het onderwerp dat in de volgende paragraaf aan de orde komt. 

 

14.3.2 Kerkgenootschappen: intrinsiek algemeen nut beogend? 

 

Kerkgenootschappen – zeker de vanouds hier te lande bekende kerkgenootschappen – 

hebben in het verleden steeds taken vervuld die samenvallen met algemeen maatschappelijke 

doeleinden. Hierbij kan worden gedacht aan de ondersteuning van financieel behoeftigen,
1289

 

opvang van bejaarden en ziekenzorg. Daarnaast hadden kerkgenootschappen ook taken in de 

opvoeding. Door dergelijke sociaal-maatschappelijke verantwoordelijkheden te nemen, 

leverden – en leveren
1290

 – kerkgenootschappen een aanmerkelijke bijdrage aan de 

samenleving als geheel.  

 

Dit gegeven lijkt voor de wetgever een dusdanige vanzelfsprekendheid te zijn 

(geweest) dat deze bij de totstandkoming van de positiefrechtelijke normen daaraan niet tot 

nauwelijks aandacht heeft besteed. In hoofdstuk 2 is dit reeds aan de orde gekomen. 

Zo blijkt uit de Bataafse Staatsregelingen van 1798 en 1801
1291

 dat de wetgever van oordeel 

was dat godsdienst als zodanig
1292

 een moreel en sociaal belang vertegenwoordigt, waardoor 

reeds een bijdrage aan de maatschappij wordt geleverd.
1293

 Nadien lijkt deze opvatting niet 

fundamenteel gewijzigd te zijn.  

Afgaande op aan kerkelijke instellingen verleende faciliteiten in de fiscale wetgeving zou men 

kunnen concluderen dat de overheid godsdienst en levensbeschouwing intrinsiek van belang 

                                                 
1288

 HR 24 september 1997, ECLI:NL:HR:1997:AA3268, BNB 1997/362. 
1289

 De armenzorg was vanouds een kerkelijke aangelegenheid. 
1290

 Zo bespaart de Protestantse gemeente Utrecht de overheid € 8.000.000. Zie Stichting Oikos, Van Harte! 

Onderzoek naar het maatschappelijk rendement van de Protestantse Gemeente in Utrecht, Utrecht: Protestantse 

Kerk in Nederland 2004. 
1291

 1798: Artikel 8: De eerbiedige erkentenis van een albestuurend opperwezen versterkt de banden der 

maatschappy en blyft iederen burger ten duursten aanbevolen. 

1801: Artikel 11: Alle Kerkgenootschappen, welke ter bevordering van deugd en goede zeden een Hoogst 

Wezen eerbiedigen en hulde doen, genieten eene gelyke bescherming der Wetten. Ieder Kerkgenootschap belydt 

zyne gevoelens openlyk, en vergunt aan een iegelyk den vryen toegang tot zyne Bijëenkomsten. 
1292

 Zonder daarbij een voorkeur voor een specifieke religie uit te spreken. 
1293

 Commissie Hirsch Ballin, Overheid, godsdienst en levensovertuiging. Eindrapport criteria voor 

steunverlening aan kerkgenootschappen en andere genootschappen op geestelijke grondslag, Den Haag: 

Ministerie van Binnenlandse Zaken 1988, p. 39.  
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acht voor de maatschappij en daarom begunstigt. 

Het subsidiebeleid lijkt een ander vertrekpunt te hebben. Afgaande op dat beleid en de 

daaromtrent van overheidswege verschenen rapporten zou namelijk kunnen worden 

geconcludeerd dat de overheid slechts de behoorlijke uitoefening van grondrechten wil 

waarborgen en alleen activiteiten die zij in het algemeen belang acht, subsidieert. De 

intrinsieke waarde van godsdienst en levensbeschouwing is dan geen aanleiding voor 

steunverlening. 

Een mogelijke verklaring voor deze discrepantie zou kunnen zijn dat de weinige discussies 

over de grondslagen van steunverlening aan kerkgenootschappen door de overheid doorgaans 

een deelterrein betreft. Het rapport Overheid, Godsdienst en Levensovertuiging richt zich 

vooral op de problematiek van subsidiëring van kerkgenootschappen. Nadien is de Awb, met 

daarin de subsidietitel vervat, tot stand gekomen: dat maakt mogelijk ook dat vanuit de daarin 

opgenomen algemeen toepasbare criteria het vraagstuk van subsidiëring van 

kerkgenootschappen wordt benaderd.
1294

  

 

In de fiscale literatuur lijken de discussies overigens een meer technisch karakter te 

hebben, waarbij begrippen als ‘kerkelijke instellingen’ niet zelden als gegeven worden 

beschouwd. Bij wetswijzigingen worden deze begrippen vaak zonder nadere toelichting 

overgenomen. Daardoor lijkt de steunverlening die vanouds was gericht op christelijke en 

joodse kerkgenootschappen in de vorm van fiscale faciliteiten verouderd.
1295

 De fiscale 

wettelijke begrippen zoals ‘kerkelijke instellingen’ zijn in de wet opgenomen op een moment 

dat nog geen sprake was van een multiculturele samenleving. Daarbij heeft de wetgever het 

aan de rechtspraak en de praktijk overgelaten om zorg te dragen “voor een nadere verfijning” 

van onder andere dat begrip.
1296

 Blijkens de jurisprudentie geeft de rechterlijke macht die taak 

inderdaad inhoud.  

Een belangrijke randvoorwaarde is dat de instelling zowel qua doel als feitelijke 

werkzaamheid uitsluitend of nagenoeg uitsluitend (dat is dus negentig procent of meer) het 

algemeen nut beoogt.
1297

  

Uit met name het Scientology-arrest uit 2003
1298

 blijkt dat de belastingrechter het enkele feit 

dat sprake is van een kerkgenootschap onvoldoende acht om te concluderen dat sprake is van 

een ANBI. Daarvoor moeten kerkgenootschappen, evenals andere organisaties die als ANBI 

wensen te worden aangemerkt, aantonen dat hun werkzaamheden in voldoende mate dienstig 

zijn aan het algemeen belang. Hierop wordt in de volgende paragraaf nader ingegaan. Wel 

blijft ook in deze uitspraak het uitgangspunt staan dat een kerkgenootschap het algemeen nut 

beoogt: het gaat in casu echter om de werkzaamheden. 
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 Titel 4.2 Awb. 
1295

 Eindrapport Commissie Hirsch Ballin 1988, p. 40.  
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 R.T.B.M. Gerritsen, ‘Fiscale aspecten met betrekking tot fondsenwerving’, in: W.J.M. van & J. Struiksma, 

Inzamelen voor het goede doel: Maatschappelijke en juridische aspecten van een onderbelicht verschijnsel, Den 

Haag: Boom Juridische uitgevers 2001, p. 145-135.  
1297

 Kamerstukken II 2011/12, 33 006, 3, p. 5 en 7 en art. 5b lid a sub 1 AWR. 
1298

 HR 7 november 2003, ECLI:NL:HR:2003:AN7741. 
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Dit doet de vraag rijzen wat de doelstellingen van kerkgenootschappen zijn. De 

doelstelling van een kerkgenootschap is blijkens de door Asser-Van der Grinten-Maeijer 

gehanteerde definitie “de gemeenschappelijke godsverering van de leden”.
1299

 De vraag ligt 

voor de hand of deze doelstelling gelijkstaat met het algemeen nut. Asser-Rensen noemt als 

doelstelling van de algemeen nut beogende instelling: “Een ANBI verricht haar activiteiten 

naar buiten toe, ten behoeve van derden of van doelen die (ver) buiten de directe eigen 

levenssfeer liggen.”
1300

 Merkwaardig is dat noch in de fiscale literatuur, noch in de 

jurisprudentie veel discussie lijkt te bestaan voor de vraag of de binnen een kerkgenootschap 

beoogde gemeenschappelijke godsverering bijdraagt aan het welzijn van de bevolking. Dit 

wordt doorgaans voetstoots aangenomen. Een uitzondering hierop is een ironisch getinte 

aantekening van Boxem bij het NAC-arrest van de Hoge Raad.
1301

 Hij stelde in die noot, 

genaamd ‘Zielige Overblijfselen’, dat kerkelijke instellingen niet geprivilegieerd zijn omdat 

ze goede dingen doen, maar omdat ze kerkelijk zijn. Hij wees er daarbij op dat kerkelijke 

instellingen weliswaar goede dingen doen, maar – in zijn ogen – ook veel slechte. Hierop 

kwam veel kritiek: daaruit blijkt dat de opvattingen van Boxem onder fiscalisten niet gedeeld 

worden.
1302

 Daarbij wordt met name gewezen op de toetsing van de feitelijke werkzaamheden 

waaraan kerkelijke instellingen – evenals andere algemeen nut beogende instellingen – 

moeten voldoen. 

 

Evenals de wetgever ten tijde van de Bataafse Staatsregeling acht de fiscale wetgever 

ook nu de godsdienst als zodanig een zaak van algemeen nut.
1303

 Artikel 5b AWR behelst het 

wettelijk kader voor algemeen nut beogende instellingen. In lid 3 somt de wetgever op welke 

onderwerpen in elk geval als algemeen nuttig worden beschouwd. Blijkens artikel 5b lid 3 sub 

i AWR valt daaronder ook “religie, levensbeschouwing en spiritualiteit”. In de memorie van 

toelichting bij een eerdere wetswijziging werd nog opgemerkt dat een instelling een grote 

vrijheid heeft bij het bepalen van haar doelstelling en de wijze waarop zij die wil bereiken.
1304

 

Daarbij is niet noodzakelijk dat de meerderheid van de samenleving dat doel onderschrijft en 

evenmin dat de wijze waarop de instelling dat doel wil bereiken door de meerderheid als 

nuttig of effectief wordt gezien.
1305

  

Niet alle doelstellingen zijn echter toelaatbaar. Niet-toelaatbare doelstellingen en 

activiteiten zijn bijvoorbeeld het aanzetten tot haat, het gebruik van geweld of het 

teweegbrengen van geweld.
1306
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welke zich de gemeenschappelijke godsverering van de aangeslotenen op de grondslag van gemeenschappelijke 

godsdienstige opvattingen ten doelt stelt en welke als zelfstandig kerkgenootschap wil gelden. De definitie is 

breder aanvaard: zie ook T.J. van der Ploeg 2004, p. 124. Vergelijkbaar Den Tonkelaar 2007. 
1300

 Asser-Rensen 2-III* 2012/306. 
1301

 HR 12 mei 2006, ECLI:NL:HR:2006:AT8202, FED 2006/77 m.nt. R.A.V. Boxem. 
1302

 J. Doornenbal e.a., ‘Reactie op opinie “Zielige overblijfselen” van mr. R.A.V. Boxem’, NTFR 2009/2601. 
1303

 Zie ook de MvT Wijziging Successiewet, waarin dit wordt bevestigd: Kamerstukken II 2008/09, 31 930, 3, p. 

17. 
1304

 Kamerstukken II 2008/09, 31 930, 3, p. 18. 
1305

 Hemels e.a. 2007, p. 28-29, 54.  
1306

 Hemels e.a. 2007, p. 66, 71-72. 



394 

 

Bij de wetswijziging die heeft geleid tot het huidige artikel 5b AWR heeft de regering 

overwogen dat de opsomming in dit wetsartikel het gevolg is van “de doelen die in de loop 

van de lange geschiedenis van de faciliteiten voor ANBI’s zijn uitgekristalliseerd als 

algemeen nut. Dat deze doelen ook onomstreden zijn, moge ook blijken uit het feit dat zij in 

grote lijn overeenkomen met de suggesties die ontvangen zijn van wetenschappelijke zijde en 

uit de filantropische sector zelf”.
1307

 

 

Daarnaast heeft de regering de lijst vergeleken met lijsten die in Duitsland en het 

Verenigd Koninkrijk worden gehanteerd. Daarbij valt op dat de Duitse lijst kennelijk afsluit 

met een bepaling dat een niet genoemd doel dat wel ten goede komt aan de gemeenschap op 

materieel, geestelijk of zedelijk gebied als “gemeinnützig” kan worden aangemerkt.
1308

 

Hemels stelt in een uitgebreide analyse van het algemeen nut dat het Nederlandse 

wetgevingsproces niet optimaal is geweest.
1309

 Ten aanzien van specifieke 

kerkgenootschappen wijst zij op het convenant dat het CIO met de Belastingdienst heeft 

gesloten. Daaronder vallen bij dat CIO aangesloten kerkgenootschappen, maar ook 

organisaties die een aanwijsbaar verband hebben met zo’n kerkgenootschap. Er moet sprake 

zijn van kerkelijke binding. Daarnaast moet worden voldaan aan de voorwaarden van de 

ANBI-regeling en zijn bijvoorbeeld commerciële brouwerijen of exploitatiestichtingen van 

onroerend goed vanwege hun winstoogmerk geen ANBI.
1310

 Dat sluit overigens niet uit dat 

ook commerciële activiteiten kunnen worden ondernomen: de wetgever beoogde de 

mogelijkheden hiervoor zelfs te verruimen door middel van de Geefwet.
1311

  

 

Mijns inziens zou de wetgever meer aandacht hebben kunnen besteden aan de 

onderbouwing van de kwalificatie van de begrippen religie, levensbeschouwing en 

spiritualiteit als algemeen nuttig. De vraag blijft namelijk staan, mede gelet op de andere 

benadering die uit eerdere jurisprudentie over algemeen nut blijkt, waarom religie, 

levensbeschouwing en spiritualiteit intrinsiek algemeen nuttig zijn. Een verwijzing naar 

andere sectoren en het buitenland lijkt mij daarvoor onvoldoende. Wellicht zou kunnen 

worden gedacht aan het benoemen van aspecten die het welzijn van niet alleen de aanhangers 

van een religie, levensbeschouwing of spirituele groepering verhogen maar ook het positieve 

effect dat de activiteiten van die aanhangers hebben op hun omgeving. Dit betreft een 

immaterieel aspect dat bijvoorbeeld ook tot op zekere hoogte zal gelden voor kunst en cultuur. 

Als materiële voordelen zouden nog kunnen worden benoemd de kosten die de overheid 

bespaart op bijvoorbeeld buurt- en welzijnswerk, schuldhulp en politie, vanwege bijvoorbeeld 

de sociale hulp en cohesie die vanuit religieuze organisaties wordt geboden. 

In de volgende paragraaf wordt nader ingegaan op de feitelijke werkzaamheid. 

 

14.4 Feitelijke werkzaamheid 

 

                                                 
1307

 Kamerstukken II 2011/12, 33 006, 3, p. 22. 
1308

 Kamerstukken II 2011/12, 33 006, 3, p. 22. 
1309

 S.J.C. Hemels, ‘Gedefinieerde belangen: algemeen nut na de Geefwet’, WPNR 6917/143. 
1310

 Hemels 2012, nr. 4.10. 
1311

 Kamerstukken II 2011/12, 33 006, 6, p. 8. Zie uitgebreider Stevens 2012, par. 2.3.3. 
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Voorheen werd een kerkgenootschap geacht én qua doel én qua feitelijke 

werkzaamheid het algemeen nut te beogen. Een scherp onderscheid tussen enerzijds dat doel 

– dat bij een kerkgenootschap in fiscale zin dus automatisch het algemeen nut is – en 

anderzijds de feitelijke werkzaamheid werd niet gemaakt. Daarmee kwalificeerde een 

kerkgenootschap automatisch als ANBI, tenzij het tegendeel bleek.  

Vanaf de eeuwwisseling is dit veranderd: tegenwoordig wordt ook bij kerkgenootschappen 

nadrukkelijk acht geslagen op de feitelijke werkzaamheid. Daarvoor werd bij andere 

algemeen nut beogende instellingen in de jurisprudentie reeds een maatstaf aangelegd. 

In het Brassband-arrest en het Muziekverenigingen-arrest formuleerde de Hoge Raad 

namelijk een kwantitatief criterium voor de feitelijke werkzaamheden van algemeen nut 

beogende instellingen.
1312

 Dit hield in dat de betreffende instelling ten minste ongeveer in 

gelijke mate het algemene belang moest dienen en dat voor het overige een particulier belang 

kon worden gediend. Anders gezegd: de activiteiten moesten voor ten minste vijftig procent 

het algemeen belang dienen. Daarbij kan overigens niet een zuiver rekenkundige maatstaf 

worden aangelegd: er kan een verschillend gewicht toekomen aan verschillende activiteiten en 

de tijd die daaraan wordt besteed. 

De wetgever heeft dit criterium overigens met ingang van 1 januari 2010 gewijzigd: de 

activiteiten van een ANBI moeten sindsdien geheel of nagenoeg geheel het algemeen nut 

beogen.
1313

 Dit houdt in dat ten minste negentig procent van de activiteiten van een algemeen 

nut beogende instelling gericht moet zijn op het algemeen belang.  

 

Ten aanzien van specifiek kerkgenootschappen is de jurisprudentie inzake de 

Scientology Kerk Amsterdam (SKA) van belang. De Hoge Raad gaat in het arrest uit 2003 

expliciet in op de feitelijke werkzaamheid van SKA en daarbij past hij de kwantitatieve 

maatstaf toe.
1314

  

In deze procedure neemt ook de Hoge Raad kennelijk als vaststaand aan dat een 

kerkgenootschap het algemeen nut tot doel heeft. Daardoor komt hij direct toe aan de 

kwantitatieve toets. De Hoge Raad oordeelt vervolgens dat SKA weliswaar is aan te merken 

als een levensbeschouwelijke of kerkelijke instelling, maar dat dit niet impliceert dat SKA als 

ANBI moet worden aangemerkt. De SKA kon pas als ANBI worden aangemerkt, indien de 

werkzaamheden ongeveer in gelijke mate het algemeen en een particulier belang beogen. Het 

is aan de belanghebbende – en dus niet aan de fiscus – om te bewijzen dat de werkzaamheden 

van SKA voor ten minste vijftig procent het algemeen belang dienen. Dit kwantitatieve 

criterium was ontleend aan het hierboven genoemde Brassband-arrest.
1315

 Overigens heeft het 

Gerechtshof Den Haag geoordeeld dat de SKA niet aannemelijk heeft gemaakt dat haar 

feitelijke werkzaamheden ongeveer in gelijke mate het algemeen en een particulier belang 

dienen en heeft het beroep van de SKA derhalve ongegrond verklaard.
1316

  

Daarnaast is er nieuwe jurisprudentie inzake de SKA. De Hoge Raad heeft namelijk een arrest 

                                                 
1312

 HR 13 juli 1994, BNB 1994/280 en HR 24 september 1997, BNB 1997/362. 
1313

 Art. 5b lid a sub 1 AWR. 
1314

 HR 7 november 2003, ECLI:NL:HR:2003:AN7741, r.o. 3.3. 
1315

 HR 13 juli 1994, nr. 29936, BNB 1994, 280. 
1316

 Hof ’s-Gravenhage 4 juni 2004, ECLI:NL:GHSGR:2004:BC1117. Zie ook HR 19 mei 2005, 

ECLI:NL:PHR:2005:AV2748, V-N 2005/34.23 (conclusie A-G, noot 31).  
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gewezen waarbij hij als regel stelt dat, als de tariefstelling van de trainingen commercieel is 

ook al maken die deel uit van de religieuze beleving, de trainingen in beginsel primair 

particuliere belangen dienen en dus niet het algemeen belang.
1317

 Dit leidde echter nog niet tot 

de conclusie dat SKA geen ANBI zou zijn. Daartoe moest eerst worden onderzocht of de 

tarieven daadwerkelijk commercieel zijn. 

Inmiddels heeft het Gerechtshof Den Haag bepaald dat de betreffende trainingen tegen 

commerciële tarieven werden aangeboden.
1318

 Uit een tariefvergelijking die de 

Belastingdienst had gemaakt, zou zelfs blijken dat de door SKA gehanteerde tarieven hoger 

zijn dan die van andere commerciële aanbieders. Daarnaast zou SKA bewust streven naar het 

behalen van overschotten.
1319

 SKA kan dus niet worden aangemerkt als een ANBI. 

Dit roept mijns inziens wel de vraag op in hoeverre een kerkgenootschap door het 

ondernemen van commerciële activiteiten zijn ANBI-status kan verliezen. De bedoeling van 

de wetgever was immers dat de mogelijkheden om commerciële activiteiten te ondernemen 

werden verruimd. De opbrengsten moeten dan echter wel ten goede komen van de algemeen 

nuttige doelstelling. Opvallend is dat het Gerechtshof Amsterdam het over een andere boeg 

gooit in de casus van een internationale stichting die onder meer transmissie-

meditatiebijeenkomsten, lezingen en seminars organiseert. De betreffende stichting werd niet 

als ANBI aangemerkt.
1320

 Het hof overwoog hieromtrent dat bij deze activiteiten in 

belangrijke mate de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers is gebaat. Daarmee lijkt met 

name het particuliere belang van de deelnemers gebaat en niet een kennelijk gestelde 

specifieke al dan niet kwetsbare doelgroep. Mijns inziens terecht merkt commentator 

Molenaar op dat het hof hiermee de Geefwet miskent. Artikel 5b AWR is gewijd aan ANBI’s. 

In lid 3 zijn categorieën van algemeen nut, waaronder ‘religie, levensbeschouwing en 

spiritualiteit’, opgesomd. De activiteiten van deze stichting lijken hieronder te vallen.
1321

 

Desondanks blijkt uit het arrest niet dat het hof de litigieuze activiteiten hieraan heeft getoetst. 

De Hoge Raad heeft het arrest van het hof in stand gelaten.
1322

 Annotator Molenaar merkt 

hieromtrent op dat de Hoge Raad een andere benadering hanteert dan de wetgever bij 

beantwoording van de vraag wanneer sprake is van exploitatieoverschotten. 

De Hoge Raad heeft op dezelfde datum in andere zin beslist in de zaak van het Katholiek 

Nieuwsblad: daarin heeft de Hoge Raad uitgemaakt dat op grond van haar statutaire 

doelstelling, te weten “het uitgeven van een nieuwsblad en het bevorderen van andere 

publiciteit ten dienste van het verkondigen van de blijde boodschap van Jezus Christus, zoals 

deze door de Katholieke Kerk wordt overgeleverd”, voor ten minste negentig procent het 

algemeen nut beoogt. De Hoge Raad verwijst de zaak voor nadere beoordeling of ook de 

feitelijke werkzaamheid daarmee correspondeert.
1323

 

Uit het bovenstaande wordt wel duidelijk dat de feitelijke werkzaamheden voor negentig 

procent of meer moeten bijdragen aan het algemeen nut. Als die activiteiten worden verricht 
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 HR 12 december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3565, BNB 2015/59 m.nt. J.P. Boer. 
1318

 Hof ’s-Gravenhage 21 oktober 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:2875. 
1319

 Hof ’s-Gravenhage 21 oktober 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:2875, r.o. 8.12. 
1320

 Hof Amsterdam 18 juni 2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:2360, NTFR 2015/2077. 
1321

 Hof Amsterdam 18 juni 2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:2360, NTFR 2015/2077. 
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 HR 25 november 2016, NTFR 2016/2852 m.nt. D. Molenaar. 
1323

 HR 25 november 2016, NTFR 2016/2850 m.nt. D. Molenaar. 
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tegen commerciële tarieven waardoor het kerkgenootschap voor zichzelf overschotten creëert, 

dragen die activiteiten niet bij aan het algemeen nut. 

 

14.5 Vrijstelling onroerendezaakbelastingen 

 

Naast wetgeving die is gebaseerd op de subjectieve belastingplicht zoals de 

inkomsten- en vennootschapsbelasting, die dus de belastingplichtige op het oog hebben, is er 

ook fiscale wetgeving die uitgaat van een objectieve belastingplicht. Bij een objectieve en 

zakelijke belasting, zoals de onroerendezaakbelasting (OZB), is het uitgangspunt dat de 

belasting wordt geheven over een voorwerp. De persoonlijke omstandigheden van de 

belastingplichtige, de eigenaar of anderszins gerechtigde tot dat belastingobject, zijn daarbij in 

beginsel niet van belang.
1324

 In beginsel is dus ook niet van belang of de eigenaar van de 

onroerende zaak een algemeen nut beogende instelling is! 

De onroerendezaakbelasting betreft een gemeentelijke belasting die krachtens artikel 132 lid 6 

Gw door gemeenten geheven mag worden. Gemeenten mogen op grond van artikel 219 

Gemeentewet (Gemw) slechts de uitdrukkelijk in die wet genoemde belastingen heffen. De 

OZB wordt geheven over binnen een gemeente gelegen onroerende zaken.
1325

  

Met ingang van 1 januari 2005 trad de Wet Waardering onroerende zaken (Wet WOZ) in 

werking.
1326

 Het doel van deze wet was de wijze van waardevaststelling van onroerende 

zaken ten behoeve van de OZB te uniformeren. Op de uitvoering van de wet houdt de 

Waarderingskamer toezicht.
1327

 De waardevaststelling vindt plaats door het college van 

burgemeester en wethouders van de gemeente waarbinnen de onroerende zaak is gelegen met 

een voor bezwaar vatbaar besluit. Deze waardevaststelling speelt ook een rol bij andere 

belastingen, zoals waterschapsbelastingen en de inkomstenbelasting.
1328

 

 

De OZB kent twee soorten uitzondering van de belastingplicht.
1329

 De eerste categorie 

betreft waarderingsuitzonderingen. Op basis van de Wet WOZ wordt dan aan (een gedeelte 

van) een belastingobject geen waarde toegekend, omdat bijvoorbeeld de waarde niet relevant 

is voor andere belastingwetten die juist de WOZ-waarde hanteren aan de hand waarvan de 

belasting wordt bepaald. Deze uitzonderingen staan genoemd in de Uitvoeringsregeling 

uitgezonderde objecten Wet Waardering onroerende zaken (hierna: Uitvoeringsregeling).
1330

 

Het betreft dan uitzonderingen zoals cultuurgrond, waterverdedigingswerken en 

natuurterreinen.
1331

 Ook gebouwen die in hoofdzaak worden gebruikt voor de openbare 
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 M.P. van der Burg, G. Groenewegen & F.J.H.L. Makkinga, Wegwijs in de gemeentelijke belastingheffing en 

de Wet WOZ, Den Haag: Sdu Uitgevers 2015, p. 88. 
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 Voor de tekst van art. 220 Gemw, zie bijlage XVIII. 
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 Wet van 15 december 1994, Stb. 874, laatstelijk gewijzigd bij Wet van 9 mei 2006, Stb. 2006, 244 (i.w.t. 1 

januari 2008). 
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 M.P. van der Burg, G. Groenewegen, F.J.H.L. Makkinga & J.A. Monsma, Compendium gemeentelijke 
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eredienst of openbare bezinningsbijeenkomsten van levensbeschouwelijke aard zijn hierin 

opgenomen, de zogenoemde ‘eredienstvrijstelling’.
1332

  

De tweede categorie betreft heffingsuitzonderingen. Het betreft dan belastingobjecten 

waaraan wel een WOZ-waarde is toegekend, maar waarbij die waarde buiten beschouwing 

wordt gelaten bij de OZB-heffing. Deze heffingsuitzonderingen of vrijstellingen zijn geregeld 

in artikel 220d Gemw. Er is dus sprake van overlap tussen de heffingsuitzonderingen en de 

waarderingsuitzonderingen.  

 

De eredienstvrijstelling is daarmee op twee plaatsen gecodificeerd, namelijk in artikel 

220d lid 1 sub c Gemw en artikel 2 sub g Uitvoeringsregeling: de eerste vrijstelling ziet op de 

waarde bij de bepaling van de heffingsmaatstaf die buiten beschouwing wordt gelaten en de 

tweede ziet op de waardebepaling bij het opleggen van een waardebeschikking. 

 

De eredienstvrijstelling in artikel 220d lid 1 aanhef en sub c Gemw luidt als 

volgt: 

“In afwijking in zoverre van artikel 220c wordt bij de bepaling van de 

heffingsmaatstaf voor de onroerende-zaakbelastingen buiten aanmerking gelaten, voor 

zover dit niet reeds is geschied bij de bepaling van de in dat artikel bedoelde waarde, 

de waarde van: (…) 

c. onroerende zaken die in hoofdzaak zijn bestemd voor de openbare eredienst of voor 

het houden van openbare bezinningssamenkomsten van levensbeschouwelijke aard, 

een en ander met uitzondering van delen van zodanige onroerende zaken die dienen 

als woning.” 

 

Bij de toepassing van de eredienstvrijstelling, zoals bepaald in de Gemeentewet, moet 

dus worden voldaan aan vier cumulatieve voorwaarden. Deze zijn ten eerste het begrip 

onroerende zaak, ten tweede in hoofdzaak bestemd, ten derde de openbare eredienst of 

openbare bezinningsbijeenkomsten van levensbeschouwelijke aard en ten vierde de 

uitzondering van onroerende zaken die dienen als woning. In het onderstaande wordt met 

name aandacht besteed aan het eerste en derde criterium. 

 

Onder het begrip onroerende zaak worden niet alleen kerkgebouwen verstaan, maar 

ook moskeeën, synagogen of andere onroerende zaken die in hoofdzaak voor de openbare 

eredienst en openbare bezinningsbijeenkomsten van levensbeschouwelijke aard worden 

gebruikt. Blijkens de wetsgeschiedenis bij de invoering van de vrijstellingsbepaling ging de 

wetgever uit van gebouwde onroerende zaken.
1333

 Het is bij de wetgever kennelijk niet 

opgekomen – en toen speelden dergelijke religies nog nauwelijks een rol – dat een 

onbebouwde onroerende zaak ook als zodanig kan worden gebruikt: de formulering in de 

vrijstelling is zodanig, dat daarmee niet alleen kerkgebouwen worden bestreken. Voor zover 

op een onbebouwde onroerende zaak – hierbij is wellicht ook te denken aan 
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 Art. 2 sub g Uitvoeringsregeling: “Onroerende zaken die in hoofdzaak zijn bestemd voor de openbare 
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evangelisatietenten – erediensten worden gehouden, zal naar mijn opvatting nog steeds ook 

aan de duurzaamheidseis zoals omschreven in artikel 3:3 BW moeten worden voldaan. Daarin 

is bepalend of het bouwsel naar aard en inrichting bestemd is ter plaatse te blijven.
1334

 

 

De tweede eis betreft ‘in hoofdzaak bestemd voor’. Daarbij zijn twee aspecten van 

belang. Ten eerste is de vraag van belang wat onder ‘bestemd voor’ moet worden verstaan. 

Daarbij gaat het volgens de Hoge Raad om de feitelijke en niet de juridische bestemming.
1335

 

Ten tweede is de vraag wat onder ‘in hoofdzaak’ moet worden verstaan. Voor onroerende 

zaken die uitsluitend voor openbare erediensten en openbare bezinningsbijeenkomsten van 

levensbeschouwelijke aard worden gebruikt, is duidelijk dat zij aan dit criterium voldoen. Dit 

ligt anders bij onroerende zaken die ook voor andere doeleinden worden gebruikt zoals 

monumentale kerkgebouwen waarin concerten en vergelijkbare culturele activiteiten 

plaatsvinden. Daarover heeft de Hoge Raad in 1991 uitgemaakt dat pas sprake is van een 

bestemming in hoofdzaak indien ten minste zeventig procent van het belastingobject wordt 

aangewend voor de openbare eredienst.
1336

 Het derde criterium betreft de openbare eredienst 

of openbare bezinningsbijeenkomsten van levensbeschouwelijke aard. Onder erediensten 

wordt verstaan een gezamenlijke verering van één of meer opperwezens die met enige liturgie 

of vormvoorschriften gepaard gaat.
1337

 Het begrip moet naar het algemeen geldende 

spraakgebruik worden opgevat.
1338

 Daaronder vallen ook kerkdiensten, jeugdkerken, 

kindernevendiensten en kerkelijke crèches. Zij vallen onder het begrip eredienst, vanwege hun 

nauwe band daarmee. Ondersteunende activiteiten zoals kerkenraadsvergaderingen en 

kerkelijk jeugd- en vormingswerk behoren er weer niet toe.
1339

 Doordeweekse bijeenkomsten 

waarbij godsdienstige verering vooropstaat en die dienen ter bezinning en verdieping op de 

(zondagse) eredienst moeten volgens het Gerechtshof Arnhem ook als eredienst worden 

aangemerkt, al lijken dergelijke bijeenkomsten mijns inziens meer op vormingswerk ter 

ondersteuning van de eredienst.
1340

 

 

Per saldo wordt het begrip eredienst dus ruim opgevat: ook de eredienst 

ondersteunende activiteiten worden daaronder begrepen. Gelet op het beginsel van 

interpretatieve terughoudendheid, moet de overheid een zekere terughoudendheid betrachten 

bij de beoordeling van kerkelijke activiteiten. De hierboven door het hof toegepaste uitleg 

lijkt mij dan ook terecht. 

Onder bezinningsbijeenkomsten van levensbeschouwelijke aard worden bijeenkomsten 

verstaan van genootschappen op geestelijke grondslag, zoals bijeenkomsten van het 

Humanistisch Verbond en van de Vrijmetselarij. Bij de laatste is het ontbreken van het 
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openbare karakter echter problematisch (zie verder hieronder). Sinds 1995 is de eis vervallen 

dat deze genootschappen rechtspersoonlijkheid moeten bezitten. Het doel van dergelijke 

bijeenkomsten is de gezamenlijke beleving van en bezinning op de levensovertuiging die aan 

die genootschappen ten grondslag ligt.
1341

 Daaronder vallen volgens het Gerechtshof Arnhem 

ook christelijke kinderclubactiviteiten, knutselen, zingen, Bijbelverhalen lezen, 

gebedsbijeenkomsten en dergelijke.
1342

 Met het begrip bezinningsbijeenkomsten van 

levensbeschouwelijke aard wordt in de visie van annotator Van den Ban echter gedoeld op 

met erediensten vergelijkbare bijeenkomsten van een genootschap op geestelijke 

grondslag.
1343

 Het is dan ook merkwaardig dat het Gerechtshof Arnhem in dit arrest 

bijeenkomsten van een kennelijk christelijk kerkgenootschap die niet kunnen worden 

gekwalificeerd als openbare eredienst aanmerkt als bezinningsbijeenkomsten van 

levensbeschouwelijke aard. 

Onder de openbaarheid van erediensten en dergelijke bezinningsbijeenkomsten wordt 

verstaan dat deze voor eenieder toegankelijk zijn en de toegang niet afhangt van voorwaarden 

zoals een kerklidmaatschap.
1344

 Bij een jeugdkerk of crèche – die kennelijk als afgeleide van 

de eredienst moet worden beschouwd – is de toepassing van een leeftijdsgrens kennelijk 

toegestaan. Uit omstandigheden als openbare aankondiging van de erediensten kan die 

openbaarheid worden afgeleid. Het niet actief kunnen participeren, bijvoorbeeld door het 

gebruik van een andere voertaal, doet niet af aan het openbare karakter.  

De ratio van dat openbare karakter lijkt te zijn gelegen in de omstandigheid dat ook anderen 

casu quo andere belastingbetalers – die immers door deze vrijstelling indirect aan de eredienst 

bijdragen – die erediensten kunnen bijwonen en dat die eredienst daadwerkelijk kan bijdragen 

aan het algemeen nut en niet is beperkt tot het nut van de kerkleden. In dit verband zij ook 

gewezen op een uitspraak van het EHRM waarin het EHRM bevoordeling van religieuze 

groeperingen waarvan de bijeenkomsten voor het publiek toegankelijk waren toelaatbaar 

achtte.
1345

  

 

Bezinningsbijeenkomsten van de Vrijmetselarij worden geacht niet openbaar te zijn, 

hoewel voor bepaalde delen daarvan derden kunnen worden uitgenodigd.
1346

 

Ten vierde is sprake van een uitzondering voor delen die dienen als woning. De ratio daarvan 

is dat deze delen niet zijn bestemd voor de openbare eredienst of openbare 

bezinningsbijeenkomsten van levensbeschouwelijke aard. 

 

De eredienstvrijstelling onderstreept mijns inziens dat de wetgever het houden van 

erediensten en bezinningsbijeenkomsten van levensbeschouwelijke aard, mits die voor het 
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 J.P. Kruimel, ‘Theorie en praktijk van de gemeentelijke onroerende-zaakbelastingen’, in: H.M.N. Schonis 

e.a. Fiscale Studiereeks nr. 20, Deventer: FED 1997, p. 143. 
1342

 Hof Arnhem 28 september 2004, ECLI:NL:GHARN:2004:AR4814, BB 2005, 9 m.nt. W.G. van den Ban. 
1343

 Zie noot bij Hof Arnhem 28 september 2004, ECLI:NL:GHARN:2004:AR4814, BB 2005, 9 m.nt. W.G. van 

den Ban. 
1344

 Kruimel 1997, p. 143. 
1345

 EHRM 4 maart 2014, 7552/09, EHRC 2014/109 m.nt. J.H. Gerards (Mormonen/Verenigd Koninkrijk). Zie 

ook: hoofdstuk 4. 
1346

 Hof Arnhem 28 augustus 2003, ECLI:NL:GHARN:2003:AL1191, BB 2005, 565. 



401 

 

publiek toegankelijk zijn, vindt bijdragen aan het algemeen nut. Daarmee is kennelijk deze 

activiteit intrinsiek van algemeen nut. Hierbij heeft mijns inziens het criterium van de 

openbaarheid doorslaggevende betekenis: daarmee kan eenieder die dat wenst daarvan baat 

hebben door deze bij te wonen.  

 

14.6 Evaluatie 

 

In de inleiding kwam de vraag aan de orde waarom de wetgever van oordeel is dat 

kerkgenootschappen het algemeen nut beogen. Een duidelijk antwoord is hierop niet te geven. 

Dit hangt samen met het feit dat het begrip ‘algemeen nut’ een open norm betreft die sterk 

wordt ingekleurd door de beleidsdoelstellingen die de overheid zich stelt. In het fiscale recht 

hadden kerkgenootschappen vanouds een geprivilegieerde positie. Het enkele feit dat sprake 

was van een kerkgenootschap impliceerde een kwalificatie als ANBI met de daaraan 

verbonden fiscale voordelen. Opvallend is dat de overheid nog steeds ervan uitgaat dat 

kerkgenootschappen het algemeen nut beogen. De doelstelling van een kerkgenootschap is 

immers een vorm van godsverering. Die godsverering of bezinning op een 

levensbeschouwing op zich is voor de overheid kennelijk de reden voor het toekennen van 

fiscale voordelen. Dit blijkt niet alleen uit de ANBI-regeling, maar ook uit het bestaan van de 

eredienstvrijstelling. Daarin is het gebruik en bestemmen van onroerende zaken voor 

specifiek de openbare eredienst reden voor vrijstelling van de OZB. Aldus blijkt de Staat in 

zijn fiscale wetgeving de collectieve godsverering of in collectief verband beleden godsdienst 

als zodanig positief te waarderen. Om in aanmerking te komen voor fiscale voordelen moet 

daarbij uiteraard wel worden voldaan aan de hierboven beschreven randvoorwaarden. 

 

Het positieve waardeoordeel van de Staat over godsdienst is mijns inziens verenigbaar 

met het beginsel van de scheiding van kerk en staat zoals dat in Nederland vigeert. De 

strekking daarvan is immers dat institutionele zeggenschap van kerkgenootschappen binnen 

de Staat en vice versa wordt voorkomen en daarnaast dat de Staat neutraal is ten opzichte van 

de verschillende kerkgenootschappen. Dit laatste houdt in dat de overheid de verschillende 

godsdienstige stromingen in beginsel gelijk behandelt. Op dat beginsel van gelijke 

behandeling zijn uitzonderingen mogelijk.
1347

 Deze neutrale houding betekent in de 

Nederlandse situatie niet dat de overheid geen waardeoordeel over godsdienst mag hebben of 

zich daarvan afzijdig houdt.  

 

14.6.1 Wijzigingen ANBI-regelgeving: de zilveren koorde aangehaald! 

 

De ANBI-regeling per 1 januari 2008 brengt met zich dat een beschikking van de 

fiscus een constitutief vereiste voor de ANBI-status is geworden. Ook zijn aanvullende 

voorwaarden geïntroduceerd waaraan een ANBI moet voldoen. Deze wijzigingen hebben een 

aantal consequenties voor kerkgenootschappen. Zo wordt weliswaar nog wel verondersteld 
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 Zo komt een aantal (doorgaans grotere, gevestigde) kerkgenootschappen in aanmerking voor bijvoorbeeld de 

invulling van (gesubsidieerde) zendtijd op radio en televisie en geestelijke verzorging in penitentiaire 

inrichtingen, verzorgingshuizen en ziekenhuizen en subsidiëring van hun kerkelijke ambtsopleidingen. 
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dat een kerkgenootschap het algemeen nut (mede) beoogt, maar dit moet nu ook worden 

aangetoond ten aanzien van de feitelijke werkzaamheden. 

Daarbovenop moet elk kerkgenootschap of elke groep van kerkgenootschappen een 

(groeps)beschikking bij de Belastingdienst aanvragen om als ANBI te worden aangewezen. 

Zonder die aanwijzing ontbeert het kerkgenootschap de aan de ANBI-status verbonden fiscale 

faciliteiten, ook al is het een kerkgenootschap en voldoet het in materieel opzicht aan alle 

voorwaarden.  

Bovendien moet een kerkgenootschap aantonen dat het voldoet aan de in paragraaf 14.2 

beschreven reeks voorwaarden. In die voorwaarden is expliciet voorgeschreven waaraan de 

organisatie en het bestuur van een ANBI, dus ook een kerkgenootschap dat de ANBI-status 

begeert, moeten voldoen. Daarbij is sprake van voorwaarden op het vlak van de inrichting van 

de organisatie, het bestuur, de administratie en de publicatie. 

 

Deze wijzigingen roepen echter de vraag op of deze extra voorwaarden die de fiscus 

stelt aan (ook) kerkgenootschappen die de ANBI-status begeren, verenigbaar zijn met het 

beginsel van de scheiding van kerk en staat zoals dat in Nederland is vormgegeven. Deze 

voorwaarden creëren mijns inziens een spanningsveld met het onder meer door artikel 2:2 

BW gegarandeerde recht op vrijheid van organisatie en bestuur voor kerkgenootschappen.  

Bezien vanuit het beginsel van de scheiding van kerk en staat gaat mijns inziens een aantal 

ANBI-voorwaarden erg ver. De Staat – in de vorm van de Belastingdienst – komt daarbij te 

veel in het vaarwater terecht van kerkgenootschappen en beperkt te veel hun organisatorische 

en bestuurlijke autonomie. Het grondrecht op godsdienstvrijheid dat immers ook de vrijheid 

van organisatie en bestuur van kerkgenootschappen omvat, wordt dan steeds meer illusoir. 

Vanwege de ANBI-voorwaarden wordt die vrijheid steeds meer beperkt. 

 

Zo is ten eerste het gevaar aanwezig dat de Belastingdienst op de stoel gaat zitten van 

de kerkbestuurders. Ten aanzien van het beheer van kerkelijk vermogen kan de 

Belastingdienst bijvoorbeeld van oordeel zijn dat de door het kerkgenootschap gekozen wijze 

van beheer niet voldoet aan de redelijkheidstoets of het beschikkingsmachtcriterium. Dit zou 

tot gevolg kunnen hebben dat kerkgenootschappen die op grond van hun ecclesiologische 

opvattingen hebben gekozen voor een episcopaal stelsel van kerkregering waarbij de 

betreffende bisschop het laatste woord heeft, ook in financiële aangelegenheden, en de gelden 

kan beheren als ware het zijn eigen vermogen, niet kunnen voldoen aan het 

beschikkingsmachtcriterium. 

Ook schrijven de voorwaarden een beleidsplan voor. Veel kerkgenootschappen hebben geen 

beleidsplan, maar worden nu gedwongen dit op te stellen én aan de Belastingdienst ter hand te 

stellen. In sommige kerkelijke verbanden kent men dit niet en ziet men bijvoorbeeld de Bijbel 

als richtsnoer waarnaar men wil handelen en daarmee als ‘beleidsplan’. Tegen die kerkelijke 

opvattingen in wordt een kerkgenootschap toch gedwongen een beleidsplan op te stellen. 

 

Ten tweede moeten kerkgenootschappen nu zélf bewijzen dat zij voldoen aan alle 

ANBI-voorwaarden. Dit houdt onder andere in dat een kerkgenootschap moet bewijzen dat de 

ondernomen activiteiten kunnen worden gerelateerd aan het doel en ook in redelijke 

verhouding daartoe staan. Het is denkbaar dat aldus een kostbare evangelisatieactie die slechts 
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enkele bekeerlingen oplevert, dan door de Belastingdienst als onder de maat kan worden 

beoordeeld. Een kerkgenootschap zal doorgaans op dit vlak een andere afweging maken, 

waarbij theologische argumenten belangrijker kunnen zijn dan de financiële afweging die de 

Belastingdienst wellicht zou maken. 

 

Ten derde houdt de ANBI-regeling in het algemeen, ondanks de nuances die specifiek 

voor kerkgenootschappen in de voorwaarden zijn aangebracht, onvoldoende rekening met de 

bijzondere positie van kerkgenootschappen. Naast de bovenstaande punten geldt bijvoorbeeld 

ook de eis van een schriftelijk vastgelegd kerkelijk statuut. Artikel 2:2 BW schrijft dat echter 

niet voor, omdat de wetgever kerkgenootschappen hierin vrij laat. Ook moet een 

kerkgenootschap zijn doelstelling kenbaar maken en in dat licht de inkomsten en uitgaven 

verantwoorden. Bij kerkgenootschappen is het doel juist de godsverering en dat is moeilijk te 

relateren aan inkomsten en uitgaven.  

Voor de Belastingdienst is de uitvoering van een toets hierop in praktische zin bovendien 

lastig. De Belastingdienst moet zich dan immers toch een inhoudelijk oordeel gaan vormen 

over de wijze waarop de kerkelijke doelstellingen het beste kunnen worden bereikt. De kans is 

aanwezig dat de Belastingdienst dan op de stoel van de kerkelijk bestuurders gaat zitten. De 

voorwaarden schuren mijns inziens met het verbod op institutionele zeggenschap van de Staat 

binnen de kerk. De Belastingdienst moet immers bepalen of door het kerkgenootschap 

ondernomen activiteiten door de ANBI-beugel kunnen. Dit kan leiden tot ongewenste vormen 

van overheidsbemoeienis met kerkgenootschappen. Kerkgenootschappen die de ANBI-status 

begeren, zouden voor een dilemma kunnen worden geplaatst: ofwel zij voldoen aan de ANBI-

voorwaarden ook al betekent dit dat zij daardoor niet meer conform de eigen geloofsleer 

handelen, ofwel zij handelen conform de eigen geloofsleer waardoor zij geen recht hebben op 

de voordelen die de ANBI-status biedt. 

Het is de vraag hoever de Belastingdienst in de praktijk gaat bij de uitleg van en controle op 

de ANBI-voorwaarden ten aanzien van kerkgenootschappen. In de eerder aangehaalde SKA-

zaak bleek dat de Belastingdienst niet altijd rekening houdt met de bijzondere status van een 

kerkgenootschap: zo mat hij zich een inhoudelijk oordeel aan over de geloofsleer van een 

kerkgenootschap.
1348

 

 

Tegen de bovenstaande bezwaren kan worden aangevoerd dat het kerkgenootschappen 

vrijstaat om al dan niet de ANBI-status aan te vragen. Niemand dwingt hen daartoe.  

Mijns inziens is dat argument niet zo sterk, omdat in de praktijk het niet aanvragen van de 

ANBI-status grote financiële gevolgen heeft voor kerkgenootschappen. Kerkgenootschappen 

zijn immers vaak grotendeels afhankelijk van giften en worden geacht geen noemenswaardige 

commerciële activiteiten te ontplooien.
1349

 Hun prioriteiten liggen immers bij het algemeen 
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 Hof Amsterdam 11 januari 2002, P00/1576, FED 2002/732. Dit arrest is door de Hoge Raad (HR 7 

november 2003, ECLI:NL:HR:2003:AN7741, FED 2003/631 m.nt. J.E.A.M. van Dijck) later vernietigd, doch 

niet op dit punt (zie paragraaf 3.2). 
1349

 C. Vrieling & H.R. Bruggink, ‘Het gewijzigde ANBI-regime per 1 januari 2010: gevolgen voor instellingen 

van algemeen nut die ook commerciële activiteiten verrichten’, WPNR 2011/6872, p. 80. 
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belang.
1350

 Hun financiële positie zal kerkgenootschappen dus noodzaken de ANBI-status aan 

te vragen. Van een echte, vrije keuzemogelijkheid is dan geen sprake. 

 

Denkbaar zou zijn dat aan kerkgenootschappen de mogelijkheid wordt geboden om 

langs andere weg aan te tonen dat zij voldoen aan de rationes van de ANBI-voorwaarden. 

Hierbij zou de situatie in Duitsland tot voorbeeld kunnen strekken. Aldaar bestaat de 

mogelijkheid dat kerkgenootschappen een eigen deskundige, bijvoorbeeld een accountant, 

inschakelen die controleert of de financiën op orde zijn. Ook kan worden gedacht aan de 

zogenoemde Tendenzschutz in Duitsland: instellingen hebben dan gelegenheid een eigen 

invulling te geven aan bepaalde voorschriften zolang wordt voldaan aan het doel daarvan, 

bijvoorbeeld medezeggenschap. 

Een vergelijkbare constructie zou ook denkbaar zijn voor kerkgenootschappen in Nederland: 

de overheid zou dan kunnen volstaan met het formuleren van een aantal doelcriteria waaraan 

een kerkgenootschap moet voldoen en waarbij het aan het kerkgenootschap zelf wordt 

overgelaten om die doelen langs zelfgekozen wegen te behalen. Een voorbeeld is de besteding 

van het vermogen aan het algemeen nuttige doel: het kerkgenootschap zou dan aan de hand 

van een accountantsverklaring kunnen aantonen dat hieraan wordt voldaan, ook al is er sprake 

van een eenhoofdige kerkleiding. 

 

De conclusie is dat kerkgenootschappen die de ANBI-status begeren, genoodzaakt zijn 

hun organisatie en bestuur, waaronder met name hun administratie en vermogensbeheer, aan 

de ANBI-voorwaarden aan te passen.  

Daarmee heeft de overheid de teugels op fiscaal vlak aangetrokken. Deze 

kerkgenootschappen moeten immers jegens de overheid verantwoording afleggen op 

meerdere beleidsterreinen. Dit schuurt met het beginsel van de scheiding van kerk en staat, 

omdat deze kerkgenootschappen – die in een financiële afhankelijkheidsrelatie staan tot de 

overheid – daarmee kunnen worden bewogen niet meer te handelen conform de eigen 

geloofsopvattingen. Immers, omdat de verwerving van de ANBI-status voor veel 

kerkgenootschappen bittere noodzaak is om voldoende inkomsten te verwerven, krijgt de 

overheid in die kerkgenootschappen weliswaar niet formeel maar wel materieel een forse 

vinger in de pap. 

 

14.6.2 CIO-convenant: ongelijke behandeling tussen kerkgenootschappen? 

 

Een aantal kerkgenootschappen verenigd in het CIO (zie paragraaf 3.4) heeft een 

convenant afgesloten. Dat convenant geeft aan deze kerkgenootschappen de mogelijkheid om 

de onder hen vallende kring van kerkelijke rechtspersonen in zekere zin zelf af te bakenen en 

om zelf toezicht uit te oefenen op de naleving van ANBI-voorwaarden in eigen kring. Dit laat 

overigens onverlet de bevoegdheid van de fiscus om zelf controles uit te voeren als hij dit 

noodzakelijk acht. 
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 Dit begrip moet dus worden gezien in tegenstelling tot een particulier casu quo individueel belang volgens de 

staatssecretaris. Zie ook Vrieling & Bruggink 2011, p. 80-81. 
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De afspraken in dit convenant – waarvan de exacte inhoud dus niet openbaar is 

gemaakt – lijken beter recht te doen aan de eigenstandige positie van kerkgenootschappen, 

gelet op het beginsel van de scheiding van kerk en staat. Zo hebben kerkgenootschappen de 

mogelijkheid om zélf het toezicht op de naleving van de ANBI-voorwaarden uit te voeren. 

Overheidsinmenging in de interne aangelegenheden van deze kerkgenootschappen wordt 

daarmee weliswaar niet uitgesloten, maar toch zo veel mogelijk beperkt.  

Weliswaar heeft de staatssecretaris in antwoord op Kamervragen aangegeven dat de afspraken 

van het convenant in de praktijk op alle geloofsrichtingen wordt toegepast, maar de 

principiële vraag blijft of de overheid op een dergelijke wijze afspraken kan maken met een 

bepaalde groep kerkgenootschappen en die groep voordelen kan toekennen. Indien de 

staatssecretaris zich namelijk niet zo welwillend zou opstellen, zou dit ongelijke behandeling 

impliceren tussen enerzijds kerkgenootschappen die wél en anderzijds kerkgenootschappen 

die níet zijn aangesloten bij het CIO. De laatste categorie zou dan immers volledig moeten 

voldoen aan alle ANBI-voorwaarden! 

 

Ongelijke behandeling van kerkgenootschappen door de Staat is in beginsel niet 

toelaatbaar op grond van zowel het gelijkheidsbeginsel als het beginsel van de scheiding van 

kerk en staat. Uitzonderingen op deze regel zijn echter mogelijk: op grond van EHRM-

jurisprudentie kan ongelijke behandeling van kerkgenootschappen toelaatbaar zijn indien 

sprake is van objectieve en redelijke rechtvaardigingsgronden.
1351

 Zo is het mogelijk op basis 

van objectieve criteria als ledental en geografische spreiding onderscheid te maken. Het is de 

vraag of het enkele lidmaatschap van het CIO een voldoende objectief criterium hiervoor is. 

Het is namelijk niet duidelijk wat de voorwaarden of selectiecriteria zijn voor het 

lidmaatschap van het CIO. Omdat de Belastingdienst op basis van het CIO-lidmaatschap 

onderscheid maakt tussen kerkgenootschappen, zou ten minste transparant en openbaar 

moeten zijn welke voorwaarden worden gesteld aan het CIO-lidmaatschap. Uit het CIO-

ledenbestand blijkt dat alleen joodse en christelijke kerkgenootschappen lid zijn.
1352

  

Er zijn echter talrijke andere christelijke kerkgenootschappen en ook niet-christelijke 

geloofsgemeenschappen die geen CIO-lid zijn.  

Als het CIO geen mogelijkheden biedt voor die andere kerkgenootschappen om zich aan te 

sluiten, zou de Belastingdienst aan die andere geloofsgemeenschappen een mogelijkheid 

buiten het CIO om moeten bieden om voor dit anders ingerichte regime in aanmerking te 

kunnen komen. Mijns inziens zou het beter zijn als de Belastingdienst de voorwaarden 

publiceert waaronder kerkgenootschappen, onverschillig of zij zijn aangesloten bij het CIO, in 

aanmerking kunnen komen voor dat anders ingerichte regime. Wellicht kunnen de afspraken 

die de Belastingdienst kennelijk met het CIO heeft gemaakt, breder worden toegepast.  

Ervan uitgaande dat die voorwaarden objectief zijn, is een eventuele ongelijke behandeling 

tussen kerkgenootschappen transparant en in het licht van artikel 9 en 14 EVRM beter te 

verdedigen. 
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 Zie bijv. EHRM 9 december 1994, 13092/87 (Kloosters/Griekenland); EHRM 16 december 1997, 25528/94 

(Canea Catholic Church/Griekenland); EHRM 31 juli 2008, 40825/98 (Religionsgemeinschaft der Zeugen 

Jehovas and others/Oostenrijk). Zie ook hoofdstuk 4. 
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 Zie www.cioweb.nl. 
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14.6.3 Conclusies 

 

In het bovenstaande is geconcludeerd dat de Staat godsdienst als zodanig privilegieert. 

Dit blijkt uit de AWR waarin godsdienst als algemeen nuttig wordt aangemerkt en 

dientengevolge de ANBI-status ook aan religieuze organisaties zoals kerkgenootschappen kan 

worden toegekend en uit de eredienstvrijstelling in de OZB. Deze geprivilegieerde 

behandeling van kerkgenootschappen door de Belastingdienst is in principe verenigbaar met 

het beginsel van de scheiding van kerk en staat zoals dat in Nederland is vormgegeven. Zoals 

reeds in hoofdstuk 6 aan de orde is gekomen, is immers een positieve houding van de 

overheid jegens religie en geloofsgemeenschappen uitgangspunt. Wel moet de overheid zich 

jegens de verschillende geloofsgemeenschappen neutraal opstellen, in de zin dat zij niet 

bepaalde geloofsgemeenschappen voortrekt of achterstelt zonder dat daarvoor een objectieve 

en redelijke rechtvaardigingsgrond aanwezig is. 

 

De sinds 2008 vigerende ANBI-regeling staat echter op gespannen voet met dat 

beginsel. De nieuw ingevoerde ANBI-voorwaarden laten kerkgenootschappen indien zij de 

ANBI-status wensen niet meer de vrijheid om hun organisatie en bestuur naar eigen inzicht 

vorm te geven, dit laatste uiteraard binnen de grenzen van de wet zoals bedoeld in artikel 2:2 

BW. Daarbij valt op dat de voorwaarden die de overheid aan ANBI’s stelt, steeds strikter 

worden en in weerwil van de wettelijk verankerde vrijheid van organisatie 

kerkgenootschappen feitelijk dwingt om hun organisatie aan te passen aan de ANBI-

voorwaarden. Hierbij springen het beschikkingsmachtcriterium en de publicatieplicht in het 

oog. 

Bij een aantal kerkgenootschappen, verenigd in het CIO, is aan dit bezwaar tegemoetgekomen 

in de vorm van een convenant met de Belastingdienst. Dit convenant legt echter de ongelijke 

behandeling door de Belastingdienst vast tussen enerzijds de bij het CIO – en dus het 

convenant – aangesloten kerkgenootschappen en anderzijds de kerkgenootschappen die niet 

zijn aangesloten bij het CIO. Een objectieve rechtvaardigingsgrond voor dit onderscheid is 

niet bekend en lijkt te ontbreken. 

 

Mijns inziens zou, gelet op de hierboven geconstateerde problemen, in een andere 

richting een oplossing moeten worden gezocht. Het gaat dan om een alternatief waarbij meer 

recht wordt gedaan aan de strekking van het beginsel van de scheiding van kerk en staat zoals 

dat in Nederland is vormgegeven.  

 

Zo’n alternatief kan bestaan uit, naar Duits voorbeeld, een vorm van ‘Tendenzschutz’. 

De ANBI-voorwaarden zouden dan moeten worden aangepast in de zin dat zij voorzien in een 

lichter regime of vrijstellingsbepalingen kennen voor instellingen die bij uitstek dragers zijn 

van bepaalde grondrechten, zoals politieke organisaties, omroepverenigingen en 

kerkgenootschappen.
1353

  

                                                 
1353

 Voor politieke partijen is de financiering al geregeld in de Wet Financiering Politieke Partijen (WFPP), Wet 

van 7 maart 2013, Stb. 2013, 131, laatstelijk gewijzigd bij Wet van 27 oktober 2015, Stcrt. 2015, 38178. Daarin 

is echter transparantie beoogd in verband met financiering van politieke partijen door derden: dat is voor 

kerkgenootschappen niet aan de orde. 



407 

 

De bijzondere positie van deze instellingen, waarbinnen grondrechten als de vrijheid van 

godsdienst, vereniging en meningsuiting immers op de voorgrond staan, zou daarmee beter 

kunnen worden gewaarborgd. Onnodige inmenging van de overheid, in casu de 

Belastingdienst, kan dan worden vermeden. 

De op deze instellingen van toepassing zijnde set ANBI-voorwaarden zou dan het resultaat 

moeten zijn van een expliciete afweging die de overheid heeft gemaakt tussen enerzijds de 

eerbiediging van de grondrechten van die instellingen en anderzijds de noodzaak van een 

effectieve controle op de naleving van de ANBI-voorschriften.  

 

In praktische zin zou bijvoorbeeld kunnen worden bepaald dat kerkgenootschappen in 

plaats van een beleidsplan ook kunnen volstaan met overlegging van een ander 

(geloofs)document of een activiteitenomschrijving. Sommige kerkgenootschappen stellen 

immers dat hun beleidsplan de Bijbel is en/of een belijdenisgeschrift. Ook zou de overheid 

doelcriteria kunnen formuleren waarbij de betrokken instelling zélf de vrijheid heeft dat doel 

langs eigen gekozen wegen te bereiken. Ten dele zijn die al opgenomen in de ANBI-

voorwaarden, maar die lijken niet te zijn ingegeven door een consequente benadering van de 

kwestie vanuit dit perspectief. Denkbaar is dat kerkgenootschappen hun administraties naar 

eigen inzicht inrichten en de Belastingdienst hierin in beginsel geen inzage heeft. De 

Belastingdienst zou dan wel de eis kunnen stellen dat kerkgenootschappen periodiek een 

controleverklaring van een accountant moeten overleggen. Uit die accountantsverklaring zou 

dan de rechtmatigheid van de gevoerde administraties moeten blijken. Een vergelijkbare en 

mijns inziens tot op zekere hoogte bruikbare werkwijze paste de overheid al toe in de oude 

wettelijke regeling voor subsidiëring van politieke partijen.
1354

 

De overheid moet immers ervoor waken dat zij kerkgenootschappen gaat voorschrijven hoe 

deze hun organisatie en administratie moeten inrichten. Dan heeft de overheid namelijk 

feitelijk zeggenschap in kerkelijke aangelegenheden. Dit risico is aanwezig, omdat 

kerkgenootschappen in financieel opzicht in een afhankelijke positie verkeren. Hun financiën 

kunnen hen noodzaken een beperking van hun vrijheid van organisatie en bestuur te 

accepteren die niet verenigbaar is met het beginsel van de scheiding van kerk en staat. Zoals 

uit het geschetste alternatief blijkt, kan de zilveren koorde ook op een andere wijze worden 

vastgeknoopt aan de kerkgenootschappen. 

  

                                                 
1354

 Zie art. 5 en 8 tot en met 11 WSPP (oud). 
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Hoofdstuk 15 

Conclusies en aanbevelingen 

 

 

In dit onderzoek stond de vraag centraal hoe kerkgenootschappen gegeven hun 

bijzondere karakter, binnen de huidige regelgeving en rekening houdend met hun eigenheid 

als bijzondere rechtsvorm, juridisch volwaardig kunnen functioneren als onderdeel van de 

Nederlandse civil society en daarnaast welke aanpassingen in die regelgeving gewenst zijn om 

dat functioneren te optimaliseren. 

 

15.1 Constitutionele kaders: van scheiding van kerk en staat naar staatsneutraliteit 

 

Het eerste deel betrof de constitutionele kaders waarbinnen kerkgenootschappen in 

Nederland functioneren. Daarbij lag de focus op het grondrecht op vrijheid van godsdienst en 

gelijke behandeling. Daarnaast is het beginsel van de scheiding van kerk en staat zoals dat in 

de Nederlandse context wordt vormgegeven nader geduid. 

 

Uit hoofdstuk 2 kwam naar voren dat de overheid de banden met de Nederlandse 

Hervormde Kerk in de laatste eeuwen geleidelijk aan losmaakte. Daarnaast kregen andere 

kerkgenootschappen geleidelijk aan dezelfde rechten als de Nederlandse Hervormde Kerk. Uit 

deze bespreking blijkt ook dat kerkgenootschappen een privaatrechtelijk karakter hebben en 

geen publiekrechtelijke bevoegdheden bezitten. De overheid stelt de kaders waarbinnen 

kerkgenootschappen kunnen bestaan. 

  

In hoofdstuk 3 is ingegaan op artikel 9 EVRM. In dit artikel is het grondrecht op 

vrijheid van godsdienst verankerd. Op grond van artikel 9 EVRM vallen onder dit recht, naast 

de gebruikelijke en traditionele uitingen van een geloofspraktijk, ook uitingen die niet direct 

als zodanig herkenbaar zijn, maar waarvan de betrokkene wel aannemelijk kan maken dat dit 

uitingen van zijn godsdienst of levensbeschouwing betreft.  

Het recht op vrijheid van godsdienst kan door de overheid worden beperkt. Artikel 9 EVRM 

stelt aan een beperking van dit grondrecht een aantal eisen. Zo moet een beperking zijn 

voorzien bij de wet en tevens in een democratische samenleving noodzakelijk zijn met het 

oog op in die bepaling genoemde doeleinden. Hierbij hebben de verdragsstaten overigens een 

zogenoemde margin of appreciation.  

Een belangrijke lijn in de jurisprudentie van het EHRM is dat de verdragsstaat zich jegens de 

verschillende geloofsgemeenschappen moet opstellen als een zogenoemde neutral organizer. 

Hij moet aan de verschillende geloofsgemeenschappen de mogelijkheid bieden om hun geloof 

te kunnen belijden en hun grondrecht ter zake effectief te kunnen uitoefenen. Zo moeten 

geloofsgemeenschappen rechtspersoonlijkheid kunnen verwerven, opdat zij kunnen 

deelnemen aan het rechtsverkeer en in vrijheid erediensten kunnen houden. Onder 

omstandigheden kan dit een actieve rol van de Staat vergen om geloofsgemeenschappen 

hiertoe in staat te stellen. Bijzondere aandacht verdient de problematiek van de 

grondrechtenbotsing tussen religieuze gemeenschappen en aan hen verbonden 

functionarissen: in beginsel zijn de normen van de geloofsmeenschap bindend en mag de 

geloofsgemeenschap loyaliteit van haar personeel verlangen. In bijzondere omstandigheden 

kan hiervan worden afgeweken, bijvoorbeeld bij een te vergaande inbreuk op het recht op 
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eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven, een recht dat wordt beschermd door artikel 8 

EVRM. 

 

In hoofdstuk 4 is nader ingegaan op het beginsel van gelijke behandeling ten aanzien 

van geloofsgemeenschappen aan de hand van Straatsburgse jurisprudentie. Omdat artikel 14 

EVRM, waarin het non-discriminatiebeginsel is opgenomen, steeds moet worden gelezen in 

combinatie met het aan de orde zijnde grondrecht, in casu artikel 9 EVRM, is dit hoofdstuk 

geplaatst na het hoofdstuk waarin dat artikel wordt behandeld. Hieruit kwam naar voren dat 

een verdragsstaat weliswaar in beginsel geloofsgemeenschappen gelijk moet behandelen, 

maar soms onderscheid mag maken tussen verschillende geloofsgemeenschappen.  

Dat onderscheid moet dan wel objectief gerechtvaardigd zijn. Hierbij kan worden gedacht aan 

bijvoorbeeld een objectief criterium als ledental. Een indeling van geloofsgemeenschappen in 

verschillende op basis van objectieve criteria gevormde categorieën, waarbij categorieën 

verschillend worden behandeld, is in beginsel toegestaan. 

De Staat mag ook voorwaarden stellen, bijvoorbeeld met het oog op verkrijging van 

rechtspersoonlijkheid, maar dan moeten die voorwaarden wel proportioneel zijn, gelet op het 

daarmee te bereiken doel; als dat doel met minder ingrijpende middelen kan worden bereikt, 

moet de Staat in beginsel daarvoor kiezen. 

 

In hoofdstuk 5 kwam artikel 6 Gw aan de orde. Dit artikel waarborgt het recht op 

vrijheid van godsdienst en levensovertuiging voor zowel het individu als collectieven, al dan 

niet in het bezit van rechtspersoonlijkheid. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen 

godsdienstoefening binnen gebouwen en besloten plaatsen en daarbuiten. Het belang van 

artikel 6 Gw lijkt beperkt, vanwege de verdergaande en eveneens rechtstreekse bescherming 

die artikel 9 EVRM en de daarop gebaseerde Straatsburgse jurisprudentie bieden ten aanzien 

van de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging. Artikel 6 Gw biedt echter wel 

aanvullende bescherming bovenop die van artikel 9 EVRM. Deze bescherming is gelegen in 

de in artikel 6 lid 1 Gw vervatte eis dat een beperking van het recht op godsdienst – anders 

dan in de situaties beschreven in artikel 6 lid 2 Gw – bij wet in formele zin tot stand moet 

komen. 

Dat vereiste is echter niet absoluut. Op basis van de leer van de redelijke uitleg van 

grondrechten kan ook andere regelgeving dit grondrecht beperken, al wordt die regelgeving 

niet als zodanig gekwalificeerd. Ook omdat het gemaakte onderscheid binnen en buiten 

gebouwen en besloten plaatsen regelmatig niet bruikbaar is bij de beantwoording van vragen 

betreffende de reikwijdte van de vrijheid van godsdienst en de beperkingen die daarop zijn 

toegestaan, zou naar mijn mening de grondwetgever er goed aan doen bij de eerstvolgende 

grondwetsherziening de tekst van artikel 6 Gw aan te passen, zodat de tekst beter aansluit bij 

de praktijk. Een voorbeeld van een beter passende tekst is artikel 9 EVRM.  

 

In hoofdstuk 6 is ingegaan op de inhoud van het beginsel van de scheiding van kerk en 

staat in Nederland.  

Het beginsel van de scheiding van kerk en staat wordt soms kernachtig samengevat in een 

verbod en een gebod, namelijk het verbod op institutionele zeggenschap van kerk en staat vice 

versa, alsmede het gebod op een neutrale opstelling van de overheid jegens 
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kerkgenootschappen, waarbij die kerkgenootschappen in beginsel gelijk worden behandeld. 

Uit die neutraliteit vloeit voort dat – in de Nederlandse situatie – kerkgenootschappen 

publiekrechtelijke bevoegdheden missen. Daarnaast lijken kerkgenootschappen in beginsel 

gelijk te worden behandeld. Duidelijk is dat religie en religieuze stromingen ruimte hebben 

binnen het publieke domein, al staat die ruimte wel onder druk. Die ruimte omvat ook de 

mogelijkheid van steun van overheidswege voor religieuze stromingen. 

Verder identificeert de Staat zich niet met een bepaalde religieuze stroming. Wel heeft de 

Staat in beginsel een positieve houding ten opzichte van religieuze organisaties, zolang zij 

(tevens) bijdragen aan de verwezenlijking van doeleinden van overheidsbeleid. Daarin 

verschillen religieuze organisaties niet van andere actoren in het maatschappelijk middenveld, 

bijvoorbeeld politieke of culturele organisaties. Daarom is subsidieverlening aan 

kerkgenootschappen of de verlening van de ANBI-status mogelijk – zij het binnen de 

randvoorwaarden die het beginsel van de scheiding van kerk en staat stelt. Vermeulen duidt 

dit met de term pluralistische coöperatie en Van der Burg met het begrip inclusieve 

neutraliteit. 

 

Uit de rechtsvergelijking met het Duitse model van de scheiding van kerk en staat 

komt naar voren dat verschillen in de behandeling van kerkgenootschappen objectief 

gerechtvaardigd kunnen zijn. Het leerstuk van de zogenoemde Stufenparität kan nuttig zijn bij 

de verheldering van vragen op dit vlak in de Nederlandse situatie. Zo kan de categorisering in 

soorten geloofsgemeenschappen voor de Nederlandse rechtspraktijk nut hebben evenals het 

Duitse systeem van subsidiëring van kerkgenootschappen.  

 

Per saldo kan ten aanzien van het eerste deel worden geconcludeerd dat de scheiding 

van kerk en staat in Nederland wordt gekenmerkt door ten eerste een verbod op zeggenschap 

van de overheid in kerkelijke aangelegenheden en vice versa. Dit houdt niet in dat geen 

overleg of samenwerking mogelijk zou zijn. Integendeel, dat is regelmatig wenselijk. Het 

recht van kerkgenootschappen om gevrijwaard te blijven van overheidsbemoeienis is 

overigens niet absoluut. De overheid mag de vrijheid van religieuze gemeenschappen 

beperken. Als zij dat wil doen, moet zij wel de daarvoor geldende voorwaarden zoals 

genoemd in artikel 9 EVRM en artikel 6 EVRM in acht nemen. Ook is er voor eenieder 

geldende neutraal geformuleerde regelgeving die de vrijheid van kerkgenootschappen kan 

beperken, maar niet daarop is gericht.  

Ten tweede moet de overheid zich neutraal opstellen jegens religieuze gemeenschappen. Dat 

houdt in dat zij niet partijdig mag zijn, de religieuze gemeenschappen in beginsel gelijk moet 

behandelen en in staat moet stellen tot deelname aan het rechtsverkeer en het houden van 

erediensten. Van het Duitse model kan worden geleerd dat een gelaagde gelijke behandeling 

zinvol kan zijn. Het EHRM acht een dergelijk systeem toelaatbaar. 

Het beginsel van neutraliteit houdt in de Nederlandse situatie niet in dat de overheid zich 

onverschillig opstelt ten aanzien van religie in het algemeen. In Nederland waardeert de 

overheid religie als zodanig in meer of mindere mate positief. Facilitering van religieuze 

gemeenschappen is mogelijk. 
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15.2 Grenzen aan de institutionele vrijheid van kerkgenootschappen 

 

In het tweede deel is een aantal beperkingen van de institutionele vrijheid van 

kerkgenootschappen in specifieke regelgeving aan de orde gekomen. Daarbij gaat het onder 

meer om de registratieplicht voor kerkgenootschappen en de vraag of kerkgenootschappen 

kunnen worden ontbonden, maar ook om doorwerking van het arbeidsrecht en het 

gelijkheidsbeginsel in de interne verhoudingen binnen kerkgenootschappen.  

In hoofdstuk 7 stond de AWGB centraal. Uitgangspunt in de wet is dat het gelijkheidsbeginsel 

enerzijds en de grondrechten van godsdienst, levensovertuiging en vereniging anderzijds 

nevengeschikt zijn aan elkaar. Zij verhouden zich dus niet hiërarchisch tot elkaar.  

Voor organisaties en functies waar het grondrecht op vrijheid van godsdienst bij uitstek 

vooropstaat, zoals kerkgenootschappen en bedienaars van het geestelijk ambt, zou het non-

discriminatiebeginsel een aantasting kunnen betekenen van de kern van de geloofswaarheden 

waar zij voor staan. De wetgever heeft de AWGB dus niet van toepassing laten zijn op deze 

organisaties en functionarissen voor zover het de interne sfeer, opleiding en aanstelling 

betreft. Daarbij past de kanttekening dat de AWGB wél op kerkgenootschappen van 

toepassing is indien kerkgenootschappen op gelijke voet als andere partijen deelnemen aan 

het rechtsverkeer, bijvoorbeeld bij het aannemen van personeel voor niet-religieuze functies 

en de verhuur van kerkelijke ruimtes. De interne sfeer van kerkgenootschappen wordt hierbij 

overigens eng geïnterpreteerd. Dat leidt mijns inziens tot erg ver gaande beperkingen in de 

vrijheid voor kerkgenootschappen om – met behoud van de eigen identiteit - deel te nemen 

aan het maatschappelijk verkeer.  

De enkelefeitconstructie is inmiddels vervangen door een aantal criteria – ontleend aan artikel 

4 Kaderrichtlijn – waaraan moet zijn voldaan indien een instelling met een 

levensbeschouwelijke, politieke of godsdienstige grondslag onderscheid wil maken in haar 

personeels-, cliënten- of ledenbeleid. Naar mijn mening is deze constructie weliswaar beter 

juridisch hanteerbeer, maar vindt hierin ook een verschuiving plaats tussen de grondrechten, 

in de zin dat het gelijkheidsbeginsel een zekere voorrang lijkt te krijgen boven de rechten op 

vrijheid van godsdienst en vereniging. 

 

In hoofdstuk 8 wordt ingegaan op de begrippen kerkgenootschap, zelfstandig 

onderdeel en lichaam zoals bedoeld in artikel 2:2 BW. De essentie van artikel 2:2 BW is dat 

geloofsgemeenschappen en verbanden daarvan die dat beogen – mits de laatste voldoen aan 

de in de literatuur en jurisprudentie gehanteerde criteria – rechtspersoonlijkheid bezitten. 

Mijns inziens is de trits van zelfstandig onderdeel, kerkgenootschap en lichaam gebaseerd op 

bepaalde impliciet gebleven theologische vooronderstellingen die ontleend zijn aan in het 

verleden bekende kerkelijke structuren. Dat beperkt de organisatiestructuur van 

geloofsgemeenschappen en een aanpassing daarvan lijkt – mede gezien de grote variëteit aan 

nieuwe religieuze bewegingen – wenselijk. 

Zo kan de discussie ontstaan of een lichaam een zelfstandig onderdeel of lichaam kan 

oprichten, alsook of een zelfstandig onderdeel van een kerkgenootschap op zijn beurt een 

zelfstandig onderdeel kan oprichten. Dit onderstreept mijns inziens temeer de wenselijkheid 

van vervanging van deze trits door de term ‘religieus instituut’.  

 



412 

 

Mijns inziens zou de tekst van artikel 2:2 lid 1 BW beter als volgt kunnen worden 

geredigeerd:  

 

“Religieuze instituten bezitten rechtspersoonlijkheid.” 

 

Als werkdefinitie zou de volgende omschrijving kunnen fungeren: 

 

“Het religieus instituut is een duurzame organisatie waarbinnen de aangeslotenen door 

middel van erediensten hun religie belijden en delen of waarin activiteiten die voortvloeien uit 

die religieuze leer zijn ondergebracht, en die als religieus instituut wil gelden.” 

 

Mijns inziens zouden onder religieuze instituten ook genootschappen op geestelijke 

grondslag kunnen worden verstaan. De nevenschikking van het recht op vrijheid van 

levensbeschouwing met het recht op vrijheid van godsdienst brengt dat met zich mee. 

Voorwaarde daarbij is dat ook sprake moet zijn van een bepaalde cultus of eredienst. 

Omdat de definitie ook bruikbaar moet zijn voor lichamen en zelfstandige onderdelen, is aan 

de definitie “en die als religieus instituut wil gelden” toegevoegd. In deze toevoeging wordt 

tot uitdrukking gebracht dat sprake moet zijn van een rechtspersoon in de zin van artikel 2:2 

BW en tevens dat aan de voorwaarden voor rechtspersoonlijkheid in het algemeen, zoals een 

zekere mate van autonomie en deelname aan het rechtsverkeer, moet zijn voldaan.  

 

In hoofdstuk 9 staat de bezoldigde ambtsdrager centraal. Kerkgenootschappen hebben 

de mogelijkheid om de rechtspositie van deze bedienaars van een geestelijk ambt in een eigen, 

van het arbeidsrecht afwijkende, rechtspositieregeling te regelen. In sommige situaties kan 

een dubbele rechtsbetrekking, namelijk de combinatie van een kerkelijke eigensoortige 

verbintenis naast een arbeidsovereenkomst mogelijk zijn. In hoeverre voor de burgerlijke 

rechter een rol is weggelegd, hangt mede af van de interne kerkelijke rechtsgang. De 

burgerlijke rechter toetst deze in de praktijk op eenzelfde wijze als een 

vaststellingsovereenkomst.  

De burgerlijke rechter zal veelal uitgaan van de rechtsgeldigheid van het kerkelijk besluit: 

kerkelijke besluiten omtrent de kerkelijke status van de betrokkene worden aldus in beginsel 

door de burgerlijke rechter aanvaard, met dien verstande dat die besluiten niet strijdig mogen 

zijn met fundamentele normen van dwingend Nederlands recht (zijnde het wetsbegrip als 

bedoeld in artikel 2:2 BW), waaronder ook de aanwezigheid van goede trouw, het verbod van 

willekeur en dergelijke. 

Dit laat echter onverlet het recht van de betrokken (ex-)functionaris om een schadevergoeding 

te vorderen: het kerkelijk besluit kan jegens hem immers onrechtmatig zijn. De burgerlijke 

rechter is bevoegd van een dergelijke vordering kennis te nemen. Daarbij kan de rechter alle 

relevante omstandigheden, in het bijzonder de vaak zeer ingrijpende gevolgen qua woning, 

werk en sociale kring, in aanmerking nemen. 

Een nadeel van het buiten toepassing laten van het arbeidsrecht op de rechtsverhoudingen met 

betrekking tot het geestelijk ambt is dat de kerkelijk ambtsdrager dan buiten de 

werknemersverzekeringen valt. Dat kan onder omstandigheden onredelijk zijn. Een oplossing 

kan zijn om deze rechtsverhoudingen aan te merken als fictieve dienstbetrekkingen. Daarmee 
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wordt ook voor kerkelijke ambtsdragers een sociaal vangnet gecreëerd. Indien deze oplossing 

facultatief is, in de zin dat kerkgenootschappen hiervoor kunnen kiezen, lijkt mij deze weg 

goed begaanbaar. De kerkgenootschappelijke autonomie blijft dan gewaarborgd en juist voor 

kleinere kerkverbanden die niet in staat zijn dergelijke voorzieningen te treffen, kan dit een 

uitkomst zijn. Wel zal een wijziging van het Rariteitenbesluit nodig zijn. 

 

In hoofdstuk 10 komt de registratie van kerkgenootschappen aan bod. Sinds 2008 

moeten kerkgenootschappen worden geregistreerd. Het gaat daarbij om een beperkte vorm 

van registratie. Alleen het hoogste, rechtspersoonlijkheid bezittende aggregatieniveau moet 

worden ingeschreven in het Handelsregister en bestuurders kunnen niet worden geregistreerd. 

Tegen de gekozen vorm van registratie bestaan mijns inziens bezwaren. Weliswaar is 

registratie op zich niet in strijd met het recht op de vrijheid van godsdienst, maar de gekozen 

vorm kan dat wel zijn. De registratie van het huidige beperkte aantal gegevens is mijns 

inziens toelaatbaar. Het is echter de vraag of, vanuit het oogpunt van rechtsstatelijkheid, de 

registratieplicht voor kerkgenootschappen niet in de wet zelf had moeten worden uitgewerkt, 

gelet op de eis die artikel 6 lid 1 Gw stelt. De registratie kan namelijk – mogelijk onbedoeld – 

leiden tot een beperking van het recht op godsdienstvrijheid. Zo beslist een medewerker van 

de Kamer van Koophandel of een aangeboden opgave van een kerkgenootschap als zodanig 

wordt ingeschreven. Daarbij wordt een op schrift gesteld statuut geëist: dat staat echter op 

gespannen voet met artikel 2:2 BW, dat nadrukkelijk niet die eis kent. 

Daarnaast is sprake van een gemiste kans. Veel kleinere, onbekende kerkgenootschappen 

hebben namelijk behoefte aan een volledig uittreksel van de Kamer van Koophandel waarop, 

net als bij verenigingen en stichtingen, gegevens van de bestuurders staan vermeld en 

bepalingen omtrent de vertegenwoordigingsbevoegdheid. Daarmee zouden zij beter in staat 

zijn deel te nemen aan het rechtsverkeer dan nu het geval is, bijvoorbeeld bij transacties 

omtrent onroerende zaken. 

Het bezwaar dat daarmee ook de geloofsovertuiging wordt geregistreerd, lijkt mij enigszins 

gezocht. Iemand kiest er immers voor om bestuurder van een kerkgenootschap te zijn en dan 

is een voorzienbaar gevolg dat men weet tot welke kerk de bestuurder behoort, nog los van de 

mogelijkheid dat een kerkgenootschap ook een externe procuratiehouder zou kunnen 

aanwijzen. Mijns inziens zou een vorm van facultatieve registratie een oplossing kunnen 

bieden: bestuurders kunnen zich dan als zodanig laten registreren, maar hoeven van die 

mogelijkheid geen gebruik te maken. Ook zouden dan bepalingen uit het kerkelijk statuut 

omtrent de wijze van vertegenwoordiging van het kerkgenootschap dan wel het gehele statuut 

kunnen worden geregistreerd 

 

In hoofdstuk 11 wordt ingegaan op de (on)mogelijkheid van de overheidsrechter om 

een kerkgenootschap te ontbinden. 

In beginsel staan artikel 6 Gw en artikel 9 EVRM niet in de weg aan een civielrechtelijke 

ontbindingsmogelijkheid van kerkgenootschappen. De wetgever zou dus bevoegd zijn een 

ontbindingsregeling te treffen, mits die regeling voldoet aan de eisen die artikel 6 Gw en 

artikel 9 EVRM stellen. De huidige wetgeving volstaat mijns inziens namelijk niet.  

Analogische toepassing van artikel 2:20 BW is mijns inziens niet mogelijk: de tekst van 

artikel 2:2 lid 2 BW sluit dat nagenoeg uit. Mij zijn geen kerkgenootschappen bekend 
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waarvan de statuten en de aard der onderlinge verhoudingen verenigbaar zijn met de 

onvrijwillige ontbinding van die kerkgenootschappen. Ook is de ontbindingsgrond ‘openbare 

orde’ mijns inziens te ruim. 

Met een rechtstreekse toepasselijkverklaring van artikel 2:20 BW op kerkgenootschappen kan 

dit probleem niet geheel worden ondervangen, omdat het begrip ‘openbare orde’ in de 

parlementaire geschiedenis soms ruim werd uitgelegd. Beter kan dan worden aangesloten bij 

het wetsbegrip dat reeds in artikel 2:2 lid 2 BW wordt gehanteerd en waarvan onomstreden is 

dat dit begrip eng moet worden geïnterpreteerd. Daarom pleit ik voor een wijziging van de 

wet in de volgende zin (wijzigingen zijn onderstreept weergegeven): 

 

Artikel 2:2 lid 2 BW: 

 

“Zij worden geregeerd door hun eigen statuut, voor zover dit niet in strijd is met de 

wet. Met uitzondering van de artikelen 5 en 20 lid 4 gelden de volgende artikelen van 

deze titel niet voor hen; overeenkomstige toepassing daarvan is geoorloofd, voor zover 

deze is te verenigen met hun statuut en met de aard der onderlinge verhoudingen.” 

 

Artikel 2:20 lid 4 BW (nieuw): 

 

“Een rechtspersoon als bedoeld in artikel 2 waarvan de werkzaamheid in strijd is met 

de wet zoals bedoeld in artikel 2, wordt door de rechtbank op verzoek van het 

openbaar ministerie verboden verklaard en ontbonden. Bij uitoefening van de 

bevoegdheden zoals omschreven in de artikelen 22, 23, 23a, 23c en 24 nemen de 

rechter en door hem aangestelde bewindvoerders, vereffenaars en bewaarders, voor 

zover niet in strijd met de wet, zoveel mogelijk het statuut en de aard der onderlinge 

verhoudingen binnen de rechtspersoon in acht.” 

 

Uit het tweede deel blijkt dat sprake is van knelpunten waardoor kerkgenootschappen 

niet altijd makkelijk kunnen deelnemen aan het rechtsverkeer. De regelgeving daarvoor 

ontbreekt. 

Mijns inziens zou de wetgever een einde moeten maken aan de verschillende benamingen van 

de rechtspersonen waarop artikel 2:2 BW doelt. Dat vereenvoudigt een aantal discussies en 

hierdoor worden fouten in de benaming van deze rechtspersonen in de rechtspraktijk 

verdergaand uitgebannen. Ook zou de discussie over de vraag of ontbinding van 

kerkgenootschappen mogelijk is met een relatief beperkte wetswijziging kunnen worden 

opgelost. Wat de deelname aan het rechtsverkeer betreft, zou het mogelijk moeten worden dat 

ook bestuurders of anderszins vertegenwoordigingsbevoegden van kerkgenootschappen 

kunnen worden geregistreerd evenals (delen van) kerkelijke statuten. Tot slot zou ook een 

mogelijkheid moeten worden gecreëerd om bedienaars van een geestelijk ambt op te nemen in 

de sociale verzekeringen, ook al zijn zij niet werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst. 

Veel kerkgenootschappen zijn te klein om hiervoor zelf voorzieningen te treffen en de 

overheid biedt reeds aan verschillende andere beroepsgroepen eenzelfde mogelijkheid. 
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15.3 Financiële facilitering van kerkgenootschappen 

 

In het derde deel kwam de vraag aan de orde of, en zo ja in hoeverre, de overheid 

kerkgenootschappen mag begunstigen, bijvoorbeeld in de vorm van subsidies en fiscale 

voordelen. 

 

In hoofdstuk 12 kwam de subsidiëring van kerkgenootschappen aan de orde. 

Kerkgenootschappen behoren, op gelijke voet als andere organisaties, subsidie te verkrijgen 

voor door hen georganiseerde en door de overheid als in het algemeen als subsidiabel 

aangemerkte activiteiten. Daaronder vallen niet activiteiten zoals erediensten of die 

bijvoorbeeld een evangeliserend karakter hebben: dat zou strijdig zijn met het beginsel van de 

scheiding van kerk en staat: de overheid zou dan een bepaalde godsdienst bevoordelen boven 

andere. 

Per saldo moet de overheid zich dus beperken tot de toetsing van de activiteit zelf: is deze in 

het algemeen subsidiabel? Het enkele feit dat een dergelijke activiteit door een 

kerkgenootschap wordt georganiseerd, mag geen grond voor afwijzing zijn: dat zou een vorm 

van ongeoorloofde discriminatie zijn van kerkgenootschappen ten opzichte van andere 

organisaties die gelijke activiteiten organiseren. 

 

De overheid verbindt aan subsidies veelal voorwaarden. Voorwaarden omtrent 

rechtmatigheid lijken mij geoorloofd. Het stellen van voorwaarden omtrent de inrichting van 

de organisatie van de subsidiabele activiteit en aan het daarbij betrokken personeel lijkt mij 

niet altijd toelaatbaar bij kerkgenootschappen. Zo lijkt mij wel toelaatbaar dat eisen kunnen 

worden gesteld met het oog op de veiligheid en bekwaamheid van personeel. Verdergaande 

eisen ten aanzien van de selectie en werving van personeel en medezeggenschap lijken mij in 

beginsel niet geoorloofd. De overheid zou zich dan namelijk te vergaand bemoeien met de 

interne organisatie van een kerkgenootschap, hetgeen strijdig is met het beginsel van de 

scheiding van kerk en staat. 

In casu past een vergelijking met de subsidiëring van politieke partijen: in de WSPP heeft de 

overheid expliciet de afweging gemaakt tussen enerzijds het belang van een doel- en 

rechtmatige besteding van overheidsgelden en anderzijds de grondrechten van vrijheid van 

vereniging en meningsuiting die juist bij een politieke partij op de voorgrond staan. Bij 

subsidieverstrekking toetst de overheid in beginsel op rechtmatigheid en enkele objectief vast 

te stellen criteria, zoals ledental. 

In Duitsland is een vergelijkbare afweging gemaakt specifiek voor kerkgenootschappen. 

Daarbij wordt de vrijheid van het kerkgenootschap om de subsidiabele activiteit te 

organiseren op een wijze die hem goed dunkt, gerespecteerd. De overheid beperkt zich in haar 

voorwaarden tot een aantal doelen die moeten worden behaald: de weg waarlangs dit wordt 

gerealiseerd, wordt bepaald door het kerkgenootschap. Daarnaast gelden overigens nog wel 

voorwaarden die voor eenieder van toepassing zijn, zoals veiligheidseisen, 

brandvoorschriften, hygiëne-eisen en dergelijke.  

Aldus zou de overheid naar mijn mening, als het gaat om subsidieverlening aan 

kerkgenootschappen, zich moeten beperken tot het stellen van voorwaarden omtrent de 

rechtmatigheid en deugdelijkheid van de besteding van de subsidiegelden. Voorwaarden 
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omtrent de wijze waarop het kerkgenootschap de activiteit organiseert en door wie het die 

activiteit laat uitvoeren, zijn in beginsel niet toelaatbaar, afgezien van objectieve eisen 

omtrent bijvoorbeeld bekwaamheid van personeel en de veiligheid. De hoofdregel zou dan 

zijn dat de overheid wel voorwaarden kan stellen aan de doelen die bereikt moeten worden, 

maar niet aan de wijze waarop die doelen moeten worden bereikt.  

 

In hoofdstuk 13 komt een bijzonder aspect van subsidiëring in relatie tot 

kerkgenootschappen aan de orde. Dit betreft de subsidiëring van kerkelijke ambtsopleidingen.  

De situatie in het verleden leidde tot ongelijke behandeling tussen kerkgenootschappen. Zo 

werd aan het Hersteld-Hervormd Seminarie een subsidie voor haar ambtsopleiding geweigerd, 

omdat deze instelling niet voorkwam op de bij wet aangewezen, hierop recht hebbende 

opleidingen. Ook waren de redenen waarom sommige ambtsopleidingen wel in aanmerking 

kwamen voor subsidiëring en andere niet, niet altijd helder. De overheid heeft de subsidiëring 

van kerkelijke ambtsopleidingen gemotiveerd door te wijzen op het maatschappelijk belang 

en nut van een bekleder van een geestelijk ambt.  

Mijns inziens verdient het aanbeveling om hieromtrent een eenduidig beleid te voeren. 

Daarbij zou uitgangspunt moeten zijn dat subsidiëring van ambtsopleidingen in beginsel 

mogelijk is. Immers, ambtsopleidingen leiden in zijn algemeenheid op tot een 

maatschappelijk nuttig beroep. De overheid financiert dat doorgaans. Bovendien subsidieert 

de overheid al verschillende ambtsopleidingen. 

 

Naar mijn mening is het de overheid toegestaan om onderscheid te maken en daartoe 

kerkgenootschappen in te delen in verschillende categorieën. In haar brief van 2 juni 2010 

doet de staatssecretaris daartoe reeds een aanzet, al bevat die brief ook een reeks mijns inziens 

te subjectieve criteria die niet de toets van artikel 6 Gw en artikel 9 EVRM doorstaan. Als de 

overheid ervoor kiest onderscheid te maken tussen kerkgenootschappen, moet dat onderscheid 

wel objectief gerechtvaardigd zijn. De overheid zou daartoe een aantal eenvoudig 

objectiveerbare criteria kunnen hanteren. Hierbij zou een zekere analogie met de subsidiëring 

van politieke partijen (waarbij immers eveneens bij uitstek de uitoefening van grondrechten 

vooropstaat) behulpzaam kunnen zijn. 

 

In mijn opvatting zou een kerkgenootschap dan moeten voldoen aan vier cumulatieve 

criteria. 

Het eerste criterium is dat het kerkgenootschap een bepaald aantal leden moet hebben.  

Het tweede, met het eerste enigszins samenhangende criterium is dat een voldoende aantal 

studenten de opleiding moet volgen.  

Het derde criterium is dat de betreffende ambtsopleiding moet voldoen aan de kwaliteits- en 

deugdelijkheidseisen die de WHW stelt.  

Het vierde criterium is dat het kerkgenootschap, waaronder begrepen de ambtsopleiding, 

beschikt over een ANBI-status. De hoogte van de subsidie zou (mede) afhankelijk kunnen 

worden gemaakt van zowel het ledental van de kerkgenootschappen die de ambtsopleiding 

dragen als het aantal studenten dat de ambtsopleiding volgt. 

Ten aanzien van de wijze van controle of aan de voorwaarden wordt voldaan, kan de overheid 

mijns inziens het beste kiezen voor een systeem vergelijkbaar met dat van de WSPP. 
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Uit hoofdstuk 14 blijkt dat de overheid onder voorwaarden kerkgenootschappen 

fiscaal privilegieert. Dit blijkt uit de ANBI-status die aan kerkgenootschappen kan worden 

toegekend en uit de eredienstvrijstelling in de OZB.  

Deze geprivilegieerde behandeling van kerkgenootschappen door de Belastingdienst is in 

principe verenigbaar met het beginsel van de scheiding van kerk en staat, zoals dat in 

Nederland is vormgegeven.  

De sinds 2008 vigerende ANBI-regeling staat echter op gespannen voet met het beginsel van 

de scheiding van kerk en staat. De nieuw ingevoerde ANBI-voorwaarden laten 

kerkgenootschappen, indien zij de ANBI-status wensen, steeds minder vrijheid om hun 

organisatie en bestuur naar eigen inzicht vorm te geven. Dit laatste uiteraard binnen de 

grenzen van de wet zoals bedoeld in artikel 2:2 BW. De voorwaarden die de overheid aan 

ANBI’s stelt, worden steeds strikter en in weerwil van de wettelijk verankerde vrijheid van 

organisatie worden kerkgenootschappen feitelijk gedwongen om hun organisatie aan te passen 

aan de ANBI-voorwaarden. Het zou de voorkeur hebben de ANBI-voorwaarden aan te passen 

in de zin dat zij voorzien in een lichter regime en/of in vrijstellingsbepalingen voor 

instellingen die bij uitstek dragers zijn van bepaalde grondrechten, zoals politieke 

organisaties, omroepverenigingen en kerkgenootschappen.  

De bijzondere positie van deze instellingen, waarbinnen grondrechten als de vrijheid van 

godsdienst, vereniging en meningsuiting immers op de voorgrond staan, zou daarmee beter 

kunnen worden gewaarborgd. Onnodige inmenging van de overheid, in casu de 

Belastingdienst, kan dan worden vermeden. 

De op deze instellingen van toepassing zijnde set ANBI-voorwaarden zou dan het resultaat 

moeten zijn van een expliciete afweging die de overheid heeft gemaakt tussen enerzijds de 

eerbiediging van de grondrechten van die instellingen en anderzijds de noodzaak van een 

effectieve controle op de naleving van de ANBI-voorschriften.  

In praktische zin zou bijvoorbeeld kunnen worden bepaald dat kerkgenootschappen in 

plaats van een beleidsplan ook kunnen volstaan met overlegging van een ander 

(geloofs)document of een activiteitenomschrijving. Sommige kerkgenootschappen stellen 

immers dat hun beleidsplan de Bijbel is en/of een belijdenisgeschrift. Ook zou de overheid 

doelcriteria kunnen formuleren waarbij de betrokken instelling zélf de vrijheid heeft dat doel 

langs zelfgekozen wegen te bereiken. 

 

Denkbaar is dat kerkgenootschappen hun administraties naar eigen inzicht inrichten en 

dat de Belastingdienst hierin in beginsel geen inzage heeft. De Belastingdienst zou dan wel de 

eis kunnen stellen dat kerkgenootschappen periodiek een controleverklaring van een 

accountant moeten overleggen. Uit die accountantsverklaring zou dan de rechtmatigheid van 

de gevoerde administraties moeten blijken. Een vergelijkbare en mijns inziens tot op zekere 

hoogte bruikbare werkwijze paste de overheid toe in de oude wettelijke regeling voor 

subsidiëring van politieke partijen. 

 

Uit het derde deel blijkt dat facilitering van kerkgenootschappen in beginsel mogelijk 

is. Dit gebeurt ook in de praktijk. Zo verstrekken overheden subsidies aan 

kerkgenootschappen voor bijvoorbeeld maatschappelijke activiteiten die die 

kerkgenootschappen uitvoeren. Een randvoorwaarde daarbij is wel dat activiteiten met een 
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verkondigend karakter in beginsel niet worden gesubsidieerd. Daarnaast kunnen 

kerkgenootschappen als algemeen nut beogende instelling worden aangemerkt: deze status 

biedt hun fiscale voordelen. De hieraan verbonden voorwaarden geven mijns inziens wel een 

zekere spanning met het recht op autonomie van kerkgenootschappen: de voorwaarden 

bevatten namelijk ook voorschriften die betrekking hebben op bijvoorbeeld de inrichting van 

het bestuur en de financiën van de instelling. De vraag is echter hoever de overheid mag gaan 

met het stellen van voorwaarden aan die faciliteiten. In hoeverre mogen die ingrijpen in de 

organisatievrijheid van kerkgenootschappen? 

Uit een vergelijking met het Duitse model en de oude WSPP blijkt dat de overheid zich zou 

moeten onthouden van te veel bemoeienis met de interne organisatie. Dit kan zij doen door 

doelen te formuleren en het aan de kerkgenootschappen zelf over te laten hoe zij die doelen 

willen bereiken. Ook kan men de controle op de financiën beperken tot een 

rechtmatigheidstoets en bijvoorbeeld een verklaring verlangen van een accountant. 

 

Het is mijns inziens denkbaar dat de overheid – in samenspraak met 

kerkgenootschappen – een kaderregeling ontwerpt waarin dergelijke uitgangspunten zijn 

opgenomen. Zo’n kaderregeling zou enige gelijkenis kunnen vertonen met de structuur van de 

oude WSPP. Zo kan daarin een aantal standaardverplichtingen worden opgenomen. Die 

kaderregeling kan vervolgens door zowel de rijksoverheid als lagere overheden worden 

gebruikt bij de invulling van subsidieverplichtingen indien subsidie wordt verstrekt aan 

kerkgenootschappen. Op fiscaal vlak kan een dergelijke regeling ook meerwaarde hebben. 

 

De slotsom is dat kerkgenootschappen niet altijd consequent door de overheid worden 

behandeld als maatschappelijke organisaties die – op gelijke voet met anderen – kunnen 

deelnemen aan het rechtsverkeer en bijvoorbeeld voor subsidies in aanmerking kunnen 

komen. Dit is voor een deel te verklaren uit een soms onjuiste interpretatie van het beginsel 

van de scheiding van kerk en staat. Dat beginsel heeft mijns inziens thans met name betekenis 

in de zin dat de Staat de autonomie van kerkgenootschappen moet respecteren en 

kerkgenootschappen gelijk moet behandelen en ook niet moet achterstellen ten opzichte van 

niet-religieuze maatschappelijke organisaties. Evenmin moet de overheid specifiek religieuze 

activiteiten subsidiëren als die een verkondigend karakter hebben. Een belangrijk knelpunt dat 

zou moeten worden opgelost, is het gebrek aan mogelijkheden om bestuurders van 

kerkgenootschappen en delen van het kerkelijk statuut te registreren in het handelsregister. 

Ook zou aan geestelijk ambtsdragers die bij kerkgenootschappen werkzaam zijn de 

mogelijkheid kunnen worden geboden om te opteren voor deelname aan de sociale 

verzekeringen. Als algemeen kader voor facilitering van kerkgenootschappen zou – naar 

Duits voorbeeld – kunnen worden overwogen om kerkgenootschappen de ruimte te geven hoe 

zij aan van overheidswege opgelegde verplichtingen invulling kunnen geven. Daartoe zou de 

overheid doelnormen kunnen stellen. 
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Samenvatting 

 
In dit onderzoek staat de positie van het kerkgenootschap in de Nederlandse rechtsorde 
centraal. Aan de hand van een drietal onderzoeksvragen is deze positie verkend. Deze 
vragen zien op: 

1. de constitutionele kaders waarbinnen kerkgenootschappen in Nederland 

functioneren; 

2. een aantal beperkingen van de institutionele vrijheid van kerkgenootschappen; 

3. de financiele facilitering van kerkgenootschappen door de overheid. 

 
Deel 1 Constitutionele kaders: van scheiding kerk en staat naar staatsneutraliteit 

In het eerste deel zijn de constitutionele kaders waarbinnen kerkgenootschappen in 

Nederland functioneren, beschreven.  

 

2 Scheiding kerk en staat in Nederland: historische schets en inhoud 

In Hoofdstuk 2 is aandacht besteed aan de historische ontwikkeling van het beginsel 

van de scheiding van kerk en staat in Nederland. Vanaf de Bataafse Omwenteling zijn de 

banden tussen de voormalig heersende (Nederlandse Hervormde) Kerk en de Staat 

gaandeweg ontvlochten. Daarbij gaf de Staat zijn bevoegdheden om zich te bemoeien met 

de organisatie en het bestuur van enkele kerkgenootschappen op. Dit proces ging gepaard 

met gelijkstelling van andere godsdienstige gezindheden. Belangrijke momenten hierin zijn 

de Bataafse Staatsregeling van 1798 en de Grondwet van 1848. Ook blijkt dat de Staat zich 

hierbij op een hoger plan zette dan de kerkgenootschappen: deze hebben (slechts) een 

privaatrechtelijk karakter. De kerkgenootschappen bezaten verder ook geen 

publiekrechtelijke bevoegdheden. Vanaf 1972 zijn ook de voorheen in de Grondwet 

vastgelegde financiële banden losgemaakt. Deze verbreking van de zilveren koorde vloeide 

voort uit het beginsel van de scheiding van kerk en staat. Bij deze grondwetsherziening werd  

het begrip ‘kerkgenootschap’ geïntroduceerd, maar is geen definitie van dit begrip gegeven. 

Wel blijkt uit verschillende grondwettelijke bepalingen dat de overheid tegenover de 

godsdienst als zodanig een positieve grondhouding inneemt. 

 

3 De vrijheid van godsdienst in artikel 9 EVRM 

In hoofdstuk 3 is ingegaan op het collectieve aspect van het recht op godsdienstvrijheid, 

zoals verwoord in artikel 9 EVRM. Dit is besproken aan de hand van met name Straatsburgse 

jurisprudentie.  Voor wat betreft de uitoefening van dit recht heeft het EHRM in verschillende 

arresten een aantal piketpalen geslagen. Daarbij zijn de (verdragsrechtelijke) verplichtingen 

van de staten ten aanzien van religieuze gemeenschappen nader uitgewerkt. Zo heeft een 

religieuze gemeenschap een zelfstandige – en dus niet een van haar leden afgeleide – 

aanspraak op de rechten en vrijheden die in het EVRM zijn gewaarborgd, in het bijzonder het 

recht op vrijheid van godsdienst. Daartoe behoort – in het verlengde van artikel 11 EVRM – 

ook het recht op vrijheid van organisatie van de eigen gemeenschap.  

Een belangrijk onderdeel van die organisatievrijheid is dat de religieuze gemeenschap 

autonoom is en rechtspersoonlijkheid kan verwerven. De religieuze gemeenschap moet dit 
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als zodanig kunnen zonder daarbij gebruik te hoeven maken van hulprechtspersonen. Op de 

Staat rust de plicht om pluralisme en tolerantie te waarborgen. Daartoe moet hij onpartijdig 

en neutraal zijn en de condities scheppen waarin verschillende religieuze gemeenschappen 

vreedzaam naast elkaar kunnen bestaan. Dit behelst enerzijds de plicht tot onthouding van 

overheidsinterventie in de organisatie van religieuze gemeenschappen en anderzijds de plicht 

tot ingrijpen als religieuze minderheden door anderen worden belemmerd in de uitoefening 

en verwezenlijking van hun recht op godsdienstvrijheid. 

Staten kunnen het recht op godsdienstvrijheid beperken. Artikel 9 lid 2 EVRM somt 

een drietal cumulatieve hoofdvoorwaarden op waaraan een beperking op het recht op 

godsdienstvrijheid moet voldoen. De eerste hoofdvoorwaarde houdt in dat de beperking bij 

de wet moet zijn voorzien. Daaronder valt ook het ongeschreven recht en wetgeving in 

materiële zin. Belangrijk is dat de beperking voldoende moet zijn gepreciseerd, opdat de 

justitiabele zijn gedrag daarop kan afstemmen en dit ook tijdig kan doen. De tweede 

hoofdvoorwaarde houdt in dat de beperking een legitiem doel heeft. De legitieme doeleinden 

zijn limitatief opgesomd in artikel 9 lid 2 EVRM. Een belangrijke kanttekening hierbij is dat de 

verdragsstaten een zekere beoordelingsruimte hebben om een dergelijk doel te bepalen. De 

derde hoofdvoorwaarde behelst dat de beperking noodzakelijk moet zijn in een 

democratische samenleving. Daarbij heeft het EHRM een tweetal subvoorwaarden 

ontwikkeld. Zo moet ten eerste sprake zijn van een dringende maatschappelijke noodzaak; 

het nut of de wenselijkheid van een beperking is onvoldoende. Uitzonderingen op de 

organisatievrijheid voor religieuze gemeenschappen moeten beperkt worden uitgelegd. Ten 

tweede moet de beperking proportioneel, en voldoende en objectief gerechtvaardigd zijn. 

Deze eis hangt samen met de beoordelingsruimte van de Staat ten aanzien van het beoogde 

doel. De Staat moet daarnaast een voldoende en objectieve rechtvaardiging kunnen geven 

voor de noodzaak van de beperking in een democratische samenleving. Soms kan sprake zijn 

van botsing met grondrechten van leden of functionarissen van een religieuze gemeenschap. 

In dergelijke situaties is het uitgangspunt dat de binnen de religieuze gemeenschap 

geldende normen bindend zijn: de rechten en vrijheden van haar leden en functionarissen 

wijken dan in beginsel voor die van de gemeenschap. De religieuze gemeenschap kan echter 

niet onder alle omstandigheden loyaliteit afdwingen. Ook de belangen en grondrechten van 

het betrokken kerklid, bijvoorbeeld de door artikel 8 EVRM beschermde rechten, zullen in 

een rechterlijk oordeel daarover worden betrokken. 

 

4 Gelijke behandeling van kerkgenootschappen 

In hoofdstuk 4 is aandacht besteed aan de (on)toelaatbaarheid van ongelijke 

behandeling van kerkgenootschappen in internationaalrechtelijk perspectief. Daarbij staat 

artikel 14 EVRM centraal. Bij de beantwoording van de vraag of artikel 14 EVRM is 

geschonden, hanteert het EHRM een aantal criteria. Een verdragsstaat heeft een zekere 

beleidsruimte: dit komt erop neer dat bij de beoordeling van de vraag of sprake is van een 

verboden onderscheid, het EHRM terughoudend is ten aanzien van het door een 

verdragsstaat gevoerde beleid.  
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Aan de hand van de in dit hoofdstuk besproken jurisprudentie ten aanzien van de 

ongelijke behandeling van kerkgenootschappen blijkt dat ongelijke behandeling van 

kerkgenootschappen in principe is toegestaan mits sprake is van een objectieve en redelijke 

rechtvaardigingsgrond. Daarbij moet de Staat neutraal en onpartijdig gebruikmaken van zijn 

regelgevende bevoegdheden. Zo kan een Staat in beginsel niet ten aanzien van het ene 

kerkgenootschap wél en ten aanzien van een ander kerkgenootschap níet een wachttijd 

hanteren voor verkrijging van rechtspersoonlijkheid. Ook moet een kerkgenootschap 

rechtspersoonlijkheid kunnen verwerven opdat het zich, bijvoorbeeld in rechte, kan 

verdedigen. De vraag hoe die rechtspersoonlijkheid moet worden verworven, is in beginsel 

een aangelegenheid voor de Staat. De Staat mag de verkrijging van rechtspersoonlijkheid 

aan voorwaarden verbinden mits die voorwaarden én noodzakelijk én proportioneel zijn met 

het oog op het gestelde (legitieme) doel daarbij. 

Bij de erkenningsprocedure moet de Staat de aanvraag zorgvuldig behandelen. Dit heeft niet 

alleen betrekking op bijvoorbeeld de snelheid van behandeling, maar ook op de inhoud. Zo 

moet duidelijk zijn welke eisen de Staat daarin betrekt. Ook speelt het criterium van 

subsidiariteit een rol: de Staat moet duidelijk maken dat de problemen die men wil oplossen 

niet met minder drastische maatregelen dan de (onthouding van) erkenning kan verhelpen. 

Voor wat betreft bijvoorbeeld belastingmaatregelen moet de maatregel in zijn algemeenheid 

neutraal zijn, dus in beginsel van toepassing zijn op alle religieuze gemeenschappen. Dat 

sommige voorwaarden bepaalde religieuze gemeenschappen in het bijzonder treffen, kan 

toelaatbaar zijn. Dat hangt mede af van het met de betreffende voorwaarde beoogde doel, 

waarbij de verdragsstaat overigens een ruime mate van beoordelingsruimte heeft. 

5 De vrijheid van godsdienst in artikel 6 Gw 

Hoofdstuk 5 staat stil bij het nationale constitutionele kader, waarbinnen ook het 

kerkgenootschap een plaats heeft, met name artikel 6 Grondwet (Gw). Het artikel heeft – 

daar waar het gaat om het belijden van een godsdienst of levensovertuiging in gemeenschap 

met anderen – naast de kerkgenootschappen ook andere geloofsgemeenschappen, al dan 

niet met rechtspersoonlijkheid, op het oog. Het eerste lid van artikel 6 Gw ziet op uitingen 

van de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging. Daaronder worden verstaan 

gedragingen die naar objectieve maatstaven rechtstreeks uitdrukking geven aan een 

godsdienst of levensovertuiging. De gedragingen moeten dus objectiveerbaar zijn. Een 

subjectieve interpretatie zou bovendien niet goed hanteerbaar zijn: een ieder zou dit recht 

dan naar eigen inzicht kunnen invullen waardoor het de facto onbeperkt zou worden. Dit 

betekent echter niet dat de eigen subjectieve opvattingen geen rol zouden spelen: op grond 

van het beginsel van interpretatieve terughoudendheid speelt de opvatting van degene die 

zich op dit grondrecht beroept een rol, wanneer niet evident is dat de betreffende gedraging 

geen onderdeel uitmaakt van een godsdienst of levensovertuiging. In die situaties krijgt de 

degene die zich op dit grondrecht beroept, het voordeel van de twijfel. 

Een beperking van het grondrecht zoals omschreven in het eerste lid, vereist een wet 

in formele zin. Voor specifieke uitingen buiten gebouwen of besloten plaatsen kunnen bij 

lagere wetgeving beperkingen worden gesteld. De WOM biedt een formeel-wettelijke 

grondslag voor lokale overheden om bij verordening beperkingen vast te stellen.  

Het belang van artikel 6 Gw lijkt beperkt vanwege de verdergaande bescherming die artikel 

9 EVRM en de daarop gebaseerde Straatsburgse jurisprudentie ten aanzien van de vrijheid 
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van godsdienst en levensovertuiging biedt. Daarnaast is het in artikel 6 Gw gemaakte 

onderscheid tussen enerzijds uitingen in gebouwen en besloten plaatsen en anderzijds 

uitingen daarbuiten, mijns inziens weliswaar historisch verklaarbaar, maar heeft dat 

tegenwoordig minder betekenis gelet ook op (het toenemende belang van) artikel 9 EVRM 

en de leer van de redelijke uitleg van grondrechten. Binnen een geloofsgemeenschap is het 

grondrecht van godsdienstvrijheid voor een lid daarvan beperkt tot het recht toe- of uit te 

treden. Een lid van een geloofsgemeenschap aanvaardt door zijn lidmaatschap namelijk de 

(geloofs)regels die de geloofsgemeenschap stelt. Het dient het lid altijd vrij te staan om uit 

te treden wanneer hij dat wenst. 

6 Scheiding van kerk en staat in Nederland en staatsneutraliteit in Duitsland 

 

Hoofdstuk 6 gaat in op het beginsel van de scheiding van kerk en staat. Dit beginsel 

behelst een verbod en een gebod, namelijk het verbod op institutionele zeggenschap van 

kerk en staat vice versa, alsmede het gebod op een neutrale opstelling van de overheid 

jegens kerkgenootschappen, waarbij die kerkgenootschappen in beginsel gelijk worden 

behandeld. 

Het beginsel hangt nauw samen met de opvattingen over neutraliteit van de Staat. 

Hierin worden immers visies op zeggenschap van de Staat binnen kerkgenootschappen en 

zeggenschap van kerkgenootschappen binnen de Staat tot uitdrukking gebracht. Enkele 

opvattingen in de rechtsliteratuur zijn in dit hoofdstuk beschreven. 

Van der Burg wijst op de ruimte die de Staat al dan niet aan religie gunt in het publieke 

domein en daarbij zelfs – in de modellen van inclusieve en compenserende neutraliteit – 

religieuze stromingen kan steunen. Hij acht in de Nederlandse situatie het model van 

inclusieve neutraliteit het best verdedigbaar; daarbij krijgt religie ruimte in het publieke 

domein en kan de overheid op basis van het proportionaliteitsbeginsel religieuze stromingen 

financieel steunen. 

Vermeulen schetst vijf kerk-staatmodellen. Hij karakteriseert het kerk-staatmodel in 

Nederland als pluralistische coöperatie. Daarbij legt hij meer het accent op de samenwerking 

tussen de verschillende kerkgenootschappen en de Staat. Religie krijgt voluit de ruimte in 

het publieke domein. De overheid behandelt de verschillende stromingen gelijkwaardig. 

Van Bijsterveld merkt op dat het beginsel een uitvloeisel is van een historische ontwikkeling. 

Daarmee is geen eindpunt bereikt en zijn de verhoudingen tussen kerk en staat niet 

gefixeerd. De ontwikkelingen gaan door en maken dat het beginsel niet meer alle terreinen 

waarop de overheid met kerkgenootschappen te maken heeft, beheerst. 

Kerkgenootschappen moeten juist meer worden benaderd als maatschappelijke organisaties 

die – evenals andere niet-religieuze gemeenschappen – participeren in de maatschappij en 

contacten hebben met bijvoorbeeld de overheid. 

 

Beschreven is dat de drie hierboven geschetste visies niet met elkaar in tegenspraak 

zijn, maar dat zij verschillende aspecten van de neutraliteit van de staat belichten. Duidelijk 

is dat religie en religieuze stromingen ruimte hebben binnen het publieke domein, al staat 

die ruimte wel onder druk. Die ruimte omvat ook de mogelijkheid van steun van 
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overheidswege voor religieuze stromingen. 

Het beginsel zegt daarmee iets over de opstelling van de Staat ten opzichte van religie. Voor 

de Nederlandse situatie houdt dit in dat de Staat zich niet identificeert met een bepaalde 

religieuze stroming. Wel heeft de Staat in beginsel een positieve houding ten opzichte van 

religieuze organisaties, zolang zij (tevens) bijdragen aan de verwezenlijking van doeleinden 

van overheidsbeleid. Daarin verschillen religieuze organisaties niet van andere actoren in het 

maatschappelijk middenveld, bijvoorbeeld politieke of culturele organisaties. Daarom is 

subsidieverlening aan kerkgenootschappen of de verlening van de ANBI-status – zij het 

binnen de randvoorwaarden die het beginsel van de scheiding van kerk en staat stelt – 

mogelijk. Vermeulen duidt dit met de term pluralistische coöperatie, Van der Burg met het 

begrip inclusieve neutraliteit. 

 

Verder is aandacht besteed aan de situatie in Duitsland. Een belangrijk aspect in de 

verhoudingen tussen kerk en staat aldaar, is de Stufenparität, oftewel een gelaagde gelijke 

behandeling. In de Nederlandse situatie wordt dit onderscheid doorgaans niet zo scherp 

gemaakt, terwijl kerkgenootschappen in de praktijk – ondanks het adagium van gelijke 

behandeling – verschillend worden behandeld. Beschreven is dat dergelijke verschillen in de 

behandeling van kerkgenootschappen objectief gerechtvaardigd kunnen zijn; de 

categorisering in soorten geloofsgemeenschappen kan nuttig zijn bij de verheldering van 

vragen op dit vlak in de Nederlandse situatie. Ook in Nederland kunnen er mijns inziens 

goede gronden zijn die een verschillende behandeling van kerkgenootschappen 

rechtvaardigen. Hierbij kan worden gedacht aan objectief meetbare gegevens en activiteiten 

zoals ledental en door kerkgenootschappen georganiseerde algemeen nuttige activiteiten, 

bijvoorbeeld welzijnswerk. 

Deel 2: aantal beperkingen van de intitutionele vrijheid 

 Het tweede deel behandelt een aantal beperkingen van de institutionele vrijheid van 

kerkgenootschappen in specifieke regelgeving. Daarbij gaat het onder meer om de 

registratieplicht voor kerkgenootschappen en de vraag of kerkgenootschappen kunnen 

worden ontbonden, maar ook over doorwerking van het arbeidsrecht en het 

gelijkheidsbeginsel in de interne verhoudingen binnen kerkgenootschappen.  

7 Grenzen aan de institutionele vrijheid van kerkgenootschappen 

In hoofdstuk 7 komt aan de orde de verhouding tussen enerzijds het grondrecht van 

gelijke behandeling en het verbod op discriminatie zoals verwoord in artikel 1 Gw en zoals 

uitgewerkt in de AWGB, en anderzijds het grondrecht op godsdienstvrijheid voor zover het 

kerkgenootschappen betreft. De focus in dit hoofdstuk ligt op artikel 3 AWGB, omdat juist dit 

artikel voor kerkgenootschappen grote betekenis heeft.  

Na een bespreking van de totstandkoming en structuur van de AWGB komt 

de Kaderrichtlijn aan de orde. Omdat deze richtlijn door Nederland niet goed zou zijn 

geïmplementeerd, had de Europese Commissie Nederland in gebreke gesteld. Het betreft 

dan met name de zogenoemde enkelefeitconstructie en de mate van vrijheid die organisaties 

op religieuze grondslag hebben bij het voeren van (onder andere) personeelsbeleid. Dit heeft 

in Nederland tot verschillende adviezen en reacties geleid. Met name zijn het advies van de 
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Raad van State en van de CGB besproken. Vervolgens zijn de stappen beschreven die 

hebben geleid tot afschaffing van de enkelefeitconstructie. De artikelen 5 en 7 AWGB zijn 

namelijk gewijzigd waarbij deze constructie is vervangen door enkele criteria – ontleend aan 

artikel 4 Kaderrichtlijn – waaraan moet zijn voldaan indien een instelling met een 

levensbeschouwelijke, politieke of godsdienstige grondslag onderscheid wil maken in haar 

personeels-, cliënten- of ledenbeleid. Verder is stilgestaan bij de gevolgen voor de 

grondrechtenbalans, in het bijzonder de verhouding tussen enerzijds het gelijkheidsbeginsel 

en anderzijds het grondrecht op vrijheid van godsdienst. 

De CGB heeft in een aantal belangrijke oordelen een nadere interpretatie gegeven van artikel 

3 AWGB. Het ging daarbij met name over twee hoofdvragen, te weten wanneer een 

organisatie kan worden aangemerkt als een rechtspersoon in de zin artikel 2:2 BW of 

genootschap op geestelijke grondslag en daarnaast wanneer sprake is van 

rechtsverhoudingen binnen of buiten die categorie rechtspersonen. Deze oordelen zijn ook 

van commentaar voorzien. Zo is beschreven dat de CGB artikel 3 AWGB restrictief uitlegt: 

dat maakt dat deze organisaties minder vrijheid hebben om bij deelname aan het 

maatschappelijk verkeer hun religieuze uitgangspunten te handhaven. Tot slot is kort 

stilgestaan bij de gevolgen van deze uitleg voor het geestelijk ambt. 

8 Het kerkgenootschap, zijn zelfstandige onderdelen en lichamen 

In hoofdstuk 8 staat het kerkgenootschap als rechtsvorm centraal. Een belangrijke 

vraag is wat onder een kerkgenootschap moet worden verstaan. Er zijn verschillende 

pogingen gedaan om dit begrip te definiëren. Eerst is aandacht besteed aan de definitie van 

Duynstee. Deze definitie is de basis waarop latere definities zijn geënt. Duynstee lijkt een 

theologische keuze te maken door zijn typering van het kerkgenootschap als vereniging van 

personen. In de literatuur nadien wordt, mijns inziens terecht, veelal gekozen voor de meer 

neutrale term ‘organisatie’. Ook formuleert Duynstee in zijn definitie een doel en een 

grondslag. Men kan zich afvragen of dit niet overbodig is en veeleer behoort tot het terrein 

van de theologie en de betrokken gelovigen. De jurist kan zich wellicht beperken tot het 

beschrijven van de feitelijke organisatie en activiteiten van het kerkgenootschap. Het maken 

van een definitie is minder zinvol. Wellicht kunnen juristen zich beperken tot het beschrijven 

van een aantal eigenschappen.  

Naar mijn mening zou, juist vanwege de gelijkstelling van godsdienst en levensovertuiging in 

zowel artikel 6 Gw als artikel 9 EVRM, moeten worden gezocht naar een rechtsvorm die aan 

zowel godsdienstige als levensbeschouwelijke gemeenschappen een gelijke mate van 

inrichtingsvrijheid en bescherming biedt. Daartoe zou een wijziging van de wet nodig zijn. 

Het begrip ‘kerkgenootschap’ zou dan vervangen kunnen worden door bijvoorbeeld het 

begrip ‘religieus instituut’. 

Vervolgens is het zelfstandig onderdeel beschreven. Hiervoor kunnen uit de wet, 

literatuur en jurisprudentie drie categorieën van criteria worden gedestilleerd. De eerste 

categorie betreft criteria aan de hand waarvan kan worden vastgesteld of de betreffende 

entiteit als zelfstandig onderdeel deel uitmaakt van een kerkgenootschap, de tweede 

categorie betreft criteria ter bepaling van de rechtspersoonlijkheid, de derde categorie 

betreft criteria ter beantwoording van de vraag of het onderdeel deel uitmaakt van het 

kerkgenootschap. Hierbij is met name de vraag van belang of het werkterrein van een 

zelfstandig onderdeel is beperkt tot hetgeen betrekkelijk is tot de eredienst of ook ruimer 
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mag worden opgevat, zodat bijvoorbeeld ook bejaardenzorg en scholing daaronder vallen. 

Naar mijn mening is een ruime interpretatie op zijn plaats. Zo wordt ook vermeden dat de 

rechter of overheidsorgaan anderszins zich moet begeven in discussies over de uitleg van de 

kerkelijke leer en het zelfverstaan van een kerkgenootschap.  

Daarna is ingegaan op lichamen in de zin van artikel 2:2 BW. De invoering van de 

wettelijke rechtsvorm “lichamen waarin kerkgenootschappen zijn verenigd” betreft met name 

codificatie van jurisprudentie inzake kerkgenootschappen van gereformeerde signatuur. Een 

kenmerk van het lichaam is dat een deelnemend kerkgenootschap zich uit het lichaam kan 

losmaken. Dit betekent niet dat sprake zou zijn van een los verband: een lichaam bestaat uit 

kerkgenootschappen die onderling (kerkrechtelijk) nauw aan elkaar verwant zijn en in het 

lichaam tezamen als organische eenheid naar buiten treden. 

Mijns inziens vormt de trits van zelfstandig onderdeel, kerkgenootschap en lichaam 

bron van discussie. Het geeft blijk van bepaalde theologische vooronderstellingen en beperkt 

de organisatiestructuur van geloofsgemeenschappen. Zo kan er discussie ontstaan over de 

vraag of een lichaam een zelfstandig onderdeel of lichaam kan oprichten en of een 

zelfstandig onderdeel van een kerkgenootschap op zijn beurt een zelfstandig onderdeel kan 

oprichten.  

De ratio van artikel 2:2 BW is dat geloofsgemeenschappen en verbanden daarvan– 

mits de laatste voldoen aan de in de literatuur en jurisprudentie gehanteerde criteria – 

rechtspersoonlijkheid bezitten. Dit onderstreept mijns inziens de wenselijkheid van 

vervanging van deze trits door het begrip ‘religieus instituut’.  

9 Het geestelijk ambt 

In hoofdstuk 9 is stilgestaan bij de rechtspositie van bedienaars van een geestelijk 
ambt die voor hun werkzaamheden een bezoldiging ontvangen.  

Eerst is aandacht besteed aan de scheiding van kerk en staat in relatie tot het 

arbeidsrecht. Hoever mogen kerkgenootschappen gaan met het treffen van eigen kerkelijke, 

van het wereldlijke arbeidsrecht afwijkende regelgeving ten aanzien van kerkelijke 

ambtsdragers? En omgekeerd: hoever mag de overheid gaan in het stellen van regels, 

bijvoorbeeld op het vlak van arbeids- en sociaal recht, die de autonomie van 

kerkgenootschappen beperken? Daarna wordt de focus versmald tot de rechtspositie van 

kerkelijke ambtsdragers en de beoordeling daarvan door de burgerlijke rechter. Mede 

afhankelijk van de vraag of een voorliggende kerkelijke rechtsgang met voldoende 

waarborgen is omkleed en de kerkelijke ambtsdrager daaraan is gebonden, kan de kerkelijke 

rechtspositieregeling en de besluitvorming dienaangaande ook worden getoetst door de 

burgerlijke rechter. Dat laat overigens onverlet de mogelijkheden voor een bedienaar van 

een geestelijk ambt om bij de civiele rechter schadevergoeding te vorderen, zij het dat bij de 

beoordeling van een dergelijke vordering de kerkelijke verhoudingen betekenis hebben.  

Vervolgens wordt ingegaan op het vraagstuk van de kwalificatie van de verbintenis 

tussen een kerkelijk ambtsdrager en de geloofsgemeenschap waaraan hij is verbonden. 

Daarbij komt aan de orde onder welke voorwaarden deze verbintenis gekwalificeerd kan 

worden als een arbeidsovereenkomst in de zin van Boek 7.10 BW, als een louter 

kerkrechtelijke verbintenis, als een verbintenis sui generis, of een dubbele rechtsbetrekking, 
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namelijk zowel een arbeidsovereenkomst als een verbintenis van eigen aard. Tot slot wordt 

aandacht besteed aan de positie van de kerkelijke ambtsdrager met betrekking tot de sociale 

verzekeringen. Ongeacht de civielrechtelijke kwalificatie van de verbintenis van de 

bezoldigde bedienaar van een geestelijk ambt zou het mogelijk moeten zijn dat deze 

verbintenissen – op facultatieve basis – kunnen worden aangemerkt als (fictieve) 

dienstbetrekkingen voor de socialezekerheidswetgeving. Daarmee wordt het voor – ook 

kleinere – kerkgenootschappen mogelijk om een voldoende niveau van sociale voorzieningen 

te bieden voor de aan hen verbonden bedienaars van een geestelijk ambtsdragers-niet-

werknemers.  

10 Toelaatbaarheid registratie van kerkgenootschappen 

In hoofdstuk 10 staat de vraag centraal of registratie van kerkgenootschappen 
toelaatbaar is in het licht het recht op vrijheid van godsdienst.  
 

Eerst is beschreven dat de eis van registratie van geloofsgemeenschappen op zichzelf 

niet in strijd is met het internationale recht en evenmin in strijd is met het nationale recht. 

Wel kunnen de aan registratie verbonden rechtsgevolgen strijdig zijn met het (inter)nationale 

recht. Daar waar de overheid optreedt als ‘neutral organizer’ van het maatschappelijk 

rechtsverkeer is registratie van kerkgenootschappen mijns inziens toelaatbaar. De overheid 

mag ook van kerkgenootschappen verlangen dat zij juist met het oog op de rechtszekerheid 

en ter bescherming van andere rechtssubjecten gegevens omtrent hun naam, adres en 

vertegenwoordiging laten registreren. Een dergelijke vorm van registratie laat de vrijheid van 

inrichting en bestuur van kerkgenootschappen intact. 

Een redelijke uitleg van het recht op godsdienstvrijheid brengt mijns inziens met zich mee 

dat kerkgenootschappen zich niet aan de huidige vorm van registratie kunnen onttrekken. 

De registratie is immers (mede) bedoeld voor het scheppen van rechtszekerheid in het 

rechtsverkeer en niet om de godsdienstvrijheid te beperken. Mits de 

(inter)nationaalrechtelijke beperkingscriteria in acht zijn genomen, is registratie dus in 

beginsel toelaatbaar. 

Vervolgens is ingegaan op de invoering van de registratieplicht voor 

kerkgenootschappen bij de totstandkoming van de Handelsregisterwet die in het jaar 2008 

van kracht werd. 

Beschreven is dat in het oorspronkelijke wetsvoorstel nauwelijks rekening gehouden 

was met de bijzondere positie van kerkgenootschappen en daarin een meer omvangrijke 

vorm van registratie werd voorgesteld. Tijdens de parlementaire behandeling is het 

wetsvoorstel op dat onderdeel ingrijpend gewijzigd. Uiteindelijk is de registratieplicht van 

kerkgenootschap nader uitgewerkt in het Handelsregisterbesluit. Daarbij is het uitgangspunt 

geworden dat uitsluitend van het hoogste, rechtspersoonlijkheid bezittende aggregatieniveau 

van kerkgenootschappen naam en adresgegevens verplicht worden geregistreerd. Bij 

afwezigheid van een dergelijke koepelorganisatie kan worden volstaan met het (alsdan op 

zichzelf staande) kerkgenootschap.  

Deze vorm van registratie is in het hoofdstuk voorzien van een aantal kritische 

kanttekeningen. Die vloeien met name voort uit de omstandigheid dat de registratieplicht 
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niet is uitgewerkt in een wet in formele zin. Zij is echter mijns inziens vooral een gemiste 

kans. 

Juist een meer uitgebreide mogelijkheid – bij voorkeur op basis van vrijwilligheid – 

om gegevens van kerkgenootschappen te registreren, had kunnen bijdragen aan facilitering 

van het rechtsverkeer. Zo zou denkbaar zijn dat een kerkelijke vertegenwoordigingsregeling 

in het handelsregister kan worden opgenomen. Daarnaast zouden personen kunnen worden 

geregistreerd die bevoegd zijn een kerkgenootschap te vertegenwoordigen. Dit zou niet per 

se een verplichte vorm van registratie hoeven te zijn: dergelijke gegevens zouden op 

facultatieve basis kunnen worden geregistreerd.  

11 Ontbinding van kerkgenootschappen: mogelijkheden en beperkingen 

In hoofdstuk 11 is eerst beschreven op welke wijzen kerkgenootschappen kunnen 

worden ontbonden. Daarbij is stilgestaan bij de vraag of kerkgenootschappen zelf tot hun 

ontbinding kunnen besluiten en of door middel van een faillissement een kerkgenootschap 

kan worden ontbonden.  

Vervolgens is ingegaan op de vraag of de overheid door middel van de rechter het 

recht heeft om kerkgenootschappen te ontbinden. Besproken is dat in principe mogelijk zou 

zijn: de Grondwet en het EVRM staan daaraan niet in de weg. In beginsel is de wetgever dus 

bevoegd een ontbindingsregeling te treffen mits die regeling voldoet aan de eisen die de 

Grondwet en het EVRM stellen. Aangegeven is dat behoefte bestaat aan een 

ontbindingsmogelijkheid voor kerkgenootschappen. De huidige wetgeving volstaat naar mijn 

mening niet omdat analogische toepassing van artikel 2:20 BW niet mogelijk lijkt.  

Er zijn verschillende varianten denkbaar om een oplossing voor dit probleem te 

vinden. Denkbaar is dat wordt gekozen voor een afzonderlijke ontbindingsprocedure die 

specifiek is toegesneden op kerkgenootschappen.  

Mijns inziens dient de rechter, voor wie een ontbindingsvordering van een 

kerkgenootschap aanhangig is, dan ook vergelijkbare criteria als bij bijvoorbeeld politieke 

verenigingen aan te leggen. Bij twijfel dient de rechter de ontbindingsvordering af te wijzen.  

Mijns inziens zouden artikel 2:2 lid 2 BW en artikel 2:20 BW het beste kunnen worden 

aangepast waardoor een wettelijke grondslag voor ontbinding van specifiek 

kerkgenootschappen wordt gecreëerd. 

 
Deel 3: financiele facilitering 

In het derde deel komt financiële facilitering van kerkgenootschappen door de 

overheid aan bod: het gaat daarbij om bijvoorbeeld subsidies en fiscale begunstiging. 

12 subsidiëring van kerkgenootschappen  

In hoofdstuk 12 staat subsidieverlening aan kerkgenootschappen centraal.  
 

Eerst is aandacht besteed aan het algemene kader waarbinnen subsidiëring aan 

kerkgenootschappen al dan niet kan plaatsvinden. Hierin is beschreven dat subsidieverlening 

aan kerkgenootschappen verenigbaar is met het hier te lande vigerende model van scheiding 
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van kerk en staat. Een door de overheid gemaakt onderscheid tussen instellingen van 

levensbeschouwelijke of godsdienstige aard enerzijds en andere rechtspersonen anderzijds is 

niet toegestaan. Belangrijk is dat geen onderscheid wordt gemaakt tussen 

kerkgenootschappen onderling, tenzij dat onderscheid objectief is gerechtvaardigd. 

Weliswaar kunnen kerkgenootschappen in het algemeen voor subsidiëring in aanmerking 

komen, maar het is mogelijk dat activiteiten van sommige kerkgenootschappen hiervoor juist 

niet in aanmerking komen, bijvoorbeeld omdat die activiteiten gericht zijn op godsdienstige 

vorming.  

Uit de literatuur wordt duidelijk dat het bestuursorgaan bij het opleggen van 

subsidieverplichtingen is gebonden aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Voor 

zover een bestuursorgaan niet-doelgebonden verplichtingen wil opleggen aan de subsidie-

ontvanger, is het daarbij gehouden aan een aantal procedurele eisen die zijn omschreven in 

artikel 4:39 Awb. 

Vervolgens is ingegaan op het vraagstuk omtrent de grenzen die worden gesteld aan 

verplichtingen die zijn verbonden aan subsidies aan kerkgenootschappen. Daarbij is gezocht 

naar een algemeen kader van waaruit dit spanningsveld kan worden benaderd. Er zijn 

parallellen getrokken met grondrechtenbeperkende overeenkomsten, het Duitse model van 

subsidiëring van kerkgenootschappen en de subsidiëring van politieke partijen in Nederland. 

In Duitsland worden kerkgenootschappen en andere identiteitsgebonden organisaties 

gevrijwaard van verplichtingen betreffende de inrichting en organisatie van bijvoorbeeld de 

gesubsidieerde instelling. Zo is medezeggenschapswetgeving in beginsel niet van toepassing. 

Wel worden aan kerkgenootschappen de doelen voorgeschreven waaraan de subsidies 

moeten worden besteed.  

Doelgebonden verplichtingen zijn dan dus, voor zover het verplichtingen betreft die 

zien op de doel- en rechtmatigheid, in beginsel toelaatbaar. Verdergaande, meer sturende, 

doelgebonden verplichtingen zijn alleen toelaatbaar indien kerkgenootschappen de vrijheid 

hebben aan dergelijke verplichtingen te voldoen op een door henzelf gekozen wijze. Telkens 

geldt daarbij dat de doelgebonden verplichtingen noodzakelijk moeten zijn ter behartiging 

van de belangen die met de subsidieverlening zijn beoogd. Niet-doelgebonden verplichtingen 

zijn dan ten aanzien van kerkgenootschappen in beginsel niet toegestaan, al laat artikel 4:39 

Awb wel ruimte daarvoor. 

Voor wat betreft de wijze waarop aan de beoogde doelstellingen wordt voldaan, zou 

mijns inziens het kerkgenootschap zelf de vrijheid moeten hebben om die naar eigen inzicht 

in te vullen. Zo is denkbaar dat bij een subsidieverplichting die inhoudt dat personeel 

medezeggenschapsrecht moet hebben, het kerkgenootschap een met zijn eigen statuut 

corresponderende inspraakregeling opstelt. Aldus wordt recht gedaan aan het grondrecht 

van vrijheid van organisatie en bestuur van het kerkgenootschap, dit als uitvloeisel van de 

vrijheid van godsdienst. Oók wordt recht gedaan aan het door de subsidiegever beoogde 

doel van versterking van inspraak. Een kerkgenootschap heeft dan de mogelijkheid om op de 

voor hem minst bezwarende wijze te voldoen aan de met de subsidieverplichtingen beoogde 

doelstellingen. 
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13 Subsidiering opleidingen geestelijk of levensbeschouwelijk ambt 

In hoofdstuk 13 staat de subsidiëring van opleidingen tot het geestelijk ambt 

centraal. Beschreven is dat in het verleden alleen de Nederlandse Hervormde Kerk subsidie 

voor haar ambtsopleiding ontving. Later hebben ook andere kerkgenootschappen hiervoor 

subsidies ontvangen. Zij werden toegevoegd aan de lijst van kerkgenootschappen waarvan 

de ambtsopleidingen werden gesubsidieerd. De vraag of de scheiding van kerk en staat in 

casu met zich brengt dat de overheid de financiële banden geleidelijk aan losmaakt en de 

bevoorrechte positie van één of enkele kerkgenootschappen aldus afbouwt, is nauwelijks aan 

de orde geweest. Evenmin is de vraag aan de orde geweest of het beginsel van gelijke 

behandeling van kerkgenootschappen met zich bracht dat ook andere, nieuwe of nog niet 

gesubsidieerde kerkgenootschappen voor subsidiëring in aanmerking konden komen. 

Duidelijke criteria waaraan een kerkelijke ambtsopleiding moet voldoen om voor subsidiëring 

in aanmerking te komen ontbraken dus.  

Bij wijziging van de daarop ziende bepalingen in de oude WWO is wel aandacht 

besteed aan de consequenties voor de subsidieverlening ten behoeve van kerkelijke 

ambtsopleidingen. De regering beoogde gelijkberechtiging van de verschillende 

kerkgenootschappen en de invoering van een adequaat bekostigingssysteem. In dat kader 

werd de bijzondere positie van de Nederlandse Hervormde Kerk geleidelijk ongedaan 

gemaakt. In het kader van de invoering van de Wet op het hoger onderwijs is nauwelijks 

aandacht geweest voor de vraag of de overheid kerkelijke opleidingen behoorde te 

subsidiëren. 

Mijns inziens verdient het dan ook aanbeveling om hieromtrent een eenduidig beleid 

te formuleren. Daarbij zou uitgangspunt moeten zijn dat subsidiëring van ambtsopleidingen 

in beginsel mogelijk is. Immers, ambtsopleidingen leiden in zijn algemeenheid op tot een 

maatschappelijk nuttig beroep. De overheid financiert dat doorgaans. Bovendien subsidieert 

de overheid al verschillende ambtsopleidingen. 

 

Mede vanwege het oplaaiende integratiedebat benaderde de overheid vanaf de 

millenniumwisseling de subsidiëring van opleidingen voor een geestelijk ambt vanuit een 

ander perspectief. De focus was daarbij met name gericht op de mogelijkheden om 

imamopleidingen, en in mindere mate ook opleidingen voor pandiets, in Nederland te 

starten. De doorslaggevende reden daarvoor is geweest de wens tot bevordering van 

integratie van etnische minderheden in de Nederlandse samenleving. Naderhand motiveerde 

de overheid de subsidie voor opleidingen tot onder meer een geestelijk ambt zoals imam, 

met het argument dat behoefte is aan een hoger opgeleid islamitisch kader dat ook de brug 

kan slaan tussen de islam en de Nederlandse cultuur. Het accent ligt daarbij dus niet meer 

zozeer op de opleiding tot bedienaar van een geestelijk ambt die verbonden is aan een 

geloofsgemeenschap. 

Bijzonder is dat de desbetreffende opleidingen worden verzorgd door instellingen van hoger 

onderwijs, kennelijk zonder een expliciete erkenning of mededragerschap van islamitische 

geloofsgemeenschappen. 

 2010 heeft de staatssecretaris een aanzet gedaan voor indeling van kerkelijke 
ambtsopleiding in categorieën die al dan niet voor subsidiëring in aanmerking komen. In 
deze aanzet komt de subsidietoekenning echter volledig in handen van de minister van 
Onderwijs te liggen en is afhankelijk van verschillende, arbitraire criteria. 
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Mijns inziens is denkbaar dat wordt gewerkt aan een systeem waarbij een categorie 

kerkgenootschappen wel, niet of beperkt voor subsidiëring in aanmerking kan komen. Het te 

maken onderscheid moet dan wel objectief gerechtvaardigd zijn. De overheid zou daartoe 

een aantal eenvoudig objectiveerbare criteria kunnen hanteren. Hierbij zou een zekere 

analogie met de subsidiëring van politieke partijen (immers eveneens organisaties waar bij 

uitstek de uitoefening van grondrechten vooropstaat) behulpzaam kunnen zijn. 

 

In mijn opvatting zou een kerkgenootschap dan moeten voldoen aan een aantal 

cumulatieve criteria. Zo zou de hoogte van de subsidie (mede) afhankelijk kunnen worden 

gemaakt van zowel het ledental van de kerkgenootschappen die de ambtsopleiding dragen 

als van het aantal studenten dat de ambtsopleiding volgt. 

Ten aanzien van de wijze van controle of aan de voorwaarden wordt voldaan, kan de 

overheid mijns inziens het beste kiezen voor een systeem waarbij met name wordt 

gecontroleerd op de rechtmatige besteding van publieke gelden, dit met het oog op de 

vrijheid van organisatie van het kerkgenootschap. 

 

Deze verplichtingen dienen in een wet in formele zin te worden omschreven. Dat 

biedt rechtszekerheid aan de verschillende geloofsgemeenschappen die een 

subsidieaanvraag overwegen. De minister zou vervolgens, toetsend aan die bij wet 

vastgelegde criteria, deze aanvragen al dan niet kunnen honoreren.  

 
14 Fiscale begunstiging van kerkgenootschappen 
 

In hoofdstuk 14 komt de facilitering van kerkgenootschappen door middel van het 
gunnen van belastingvoordelen aan de orde.  
 

Eerst is de huidige regelgeving ten aanzien van algemeen nut beogende instellingen 

behandeld, de zogenoemde ANBI’s. Een instelling die als ANBI gekwalificeerd wil worden, 

moet aan een reeks voorwaarden voldoen. 

Deze voorwaarden hebben onder andere betrekking op de organisatorische inrichting van de 

instelling, haar bestuur en administratie, beloning van bestuurders en de plicht tot 

verantwoording aan de Belastingdienst. Deze voorschriften gelden ook voor 

kerkgenootschappen die als ANBI gekwalificeerd willen worden.   

Ook komt het convenant aan de orde dat een aantal kerkgenootschappen met de 

fiscus heeft gesloten, waarbij kennelijk een lichter regime voor die kerkgenootschappen is 

overeengekomen. 

Vervolgens is stilgestaan bij de vraag wat de fiscale wetgever onder algemeen nut 

verstaat en met name waarom ook kerkgenootschappen geacht worden het algemeen nut te 

beogen. Dit borduurt ten dele voort op hoofdstuk 6 waarin de positie van de overheid ten 

opzichte van religie als zodanig en haar neutraliteit ten aanzien van de verschillende 

geloofsgemeenschappen aan bod is gekomen. Een belangrijke vraag daarbij is of 

kerkgenootschappen intrinsiek algemeen nut beogend zijn. Inmiddels is in artikel 5b AWR 

religie als algemeen nut beogend in de wet opgenomen en daarmee lijkt deze discussie 

vooralsnog beslecht. 
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Daarna is ingegaan op de zogenoemde feitelijke werkzaamheid van ANBI’s. Meer specifiek 

gaat het om jurisprudentie die betrekking heeft op kerkgenootschappen die erkenning als 

ANBI wensen. Aan de hand van jurisprudentie omtrent de Scientology Kerk Amsterdam blijkt 

dat feitelijke werkzaamheden voor negentig procent of meer moeten bijdragen aan het 

algemeen nut. Indien die activiteiten worden verricht tegen commerciële tarieven waardoor 

het kerkgenootschap voor zichzelf overschotten creëert, dragen die activiteiten niet bij aan 

het algemeen nut. 

 

Daarnaast is aandacht besteed aan de vrijstelling van de onroerendezaakbelasting die 

is gekoppeld aan het gebruik van onroerende zaken voor de openbare eredienst en openbare 

bezinningssamenkomsten van levensbeschouwelijke aard. Deze wordt ook wel de 

eredienstvrijstelling genoemd. Aan de hand van jurisprudentie zijn de hieraan gestelde eisen 

zoals de eis van openbaarheid, besproken. 

Aan het slot van het hoofdstuk is geconcludeerd dat deze geprivilegieerde fiscale  

behandeling van kerkgenootschappen in principe verenigbaar is met het beginsel van de 

scheiding van kerk en staat zoals dat in Nederland is vormgegeven.  

De sinds het jaar 2008 nieuw ingevoerde ANBI-regeling kan echter wel een 

bedreiging vorm voor de organisatievrijheid van kerkgenootschappen. De steeds strikter 

wordende ANBI-regelgeving dwingt kerkgenootschappen feitelijk om hun organisatie aan te 

passen aan de ANBI-voorwaarden.  

Mijns inziens zou naar een alternatief moeten worden gezocht waarbij meer recht 

wordt gedaan aan de strekking van het beginsel van de scheiding van kerk en staat zoals dat 

in Nederland is vormgegeven. Zo’n alternatief kan bestaan uit, naar Duits voorbeeld, een 

vorm van ‘Tendenzschutz’. De ANBI-voorwaarden zouden dan moeten worden aangepast in 

de zin dat zij voorzien in een lichter regime of vrijstellingsbepalingen kennen voor 

instellingen die bij uitstek dragers zijn van bepaalde grondrechten, zoals politieke 

organisaties, omroepverenigingen en kerkgenootschappen.  

De bijzondere positie van deze instellingen, waarbinnen grondrechten als de vrijheid van 

godsdienst, vereniging en meningsuiting immers op de voorgrond staan, zou daarmee beter 

kunnen worden gewaarborgd. De op deze instellingen van toepassing zijnde set ANBI-

voorwaarden zou dan het resultaat moeten zijn van een expliciete afweging die de overheid 

heeft gemaakt tussen enerzijds de eerbiediging van de grondrechten van die instellingen en 

anderzijds de noodzaak van een effectieve controle op de naleving van de ANBI-

voorschriften.  

15 Conclusies en aanbevelingen 

Hoofdstuk 15 sluit af met een aantal conclusies en aanbevelingen.  

Het Nederlandse model van de scheiding van kerk en staat is vanuit de geschiedenis 

verklaarbaar. Het houdt in dat kerkgenootschappen en de Staat over en weer geen 

institutionele zeggenschap hebben in elkanders interne aangelegenheden. Zij staan echter 

niet met de rug naar elkaar toe: de Staat is weliswaar neutraal ten opzichte van religieuze 



432 

 

gemeenschappen maar dat houdt in dat hij religieuze gemeenschappen niet ongelijk 

behandelt zonder dat daarvoor een objectieve rechtvaardigingsgrond aanwezig is. De 

houding van de Staat ten opzichte van religie in het algemeen is positief; dat blijkt ook uit de 

omstandigheid dat kerkgenootschappen, mits zij aan een reeks voorwaarden voldoen, in 

aanmerking kunnen komen voor fiscale voordelen.  

Binnen het Nederlandse rechtspersonenrecht is het kerkgenootschap de meest 

geëigende rechtsvorm voor geloofsgemeenschappen. Geloofsgemeenschappen hebben 

binnen het kerkgenootschap een grote mate van vrijheid om de eigen organisatie en bestuur 

in te richten naar eigen inzichten en bijvoorbeeld eigensoortige rechtspersonen in het leven 

te roepen. Die vrijheid is echter niet onbegrensd: de wetgever kan deze vrijheid beperken. 

Dergelijke beperkingen moeten dan wel voldoen aan de eisen die het EVRM en de 

(Grond)wet daaraan stellen. Kerkgenootschappen hebben ook te maken met belemmeringen 

in hun functioneren als maatschappelijke organisaties. Die belemmeringen kunnen 

bijvoorbeeld zijn gelegen in een beperking om inkomsten uit verhuur te verwerven indien 

men daarbij wil handelen conform de eigen religieuze normen. Die beperking vloeit voort uit 

de gelijkebehandelingswetgeving . Een andere belemmering is dat bezoldigde kerkelijke 

ambtsdragers geen gebruik kunnen maken van het stelsel van sociale zekerheid indien een 

kerkgenootschap bijvoorbeeld principieel niet kan kiezen voor het aangaan van 

arbeidsovereenkomsten met deze kerkelijke ambtsdragers. Verder worden 

kerkgenootschappen belemmerd in hun functioneren als het gaat om registratie van 

gegevens in het handelsregister. 

Het verdient aanbeveling als de overheid een reeks objectieve criteria ontwikkelt aan 

de hand waarvan zij kan beoordelen of kerkgenootschappen of hun ambtsopleidingen in 

aanmerking kunnen komen voor subsidies. Ook zou de overheid een afweging van belangen 

en grondrechten moeten maken waarbij recht wordt gedaan aan de organisatorische vrijheid 

en autonomie van kerkgenootschappen maar ook recht wordt gedaan aan de plicht tot 

verantwoording van besteding van verleende subsidies. 
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Summary 

 
The position of the church in the law of the Netherlands is explored in this study by means of 
three research questions. These questions address: 

1. the constitutional frameworks in which churches in the Netherlands function, 

2. a number of limitations on the institutional freedoms of churches, and 

3. the financial support of churches by the government. 

 
Part 1: Constitutional frameworks: from the separation of church and state to the 
state’s neutrality 

The constitutional frameworks in which churches in the Netherlands function are 

described in part 1.  

 

2 Separation of church and state in the Netherlands: historical outline and 

contents 

In Chapter 2, the historical development of the principle of the separation of church 

and state in the Netherlands is considered. The connection between the previously dominant 

(Dutch Reformed) church and the state began to unravel with the Batavian Revolution, when 

the state gave up its authority to interfere with the organisation and governance of some 

churches. The process was accompanied with the recognition of the equality of other 

religious affiliations, important steps in which were the Constitution of the Batavian Republic 

[Bataafse Staatsregeling] of 1798 and the Constitution of 1848. These steps placed the state 

above the churches, which only have a status under private law. The churches did not 

possess any authority under public law anymore. In 1972 financial links that had been set 

down in the Constitution were also broken. This cutting of the ‘silver cord’ arose out of the 

principle of the separation of church and state. The concept ‘kerkgenootschap’ - church 

including its fellowship or community - was also introduced with this revision of the 

constitution, but no definition was given. What is apparent from the various constitutional 

provisions is that the government has a positive attitude towards religion as such. 

 

3 Freedom of religion in article 9 of the European Convention on Human Rights 

Chapter 3 addresses the collective aspect of the right to religious freedom as stated in article 

9 of the European Convention on Human Rights (ECHR). It is discussed in respect of 

Strasbourg case law in particular. The European Court of Human Rights has established a 

number of boundaries with regards to the exercise of this right in various rulings. These 

rulings further elaborate the obligations of states under the Convention with regards to 

religious communities. A religious community has, for example, an independent claim - 

therefore not dependent on any of its members - to the rights and freedoms that are 

guaranteed by the ECHR and the right to freedom of religion in particular. This is also 

accompanied, by extension of article 11 of the ECHR, by the right to freedom to organise 

one’s own community.  
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An important element of the freedom to organise is that the religious community is 

autonomous and can become a legal entity. The religious community must be able to do this 

without the obligation to make use of auxiliary legal entities. The state is obliged to 

safeguard pluralism and tolerance and to achieve that, it must be impartial and neutral and it 

must create the conditions in which various religious communities can co-exist in peace. This 

includes on the one hand the obligation of governments to abstain from interfering in the 

organisation of religious communities and on the other hand, the obligation to intervene if 

religious minorities are hindered by others in the exercise and realisation of their right to 

religious freedom. 

In some circumstances, however, states may limit the right to religious freedom. 

Article 9(2) of the ECHR lists three cumulative main conditions that a limitation of the right to 

religious freedom has to satisfy. The first main condition is that the limitation must be 

provided for by law. This also includes unwritten law as well as legislation of a general 

nature however. It is important that the limitation is sufficiently precise so that the party 

subject to the law can adjust its, his or her behaviour and has sufficient time to do that. The 

second main condition is that the limitation must have a legitimate purpose. The only 

legitimate purposes permitted are listed in article 9(2) of the ECHR. An important point to 

note is that the convention signatories have a certain amount of freedom in deciding such 

purposes. The third main condition is that the limitation is necessary in a democratic society. 

The European Court of Human Rights has developed two sub-conditions for this. Firstly, 

there must be an urgent social necessity: the mere usefulness or desirability of such a 

limitation is insufficient. Exceptions to the freedom to organise religious communities must 

be narrowly construed. Secondly, the limitation must be proportional and sufficiently and 

objectively justified. This requirement is related to the freedom of judgement that the state 

has in respect of the objective. The state must also be able to provide sufficient and 

objective justification for the necessity of the limitation in a democratic society. Sometimes 

there can be a conflict with the fundamental rights of members or officials of a religious 

community. In such situations, the principle is that the standards applicable within the 

religious community are binding; the rights and freedoms of its members and officials are 

subordinate in principle to those of the community. The religious community cannot demand 

loyalty in all circumstances, however. The interests and fundamental rights of the church 

member concerned, such as the rights protected by article 8 of the ECHR, will also be 

considered in a court judgment. 

 

4 Equal treatment of churches 

The permissibility and impermissibility of the equal or unequal treatment of church 

communities under international law is addressed in chapter 4 which focuses on article 14 of 

the ECHR. The European Court of Human Rights applies a number of criteria when deciding 

if there has been a breach of article 14 of the ECHR. A convention state has a certain leeway 

when it comes to setting policy. This means that when deciding whether there has been 

prohibited discrimination, the European Court of Human Rights is restrained in respect of the 

policy pursued by a convention state.  
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Based on the case law discussed in this chapter, it appears that the unequal 

treatment of churches is permitted in principle if there is an objective and reasonable 

justification. The state must be neutral and impartial in the exercise of its regulatory powers, 

however. For example, the state cannot in principle apply a waiting time to one church to 

become a legal entity and not to another. A church must also be able to acquire a legal form 

so that it can defend itself before the law. How the church can become a legal entity is a 

question for the state. The state may attach conditions to becoming a legal entity if those 

conditions are necessary and proportional in respect of the legitimate objective. 

The state must also handle the procedure for recognising a church as a legal entity with 

care. This doesn’t just relate to how long the process takes, for example, but the content. 

The state must be clear about the requirements. The criterion of subsidiarity also plays a 

role: the state must make it clear that the problems it wants to address cannot be solved 

with less drastic measures than the (withholding of) recognition. 

In respect of fiscal measures, a measure must in general be neutral. It must therefore be 

applicable in principle to all religious communities. That some conditions may affect certain 

religious communities in particular may be permissible however. It partially depends on the 

objective of the condition in question, an objective in which the convention state also has a 

great deal freedom in which to apply its judgment. 

5 Freedom of religion in article 6 of the Constitution 

Chapter 5 addresses the national constitutional framework, in which the church also 

has a place, and article 6 of the Constitution in particular. As well as churches, the article 

also addresses other communities in respect of professions of faith or belief in fellowship 

with others, irrespective of whether those communities are legal entities or not. The first 

subsection of article 6 of the Constitution provides for the expression of the freedom of 

religion or belief. This includes behaviour that, by objective standards, gives direct 

expression of a religion or belief. The behaviour must therefore be something that can be 

assessed objectively. Furthermore, a subjective interpretation would be difficult to apply: 

anyone could otherwise interpret the right as they see fit which would mean that it would in 

fact be unlimited. This does not mean, however, that personal views do not play a role: 

based on the principle of interpretative restraint, the opinion of the person who makes a 

claim on this fundamental right still counts even if it is not evident that the behaviour in 

question is not an expression of a religion or belief. In these situations, the person who 

makes a claim under this fundamental right, is given the benefit of the doubt. 

A restriction to the fundamental right as described in the first subsection demands 

legislation. Limitations for specific expressions outside of buildings or private places can be 

established by subordinate legislation. The Public Assemblies Act [Wet openbare 

manifestaties or WOM] offers a formally legislative basis for local government to establish 

restrictions.  

The importance of article 6 of the Constitution seems limited because of the far-reaching 

protection that article 9 of the ECHR and Strasbourg case law offer in respect of the freedom 

of religion and belief. Furthermore, while in my opinion the distinction between expressions 

in, and outside of, buildings and private places referred to in article 6 of the Constitution can 

be explained in a historical context, it currently has less importance given the doctrine of the 

reasonable interpretation of fundamental rights as well as the increasing importance of 
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article 9 of the ECHR. Within a religious community, the fundamental right of a member to 

freedom of religion is limited to the right to joining or leaving that community. A member 

accepts the rules that that religious community has established by virtue of their 

membership. That member is always free to leave whenever he or she wishes. 

6 Separation of church and state in the Netherlands and the neutrality of the 

state in Germany 

 

Chapter 6 addresses the principle of the separation of church and state. This principle 

entails a prohibition and obligation, namely the prohibition on the exercise of institutional 

power of church and state over each other, as well as the obligation of the state to maintain 

a neutral position towards church communities so that those communities are in principle 

treated equally. 

The principle is closely related to opinions about the religious neutrality of the state. 

These express, after all, views about the intervention of the state in the church and the 

intervention of the church in the state. Some of these views in the legal literature are 

described in this chapter. 

Van der Burg points out the freedom in the public domain that the state may or may not 

allow religion and even, in the models of inclusive and compensatory neutrality, how it may 

support religious denominations. He considers inclusive neutrality the best model for the 

situation in the Netherlands: religion gains access to the public domain and the government 

can support religious denominations financially on the principle of proportionality. 

Vermeulen outlines five church-state models. He characterises the church-state model in the 

Netherlands as pluralistic co-operation, thereby placing the emphasis on the collaboration 

between the various church communities and the state. Religion is allowed every freedom in 

the public domain. The government treats the various denominations the same. 

Van Bijsterveld states that the principle is the result of a historical development. In this 

sense, the final point has not yet been reached and that the relationship between church and 

state is not immovable. Developments continue and so the principle does not dominate every 

terrain on which the government has to deal with the church anymore. Church communities 

therefore have to be treated more like social organisations which, just like non-religious 

communities, participate in society and maintain contact with, for example, the government. 

 

The three views above do not contradict each other but illustrate different aspects of 

the religious neutrality of the state. It is clear that religion and religious denominations are 

allowed to occupy a place in the public domain but that freedom is nevertheless under 

pressure. The freedom also includes the ability to receive support from the government. 

The principle therefore says something about the position of the state in respect of religion. 

It also means in the Dutch situation that the state does not identify with any one particular 

denomination. The state does, however, have a positive attitude towards religious 

organisations in principle as long as they also contribute to the objectives of government 

policy. In this respect, religious organisations are no different than other agents in civil 

society like political or cultural organisations. It is why it is possible to grant church 
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communities funding, or a non-profit status for fiscal purposes, albeit under the conditions 

arising out of the principle of the separation of church and state. Vermeulen calls this 

pluralistic co-operation; Van der Burg, inclusive neutrality. 

 

The situation in Germany is also considered. An important aspect in the relationship 

between church and state there, is the Stufenparität, a staggered degree of equality. This 

distinction is generally not as hard in the Netherlands, although in practice, churches are 

treated differently, despite the maxim of equality. Such differences in the treatment of 

churches can be objectively justified; the categorization of different sorts of faith community 

can also be useful in clarifying issues in this area in the Netherlands. There can also be good 

grounds in my opinion to justify treating churches differently in the Netherlands. These 

might be objectively measurable details and activities like the number of members and 

socially beneficial activities like welfare work that churches organise. 

Part 2: Restrictions on institutional freedom 

 The second part addresses a number of restrictions in specific regulations on the 

institutional freedom of churches. These include the requirement that churches register 

themselves and the question whether they can be dissolved, but also the effect of 

employment law and the principle of equality in internal relationships within church 

communities.  

7 Restrictions on the institutional freedom of churches 

Chapter 7 addresses the relationship on the one hand between the fundamental right 

to equal treatment and the prohibition of discrimination as set out in article 1 of the 

Constitution and as elaborated in the Equal Treatment Act [Algemene wet gelijke 

behandeling or AWGB], and on the other hand, the fundamental right to freedom of religion 

insofar as it relates to churches. The focus in this chapter is on article 3 of the Equal 

Treatment Act, precisely because this article is very important for churches.  

After a discussion of the creation and structure of the Equal Treatment Act, the Framework 

Directive is addressed. The European Commission found the Netherlands in breach of this 

directive because it had not been implemented properly. It concerned in particular the ‘sole 

grounds formulation’ and the degree of freedom that organisations have in respect of their 

policy towards staff on religious grounds. This led to different reactions and 

recommendations in the Netherlands, from, in particular, the Council of State [Raad van 

State] and the Equality Commission [Commissie gelijke behandeling of CGB]. Steps are then 

described that led to the abolition of the sole grounds formulation. Articles 5 and 7 of the 

Equal Treatment Act were amended so that the construction was replaced by criteria, 

derived from article 4 of the Framework Directive, which have to be fulfilled if an 

organisation with a philosophical, political or religious basis wishes to make a distinction in its 

policies on staff, clients or membership. The consequences for the balance of fundamental 

rights are also considered, in particular, the relationship between the principle of equality 

and the fundamental right to freedom of religion. 

  

The Equality Commission has interpreted article 3 of the Equal Treatment Act in more detail 
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in a number of important judgements, in particular in respect of two key questions, when an 

organisation can be regarded as a legal entity in the sense of article 2(2) of the Civil Code or 

an association with a spiritual basis, and when there are legal relationships within or outside 

of this category of legal entity. These judgements are also provided with commentary, which 

describes, among other things, that the Equality Commission applies a limited interpretation 

to article 3 of the Equal Treatment Act so that religious organisations have less freedom in 

society to maintain their basic principles. The chapter concludes by addressing the 

consequences of this interpretation for clerical office. 

8 The church, its independent parts and bodies 

Chapter 8 focuses on the church as a legal entity. An important question is what a 

church [church fellowship, community or congregation, etc.] is. There have been various 

attempts to define the concept. Duynstee’s definition is considered first. This definition is the 

stock onto which later definitions have been grafted. Duynstee seems to have made a 

theological choice in his characterisation of the church as an association of people. The 

literature since has mostly chosen, in my opinion, correctly, to use the term ‘organisation’. 

Duynstee also formulates an objective and a basis in his definition. One may ask oneself if 

this isn’t superfluous and belongs sooner on the terrain of the theology and the believers 

concerned. The legal expert may perhaps limit his or herself to the description of the actual 

organisation and activities of the church. The search for a definition may be less useful. 

Legal experts may restrict themselves to the description of a number of characteristics.  

In my opinion, a legal entity has to be found that offers religious and philosophical 

communities an equal degree of protection and freedom in how they organise themselves 

precisely because of the equality of religion and philosophy in both article 6 of the 

Constitution and article 9 of the ECHR. A change in the law would be necessary however. 

The concept ‘church’ could then be replaced by, for example, the concept ‘religious 

institution’. 

The independent part is then described. Three categories of criteria can be distilled 

from the law, literature and case law for this. The first category concerns criteria which can 

be used to ascertain whether the entity in question is a part of a church despite being an 

independent part; the second category concerns the criteria for determining the legal entity; 

and the third category concerns the criteria for answering the question of whether the part is 

a part of the church. In this respect, the question is important whether the field of activity of 

the independent part is limited to that which is related to the service of worship or whether it 

can be interpreted in a wider sense so that, for instance, education or care for the elderly 

are included. In my opinion, a broad interpretation is appropriate. This avoids the court or 

government bodies having to involve themselves in the interpretation of doctrine and how 

the church understands itself.  

Bodies in the sense of article 2:2 of the Civil Code are subsequently addressed. The 

introduction of the statutory legal form ‘bodies in which churches are united’ concerns in 

particular the codification of case law in respect of churches of a Reformed character. A 

characteristic of the body is that a participating church can leave the body. This does not 

mean that there is a loose association: a body consists of churches that are closely related to 

each other under ecclesiastical law and present themselves in that body as one organic unit. 
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The trio of independent part, church and body are sources of discussion in my 

opinion. It is evidence of certain theological assumptions and limits the organisational 

structure of faith communities so that discussion can arise about whether a body can itself 

establish an independent part or body and whether in turn an independent part of a church 

can establish another independent part.  

The reasoning of article 2:2 of the Civil Code is that faith communities and their 

relationships are legal entities if the latter satisfy the criteria applied in literature and case 

law. This emphasizes the desirability, in my opinion, of the replacement of this trio with the 

concept ‘religious institution’.  

9 Clerical office 

Chapter 9 considers the legal position of people who serve in a clerical office who are 
paid for their work.  

First, the separation of church and state is considered in respect of employment law. 

In respect of those who serve in a clerical office, how far can churches go in applying rules 

that deviate from secular employment law? And vice versa: how far can the government go 

in setting rules which limit the autonomy of churches in, for example, the area of 

employment and social law? The chapter then concentrates on the legal position of clerical 

officeholders and its assessment by a civil court. Partly depending on whether an 

ecclesiastical legal procedure is covered by sufficient safeguards and the clerical officeholder 

is subject to them, the ecclesiastical legal regulations and the related decision-making 

related to them can be tested by a civil court. This does not prevent someone who serves in 

a clerical office from seeking compensation from a civil court, however, but ecclesiastical 

relationships will be significant when deciding such a claim.  

The chapter then addresses the question of the classification of the commitment 

between the clerical officeholder and the faith community to which he or she is attached. 

The conditions under which this commitment falls is considered: as an employment contract 

in the sense of Book 7.10 of the Civil Code, as purely a commitment under ecclesiastical law, 

as a unique (sui generis) commitment or as a double legal relationship, namely a contract of 

employment as well as a commitment of its own kind. Finally, attention is paid to the 

position of the clerical officeholder in respect of social security. Irrespective of the 

classification of the commitment of the paid clerical officeholder under civil law, it must be 

possible to regard these commitments as notional or other employment for the purposes of 

the law on social security. This would allow even small churches to offer a sufficient level of 

social security to their clerical officeholders who are not employees.  

10 Permissibility of the registration of churches 

Chapter 10 addresses whether the registration of churches is permissible in the light 
of the right to freedom of religion.  
 

First is described that the requirement for faith communities to register is not in itself 

in conflict with international or national law. However, the legal consequences of registration 

may well be in conflict with international and national law. Where the government acts as a 

neutral organiser of social legal matters, registration of churches is permissible in my 
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opinion. The government may also demand from churches that they even register details of 

their name, address and representatives with the aim of providing legal certainty and to 

protect other parties with legal rights. Such a form of registration leaves the churches’ 

freedom to organise and manage themselves intact. 

A reasonable interpretation of the right to freedom of religion means, in my opinion, that 

churches cannot evade registration in its current form. The registration is after all partly 

intended to create certainty in legal matters and not to restrict religious freedom. 

Registration is therefore in principle permissible as long as international and national 

restrictive criteria are observed. 

The chapter then addresses the introduction of compulsory registration for churches 

with the Commercial Registers Act [Handelsregisterwet] which came into force in 2008. 

It is described in the chapter how the original bill took little account of the special 

position of churches and proposed a more extensive form of registration. This was 

substantially amended during the parliamentary treatment of the bill. Compulsory 

registration for churches was finally elaborated in the Commercial Registers Decree 

[Handelsbesluit]. This established the basic principle that only the name and address of 

churches at the highest incorporated level of legal entity have to be registered. In the 

absence of such an umbrella organisation, the church in itself is sufficient.  

This chapter also contains a number of critical comments on this form of registration. 

They arise in particular out of the circumstances that compulsory registration has not been 

elaborated in legislation. This is, in my opinion, a missed opportunity. 

A preferably voluntary option of registering more extensive details of churches could 

have contributed to facilitating legal matters. It is conceivable that a facility for ecclesiastical 

representation could be included in the commercial registers. People could also be registered 

who have the authority to represent the church. This would not have to be an obligatory 

form of registration; the registration of such details could be optional.  

11 Dissolution of churches: options and limitations 

Chapter 11 first describes how churches can be dissolved. Whether churches can 

decide to dissolve themselves is addressed as is whether a church can be dissolved because 

of bankruptcy.  

The chapter then addresses whether the government can dissolve a church via the 

court. The fact that this is in principle possible is discussed: the Constitution and the ECHR 

do not pose any obstacle. In principle, the legislator has the authority to establish a means 

of dissolution as long as it satisfies the requirements of the Constitution and the ECHR. The 

chapter does however state that that means to dissolve a church is currently lacking. Current 

legislation is not adequate in my opinion because an analogical application of article 2:20 of 

the Civil Code does not appear to be possible.  

Various solutions to this problem are conceivable however. A special dissolution 

procedure could be applied that is specific for churches.  
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A court would have to order the dissolution of a church and it would, in my opinion, 

only be able to do that by applying comparable criteria as when disbanding a political 

association, for example. If there was any doubt, the court would have to reject any 

application for dissolution.  

In my view, articles 2:2(2) and 2:20 of the Civil Code should be amended to create a legal 

basis for the dissolution of a specific church. 

 
Part 3: Financial support 

The financial support of churches by the government, by means of, for example, 

subsidies and tax advantages, is treated in the third part. 

12 Subsidy for churches  

Chapter 12 focuses on the granting of subsidies to churches.  
 

The general framework in which churches can be subsidised or not is considered first. 

There is a description of the fact that subsidy to churches can be reconciled with the current 

model of the separation of church and state in the country. A distinction by the government 

between institutions of a philosophical or religious nature and other legal entities is not 

permitted. It is also important that no distinction is made between different churches unless 

that distinction can be justified objectively. It is true that churches are generally eligible for 

subsidy but it is also possible that the activities of some churches will not be eligible because 

they are aimed at religious education.  

The literature makes it clear that the administrative body is itself obliged to maintain 

the general principles of good governance when imposing conditions for receiving subsidy. 

The administrative body must abide by a number of procedural requirements described in 

article 4:39 of the General Administrative Law Act [Algemene wet bestuursrecht] if it wants 

to set conditions for the receiver of subsidy that are not connected with objectives. 

The chapter also addresses the limits to conditions on subsidies to churches, seeking 

a general framework in order to address an area of tension. Parallels are drawn with 

contracts that limit fundamental rights, the German model of subsidising churches and the 

funding of political parties in the Netherlands. In Germany, churches and other organisations 

with a particular identity or tradition are exempted from requirements with respect to the 

structure and organisation of, for example, other subsidised institutions. Participation 

legislation is in principle not applicable, for instance. Churches are told for what objectives 

they can spend the subsidies however.  

Conditions attached to objectives are in principle permissible insofar as they are 

obligations aimed at achieving those objectives and ensuring legitimacy. Conditions attached 

to objectives that extend further, that assert control, are only permissible if churches have 

the freedom to satisfy such conditions in a way determined by themselves. Conditions 

attached to objectives must always be necessary  in order to promote the interests that the 

granting of subsidy is intended to achieve. Conditions that are not attached to objectives are 

not permitted in relation to churches in principle although article 4:39 of the General 

Administrative Law Act does allow space for them. 
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With regard to the way the intended objectives are achieved, it must, in my opinion, 

be left to the church itself. It is therefore conceivable that if there is a subsidy condition that 

there must be staff participation in decision-making, for example, the church can draw up a 

participation scheme that corresponds with its own constitution. In this way, the 

fundamental right of freedom of organisation and governance of the church, arising out of 

the freedom of religion, is respected while the subsidy provider’s objective of strengthening 

participation is also respected. A church then has the freedom to achieve the objectives 

subject to subsidy conditions in a way that is easiest for it. 

 

13 Funding of education and training for clerical office or other spiritual position 

Chapter 13 focuses on the funding of education and training for clerical office. In the 

past, only the Dutch Reformed Church received funding for this but other denominations 

began to receive funding later as well. They were added to the list of churches which 

received funding for education and training for clerical office. Whether the separation of 

church and state means that the government gradually undoes the financial ties and thus 

reduces the privileged position of one or more churches in this case, has hardly been 

addressed. Whether the principle of the equal treatment of churches means that other new 

or not yet subsidised churches could be eligible for funding has similarly been ignored. Clear 

criteria which an education or training for clerical office must satisfy in order to be eligible for 

funding are lacking as a consequence.  

There was consideration of the consequences for the funding of education or training 

for clerical office when the relevant provisions of the old University Education Act [Wet op 

het wetenschappelijk onderwijs] were amended. The government wanted to make the 

treatment of the various churches equal and to introduce an adequate funding system. It 

was in that context that the Dutch Reformed Church was gradually removed from its special 

position. When the Higher Education and Research Act [Wet op het hoger onderwijs en 

wetenschappelijk onderzoek] was introduced, however, there was hardly any consideration 

of whether the government should subsidise ecclesiastical education. 

A clear policy on this therefore deserves to be formulated in my view. The basic 

principle should be that the funding of ecclesiastical education or training is possible. 

Ecclesiastical training and education generally lead, after all, to a socially useful profession 

and the government usually funds that. Besides, the government already subsidises various 

forms of ecclesiastical education and training. 

 

Since the turn of the last century, the government has approached the funding of 

education and training for clerical office from another perspective, partly as a consequence 

of the debate about integration that has flared up. The focus was partly on the possibility of 

starting training and education for imams and, to a lesser degree, pandits, in the 

Netherlands. The main reason for this was the desire to promote the integration of ethnic 

minorities in Dutch society. The government later justified the funding of education and 

training for a clerical office like that of an imam with the argument that there is a need for a 

tertiary educated Islamic executive that can also bridge the gap between Islam and Dutch 

culture. The emphasis is not so much on education and training to hold a clerical office that 

is allied to a faith community anymore. 
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It is remarkable that the courses concerned are offered by institutions of higher education 

without any explicit recognition by, or responsibility of, the Islamic faith communities. 

 In 2010 the State Secretary made an attempt to divide ecclesiastical education and training 
into categories that would or would not be eligible for funding. However, the granting of 
subsidy was placed entirely in the hands of the Minister of Education and is subject to 
various arbitrary criteria. 

I can imagine that a system is being worked on in which a category of churches will 

or will not be eligible for funding or only to a limited degree. The distinctions would have to 

be objectively justifiable in that case. The government could apply a number of simple, 

objective criteria. A comparison with the funding of political parties, where, after all, the 

exercise of fundamental rights is also a priority, can be helpful. 

 

A church would then have to satisfy a number of cumulative criteria. The amount of 

the subsidy could partly be dependent on the number of people who belong to the church, 

for instance, and the number of students who pursue the course. 

With regard to the means of checking whether the conditions are satisfied, the government 

could not do better in my opinion than to apply a system where checks are made as to 

whether public money is spent legitimately while preserving the church’s freedom of 

organisation. 

 

These conditions must be set down in legislation. This would offer legal certainty to 

the various faith communities who might consider an application for subsidy. The minister 

would then be able to decide on these applications based on criteria set down in law.  

 
14 Fiscal support of churches 
 

Chapter 14 addresses the support of churches by means of tax advantages.  
 

The current regulation of non-profit organisations for public benefit [algemeen nut 

beogende instellingen or ANBIs] is addressed first. An organisation which wants to acquire 

this status first has to satisfy a series of conditions. 

These conditions apply to things like the organisational structure of the institution, its 

governance and administration, payment of trustees and the requirement to account to the 

Tax and Customs Administration. These rules also apply to churches which want to obtain 

the status of non-profit organisation for public benefit.   

The agreement is also addressed that a number of churches have entered into with 

the Tax and Customs Administration whereby they are then subject a less stringent regime. 

What the fiscal legislator means by non-profit organisation for public benefit is then 

considered and in particular, why churches are considered to be of public benefit. This 

partially elaborates on chapter 6 in which the position of the government in respect of 

religion was addressed and its neutrality with regards to the various faith communities. An 

important question in this consideration is whether churches are intrinsically of public 

benefit. Religion has now been adopted in law as a non-profit organisation of public benefit 

under article 5b of the State Taxes Act [Algemene wet inzake rijksbelastingen] which seems 

to have settled the matter for the time being. 
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The chapter then goes into what is called the ‘actual work’ of non-profit organisations for 

public benefit, more specifically, the case law on churches that wish to be recognised as non-

profit organisations for public benefit. Based on the case law concerning the Church of 

Scientology, it would appear that ninety percent or more of the actual work must contribute 

to public benefit. Those activities do not contribute to public benefit if the church creates a 

surplus for itself by carrying out those activities in return for payment at commercial rates. 

 

Also considered is the exemption from property tax linked to the use of property for 

public worship and contemplative meetings of a philosophical nature, also known as the 

service of worship exemption [eredienstvrijstelling]. The conditions for this exemption, such 

as the condition that such worship is public, is discussed in relation to case law. 

The conclusion at the end of this chapter is that this privileged fiscal treatment of 

churches can be reconciled in principle with the separation of church and state as that is 

expressed in the Netherlands.  

The new non-profit organisation for public benefit scheme introduced in 2008 may, 

however, present a threat to the organisational freedom of churches. The increasingly 

stricter non-profit organisation for public benefit scheme forces churches to adapt their 

organisation to the scheme’s requirements.  

In my view, an alternative must be found where more justice is done to the meaning 

of the principle of the separation of church and state as expressed in the Netherlands. Such 

an alternative following the example of Germany could consist of a form of ‘Tendenzschutz’. 

The non-profit organisation for public benefit scheme would then have to be adapted in the 

sense that it provides for a less stringent regime of exemption provisions for institutions that 

are pre-eminently fit as mediums for certain fundamental rights, such as political 

organisations, broadcast associations and churches.  

The special position of these institutions in which fundamental rights such as the freedom of 

religion, association and expression are in the foreground, would then be better protected. 

The non-profit organisation of public benefit scheme conditions applicable to these 

institutions would then have to be the result of an explicit consideration by the government 

of honouring fundamental rights of those institutions on the one hand and the necessity of 

effectively ensuring that the non-profit organisation for public benefit scheme rules are 

observed.  

15 Conclusions and recommendations 

Chapter 15 closes with a number of conclusions and recommendations.  

The Dutch model of the separation of church and state has a historical foundation. It 

means that churches and the state have no institutional authority in each other’s internal 

affairs. They do not, however, stand with their backs to each other: the state may well be 

neutral in respect of religious communities but that means that it treats religious 

communities equally unless there are objectively justifiable grounds to do otherwise. The 
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attitude of the state towards religion is generally positive, which is demonstrated by the fact 

that churches can be eligible for fiscal benefits if they satisfy a series of conditions.  

Within the Dutch legislation on legal entities, the church is the most appropriate legal 

form for faith communities. In the form of a church, faith communities have a great deal of 

freedom to structure their organisation and governance as they see fit and to establish, for 

example, unique legal entities. This freedom is not unlimited, however: the legislator can 

restrict it. Such restrictions must satisfy the requirements demanded by the ECHR, the 

Constitution and other legislation, however. Churches are also confronted with obstacles in 

their role as social organisations. These obstacles can lie in, for example, a restriction on 

earning rent if the church wants to act in accordance with its own religious standards. That 

restriction arises out of the legislation on equality. Another obstacle is that paid clerical 

officeholders cannot make use of the system of social security if, for example, a church 

cannot enter into an employment contract for reasons of principle. Churches are also 

hindered in their operation in respect of the registration of details in the commercial 

registers. 

It would be advisable for the government to develop a series of objective criteria with 

which they can assess whether churches or their education or training for clerical office are 

eligible for funding. The government should also weigh interests and fundamental rights 

against each other so that justice is done to the organisational freedom and autonomy of 

churches but also the obligation to account for subsidies that are granted. 
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Bijlagen  
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Bijlage I: artikel XIII Unie van Utrecht 1579 

 

 

Ende soeveel tpoinct van der religie aengaet, sullen hem die van Hollant ende Zelant draegen 

naer haerluyden goetduncken ende dandre provincien van dese Unie sullen hem moegen 

reguleren naer inhoudt van de religionsvrede, by den eerstshertoge Mathias, gouverneur ende 

cappiteyn generael van dese landen, met die van sinen Rayde by advis van de Generael Staten 

alrede geconcipieert, ofte daerinne generalick oft particulierlick alsulcke ordre stellen als si tot 

rust ende welvaert van de provincien, steden ende particulier leden van dyen ende conservatie 

van een ygelick, gheestelick ende weerlick, sijn goet ende gerechtigcheyt doennelick vynden 

sullen, sonder dat hem hierinne by enyge andere provincien enich hynder ofte belet gedaen sal 

moegen worden, mits 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. 
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Bijlage II: relevante bepalingen Staatsregeling 1798 

 

 

Artikel 8 

De eerbiedige erkentenis van een albestuurend opperwezen versterkt de banden der 

maatschappy en blyft iederen burger ten duursten aanbevolen. 

 

Artikel 19  

Elk burger heeft vryheid, om god te dienen naar de overtuiging van zyn hart. De maatschappy 

verleent ten dezen opzigte aan allen gelyke zekerheid en bescherming, mids de openbaare 

orde door de wet gevestigd, door hunnen uiterlyken eerdienst nimmer gestoord worde.  

 

Artikel 20 

Geene burgerlyke voordeelen of nadeelen zyn aan de belydenis van eenig kerklyk leerstelsel 

gehegt.  

 

Artikel 21 

Elk kerkgenootschap zorgt voor het onderhoud van zynen eerdienst, deszelfs bedienaaren en 

gestigten.  

 

Artikel 22 

De gemeenschaplyke godsdienstoefening word verrigt binnen de daartoe bestemde gebouwen 

en wel met ontsloten deuren.  

 

Artikel 23 

Niemand zal met eenig ordeskleed of teeken of van een kerklyk genootschap buiten zyn 

kerkgebouw verschynen.  

 

Additionele artikelen 

 

Artikel 1 

De Gemeenten der voormaals Heerschende Kerk blijven, geduurende de eerstkomende drie 

Jaaren na de aanneming der Staatsregeling, de gewoone Tractamenten van derzelver 

Leeraaren en Hoogleeraaren, bij wijze van Pensioen, uit ´s Lands Kas, genieten, ten einde 

dezelven, in dien tusschentijd, de nodige schikkingen maaken tot derzelver verdere 

besoldiging. 

 

Artikel 2 

Ook tot zoo lang, word aan dezelve Gemeenten het zoogenoemde Kindergeld voor derzelver 

Leeraaren toegewezen. 

 

Artikel 3 

Alle Leeraars, Hoogleeraars en derzelver Weduwen, op 1 Januarij 1798, gepensioneerd 

geweest zijnde, blijven de hun toegelegde Pensioenen, geduurende hun leven, genieten, mids 
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zij aan het Bewind ter Plaatse, alwaar zij woonen, doen blijken, geene zeshonderd Guldens 

jaarlijksch inkomen te hebben buiten het gemelde Pensioen, en bewijzen toonen van hunne 

verknogtheid aan de tegenwoordige orde van zaken. 

 

Artikel 4 

Alle Geestlijke Goederen en Fondsen, waaruit te vooren de Tractamenten, of Pensioenen, van 

Leeraaren of Hoogleeraaren der voormaals Heerschende Kerk, betaald werden, worden 

Nationaal verklaard, om daaruit, eerstlijk, de nog blijvende Tractamenten en Pensioenen te 

voldoen, en, daarna, tot een vast Fonds te worden aangelegd voor de Nationaale Opvoeding, 

en ter bezorginge der Behoeftigen; blijvende nogthands onverlet de aanspraak welke eenig 

Lichaam of Gemeente daarop mogt maaken, en, met de noodige bewijzen voorzien, aan het 

Vertegenwoordigend Lichaam ter beslissinge zal moeten inleveren. 

 

Artikel 5 

Alle andere Kerklijke Goederen, door vrijwillige gift, erfmaaking, inzameling of aankoop bij 

eenig Kerkgenootschap verkregen, worden als het Wettig eigendom der Bezitteren erkend, en, 

als zoodanigen, aan hun verzekerd. 

 

Artikel 6 

Alle Kerk-Gebouwen en Pastorij-Huisen der voormaals Heerschende Kerk, voor zoo verr´ zij, 

door aanbouw uit de afzonderlijke Kas der Gemeente, geene bijzondere en wettige 

eigendommen zijn, worden overgelaten aan de beschikking van ieder Plaatslijk Bewind, om 

deswege tusschen alle Kerkgenootschappen eenig vergelijk te treffen, en wel binnen de 

eerstkomende zes Maanden na de aanneming der Staatsregeling. 

De grondslag van dit vergelijk is, in iedere Plaats, het grootst aantal van Leden der 

onderscheiden Kerklijke Genootschappen, hetgeen alzoo de relative meerderheid van Zielen 

zal uitmaaken. Hetzelve zal de vóórkeus hebben omtrend de naasting eener Plaatslijke Kerk 

en Pastorij, onder bepaaling echter, na gedaane begrooting van de waarde dier Gebouwen, van 

eene maatige uitkeering, hetzij in eens, of bij termijnen, aan de andere Kerk-Gemeenten, naar 

evenredigheid van derzelver Leden, welke allen, door deze bepaaling, worden gehouden, voor 

altijd afstand gedaan te hebben van de gemeene aanspraak. De alzoo genaaste Kerken en 

Pastorijen blijven, ten allen tijde, onder de bezitting, beheering, en het speciaal onderhoud 

dier Kerk-Gemeenten, aan welke dezelven, volgends het hier voorgaand onderling Contract, 

zijn toegewezen. De geschillen, over dit een en ander ontstaande, worden ten spoedigsten 

beslist door het Vertegenwoordigend Lichaam. 

De Torens, aan de Kerkgebouwen gehegt, benevens de Klokken, met derzelver huisingen, 

worden verklaard, eigendommen te zijn en te blijven der Burgerlijke Gemeenten, staande ten 

allen tijde onder derzelver beheering en onderhoud. 
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Bijlage III: relevante bepalingen Staatsregeling 1801 

 

 

Artikel 11 

Alle Kerkgenootschappen, welke ter bevordering van deugd en goede zeden een Hoogst 

Wezen eerbiedigen en hulde doen, genieten eene gelyke bescherming der Wetten. Ieder 

Kerkgenootschap belydt zyne gevoelens openlyk, en vergunt aan een iegelyk den vryen 

toegang tot zyne Bijëenkomsten. 

 

Artikel 12 

Elk hoofd eens Huisgezins, en op zich zelf staand Persoon van beiderlei Kunne mits den 

ouderdom van veertien jaar bereikt hebbende, doet zich inschryven by een of ander 

Kerkgenootschap, hetwelk vrywillig kan verlaten worden, om tot een ander over te gaan. 

Voor ieder Kerkgenootschap wordt van de alzo ingeschreven Leden tot onderhoud van 

deszelfs Dienaren en Eigendommen, eene Jaarlyksche gift gevorderd, niet te boven gaande 

eene zekere bepaalde Som, achtereenvolgens het gene aangaande dit een en ander nader by de 

Wet zal worden vastgesteld. 

 

Artikel 13 

Ieder Kerkgenootschap blyft onherroepelyk in het bezit van hetgeen met den aanvang dezer 

Eeuw door hetzelve wierd bezeten. 

 

Artikel 14 

Geene uitsluitende Burgerlyke voorrechten zyn aan eenige Godsdienstige Geloofbelydenis 

verbonden. De Hoogleeraren, Leeraren, en Kerkelyke Bedienden der voormaals bevoorrechte 

Kerk blyven, zoo verre die by de aanneming dezer Staatsregeling in dienst zyn gesteld, en uit 

eenige Politieke Kassen worden gesalarieerd of gepensioneerd, hunne Tractementen of 

Pensioenen genieten tot dat het bepaalde by Art. 12 in werking zal zyn gebragt. 

 

Aanhangsel nr. 1 

Dat met de woorden van het 12 Art. achtervolgens het gene aangaande dit een en ander by de 

Wet nader zal worden vastgesteld, niets anders of meerder wordt bedoeld, dan dat by eene 

Wet zal worden vastgesteld de hoeveelheid der Contributie voor de Leden van elk 

Kerkgenootschap, het welk buiten staat zal zyn om buiten dien voor zyn bestaan te zorgen; 

mitsgaders dat de Wet zal bepalen de wyze, waarop de Contributie in ieder Kerkgenootschap 

onder de respective Gemeenten zal worden verdeeld, en geenszins dat de Wet zich verder met 

de Godsdienstige schikkingen en inrichtingen van elk Kerkgenootschap zoude bemoeyen. 

 

 

  

http://www.denederlandsegrondwet.nl/9353000/1/j9vvihlf299q0sr/vi4ofzcvq3lm
http://www.denederlandsegrondwet.nl/9353000/1/j9vvihlf299q0sr/vi4ofzcvq3lm
http://www.denederlandsegrondwet.nl/9353000/1/j9vvihlf299q0sr/vi4zdf03y5zz
http://www.denederlandsegrondwet.nl/9353000/1/j9vvihlf299q0sr/vi4zdf03y5zz
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Bijlage IV: artikel 4 en 51 Staatsregeling 1805 

 

 

Artikel 4 

Er bestaat geene heerschende Kerk. Het Gouvernement verleent gelijke bescherming aan alle 

Kerkgenootschappen, binnen dit Gemeenebest bestaande. Het handhaaft dezelve bij de 

ongestoorde uitoefening van hunne kerkelijke Instellingen, geschikt ter verbreiding van 

Godsdienstige beginselen en goede zeden, mitsgaders tot handhaving der goede orde. Het 

neemt de nodige maatregelen, welke de bijzondere omstandigheden van deze 

Kerkgenootschappen, met betrekking tot de openbare rust en algemeene welvaart vereischen. 

 

Artikel 51 

De Raadpensionaris zorgt voor de veiligheid en de waardigheid van den Staat, voor de 

ongestoorde administratie der Justitie, en voor de handhaving en uitvoering der Wetten, en is 

belast met de Hooge Politie in de geheele Republiek, zoo wel in burgerlijke als kerkelijke 

Zaken. 
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Bijlage V: artikel 6 Staatsregeling 1806 

 

 

Artikel 6 

De Koning en de Wet verleenen gelijke bescherming aan alle de Godsdiensten, welke in den 

Staat worden uitgeoefend; door hun gezag wordt bepaald al hetgeen noodzakelijk geoordeeld 

wordt, betreffende de Organisatie, de Bescherming, en de uitoefening van alle Eerediensten. 

Alle uitoefening van Godsdienst, wordt binnen de Muren der Kerken van alle de verschillende 

gezindheden bepaald. 
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Bijlage VI: relevante bepalingen Grondwet 1814 

 

 

Artikel 133 

De Christelijke Hervormde Godsdienst is die van den Souvereinen Vorst. 

 

Artikel 134 

Aan alle bestaande Godsdiensten wordt gelijke bescherming verleend; de belijders van 

dezelve genieten dezelfde burgerlijke voorregten en hebben gelijke aanspraak op het 

bekleeden, van waardigheden, ambten en bedieningen.  

 

Artikel 136 

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 en kerkelijke goederen of eenige 

plaatselijke inkomsten, zijn betaald geworden. 

 

Artikel 137 

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. 

 

Artikel 139 

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. 

 

Artikel 140 

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. 

 

Artikel 141 

Als eene zaak van hoog belang wordt ook het armbestuur en de opvoeding der armkinderen 

der aanhoudende zorg der Regering aanbevolen. De Souvereine Vorst doet insgelijks van de 

inrigtingen dienaangaande jaarlijks een uitvoerig verslag aan de Staten Generaal geven. 
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Bijlage VII: relevante bepalingen Grondwet 1815 

 

 

Artikel 1 

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. 

Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op 

welke grond dan ook, is niet toegestaan. 

 

Artikel 6 

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 ter zake 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 135 

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 toebrengen.  

 

Artikel 136 

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 en kerkelijke goederen of eenige 

plaatselijke inkomsten, zijn betaald geworden.  

 

Artikel 137 

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.  

 

Artikel 138 

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.  

 

Artikel 139 

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.  
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Artikel 140 

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.  

 

Artikel 141 

Als eene zaak van hoog belang wordt ook het armbestuur en de opvoeding der armkinderen 

der aanhoudende zorg der Regering aanbevolen. De Souvereine Vorst doet insgelijks van de 

inrigtingen dienaangaande jaarlijks een uitvoerig verslag aan de Staten Generaal geven.  

 

Artikel 190 

De volkomen vrijheid van godsdienstige begrippen wordt aan elk gewaarborgd.  

 

Artikel 191 

Aan alle godsdienstige gezindheden in het Koningrijk bestaande, wordt gelijke bescherming 

verleend.  

 

Artikel 192 

De belijders der onderscheiden godsdiensten genieten allen dezelfde burgerlijke en politieke 

voorregten, en hebben gelijke aanspraak op het bekleeden van waardigheden, ambten en 

bedieningen.  

 

Artikel 193 

Geene openbare oefening van Godsdienst kan worden belemmerd, dan in gevalle dezelve de 

openbare orde of veiligheid zoude kunnen storen.  

 

Artikel 194 

De traktementen, pensioenen en andere inkomsten, van welken aard ook, thans door de 

onderscheidene godsdienstige gezindheden of derzelver leeraars genoten wordende, blijven 

aan dezelve gezindheden verzekerd. 

Aan de leeraars, welke tot nog toe uit ’s Lands kas geen, of een niet toereikend traktement 

genieten, kan een traktement toegelegd, of het bestaande vermeerderd worden.  

 

Artikel 195 

De Koning zorgt dat de toegestane penningen die voor de openbare Godsdienst uit ’s Lands 

kas worden betaald, tot geene andere einden besteed worden, dan waartoe dezelven bestemd 

zijn.  

 

Artikel 196 

De Koning zorgt dat geene 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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Bijlage VIII: relevante bepalingen Grondwet 1848 

 

 

Artikel 164 

Ieder belijdt zijne godsdienstige meeningen met volkomen vrijheid, behoudens de 

bescherming der maatschappij en harer leden tegen de overtreding der strafwet. 

 

Artikel 165 

Aan alle kerkgenootschappen in het Rijk wordt gelijke bescherming verleend. 

 

Artikel 166 

De belijders der onderscheidene godsdiensten genieten allen dezelfde burgerlijke en 

burgerschapsregten, en hebben gelijke aanspraak op het bekleeden van waardigheden, ambten 

en bedieningen. 

 

Artikel 167 

1. Alle openbare godsdienstoefening binnen gebouwen en besloten plaatsen wordt toegelaten, 

behoudens de noodige maatregelen ter verzekering der openbare orde en rust.  

2. Onder dezelfde bepaling blijft de openbare godsdienstoeffening buiten de gebouwen en 

besloten plaatsen geoorloofd, waar zij thans naar de wetten en reglementen is toegelaten. 

 

Artikel 168 

De traktementen, pensioenen en andere inkomsten, van welken aard ook, thans door de 

onderscheidene godsdienstige gezindheden of derzelver leeraars genoten wordende, blijven 

aan dezelve gezindheden verzekerd. 

Aan de leeraars, welke tot nog toe uit ’s Lands kas geen, of een niet toereikend traktement 

genieten, kan een traktement toegelegd, of het bestaande vermeerderd worden. 

 

Artikel 169 

De Koning waakt, dat alle kerkgenootschappen zich houden binnen de palen van 

gehoorzaamheid aan de wetten van den Staat. 

 

Artikel 170 

De tusschenkomst der Regering wordt niet vereischt bij de briefwisseling met de hoofden der 

onderscheidene kerkgenootschappen, noch, behoudens verantwoordelijkheid volgens de wet, 

bij de afkondiging van kerkelijke voorschriften. 
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Bijlage IX: additioneel artikel X Grondwet 1972 

 

 

Overgangsbepaling inzake traktementen, pensioenen en adere inkomsten van Godsdienstige 

gezindheden of derzelver leraars. 

Totdat ter zake 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 

dezelve 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. 
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Bijlage X: releveante bepalingen Grondwet 1983 

 

 

Artikel 1 

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. 

Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op 

welke grond dan ook, is niet toegestaan. 

 

Artikel 6 

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 ter zake 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 8 

Het recht tot vereniging wordt erkend. Bij de wet kan dit recht worden beperkt in het belang 

van de openbare orde. 

 

Artikel 17 

Niemand kan tegen zijn wil worden afgehouden van de rechter die de wet hem toekent. 

 

Artikel 112 

1. Aan de rechterlijke macht is opgedragen de berechting van geschillen over burgerlijke 

rechten en over schuldvorderingen. 

2. De wet kan de berechting van geschillen die niet uit burgerlijke rechtsbetrekkingen zijn 

ontstaan, opdragen hetzij aan de rechterlijke macht, hetzij aan gerechten die niet tot de 

rechterlijke macht behoren. De wet regelt de wijze van behandeling en de gevolgen van de 

beslissingen. 
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Bijlage XI: relevante bepalingen Wet op de kerkgenootschappen 

 

 

Artikel 1 

1. 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. 

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 vóór of bij het in werking brengen daarvan, op gelijke wijze ter 

Onzer kennis gebragt. 

3. Voor zooveel er zich onder de bepalingen, bij dit artikel bedoeld, eenige bevindt, welke de 

medewerking van het staatsgezag vereischt, wordt die medewerking niet verleend, tenzij de 

bepaling door Ons is goedgekeurd. 

 

Artikel 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. 

 

Artikel 5 

Synodale vergaderingen en hoofden, die kerkgenootschappen vertegenwoordigen of besturen, 

behoeven Onze goedkeuring op de plaats van vestiging. 

Voor zoveel deze goedkeuring bij de afkondiging dezer wet nog niet is verleend, wordt na 

met hen gehouden overleg, door Ons, den Raad van State gehoord, over de geschiktheid der 

aangewezene vestigingsplaats uitspraak gedaan. 

Alleen in het belang der openbare orde en rust en bij een met redenen omkleed en openbaar 

gemaakt besluit kan eene aangewezen vestigingsplaats als zoodanig – door Ons – ongeschikt 

worden verklaard. 

 

Artikel 6 

De bedienaren der openbare godsdienst dragen het gewaad voor kerkelijke plegtigheden of bij 

de uitoefening van de openbare godsdienst in hun kerkgenootschap gebruikelijk, niet dan 

binnen gebouwen en besloten plaatsen, of dáár waar de openbare godsdienstoefening, naar het 

2de lid van artikel 167 der Grondwet is toegelaten. 
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Bijlage XII: relevante bepalingen Boek 2 Burgerlijk Wetboek 

 

 

Artikel 2:2  

1. Kerkgenootschappen alsmede hun zelfstandige onderdelen en lichamen waarin zij zijn 

verenigd, bezitten rechtspersoonlijkheid. 

2. Zij worden geregeerd door hun eigen statuut, voor zover 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, voor zover deze is te verenigen met hun 

statuut en met de aard der onderlinge verhoudingen. 

 

Artikel 2:18  

1. Een rechtspersoon kan zich met inachtneming van de volgende leden omzetten in een 

andere rechtsvorm. 

2. Voor omzetting zijn vereist: 

a. een besluit tot omzetting, genomen met inachtneming van de vereisten voor een besluit tot 

statutenwijziging en, tenzij een stichting zich omzet, genomen met de stemmen van ten minste 

negen tienden van de uitgebrachte stemmen; 

b. een besluit tot wijziging van de statuten; 

c. een notariële akte van omzetting die de nieuwe statuten bevat. 

3. De in het vorige lid onder a genoemde meerderheid is niet vereist voor een omzetting van 

een naamloze vennootschap in een besloten vennootschap of omgekeerd. 

4. Voor de omzetting van of in een stichting en van een naamloze of besloten vennootschap in 

een vereniging is bovendien rechterlijke machtiging vereist. 

5. Slechts de rechtspersoon kan machtiging tot omzetting verzoeken aan de rechtbank, onder 

overlegging van een notarieel ontwerp van de akte. Zij wordt in elk geval geweigerd, indien 

een vereist besluit nietig is of indien een rechtsvordering tot vernietiging daarvan aanhangig 

is. Zij wordt geweigerd, indien de belangen van stemgerechtigden die niet hebben ingestemd 

of van anderen van wie ten minste iemand zich tot de rechter heeft gewend, onvoldoende zijn 

ontzien. Indien voor de omzetting machtiging van de rechter is vereist, verklaart de notaris in 

de akte van omzetting dat de machtiging op het ontwerp van de akte is verleend. 

6. Na omzetting van een stichting moet uit de statuten blijken dat het vermogen dat zij bij de 

omzetting heeft en de vruchten daarvan slechts met toestemming van de rechter anders mogen 

worden besteed dan voor de omzetting was voorgeschreven. Hetzelfde geldt voor de statuten 

van een rechtspersoon voor zover dit vermogen en deze vruchten daarop krachtens fusie of 

splitsing zijn overgegaan. 

7. De rechtspersoon doet opgave van de omzetting ter inschrijving in de registers waarin hij 

moet zijn en moet worden ingeschreven dan wel als vereniging vrijwillig is ingeschreven. 

8. Omzetting beëindigt het bestaan van de rechtspersoon niet. 

 

Artikel 2:19a 

1. Een in het handelsregister ingeschreven naamloze vennootschap, besloten vennootschap 

met beperkte aansprakelijkheid, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij wordt door 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0003045/Boek2/Titel1/Artikel5/geldigheidsdatum_24-09-2015
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een beschikking van de Kamer van Koophandel ontbonden, indien de Kamer is gebleken dat 

ten minste twee van de hiernavolgende omstandigheden zich voordoen: 

a. er staan gedurende ten minste een jaar geen bestuurders van de rechtspersoon in het register 

ingeschreven, terwijl ook geen opgaaf tot inschrijving is gedaan, dan wel er doet zich, indien 

er wel bestuurders staan ingeschreven, met betrekking tot alle ingeschreven bestuurders een 

van de navolgende omstandigheden voor: 

I. bestuurder is overleden, 

II. de bestuurder is ten minste een jaar niet bereikbaar gebleken op het in het register 

vermelde adres, en evenmin op het in de basisregistratie personen vermelde adres, of 

betrokkene is niet ingeschreven in de basisregistratie personen; 

b. de rechtspersoon is ten minste een jaar in gebreke met de nakoming van de verplichting tot 

openbaarmaking van de jaarrekening of de balans en de toelichting overeenkomstig de 

artikelen 394, 396 of 397; 

c. de rechtspersoon heeft ten minste een jaar geen gevolg gegeven aan een aanmaning als 

bedoeld in artikel 9, lid 3 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen tot het doen van 

aangifte voor de vennootschapsbelasting. 

2. Een in het handelsregister ingeschreven vereniging of stichting, die niet een onderneming 

drijft die in het handelsregister staat ingeschreven, wordt door een beschikking van de Kamer 

van Koophandel ontbonden, indien de Kamer is gebleken dat de omstandigheid, genoemd in 

het eerste lid, onder a, zich voordoet en zij ten minste een jaar in gebreke is het voor 

inschrijving in het handelsregister verschuldigde bedrag te voldoen. 

3. Indien de Kamer op grond van haar bekende gegevens gebleken is dat een rechtspersoon 

als bedoeld in de leden 1 en 2 voor ontbinding in aanmerking komt, deelt zij de rechtspersoon 

en de ingeschreven bestuurders bij aangetekende brief aan hun laatst bekende adres mee, dat 

zij voornemens is tot ontbinding van de rechtspersoon over te gaan, met vermelding van de 

omstandigheden waarop het voornemen is gegrond. De Kamer schrijft deze mededeling in het 

register. Als de omstandigheid, bedoeld in het eerste lid, onder a, zich voordoet, doet de 

Kamer van het voornemen tot ontbinding tevens een mededeling opnemen in 

de Staatscourant. Voor zover de kosten van deze publikatie niet uit het vermogen van de 

rechtspersoon kunnen worden voldaan, komen deze ten laste van Onze Minister van Justitie. 

4. Na verloop van acht weken na de dagtekening van de aangetekende brief ontbindt de 

Kamer de rechtspersoon bij beschikking, tenzij voordien is gebleken dat de omstandigheden 

die ingevolge het derde lid zijn vermeld, zich niet of niet meer voordoen. 

5. De beschikking wordt bekend gemaakt aan de rechtspersoon en de ingeschreven 

bestuurders. 

6. De Kamer doet van de ontbinding een mededeling opnemen in de Staatscourant. Lid 3, 

vierde zin, is van overeenkomstige toepassing. 

7. Als op grond van artikel 23, lid 1 geen vereffenaars kunnen worden aangewezen, treedt de 

Kamer op als vereffenaar van het vermogen van de ontbonden rechtspersoon, behoudens het 

bepaalde in artikel 19, lid 4. Op verzoek van de Kamer benoemt de rechtbank in haar plaats 

een of meer andere vereffenaars. 

8. Indien tegen een beschikking als bedoeld in lid 4, beroep wordt ingesteld bij het College 

van Beroep voor het bedrijfsleven schrijft de Kamer dat in het register in. De beslissing op het 

beroep wordt tevens ingeschreven. Indien de beslissing strekt tot vernietiging van de 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0003045/Boek2/Titel9/Afdeling10/Artikel394/geldigheidsdatum_24-09-2015
http://wetten.overheid.nl/BWBR0003045/Boek2/Titel9/Afdeling11/Artikel396/geldigheidsdatum_24-09-2015
http://wetten.overheid.nl/BWBR0003045/Boek2/Titel9/Afdeling11/Artikel397/geldigheidsdatum_24-09-2015
http://wetten.overheid.nl/BWBR0002320/HoofdstukII/Artikel9/geldigheidsdatum_24-09-2015
http://wetten.overheid.nl/BWBR0003045/Boek2/Titel1/Artikel23/geldigheidsdatum_24-09-2015
http://wetten.overheid.nl/BWBR0003045/Boek2/Titel1/Artikel19/geldigheidsdatum_24-09-2015
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beschikking doet de Kamer een mededeling daarvan opnemen in de Staatscourant. Gedurende 

het tijdvak waarin de rechtspersoon na de beschikking tot ontbinding had opgehouden te 

bestaan, is er een verlengingsgrond als bedoeld in artikel 320 van Boek 3 ten aanzien van de 

verjaring van rechtsvorderingen van of tegen de rechtspersoon. 

 

Artikel 2:20  

1. Een rechtspersoon waarvan de werkzaamheid in strijd is met de openbare orde, wordt door 

de rechtbank op verzoek van het openbaar ministerie verboden verklaard en ontbonden. 

2. Een rechtspersoon waarvan het doel in strijd is met de openbare orde, wordt door de 

rechtbank op verzoek van het openbaar ministerie ontbonden. Alvorens de ontbinding uit te 

spreken kan de rechtbank de rechtspersoon in de gelegenheid stellen binnen een door haar te 

bepalen termijn zijn doel zodanig te wijzigen dat het niet meer in strijd is met de openbare 

orde. 

3. Een rechtspersoon vermeld in de lijst, bedoeld in artikel 2, derde lid, vanVerordening (EG) 

nr. 2580/2001 van de Raad van 27 december 2001 (PbEG L 344), in Bijlage I 

van Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad van 27 mei 2002 (PbEG L 139) of is 

vermeld en met een ster aangemerkt in de Bijlage bij het Gemeenschappelijk Standpunt nr. 

2001/931 van de Raad van 27 december 2001 (PbEG L 344) is van rechtswege verboden en 

niet bevoegd tot het verrichten van rechtshandelingen. 

 

Artikel 2:21  

1. De rechtbank ontbindt een rechtspersoon, indien: 

a. aan zijn totstandkoming gebreken kleven; 

b. zijn statuten niet aan de eisen der wet voldoen; 

c. hij niet onder de wettelijke omschrijving van zijn rechtsvorm valt. 

2. De rechtbank ontbindt de rechtspersoon niet, indien zij hem een termijn vergund heeft en 

hij na afloop daarvan een rechtspersoon is die aan de eisen van de wet voldoet. 

3. De rechtbank kan een rechtspersoon ontbinden, indien deze de in dit boek voor zijn 

rechtsvorm gestelde verboden overtreedt of in ernstige mate in strijd met zijn statuten handelt. 

4. De ontbinding wordt uitgesproken op verzoek van een belanghebbende of het openbaar 

ministerie. 

 

Art. 2:21  

1. De rechtbank ontbindt een rechtspersoon, indien: 

a. aan zijn totstandkoming gebreken kleven; 

b. zijn statuten niet aan de eisen der wet voldoen; 

c. hij niet onder de wettelijke omschrijving van zijn rechtsvorm valt. 

2. De rechtbank ontbindt de rechtspersoon niet, indien zij hem een termijn vergund heeft en 

hij na afloop daarvan een rechtspersoon is die aan de eisen van de wet voldoet. 

3. De rechtbank kan een rechtspersoon ontbinden, indien deze de in dit boek voor zijn 

rechtsvorm gestelde verboden overtreedt of in ernstige mate in strijd met zijn statuten handelt. 

4. De ontbinding wordt uitgesproken op verzoek van een belanghebbende of het openbaar 

ministerie. 
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Artikel 2:74 

1. Op verzoek van het openbaar ministerie ontbindt de rechtbank de naamloze vennootschap 

wanneer deze haar doel, door een gebrek aan baten, niet kan bereiken, en kan de rechtbank de 

vennootschap ontbinden, wanneer deze haar werkzaamheid tot verwezenlijking van haar doel 

heeft gestaakt. Het openbaar ministerie deelt de Kamer van Koophandel mee dat het 

voornemens is een verzoek tot ontbinding in te stellen. 

2. De rechtbank ontbindt de vennootschap op verzoek van het openbaar ministerie wanneer 

het geplaatste kapitaal of het gestorte deel daarvan geringer is dan het minimumkapitaal. 

3. Alvorens de ontbinding uit te spreken kan de rechter de vennootschap in de gelegenheid 

stellen binnen een door hem te bepalen termijn het verzuim te herstellen of zich om te zetten 

in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. 

 

Artikel 2:185 

1. Op verzoek van het openbaar ministerie ontbindt de rechtbank de vennootschap, wanneer 

deze haar doel, door een gebrek aan baten, niet kan bereiken, en kan de rechtbank de 

vennootschap ontbinden, wanneer deze haar werkzaamheden tot verwezenlijking van haar 

doel heeft gestaakt. Het openbaar ministerie deelt de Kamer van Koophandel mee dat het 

voornemens is een verzoek tot ontbinding in te stellen. 

2. Alvorens de ontbinding uit te spreken kan de rechter de vennootschap in de gelegenheid 

stellen binnen een door hem te bepalen termijn het verzuim te herstellen. 
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Bijlage XIII: artikel 1 t/m 10 Algemene wet gelijke behandeling 

 

 

Artikel 1 

1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: 

a. onderscheid: direct en indirect onderscheid, alsmede de opdracht daartoe; 

b. direct onderscheid: indien een persoon op een andere wijze wordt behandeld dan een ander 

in een vergelijkbare situatie wordt, is of zou worden behandeld, op grond van godsdienst, 

levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele 

gerichtheid of burgerlijke staat; 

c. indirect onderscheid: indien een ogenschijnlijk neutrale bepaling, maatstaf of handelwijze 

personen met een bepaalde godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, 

nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid of burgerlijke staat in vergelijking met 

andere personen bijzonder treft. 

2. Onder direct onderscheid op grond van geslacht wordt mede verstaan onderscheid op grond 

van zwangerschap, bevalling en moederschap 

 

Artikel 1a 

1. Het in deze wet neergelegde verbod van onderscheid houdt mede in een verbod van 

intimidatie en een verbod van seksuele intimidatie. 

2. Onder intimidatie als bedoeld in het eerste lid wordt verstaan: gedrag dat met de 

hoedanigheden of gedragingen, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, verband houdt en 

dat tot doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast en dat een 

bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd. 

3. Onder seksuele intimidatie als bedoeld in het eerste lid wordt verstaan: enige vorm van 

verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele connotatie dat als doel of gevolg heeft 

dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een 

bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd. 

4. Op het in deze wet neergelegde verbod van intimidatie en van seksuele intimidatie zijn niet 

van toepassing de artikelen 2, 5, tweede tot en met zesde lid, 6a, tweede lid, en 7, tweede en 

derde lid. 

 

Artikel 2 

1. Het in deze wet neergelegde verbod van onderscheid geldt niet ten aanzien van indirect 

onderscheid indien dat onderscheid objectief gerechtvaardigd wordt door een legitiem doel en 

de middelen voor het bereiken van dat doel passend en noodzakelijk zijn. 

2. Het in deze wet neergelegde verbod van onderscheid op grond van geslacht geldt niet: 

a. in gevallen waarin het geslacht bepalend is en 

b. in gevallen waarin het de bescherming van de vrouw betreft, met name in verband met 

zwangerschap en moederschap. 

3. Het in deze wet neergelegde verbod van onderscheid geldt niet, indien het onderscheid een 

specifieke maatregel betreft die tot doel heeft vrouwen of personen behorende tot een 

bepaalde etnische of culturele minderheidsgroep een bevoorrechte positie toe te kennen ten 
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einde feitelijke nadelen verband houdende met de gronden ras of geslacht op te heffen of te 

verminderen en het onderscheid in een redelijke verhouding staat tot dat doel. 

4. Het in deze wet neergelegde verbod van onderscheid op grond van ras geldt niet: 

a. in gevallen waarin uiterlijke kenmerken die samenhangen met het ras van een persoon 

bepalend zijn, mits het doel legitiem en het vereiste evenredig aan dat doel is; 

b. indien het onderscheid betrekking heeft op uiterlijke kenmerken die samenhangen met het 

ras van een persoon en vanwege de aard van de betrokken specifieke beroepsactiviteit of de 

context waarin deze wordt uitgeoefend, een wezenlijk en bepalend beroepsvereiste vormt, 

mits het doel legitiem is en het vereiste evenredig aan dat doel is. 

5. Het in deze wet neergelegde verbod van onderscheid op grond van nationaliteit geldt niet 

a. indien het onderscheid is gebaseerd op algemeen verbindende voorschriften of geschreven 

of ongeschreven regels van internationaal recht en 

b. in gevallen waarin de nationaliteit bepalend is. 

6. Bij algemene maatregel van bestuur worden de in het tweede, vierde en vijfde lid, 

onderdeel b, bedoelde gevallen nader omschreven. 

 

Artikel 3 

Deze wet is niet van toepassing op: 

a. rechtsverhoudingen binnen kerkgenootschappen alsmede hun zelfstandige onderdelen en 

lichamen waarin zij zijn verenigd, alsmede binnen andere genootschappen op geestelijke 

grondslag; 

b. het geestelijk ambt. 

 

Artikel 4 

Deze wet laat onverlet: 

a. de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen; 

b. de artikelen 646, 667 en 670 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. 

 

Artikel 5 

1. Onderscheid is verboden bij: 

a. de aanbieding van een betrekking en de behandeling bij de vervulling van een openstaande 

betrekking; 

b. arbeidsbemiddeling; 

c. het aangaan en het beëindigen van een arbeidsverhouding; 

d. het aanstellen tot ambtenaar en het beëindigen van het dienstverband van een ambtenaar; 

e. arbeidsvoorwaarden; 

f. het laten volgen van onderwijs, scholing en vorming tijdens of voorafgaand aan een 

arbeidsverhouding; 

g. bevordering; 

h. arbeidsomstandigheden. 

2. Het eerste lid laat onverlet dat: 

a. een instelling op godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag, 

b. een instelling van bijzonder onderwijs, of 

c. een instelling op politieke grondslag, 
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ten aanzien van personen die voor haar werkzaam zijn onderscheid mag maken op grond van 

godsdienst, levensovertuiging of politieke gezindheid, voor zover deze kenmerken vanwege 

de aard van de betrokken specifieke beroepsactiviteit of de context waarin deze wordt 

uitgeoefend een wezenlijk, legitiem en gerechtvaardigd beroepsvereiste vormen, gezien de 

grondslag van de instelling. Een zodanig onderscheid mag niet verder gaan dan passend is, 

gelet op de houding van goede trouw en loyaliteit aan de grondslag van de instelling die van 

de voor haar werkzame personen mag worden verlangd, en mag niet leiden tot onderscheid op 

een andere in artikel 1 genoemde grond, onverminderd artikel 2, eerste lid. 

2a. Het eerste lid laat tevens onverlet de vrijheid van gemeenten om onderscheid te maken op 

grond van godsdienst of levensovertuiging ten aanzien van een ambtenaar of buitengewoon 

ambtenaar van de burgerlijke stand die in de uitoefening van zijn ambt onderscheid maakt, 

tenzij het door hem gemaakte onderscheid is gebaseerd op een algemeen verbindend 

voorschrift. 

3. Het eerste lid is niet van toepassing indien: 

a. de werkverhouding een privékarakter heeft, 

b. het verschil in behandeling berust op een kenmerk dat verband houdt met godsdienst, 

levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele 

gerichtheid of burgerlijke staat, en 

c. dat kenmerk vanwege de aard van de betrokken specifieke beroepsactiviteit of de context 

waarin deze wordt uitgeoefend, een wezenlijk en bepalend beroepsvereiste vormt, mits het 

doel legitiem is en het vereiste evenredig is aan dat doel. 

4. Het eerste lid is niet van toepassing op eisen met betrekking tot de politieke gezindheid die 

in redelijkheid kunnen worden gesteld in verband met de vervulling van functies in 

bestuursorganen en adviesorganen. 

5. Het eerste lid is niet van toepassing op eisen met betrekking tot de politieke gezindheid die 

in redelijkheid kunnen worden gesteld in verband met de vervulling van vertrouwensfuncties. 

6. Het eerste lid, onderdeel e, is niet van toepassing op onderscheid op grond van burgerlijke 

staat met betrekking tot nabestaandenpensioen-voorzieningen en met betrekking tot 

aanspraken op pensioen die vóór de datum van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel B, 

van de wet van 21 december 2000, houdende wijziging van de Pensioen- en spaarfondsenwet 

en enige andere wetten in verband met het recht van keuze voor ouderdomspensioen in plaats 

van nabestaandenpensioen en gelijke behandeling van mannen en vrouwen (Stb. 625), zijn 

opgebouwd. 

 

Artikel 6 

Onderscheid is verboden met betrekking tot de voorwaarden voor en de toegang tot het vrije 

beroep en de mogelijkheden tot uitoefening van en ontplooiing binnen het vrije beroep. 

 

Artikel 6a 

1. Onderscheid is verboden bij het lidmaatschap van of de betrokkenheid bij een werkgevers- 

of werknemersorganisatie of een vereniging van beroepsgenoten, alsmede bij de voordelen 

die uit dat lidmaatschap of uit die betrokkenheid voortvloeien. 

2. Het eerste lid laat onverlet dat: 
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a. een op godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag gebaseerde organisatie of 

vereniging, of 

b. een op politieke grondslag gebaseerde organisatie of vereniging, ten aanzien van personen 

die door een lidmaatschap of anderszins bij haar betrokken zijn onderscheid mag maken op 

grond van godsdienst, levensovertuiging of politieke gezindheid, voor zover deze kenmerken 

vanwege de aard van de betrokkenheid of de context waarin specifieke activiteiten worden 

uitgeoefend een wezenlijk, legitiem en gerechtvaardigd vereiste vormen, gezien de grondslag 

van de organisatie of vereniging. Een zodanig onderscheid mag niet verder gaan dan passend 

is, gelet op de houding van goede trouw en loyaliteit aan de grondslag van de organisatie of 

vereniging die van de daarbij betrokkenen mag worden verlangd, en mag niet leiden tot 

onderscheid op een andere in artikel 1 genoemde grond, onverminderd artikel 2, eerste lid. 

 

Artikel 7 

1. Onderscheid is verboden bij het aanbieden van of verlenen van toegang tot goederen of 

diensten en bij het sluiten, uitvoeren of beëindigen van overeenkomsten ter zake, alsmede bij 

het geven van loopbaanoriëntatie en advies of voorlichting over school- of beroepskeuze, 

indien dit geschiedt: 

a. in de uitoefening van een beroep of bedrijf; 

b. door de openbare dienst; 

c. door instellingen die werkzaam zijn op het gebied van volkshuisvesting, welzijn, 

gezondheidszorg, cultuur of onderwijs of 

d. door natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf, 

voor zover het aanbod in het openbaar geschiedt. 

2. Het eerste lid, onderdeel c, laat onverlet dat een instelling van bijzonder onderwijs bij de 

toelating en ten aanzien van de deelname aan het onderwijs onderscheid mag maken op grond 

van godsdienst, levensovertuiging of geslacht, voor zover deze kenmerken vanwege de aard 

van het onderwijs een wezenlijk, legitiem en gerechtvaardigd vereiste vormen, gezien de 

grondslag van de instelling. Onderscheid op grond van geslacht is slechts toegestaan, indien 

voor leerlingen van beide geslachten gelijkwaardige voorzieningen aanwezig zijn. Een 

zodanig onderscheid mag niet verder gaan dan passend is, gelet op de houding van goede 

trouw en loyaliteit aan de grondslag van de instelling die van leerlingen mag worden verlangd 

en mag niet leiden tot onderscheid op een andere in artikel 1 genoemde grond, onverminderd 

artikel 2, eerste lid. 

3. Het eerste lid, onderdelen a en d, is niet van toepassing indien: 

a. de rechtsverhouding een privékarakter heeft, 

b. het verschil in behandeling berust op een kenmerk dat verband houdt met godsdienst, 

levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele 

gerichtheid of burgerlijke staat, en 

c. het verschil in behandeling door een legitiem doel wordt gerechtvaardigd en de middelen 

voor het bereiken van dat doel passend en noodzakelijk zijn. 

 

Artikel 7a 

1. Onverminderd artikel 7 is onderscheid op grond van ras verboden bij sociale bescherming, 

daaronder begrepen sociale zekerheid, en sociale voordelen. 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0006502/geldigheidsdatum_06-10-2015#Hoofdstuk1_1_Artikel1
http://wetten.overheid.nl/BWBR0006502/geldigheidsdatum_06-10-2015#Hoofdstuk1_2_Artikel2
http://wetten.overheid.nl/BWBR0006502/geldigheidsdatum_06-10-2015#Hoofdstuk1_1_Artikel1
http://wetten.overheid.nl/BWBR0006502/geldigheidsdatum_06-10-2015#Hoofdstuk1_2_Artikel2
http://wetten.overheid.nl/BWBR0006502/geldigheidsdatum_06-10-2015#Hoofdstuk1_4_Artikel7
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2. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen de begrippen sociale bescherming, sociale 

zekerheid en sociale voordelen, bedoeld in het eerste lid, worden omschreven. De voordracht 

voor een krachtens de eerste volzin vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet 

eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is 

overgelegd. 

 

Artikel 8 

In geval van een beëindiging van de arbeidsverhouding door de werkgever in strijd met artikel 

5, of wegens de omstandigheid dat de werknemer in of buiten rechte een beroep heeft gedaan 

op artikel 5 of ter zake bijstand heeft verleend, is artikel 681 van Boek 7 van het Burgerlijk 

Wetboek van overeenkomstige toepassing. 

 

Artikel 8a 

1. Het is verboden personen te benadelen wegens het feit dat zij in of buiten rechte een beroep 

hebben gedaan op deze wet of ter zake bijstand hebben verleend. 

2. Het feit dat een persoon het in artikel 1a, tweede en derde lid, bedoelde gedrag afwijst of 

lijdzaam ondergaat, mag niet ten grondslag liggen aan een beslissing die die persoon treft. 

 

Artikel 9 

Bedingen in strijd met deze wet zijn nietig. 

 

Artikel 10 

1. Indien degene die meent dat in zijn nadeel een onderscheid is of wordt gemaakt als bedoeld 

in deze wet, in rechte feiten aanvoert die dat onderscheid kunnen doen vermoeden, dient de 

wederpartij te bewijzen dat niet in strijd met deze wet is gehandeld. 

2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op vorderingen als bedoeld in artikel 305a 

van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek en op beroepen ingesteld in bestuursrechtelijke 

procedures door belanghebbenden in de zin van artikel 1:2, derde lid, van de Algemene wet 

bestuursrecht. 

 

  

http://wetten.overheid.nl/BWBR0006502/geldigheidsdatum_06-10-2015#Hoofdstuk1_3_Artikel5
http://wetten.overheid.nl/BWBR0006502/geldigheidsdatum_06-10-2015#Hoofdstuk1_3_Artikel5
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005290/Boek7/Titel10/Afdeling9/Artikel681/geldigheidsdatum_06-10-2015
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005290/Boek7/Titel10/Afdeling9/Artikel681/geldigheidsdatum_06-10-2015
http://wetten.overheid.nl/BWBR0006502/geldigheidsdatum_06-10-2015#Hoofdstuk1_1_Artikel1a
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005291/Boek3/Titel11/Artikel305a/geldigheidsdatum_06-10-2015
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005291/Boek3/Titel11/Artikel305a/geldigheidsdatum_06-10-2015
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005537/Hoofdstuk1/Titel11/Artikel12/geldigheidsdatum_06-10-2015
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005537/Hoofdstuk1/Titel11/Artikel12/geldigheidsdatum_06-10-2015
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Bijlage XIV: artikel 18 en 47 Handelsregisterwet 2007 

 

 

Artikel 18 

Lid 1. Tot het doen van opgave ter inschrijving in het handelsregister is verplicht degene aan 

wie een onderneming toebehoort, of, indien het de inschrijving betreft van een rechtspersoon 

als bedoeld in artikel 6, eerste lid, onderdeel a en b, het tweede lid en derde lid, ieder der 

bestuurders van de rechtspersoon. 

 

Artikel 47 

Het is verboden te handelen in strijd met dan wel niet te voldoen aan een bij of krachtens deze 

wet gestelde verplichting tot het doen van een opgave ter inschrijving in het handelsregister. 

  

http://wetten.overheid.nl/BWBR0021777/geldigheidsdatum_24-09-2015#Hoofdstuk2_22_Artikel6
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Bijlage XV: artikel 8 en 31 Handelsregisterbesluit 2008 

 

 

Artikel 8 

1. In het handelsregister wordt een kerkgenootschap als bedoeld in artikel 2 van Boek 2 van 

het Burgerlijk Wetboek, dat geen deel uitmaakt van een organisatie als bedoeld in artikel 6, 

derde lid, van de wet, ingeschreven. 

2. In het handelsregister wordt een kerkgenootschap als bedoeld in artikel 2, van Boek 2, van 

het Burgerlijk Wetboek, dat deel uitmaakt van een organisatie als bedoeld in artikel 6, derde 

lid, van de wet, die geen rechtspersoonlijkheid heeft, ingeschreven. 

 

Artikel 31 

1. In het handelsregister wordt over een organisatie met rechtspersoonlijkheid waarvan een of 

meer kerkgenootschappen deel uitmaken als bedoeld in artikel 6, derde lid van de wet 

opgenomen: 

a. het post- en bezoekadres; 

b. het telefoonnummer, het faxnummer, het e-mailadres en het internetadres; 

2. In het handelsregister worden over een kerkgenootschap, als bedoeld in artikel 8, eerste dan 

wel tweede lid, opgenomen: 

a. het post- en bezoekadres; 

b. het telefoonnummer, het faxnummer, het e-mailadres en het internetadres; 

3. Als gegevens, als bedoeld in artikel 17, eerste lid, onderdeel c, van de wet worden voor 

kerkgenootschappen en lichamen, in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk 

Wetboek aangewezen: 

a. de statutaire zetel, bedoeld in artikel 12, onderdeel c, van de wet; 

b. de datum van aanvang, bedoeld in artikel 12, onderdeel d, van de wet; 

c. de datum van aanvang, bedoeld in artikel 13, onderdeel b, van de wet; 

d. de gegevens, bedoeld in artikel 13, onderdeel c, en artikel 14 van de wet. 

4. In het handelsregister kunnen over een kerkgenootschap of een zelfstandig onderdeel 

daarvan, in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek worden opgenomen: 

a. de naam; 

b. het post- en bezoekadres; 

c. het telefoonnummer, het faxnummer, het e-mailadres en het internetadres; 

d. de gegevens, genoemd in het derde lid. 
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Bijlage XVI: relevante bepalingen Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 

onderzoek 

 

 

Artikel 1.2  

Deze wet heeft betrekking op: 

sub a. de in artikel 1.8 bedoelde universiteiten, hogescholen, de Open Universiteit en de 

levensbeschouwelijke universiteiten, 

sub b. rechtspersonen voor hoger onderwijs met volledige rechtsbevoegdheid die initiële 

opleidingen verzorgen met uitzondering van de Staat en rechtspersonen met volledige 

rechtsbevoegdheid die postinitiële masteropleidingen verzorgen met uitzondering van de 

Staat, 

sub c. de in artikel 1.13, eerste lid, bedoelde academische ziekenhuizen, en 

sub d. de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen te Amsterdam en de 

Koninklijke Bibliotheek te ’s-Gravenhage. 

 

Artikel 1.3  

1. Universiteiten zijn gericht op het verzorgen van wetenschappelijk onderwijs en het 

verrichten van wetenschappelijk onderzoek. In elk geval verzorgen zij initiële opleidingen in 

het wetenschappelijk onderwijs, verrichten zij wetenschappelijk onderzoek, voorzien zij in de 

opleiding tot wetenschappelijk onderzoeker of technologisch ontwerper en dragen zij kennis 

over ten behoeve van de maatschappij. 

2. Levensbeschouwelijke universiteiten zijn gericht op het verzorgen van wetenschappelijk 

onderwijs voor een levensbeschouwelijk ambt of beroep. Zij verrichten wetenschappelijk 

onderzoek op levensbeschouwelijk terrein, voorzien in de opleiding tot wetenschappelijk 

onderzoeker en dragen kennis over ten behoeve van de maatschappij. 

3. Hogescholen zijn gericht op het verzorgen van hoger beroepsonderwijs. Zij verrichten 

ontwerp- en ontwikkelactiviteiten of onderzoek gericht op de beroepspraktijk. Zij verzorgen 

in elk geval bacheloropleidingen in het hoger beroepsonderwijs, zij verzorgen in 

voorkomende gevallen masteropleidingen in het hoger beroepsonderwijs en zij dragen in elk 

geval kennis over ten behoeve van de maatschappij. Zij dragen bij aan de ontwikkeling van 

beroepen waarop het onderwijs is gericht. 

4. De Open Universiteit is gericht op het verzorgen van wetenschappelijk onderwijs en hoger 

beroepsonderwijs, het, in overeenstemming met het profiel van de Open Universiteit, 

verrichten van wetenschappelijk onderzoek en onderzoek gericht op de beroepspraktijk, 

alsmede het leveren van een bijdrage aan de vernieuwing van het hoger onderwijs. Zij 

verzorgt in elk geval initiële opleidingen. Zij verzorgt deze in de vorm van afstandsonderwijs. 

5. De universiteiten, levensbeschouwelijke universiteiten, hogescholen en de Open 

Universiteit schenken mede aandacht aan de persoonlijke ontplooiing en aan de bevordering 

van maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef. Zij richten zich in het kader van hun 

werkzaamheden op het gebied van het onderwijs wat betreft Nederlandstalige studenten mede 

op de bevordering van de uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands. 
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Artikel 1.8 

1. De bekostigde instellingen voor hoger onderwijs zijn de instellingen, opgenomen in de 

bijlage van deze wet onder a tot en met i. 

2. De in de bijlage van deze wet onder a, c, h en j opgenomen instellingen bezitten 

rechtspersoonlijkheid. 

3. Een wijziging van de statutaire naam van een stichting of vereniging, genoemd in de 

bijlage, is van kracht met ingang van het tijdstip waarop de wijziging schriftelijk aan Onze 

minister is medegedeeld. 

 

Artikel 1.9  

1. Ten behoeve van het verzorgen van initieel onderwijs en, voorzover het universiteiten 

betreft, mede ten behoeve van het verrichten van wetenschappelijk onderzoek hebben de in 

de bijlage van deze wet onder a, c, h en j opgenomen instellingen, onderscheidenlijk 

rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid, waarvan de overige in de bijlage van deze 

wet opgenomen instellingen uitgaan, aanspraak op bekostiging uit ’s Rijks kas, voorzover aan 

de aan die instellingen verbonden opleidingen accreditatie is verleend of die opleidingen de 

toets nieuwe opleiding dan wel de toets nieuw Ad-programma met positief gevolg hebben 

ondergaan. Voor de toepassing van dit lid worden de ontwerp- en ontwikkelactiviteiten en 

onderzoek gericht op de beroepspraktijk, aan hogescholen gerekend tot het daarop betrekking 

hebbende onderwijs. 

2. Aan de met goed gevolg afgelegde examens van initiële opleidingen en daarbinnen 

uitgevoerde Ad-programma’s, verzorgd door bekostigde instellingen, is een graad verbonden. 

Degenen aan wie een dergelijke graad is verleend onderscheidenlijk degenen die hebben 

voldaan aan de vereisten, gesteld in artikel 7.18, zijn gerechtigd in de daarvoor in aanmerking 

komende gevallen de graden, genoemd in de artikelen 7.10a, 7.10b en 7.18, in de eigen 

naamsvermelding tot uitdrukking te brengen. 

3. Voorwaarde voor het bepaalde in het eerste en tweede lid is dat de desbetreffende instelling 

in acht neemt hetgeen bij of krachtens deze wet is bepaald ten aanzien van: 

a. de kwaliteitszorg, 

b. de planning en bekostiging, 

c. het personeel, 

d. het onderwijsaanbod, de registratie, het onderwijs, de examens en de promoties, 

e. de vooropleidings-, selectie- of toelatingseisen, 

f. de studenten en extraneï, 

g. de rechtsbescherming van studenten en extraneï, en 

h. het bestuur en de inrichting. 

 

Artikel 1.10  

De bepalingen in deze wet die het openbaar hoger onderwijs regelen, gelden voor het 

bekostigde bijzonder hoger onderwijs als bekostigingsvoorwaarden, tenzij anders is bepaald. 

 

  

http://wetten.overheid.nl/BWBR0005682/Bijlage/geldigheidsdatum_29-09-2015
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005682/Hoofdstuk7/Titel1/Paragraaf3/Artikel718/geldigheidsdatum_29-09-2015
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005682/Hoofdstuk7/Titel1/Paragraaf1/Artikel710a/geldigheidsdatum_29-09-2015
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005682/Hoofdstuk7/Titel1/Paragraaf1/Artikel710b/geldigheidsdatum_29-09-2015
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005682/Hoofdstuk7/Titel1/Paragraaf3/Artikel718/geldigheidsdatum_29-09-2015
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Artikel 1.12  

1. Aan de met goed gevolg afgelegde examens van initiële opleidingen en daarbinnen 

uitgevoerde Ad-programma’s, verzorgd door rechtspersonen voor hoger onderwijs, is een 

graad als bedoeld in artikel 7.10a onderscheidenlijk artikel 7.10b verbonden. 

2. Voorwaarde voor het bepaalde in het eerste lid is dat de desbetreffende rechtspersoon in 

acht neemt hetgeen is bepaald in het derde lid, alsmede hetgeen is bepaald bij of krachtens 

deze wet ten aanzien van: 

a. de kwaliteitszorg, 

b. de registratie, het onderwijs en de examens, 

c. de vooropleidingseisen. 

3. Het bestuur van de rechtspersoon verstrekt Onze minister de nodige inlichtingen omtrent de 

rechtspersoon. Het bestuur van de rechtspersoon doet Onze minister jaarlijks een verslag 

toekomen omtrent de werkzaamheden van de rechtspersoon en betrekt daarbij de uitkomsten 

van kwaliteitsbeoordeling als bedoeld in artikel 1.18, alsmede andere gegevens omtrent de 

kwaliteit van de werkzaamheden van de rechtspersoon. 

4. Onder de nodige inlichtingen, bedoeld in het derde lid, eerste volzin, worden in ieder geval 

begrepen informatie over wijzigingen in de eigendomsverhoudingen, de financiële soliditeit 

of de bestuursstructuur van de rechtspersoon alsmede alle wijzigingen van de gegevens 

betreffende de rechtspersoon bij de Kamer van Koophandel. 

 

Artikel 4.2 

1. Het instellingsbestuur bepaalt het personeelsbeleid en voert het personeelsbeheer. Het 

neemt daarbij de bij of krachtens de wet gegeven voorschriften alsmede de eisen van 

zorgvuldigheid in acht. 

2. Het instellingsbestuur van een universiteit, een hogeschool of de Open Universiteit stelt ten 

behoeve van de leidinggevende functies op het gebied van onderwijs onderscheidenlijk 

onderzoek van elke van het instellingsbestuur uitgaande instelling, indien daaraan van een 

ondervertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende functies op het gebied van 

onderwijs onderscheidenlijk onderzoek sprake is, eenmaal in de 4 jaar een document inzake 

evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende functies vast. 

3. Het document bevat streefcijfers, met inbegrip van een bepaald tijdvak waarbinnen deze 

streefcijfers worden gerealiseerd, aan de hand waarvan door het instellingsbestuur een beleid 

inzake evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende functies wordt 

gevoerd, opdat in deze functies vrouwen en mannen naar evenredigheid werkzaam zullen zijn. 

Voor de evenredige vertegenwoordiging wordt uitgegaan van de verhouding mannen en 

vrouwen voor wat betreft het personeel op het gebied van onderwijs en onderzoek dat 

werkzaam is in het door de instelling verzorgde onderwijs en onderzoek, zoals die blijkt uit de 

daarover jaarlijks door Onze minister gepubliceerde cijfers. Het document vermeldt tevens de 

maatregelen die het instellingsbestuur heeft genomen en zal nemen teneinde de in de eerste 

volzin bedoelde streefcijfers te realiseren en geeft een overzicht van de beoogde en bereikte 

resultaten van het beleid inzake evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in 

leidinggevende functies gedurende de periode waarvoor het document geldt, 

onderscheidenlijk de periode waarvoor het vorige document gold. 
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4. Het instellingsbestuur draagt er zorg voor dat een exemplaar van het document in het 

gebouw van de instelling ter inzage wordt gelegd op een voor het personeel en de studenten 

toegankelijke plaats, alsmede dat een exemplaar wordt bewaard bij de administratie van de 

instelling. 

 

Artikel 4.5  

1. Met inachtneming van bij of krachtens algemene maatregel van bestuur gestelde regels als 

bedoeld in het tweede en derde lid regelt het instellingsbestuur van een openbare instelling de 

rechtspositie van het personeel en draagt het instellingsbestuur van een bijzondere instelling 

zorg voor de regeling van de rechtspositie van het personeel. 

2. Bij algemene maatregel van bestuur onderscheidenlijk bij of krachtens algemene maatregel 

van bestuur kunnen voorschriften worden vastgesteld betreffende: 

a. salarisschalen en uitgangspunten waaraan een door het instellingsbestuur in te richten 

functiewaarderingssysteem moet voldoen, onderscheidenlijk 

b. rechten en plichten van het personeel en het instellingsbestuur bij ziekte, bevalling, 

zwangerschap, arbeidsongeschiktheid en ontslag, voorzover deze bij wet voorgeschreven 

rechten en verplichtingen te boven gaan, dan wel de voorwaarden waaronder het 

instellingsbestuur deze rechten en plichten zelf regelt dan wel voor de regeling daarvan zorg 

draagt. 

3. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen voorschriften worden vastgesteld betreffende 

algemene arbeidsduur. 

4. Onder regeling van de rechtspositie als bedoeld in het eerste lid wordt tevens begrepen het 

vaststellen van bepalingen inzake benoeming, schorsing, disciplinaire maatregelen en ontslag 

van personeel. De bepalingen omtrent ontslag mogen het personeel van de openbare 

instellingen niet minder rechten verschaffen dan die welke voor werknemers met een 

arbeidsovereenkomst voortvloeien uit de bepalingen van dwingend recht van titel 10 van 

Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. 

5. Over de regelingen, bedoeld in het eerste en vierde lid, alsmede over andere 

aangelegenheden van algemeen belang voor de bijzondere rechtstoestand van het personeel 

van de desbetreffende instelling, wordt door of namens het instellingsbestuur overleg gevoerd 

met de daarvoor in aanmerking komende vakorganisaties van overheids- en 

onderwijspersoneel, op een met deze schriftelijk overeengekomen wijze. In geval van een 

geschil over de deelneming aan het overleg, bedoeld in de vorige volzin, alsmede in geval van 

een geschil over de aard, de inhoud en de organisatie van het overleg leggen de betrokken 

partijen het geschil voor aan een geschillencommissie. Deze geschillencommissie bestaat uit 

drie personen, die door de partijen gezamenlijk worden aangewezen. De uitspraak van de 

geschillencommissie heeft bindende kracht. 

 

Artikel 9.51 

1. De besturen van de verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid of stichtingen, waarvan 

de in de bijlage van deze wet onder b en i opgenomen universiteiten uitgaan, zijn verplicht 

elke wijziging van de statuten van de vereniging of stichting zo spoedig mogelijk ter kennis 

van Onze minister te brengen. 
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2. Het college van bestuur stelt regelen vast inzake het college van bestuur en de inrichting 

van en de medezeggenschap binnen hun universiteit. Bij de vaststelling van die regelen 

alsmede bij wijziging daarvan worden de titels 1 en 2 van dit hoofdstuk in acht genomen 

voorzover de eigen aard van de bijzondere universiteit zich daartegen naar het oordeel van het 

college van bestuur niet verzet. In die regelen wordt bepaald welke faculteit of faculteiten de 

universiteit omvat. Het college van bestuur brengt die regelen alsmede wijzigingen daarvan zo 

spoedig mogelijk ter kennis van Onze minister. Indien dat naar het oordeel van het college 

van bestuur wenselijk is op grond van de eigen aard van de bijzondere universiteit, kan de 

universiteit een functionele scheiding aanbrengen tussen het toezicht en het bestuur. In dat 

geval zijn de artikelen 9.8 tot en met 9.9a van overeenkomstige toepassing. In de statuten 

wordt vermeld op welke wijze de functionele scheiding wordt gewaarborgd. Het college van 

bestuur vermeldt jaarlijks in het bestuursverslag bedoeld in artikel 2.9 de redenen voor een 

eventuele afwijking. 

3. De regelen alsmede de wijzigingen daarvan, bedoeld in het tweede lid, worden geacht te 

voldoen aan de in artikel 1.9, derde lid, onder h, bedoelde voorwaarde, indien Onze minister 

niet binnen drie maanden na de ontvangst van de mededeling aan het college van bestuur 

heeft verklaard van oordeel te zijn, dat het college van bestuur bij de vaststelling van de 

regelen of de wijziging daarvan op door hem aan te wijzen punten de titels 1 en 2 van dit 

hoofdstuk niet in acht heeft genomen en daartoe in redelijkheid geen beroep heeft kunnen 

doen op de eigen aard van de bijzondere universiteit die zich tegen inachtneming daarvan zou 

verzetten, of dat onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt. Binnen drie maanden wordt het 

bezwaar ondervangen. 

4. De werking van het besluit van Onze minister, bedoeld in het derde lid, wordt opgeschort 

totdat de beroepstermijn is verstreken of, indien beroep is ingesteld, op het beroep is beslist. 

5. Het college van bestuur verstrekt aan Onze minister de nodige inlichtingen omtrent de 

universiteit. 

6. Onverminderd het in dit artikel bepaalde behoeft een besluit tot fusie, als bedoeld in artikel 

16.16, van het college van bestuur, voorafgaande instemming van de universiteitsraad. 

7. Het college van bestuur stelt de universiteitsraad in de gelegenheid om tijdig voorafgaand 

aan het verzoek om instemming, bedoeld in het zesde lid, kennis te nemen van de opgestelde 

fusie-effectrapportage, bedoeld in artikel 16.16a, vierde lid. 

 

Artikel 9.53 

Het college van bestuur van een openbare universiteit kan, na raadpleging van het college 

voor promoties, bedoeld in artikel 9.10, een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid 

bevoegd verklaren bij die universiteit een bijzondere leerstoel te vestigen. Het besluit 

vermeldt de faculteit waarbij en het wetenschapsgebied waarin door de bijzonder hoogleraar 

onderwijs zal worden gegeven. 

 

Artikel 16.21  

1. Uit ’s Rijks kas wordt jaarlijks door Onze minister een bijdrage verleend aan: 

c. [vervallen], 

d. de Protestantse Kerken in Nederland ten behoeve van de krachtens artikel 6.9 aangewezen 

Protestantse Theologische Universiteit te Kampen, 
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e. de Christelijk Gereformeerde Kerken in Nederland ten behoeve van de krachtens artikel 6.9 

aangewezen Theologische Universiteit der Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland 

te Apeldoorn. 

2. Uit ’s Rijks kas wordt jaarlijks door Onze minister een bijdrage verleend aan de Stichting 

Humanistisch Instituut voor wetenschappelijk onderwijs en onderzoek te Utrecht ten behoeve 

van de krachtens artikel 6.9 aangewezen Universiteit voor Humanistiek te Utrecht. 

3. Uit ’s Rijks kas wordt jaarlijks door Onze minister een bijdrage verleend ten behoeve van 

de seminaria tot opleiding van leraren van een kerkgenootschap of tot een ambtsopleiding, 

uitgaande van: 

a. het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap, 

b. [vervallen], 

c. de Remonstrantse Broederschap, 

d. de Algemeen Doopsgezinde Sociëteit, 

e. de Oud-Katholieke Kerk, en 

f. de Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland. 

4. Bij algemene maatregel van bestuur wordt de omvang van de rijksbijdrage, bedoeld in het 

eerste, tweede en derde lid, uitgedrukt in een percentage van de netto-exploitatielasten, 

vastgesteld. 

5. Op de inschrijving van studenten aan een universiteit, voorzover het een opleiding betreft 

ten behoeve waarvan krachtens het eerste dan wel tweede lid een rijksbijdrage wordt 

verleend, zijn de artikelen 7.37, tweede lid, 7.43, 7.48 en 7.49 van overeenkomstige 

toepassing. 

 

Artikel 18.65 

Accreditatie en registratie van de opleidingen verzorgd door de Theologische Faculteit 

Tilburg 

1. Aan de opleidingen die tot 1 januari 2006 werden verzorgd door de instelling, bedoeld in 

artikel 16.21, eerste lid, onderdeel a, onder 1°, en met ingang van die datum worden verzorgd 

door de bijzondere universiteit te Tilburg, blijft de verleende accreditatie verbonden. 

2. De Informatie Beheer Groep draagt zorg voor de wijziging van de registratie van de 

opleidingen, bedoeld in het eerste lid, in het Centraal register opleidingen hoger onderwijs. 

Daarbij wordt vastgelegd dat die opleidingen in Tilburg worden verzorgd. 

 

Artikel 18.66 

Accreditatie en registratie van de opleidingen verzorgd door de Katholieke Theologische 

Universiteit te Utrecht 

1. Aan de opleidingen die tot 1 juli 2006 werden verzorgd door de instelling, bedoeld in 

artikel 16.21, eerste lid, onderdeel a, onder 2°, en met ingang van die datum worden verzorgd 

door de bijzondere universiteit te Tilburg, blijft de verleende accreditatie verbonden. 

2. De Informatie Beheer Groep draagt zorg voor de wijziging van de registratie van de 

opleidingen, bedoeld in het eerste lid, in het Centraal register opleidingen hoger onderwijs. 

Daarbij wordt vastgelegd dat die opleidingen in Utrecht worden verzorgd. 
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Bijlage XVII: relevante bepalingen Algemene wet bestuursrecht  

 

 

Artikel 1:2  

1. Onder belanghebbende wordt verstaan: degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is 

betrokken. 

2. Ten aanzien van bestuursorganen worden de hun toevertrouwde belangen als hun belangen 

beschouwd. 

3. Ten aanzien van rechtspersonen worden als hun belangen mede beschouwd de algemene en 

collectieve belangen die zij krachtens hun doelstellingen en blijkens hun feitelijke 

werkzaamheden in het bijzonder behartigen. 

 

Artikel 3:3  

Het bestuursorgaan gebruikt de bevoegdheid tot het nemen van een besluit niet voor een ander 

doel dan waarvoor die bevoegdheid is verleend. 

 

Artikel 3:4  

1. Het bestuursorgaan weegt de rechtstreeks bij het besluit betrokken belangen af, voor zover 

niet uit een wettelijk voorschrift of uit de aard van de uit te oefenen bevoegdheid een 

beperking voortvloeit. 

2. De voor een of meer belanghebbenden nadelige gevolgen van een besluit mogen niet 

onevenredig zijn in verhouding tot de met het besluit te dienen doelen. 

 

Artikel 4:21  

1. Onder subsidie wordt verstaan: de aanspraak op financiële middelen, door een 

bestuursorgaan verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als 

betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten. 

2. Deze titel is niet van toepassing op aanspraken of verplichtingen die voortvloeien uit een 

wettelijk voorschrift inzake: 

a. belastingen, 

b. de heffing van een premie dan wel een premievervangende belasting ingevolge de Wet 

financiering volksverzekeringen, of 

c. de heffing van een inkomensafhankelijke bijdrage dan wel een bijdragevervangende 

belasting ingevolge de Zorgverzekeringswet. 

3. Deze titel is niet van toepassing op de aanspraak op financiële middelen die wordt verstrekt 

op grond van een wettelijk voorschrift dat uitsluitend voorziet in verstrekking aan 

rechtspersonen die krachtens publiekrecht zijn ingesteld. 

4. Deze titel is van overeenkomstige toepassing op de bekostiging van het onderwijs en 

onderzoek. 

 

Artikel 4:23  

1. Een bestuursorgaan verstrekt slechts subsidie op grond van een wettelijk voorschrift dat 

regelt voor welke activiteiten subsidie kan worden verstrekt. 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0018450/geldigheidsdatum_23-09-2014


478 

 

2. Indien een zodanig wettelijk voorschrift is opgenomen in een niet op een wet berustende 

algemene maatregel van bestuur, vervalt dat voorschrift vier jaren nadat het in werking is 

getreden, tenzij voor dat tijdstip een voorstel van wet bij de Staten-Generaal is ingediend 

waarin de subsidie wordt geregeld. 

3. Het eerste lid is niet van toepassing: 

a. in afwachting van de totstandkoming van een wettelijk voorschrift gedurende ten hoogste 

een jaar of totdat een binnen dat jaar bij de Staten-Generaal ingediend wetsvoorstel is 

verworpen of tot wet is verheven en in werking is getreden; 

b. indien de subsidie rechtstreeks op grond van een door de Raad van de Europese Unie, het 

Europees Parlement en de Raad gezamenlijk of de Europese Commissie vastgesteld 

programma wordt verstrekt; 

c. indien de begroting de subsidie-ontvanger en het bedrag waarop de subsidie ten hoogste 

kan worden vastgesteld, vermeldt, of 

d. in incidentele gevallen, mits de subsidie voor ten hoogste vier jaren wordt verstrekt. 

4. Het bestuursorgaan publiceert jaarlijks een verslag van de verstrekking van subsidies met 

toepassing van het derde lid, onderdelen a en d. 

 

  

http://maxius.nl/algemene-wet-bestuursrecht/artikel4:23/lid4
http://maxius.nl/algemene-wet-bestuursrecht/artikel4:23/lid4
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Bijlage XVIII: artikel 220 en 220d Gemeentewet  

 

 

Artikel 220 

Ter zake van binnen de gemeente gelegen onroerende zaken kunnen onder de naam 

onroerende-zaakbelastingen worden geheven: 

a. een belasting van degenen die bij het begin van het kalenderjaar onroerende zaken die niet 

in hoofdzaak tot woning dienen, al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of 

persoonlijk recht, gebruiken; 

b. een belasting van degenen die bij het begin van het kalenderjaar van onroerende zaken het 

genot hebben krachtens eigendom, bezit of beperkt recht. 

 

Artikel 220d lid 1 aanhef en sub c 

In afwijking in zoverre van artikel 220c wordt bij de bepaling van de heffingsmaatstaf voor de 

onroerende-zaakbelastingen buiten aanmerking gelaten, voor zover dit niet reeds is geschied 

bij de bepaling van de in dat artikel bedoelde waarde, de waarde van: 

c. onroerende zaken die in hoofdzaak zijn bestemd voor de openbare eredienst of voor het 

houden van openbare bezinningssamenkomsten van levensbeschouwelijke aard, een en ander 

met uitzondering van delen van zodanige onroerende zaken die dienen als woning. 

 

  

javascript:doIntref(1434648,%202895394)
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Bijlage XIX: artikel 5b Algemene wet inzake rijksbelastingen 

 

 

Artikel 5b  

1. Een algemeen nut beogende instelling is: 

a. een instelling – niet zijnde een vennootschap met in aandelen verdeeld kapitaal, een 

coöperatie, een onderlinge waarborgmaatschappij of een ander lichaam waarin bewijzen van 

deelgerechtigdheid kunnen worden uitgegeven – die: 

i. uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt; 

ii. haar gegevens op elektronische wijze via internet openbaar maakt; 

iii. voldoet aan bij ministeriële regeling te stellen voorwaarden; 

iv. gevestigd is in het Koninkrijk, in een andere lidstaat van de Europese 

Unie of in een bij ministeriële regeling aangewezen staat, en 

v. door de inspecteur als zodanig is aangemerkt; 

b. een niet in het Koninkrijk, in een andere lidstaat van de Europese Unie of in een bij 

ministeriële regeling aangewezen staat gevestigde, door Onze Minister als zodanig 

aangemerkte instelling indien en zolang zij voldoet aan de door hem te stellen voorwaarden. 

2. Publiekrechtelijke lichamen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van Boek 2 van het 

Burgerlijk Wetboek zijn algemeen nut beogende instellingen. 

3. Als algemeen nut in de zin van dit artikel wordt beschouwd: 

a. welzijn; 

b. cultuur; 

c. onderwijs, wetenschap en onderzoek; 

d. bescherming van natuur en milieu, daaronder begrepen bevordering van duurzaamheid; 

e. gezondheidszorg; 

f. jeugd- en ouderenzorg; 

g. ontwikkelingssamenwerking; 

h. dierenwelzijn; 

i. religie, levensbeschouwing en spiritualiteit; 

j. de bevordering van de democratische rechtsorde; 

volkshuisvesting; 

k. een combinatie van de bovengenoemde doelen, alsmede 

l. het financieel of op andere wijze ondersteunen van een algemeen nut beogende instelling. 

4. Een algemeen nut beogende instelling die zich uitsluitend of nagenoeg uitsluitend richt op 

cultuur, kan verzoeken tevens te worden aangemerkt als culturele instelling. 

5. Een instelling die werkzaamheden verricht die gericht zijn op het bieden van 

volkshuisvesting als bedoeld in het derde lid, onderdeel k, kan slechts worden aangemerkt als 

algemeen nut beogende instelling, indien zij op de voet van artikel 19 van de Woningwet bij 

koninklijk besluit is toegelaten als instelling die in het belang van de volkshuisvesting 

werkzaam is. 

6. Het aanmerken als een algemeen nut beogende instelling of als culturele instelling 

geschiedt op verzoek van de instelling. De inspecteur beslist op het verzoek bij voor bezwaar 

vatbare beschikking eventueel onder door hem te stellen voorwaarden. In afwijking van de 

eerste volzin kan de inspecteur een categorie instellingen dan wel een groep met elkaar 
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verbonden instellingen bij één voor bezwaar vatbare beschikking aanmerken als instellingen 

als bedoeld in het eerste lid, ook zonder dat een daartoe strekkend verzoek is gedaan door die 

instellingen. 

7. Een instelling als bedoeld in het eerste lid, wordt door de inspecteur bij voor bezwaar 

vatbare beschikking niet meer als zodanig aangemerkt met ingang van het tijdstip waarop 

deze instelling niet langer uitsluitend of nagenoeg uitsluitend een algemeen nut beogend 

karakter heeft, niet meer voldoet aan de bij ministeriële regeling gestelde voorwaarden dan 

wel niet meer is gevestigd als aangegeven in het eerste lid. Een instelling als bedoeld in het 

vierde lid wordt door de inspecteur bij voor bezwaar vatbare beschikking niet meer als 

zodanig aangemerkt met ingang van het tijdstip waarop deze instelling zich niet langer 

uitsluitend of nagenoeg uitsluitend richt op cultuur. Het tijdstip van intrekking kan liggen 

voor de datum van de dagtekening van de beschikking. 

8. Een instelling wordt eveneens door de inspecteur niet, of niet langer, als algemeen nut 

beogende instelling aangemerkt indien de instelling, een bestuurder van die instelling, een 

persoon die feitelijk leiding geeft aan die instelling of een voor die instelling 

gezichtsbepalende persoon door een Nederlandse rechter onherroepelijk is veroordeeld 

wegens het opzettelijk plegen van een misdrijf als bedoeld in artikel 67, eerste lid, van het 

Wetboek van Strafvordering, mits: 

a. het misdrijf is gepleegd in de hoedanigheid van bestuurder, feitelijk leidinggevende of 

gezichtsbepalend persoon van de instelling; 

b. nog geen vier kalenderjaren zijn verstreken sinds de veroordeling, en 

c. het misdrijf gezien zijn aard of de samenhang met andere door de algemeen nut beogende 

instelling of genoemde personen begane misdrijven een ernstige inbreuk op de rechtsorde 

oplevert. 

9. Bij ministeriële regeling worden regels gesteld met betrekking tot de gegevens, bedoeld in 

het eerste lid, onderdeel a, onder 2°, die openbaar worden gemaakt, alsmede met betrekking 

tot de wijze waarop deze gegevens via internet openbaar worden gemaakt. 

10. Voor de toepassing van het vierde en het zesde tot en met achtste lid kunnen bij 

ministeriële regeling nadere regels worden gesteld. 
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Bijlage XX: relevante bepalingen Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 

1994  

 

 

Artikel 1a 

1. Een instelling wordt door de inspecteur aangemerkt als een algemeen nut beogende 

instelling indien en zolang: 

a. uit de regelgeving en de feitelijke werkzaamheden van de instelling blijkt dat de instelling 

met het totaal van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk heeft; 

b. uit de regelgeving en de feitelijke werkzaamheden van de instelling blijkt dat de instelling 

uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen belang dient; 

c. uit de regelgeving van de instelling en de feiten blijkt dat een natuurlijk persoon noch een 

rechtspersoon over het vermogen van de instelling kan beschikken als ware het zijn eigen 

vermogen, met dien verstande dat de inspecteur, zo nodig onder door hem te stellen 

voorwaarden, kan toestaan dat een steunstichting en de instelling of instellingen welke door 

deze stichting wordt ondersteund, onderscheidenlijk worden ondersteund, over en weer 

kunnen beschikken over elkaars vermogen als ware het eigen vermogen; 

d. de instelling niet meer vermogen aanhoudt dan is aangegeven in artikel 1b; 

e. de leden van het orgaan van de instelling dat het beleid bepaalt, ter zake van de door hen in 

die hoedanigheid voor de instelling verrichte werkzaamheden geen andere beloning 

ontvangen dan een vergoeding voor gemaakte onkosten en een niet-bovenmatig vacatiegeld; 

f. de instelling beschikt over een actueel beleidsplan dat inzicht geeft in de door de instelling 

te verrichten werkzaamheden ter verwezenlijking van haar doelstelling, de wijze van werving 

van inkomsten, het beheer van het vermogen van de instelling en de besteding daarvan; 

g. de beheerkosten van de instelling in redelijke verhouding staan tot de bestedingen ten 

behoeve van het doel van de instelling; 

h. uit de regelgeving van de instelling blijkt dat bij opheffing van de instelling een batig 

liquidatiesaldo wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een 

soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg 

uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft; 

i. de administratie van de instelling zodanig is ingericht dat daaruit duidelijk blijkt: 

– de aard en omvang van de aan de afzonderlijke leden van het orgaan van de 

instelling dat het beleid bepaalt toekomende onkostenvergoedingen en 

vacatiegelden; 

– de aard en omvang van de kosten die door de instelling zijn gemaakt ten behoeve 

van het beheer van de instelling, alsmede de aard en omvang van de andere 

uitgaven van de instelling; 

– de aard en omvang van de inkomsten van de instelling, en 

– de aard en omvang van het vermogen van de instelling, en 

j. de instelling via internet op elektronische wijze informatie met betrekking tot haar 

functioneren, openbaar maakt. 

2. Een algemeen nut beogende instelling mag ter financiering van haar doelstelling 

commerciële activiteiten ontplooien, indien de inkomsten, zijnde het saldo van baten en 
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lasten, gerealiseerd met die activiteiten, in overeenstemming met artikel 1b, binnen een 

redelijke termijn geheel of nagenoeg geheel ten goede komen aan die doelstelling. 

3. De beschikking waarbij een instelling wordt aangemerkt als een algemeen nut beogende 

instelling kan terugwerken tot en met een voor dagtekening daarvan gelegen datum. 

4. De inspecteur maakt het aanmerken van een instelling als een algemeen nut beogende 

instelling op een daartoe geschikte wijze publiek bekend. Het niet meer als zodanig 

aanmerken wordt ook op een daartoe geschikte wijze publiek bekendgemaakt. 

5. Onder algemeen nuttige activiteiten worden voor de toepassing van dit artikel verstaan: alle 

activiteiten die erop zijn gericht om de doelstelling van een algemeen nut beogende instelling 

te verwezenlijken of te bevorderen. Activiteiten zijn geen algemeen nuttige activiteiten indien 

de instelling het geheel van die activiteiten tegen commerciële tarieven verricht. 

6. Onder commerciële activiteiten worden voor de toepassing van dit artikel verstaan: het 

tegen commerciële tarieven verrichten van werkzaamheden of verlenen van diensten met het 

oogmerk hiermee ter financiering van de algemeen nuttige activiteiten van de instelling een 

positief resultaat te behalen. 

7. De informatie, bedoeld in het eerste lid, onderdeel j, bestaat ten minste uit: 

a. de naam van de instelling; 

b. het nummer, bedoeld in artikel 12, onderdeel a, van de Handelsregisterwet 2007, van de 

instelling, dan wel ingeval de instelling buiten Nederland is gevestigd, het voor deze regeling 

door de Nederlandse Belastingdienst verstrekte fiscale identificatienummer; 

c. het post- of bezoekadres, dan wel het telefoonnummer, dan wel het e-mailadres van de 

instelling; 

d. de doelstelling volgens de regelgeving van de instelling; 

e. de hoofdlijnen van het actuele beleidsplan, bedoeld in het eerste lid, onderdeel f, van de 

instelling; 

f. de bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid van de instelling en de namen van de 

bestuurders, met uitzondering van: 

i. de namen van bestuurders van kerkgenootschappen alsmede hun 

zelfstandige onderdelen en lichamen waarin zij zijn verenigd, en 

ii. de namen van bestuurders waarvoor de inspecteur op verzoek van de 

instelling ontheffing verleent omdat is aangetoond dat publicatie van 

deze namen een reëel gevaar oplevert voor de persoonlijke veiligheid 

van deze bestuurders of van hun familieleden; 

g. een actueel verslag van de uitgeoefende activiteit of activiteiten van de instelling; 

h. de balans en de staat van baten en lasten, met toelichting, van de instelling dan wel, indien 

het instellingen betreft die niet actief geld of goederen werven onder derden en die het aan 

hen ter beschikking staande vermogen of de opbrengsten daarvan uitsluitend of nagenoeg 

uitsluitend besteden ten behoeve van hun doelstelling (zuivere vermogensfondsen) of indien 

het kerkgenootschappen alsmede hun zelfstandige onderdelen en lichamen waarin zij zijn 

verenigd betreft, de staat van baten en lasten en een overzicht van de voorgenomen 

bestedingen, met toelichting. 

8. De informatie, bedoeld in het zevende lid, onderdeel h, wordt telkens binnen zes maanden 

na afloop van het boekjaar openbaar gemaakt. 

 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0006736/geldigheidsdatum_22-12-2015#Hoofdstuk1a_Artikel1b
http://wetten.overheid.nl/BWBR0021777/geldigheidsdatum_22-12-2015#Hoofdstuk2_22_Artikel12
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Bijlage XXI: relevante bepalingen Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de 

mens en de fundamentele vrijheden 

 

 

Artikel 8 

1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn 

woning en zijn correspondentie. 

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan 

voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het 

belang van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het 

land, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de 

gezondheid of de goede zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van 

anderen. 

 

Artikel 9 

1. Een ieder heeft 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 in gemeenschap met anderen, zowel in het openbaar als privé zijn godsdienst te 

belijden of overtuiging tot uitdrukking te brengen in erediensten, in onderricht, in praktische 

toepassing ervan en in het onderhouden van geboden en voorschriften. 

2. De vrijheid zijn godsdienst te belijden of overtuiging tot uiting te brengen kan aan geen 

andere beperkingen worden onderworpen dan die bij de wet zijn voorzien en in een 

democratische samenleving noodzakelijk zijn in het belang van de openbare veiligheid, voor 

de bescherming van de openbare orde, gezondheid of goede zeden of voor de bescherming 

van de rechten en vrijheden van anderen. 

 

Artikel 11 

1. Een ieder heeft recht op vrijheid van vreedzame vergadering en op vrijheid van vereniging, 

met inbegrip van het recht met anderen vakverenigingen op te richten en zich bij 

vakverenigingen aan te sluiten voor de bescherming van zijn belangen. 

2. De uitoefening van deze rechten mag aan geen andere beperkingen worden onderworpen 

dan die, die bij de wet zijn voorzien en die in een democratische samenleving noodzakelijk 

zijn in het belang van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid, het voorkomen van 

wanordelijkheden en strafbare feiten, voor de bescherming van de gezondheid of de goede 

zeden of de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. Dit artikel verbiedt niet dat 

rechtmatige beperkingen worden gesteld aan de uitoefening van deze rechten door leden van 

de krijgsmacht, van de politie of van het ambtelijk apparaat van de Staat. 

 

Artikel 14  

Het genot van de rechten en vrijheden die in dit Verdrag zijn vermeld, moet worden verzekerd 

zonder enig onderscheid op welke grond ook, zoals geslacht, ras, kleur, taal, godsdienst, 

politieke of andere mening, nationale of maatschappelijke afkomst, het behoren tot een 

nationale minderheid, vermogen, geboorte of andere status. 
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Artikelen 1 en 3 Twaalfde Protocol EVRM luiden als volgt: 

 

Artikel 1 

1. Het genot van welk recht ook, welke bij de wet is vermeld, is verzekerd zonder enig 

onderscheid op welke grond ook, zoals geslacht, ras, kleur, taal, godsdienst, politieke of 

andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, het behoren tot een nationale 

minderheid, vermogen, geboorte of andere status. 

2. Niemand zal worden gediscrimineerd door een openbare instantie op welke grond ook, 

zoals deze vermeld in lid 1. 

 

Artikel 3 

Tussen de Staten die Partij zijn, worden de artikelen 1 en 2 van dit Protocol als aanvullende 

artikelen op het verdrag beschouwd, en alle bepalingen van het Verdrag zijn 

dienovereenkomstig van toepassing. 
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Bijlage XXII: relevante bepalingen Grundgesetz BRD met Weimarer Reichsverfassung 

 

 

Artikel 1 lid 3 

Die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und 

Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht. 

 

Artikel 4 lid 1 en 2 

Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und 

weltanschaulichen Bekenntnisse sind unverletzlich. 

Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet. 

 

Artikel 7 

1. Das gesamte Schulwesen steht unter der Aufsicht des Staates. 

2. Die Erziehungsberechtigten haben das Recht, über die Teilnahme des Kindes am 

Religionsunterricht zu bestimmen. 

3. Der Religionsunterricht ist in den öffentlichen Schulen mit Ausnahme der bekenntnisfreien 

Schulen ordentliches Lehrfach. Unbeschadet des staatlichen Aufsichtsrechtes wird der 

Religionsunterricht in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Religionsgemeinschaften 

erteilt. Kein Lehrer darf gegen seinen Willen verpflichtet werden, Religionsunterricht zu 

erteilen. 

4. Das Recht zur Errichtung von privaten Schulen wird gewährleistet. Private Schulen als 

Ersatz für öffentliche Schulen bedürfen der Genehmigung des Staates und unterstehen den 

Landesgesetzen. Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn die privaten Schulen in ihren 

Lehrzielen und Einrichtungen sowie in der wissenschaftlichen Ausbildung ihrer Lehrkräfte 

nicht hinter den öffentlichen Schulen zurückstehen und eine Sonderung der Schüler nach den 

Besitzverhältnissen der Eltern nicht gefördert wird. Die Genehmigung ist zu versagen, wenn 

die wirtschaftliche und rechtliche Stellung der Lehrkräfte nicht genügend gesichert ist. 

5. Eine private Volksschule ist nur zuzulassen, wenn die Unterrichtsverwaltung ein 

besonderes pädagogisches Interesse anerkennt oder, auf Antrag von Erziehungsberechtigten, 

wenn sie als Gemeinschaftsschule, als Bekenntnis- oder Weltanschauungsschule errichtet 

werden soll und eine öffentliche Volksschule dieser Art in der Gemeinde nicht besteht. 

6. Vorschulen bleiben aufgehoben. 

 

Artikel 19 

2. In keinem Falle darf ein Grundrecht in seinem Wesensgehalt angetastet werden. 

3. Die Grundrechte gelten auch für inländische juristische Personen, soweit sie ihrem Wesen 

nach auf diese anwendbar sind. 

 

Artikel 140 

Die Bestimmungen der Artikel 136, 137, 138, 139 und 141 der Deutschen Verfassung vom 

11. August 1919 sind Bestandteil dieses Grundgesetzes. 
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De betreffende artikelen uit de Weimarer Reichsverfassung luiden: 

 

Artikel 136 

Die bürgerlichen und staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten werden durch die Ausübung der 

Religionsfreiheit weder bedingt noch beschränkt. 

Der Genuss bürgerlicher und staatsbürgerlicher Rechte sowie die Zulassung zu öffentlichen 

Ämtern sind unabhängig von dem religiösen Bekenntnis. 

Niemand ist verpflichtet, seine religiöse Überzeugung zu offenbaren. Die Behörden haben nur 

soweit das Recht, nach der Zugehörigkeit zu einer Religionsgesellschaft zu fragen, als davon 

Rechte und Pflichten abhängen oder eine gesetzlich angeordnete statistische Erhebung dies 

erfordert. 

Niemand darf zu einer kirchlichen Handlung oder Feierlichkeit oder zu Teilnahme an 

religiösen Übungen oder zur Benutzung einer religiösen Eidesform gezwungen werden. 

 

Artikel 137 

Es besteht keine Staatskirche. 

Die Freiheit der Vereinigung zu Religionsgesellschaften innerhalb des Reichsgebiets 

unterliegt keinen Beschränkungen. 

Jede Religionsgesellschaft ordnet und verwaltet ihre Angelegenheiten selbständig innerhalb 

der Schranken des für alle geltenden Gesetzes. Sie verleiht ihre Ämter ohne Mitwirkung des 

Staates oder der bürgerlichen Gemeinde. 

Religionsgesellschaften erwerben die Rechtsfähigkeit nach dem allgemeinen Vorschriften des 

bürgerliches Rechtes. 

Die Religionsgesellschaften bleiben Körperschaften des öffentlichen Rechtes, soweit sie 

solche bisher waren. Anderen Religionsgesellschaften sind auf ihren Antrag gleiche Rechte zu 

gewähren, wenn sie durch ihre Verfassung und die Zahl ihrer Mitglieder die Gewähr der 

Dauer bieten. Schliessen sich mehrere derartige öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften 

zu einen Verbande zusammen, so ist auch dieser Verband eine öffentlich-rechtliche 

Körperschaft. 

Die Religionsgesellschaften, welche Körperschaften des öffentlichen Rechtes sind, sind 

berechtigt, auf Grund der bürgerlichen Steuerlisten nach Massgabe der landesrechtlichen 

Bestimmungen Steuern zu erheben. 

Den Religionsgesellschaften werden die Vereinigungen gleichgestellt, die sich die 

gemeinschaftliche Pflege einer Weltanschauung zur Aufgabe machen. 

Soweit die Dürchführung dieser Bestimmungen eine weitere Regelung erfördert, liegt diese 

der Landesgesetzgebung ob. 

 

Artikel 138 

Die auf Gesetz, Vertrag oder besonderen Rechtstiteln beruhenden Staatsleistungen an die 

Religionsgesellschaften werden durch die Landesgesetzgebung abgelöst. Die Grundsätze 

hierfür stellt das Reich auf. 

Das Eigentum und andere Rechte der Religionsgesellschaften und religiösen Vereine an ihren 

für Kultus-, Unterrichts- und Wohltätigkeitszwecke bestimmten Anstalten, Stiftungen und 

sonstigen Vermögen werden gewährleistet. 
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Artikel 139 

Der Sonntag und die staatlich anerkannten Feiertage bleiben als Tage der Arbeitsruhe und der 

seelischen Erhebung gesetzlich geschützt. 

 

Artikel 141 

Soweit das Bedürfnis nach Gottesdienst und Seelsorge im Heer, in Krankenhäusern, 

Strafanstalten oder sonstigen öffentlichen Anstalten besteht, sind die Religionsgesellschaften 

zur Vornahme religiöser Handlungen zuzulassen, wobei jeder Zwang fernzuhalten ist. 
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Bijlage XXIII: artikel 291 Code Pénal 

 

 

Artikel 291 (vertaald) 

Geenerlei genootschappen (of gezelschap) van meer dan twintig personen, met oogmerk om 

dagelijks of op zekere bepaalde dagen bijeen te komen ten einde zich met onderwerpen van 

godsdienst, letterkunde, staatkunde of andere zaken bezig te houden, zal opgericht mogen 

worden, dan met toestemming van de hooge regeering en onder zoodanige voorwaarden, als 

het openbaar gezag zal goedvinden het gezelschap op te leggen. Onder het getal van personen, 

bij dit artikel uitgedrukt, zullen niet begrepen zijn, die hunne woonstede hebben in het huis, 

waar het gezelschap bijeenkomt. 
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Bijlage XXIV: relevante bepalingen VN-Vrouwenverdrag 

 

 

Artikel 7  

De Staten die partij zijn bij dit Verdrag, nemen alle passende maatregelen om discriminatie 

van vrouwen in het politieke en openbare leven van het land uit te bannen, en verzekeren 

vrouwen in het bijzonder het recht om op gelijke voet met mannen: 

a. hun stem uit te brengen bij alle verkiezingen en volksstemmingen, en verkiesbaar te zijn in 

alle openbaar gekozen lichamen; 

b. deel te nemen aan de vaststelling van het overheidsbeleid en aan de uitvoering hiervan, 

alsook openbare ambten te bekleden en alle openbare functies op alle overheidsniveaus te 

vervullen; 

c. deel te nemen aan niet-overheidsorganisaties en verenigingen op het gebied van het 

openbare en politieke leven van het land. 

 

Artikel 10 aanhef en sub c  

De Staten die partij zijn bij dit Verdrag, nemen alle passende maatregelen om discriminatie 

van vrouwen uit te bannen ten einde vrouwen rechten te verzekeren die gelijk zijn aan die van 

mannen op het gebied van onderwijs en vorming, en in het bijzonder, op basis van gelijkheid 

van mannen en vrouwen, het volgende te garanderen: 

c.uitbanning van elke stereotiepe opvatting van de rol van mannen en vrouwen op alle niveaus 

en in alle vormen van onderwijs, door het aanmoedigen van gemengd onderwijs en andere 

soorten onderwijs die zullen bijdragen tot het bereiken van dit doel, en in het bijzonder door 

de herziening van leerboeken en onderwijsprogramma’s en door de aanpassing van 

onderwijsmethodes; 

 

Artikel 14 lid 2 sub b  

2. De Staten die partij zijn bij dit Verdrag, nemen alle passende maatregelen om discriminatie 

jegens de vrouw in plattelandsgebieden uit te bannen, ten einde te verzekeren dat vrouwen op 

basis van gelijkheid van mannen en vrouwen, deel nemen aan en voordeel genieten van de 

ontwikkeling van het platteland, en in het bijzonder garanderen zij zodanige vrouwen het 

recht: 

sub b: te kunnen beschikken over toereikende faciliteiten op het gebied van de 

gezondheidszorg, met inbegrip van informatie, advies en dienstverlening op het gebied van 

geboortenregeling. 

  



491 

 

Bijlage XXV: artikel 17 lid 3 Sozialgesetzbuch/Erstes Buch 

 

 

Artikel 17 lid 3 

In der Zusammenarbeit mit gemeinnützigen und freien Einrichtungen und Organisationen 

wirken die Leistungsträger darauf hin, daß sich ihre Tätigkeit und die der genannten 

Einrichtungen und Organisationen zum Wohl der Leistungsempfänger wirksam ergänzen. Sie 

haben dabei deren Selbständigkeit in Zielsetzung und Durchführung ihrer Aufgaben zu 

achten. Die Nachprüfung zweckentsprechender Verwendung bei der Inanspruchnahme 

öffentlicher Mittel bleibt unberührt. Im übrigen ergibt sich ihr Verhältnis zueinander aus den 

besonderen Teilen dieses Gesetzbuchs; § 97 Abs. 2 des Zehnten Buches findet keine 

Anwendung. 
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Bijlage XXVI: relevante bepalingen Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes Nordrhein-

Westfalen (KHGG NRW) 

 

 

§ 1 

Krankenhausfinanzierungsgesetz: Bei der Durchführung des Gesetzes ist die Vielfalt der 

Krankenhausträger zu beachten. Dabei ist nach Maßgabe des Landesrechts insbesondere die 

wirtschaftliche Sicherung freigemeinnütziger und privater Krankenhäuser zu gewährleisten. 

Die Gewährung von Fördermitteln nach diesem Gesetz darf nicht mit Auflagen verbunden 

werden, durch die die Selbständigkeit und Unabhängigkeit von Krankenhäusern über die 

Erfordernisse der Krankenhausplanung und der wirtschaftlichen Betriebsführung hinaus 

beeinträchtigt werden. 

 

§ 38 

1. Die Rechtsverordnung aufgrund von § 8 Abs. 2 sowie die Regelungen des § 2 Abs. 4, § 9 

und des § 35 Abs. 1 gelten nicht für Krankenhäuser, die von Religionsgemeinschaften oder 

diesen gleichgestellten oder ihnen zuzuordnenden Einrichtungen betrieben werden. Satz 1 gilt 

unabhängig von der Rechtsform der Einrichtung. Die Religionsgemeinschaften treffen für 

diese Krankenhäuser in eigener Zuständigkeit Regelungen, die den Zielen dieser Vorschriften 

entsprechen, für § 2 Abs. 4 soweit möglich. 

Die Regelungen im Sinne von Absatz 1 Satz 3 müssen sicherstellen, dass der Standard der 

Krankenhaushygiene und die Transparenz und Koordinierung des Arzneimitteleinsatzes nicht 

hinter den in Absatz 1 Satz 1 genannten Bestimmungen zurückbleiben. 
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Bijlage XXVII: § 118 Betriebsverfassungsgesetz 

 

 

§ 118  

Auf Unternehmen und Betriebe, die unmittelbar und überwiegend 

1. politischen, koalitionspolitischen, konfessionellen, karitativen, 

erzieherischen, wissenschaftlichen oder künstlerischen Bestimmungen oder 

2. Zwecken der Berichterstattung oder Meinungsäußerung, auf die Artikel 5 

Abs. 1 Satz 2 des Grundgesetzes Anwendung findet, 

dienen, finden die Vorschriften dieses Gesetzes keine Anwendung, soweit die Eigenart 

des Unternehmens oder des Betriebs dem entgegensteht. Die §§ 106 bis 110 sind nicht, 

die §§ 111 bis 113 nur insoweit anzuwenden, als sie den Ausgleich oder die Milderung 

wirtschaftlicher Nachteile für die Arbeitnehmer infolge von Betriebsänderungen 

regeln. 

Dieses Gesetz findet keine Anwendung auf Religionsgemeinschaften und ihre 

karitativen und erzieherischen Einrichtungen unbeschadet deren Rechtsform. 
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Bijlage XXVIII: relevante bepalingen Bundeshaushaltsordnung 

 

 

§ 1 

Der Bundesrechnungshof ist vorbehaltlich anderer gesetzlicher Regelung berechtigt, bei 

Stellen außerhalb der Bundesverwaltung zu prüfen, wenn sie  

1. Teile des Bundeshaushaltsplans ausführen oder vom Bund Ersatz von 

 Aufwendungen erhalten, 

2. Bundesmittel oder Vermögensgegenstände des Bundes verwalten, 

3. vom Bund Zuwendungen erhalten oder 

4. als juristische Personen des privaten Rechts, an denen der Bund 

 einschließlich seiner Sondervermögen unmittelbar oder mittelbar mit 

 Mehrheit beteiligt ist, nicht im Wettbewerb stehen, bestimmungsgemäß ganz 

 oder überwiegend öffentliche Aufgaben erfüllen oder diesem Zweck dienen 

 und hierfür Haushaltsmittel oder Gewährleistungen des Bundes oder eines 

 seiner Sondervermögen erhalten. 

Leiten diese Stellen die Mittel an Dritte weiter, so kann der Bundesrechnungshof auch bei 

diesen prüfen.  

 

§ 2 

Die Prüfung erstreckt sich auf die bestimmungsmäßige und wirtschaftliche Verwaltung und 

Verwendung. Bei Zuwendungen kann sie sich auch auf die sonstige Haushalts- und 

Wirtschaftsführung des Empfängers erstrecken, soweit es der Bundesrechnungshof für seine 

Prüfung für notwendig hält.  

 

§ 3 

Bei der Gewährung von Krediten aus Haushaltsmitteln sowie bei der Übernahme von 

Bürgschaften, Garantien oder sonstigen Gewährleistungen durch den Bund kann der 

Bundesrechnungshof bei den Beteiligten prüfen, ob sie ausreichende Vorkehrungen gegen 

Nachteile für den Bund getroffen oder ob die Voraussetzungen für eine Inanspruchnahme des 

Bundes vorgelegen haben.  

 

§ 4  

Bei den juristischen Personen im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 4 erstreckt sich die Prüfung 

auf die gesamte Haushalts- und Wirtschaftsführung. Handelt es sich bei der juristischen 

Person des privaten Rechts im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 4 um ein Unternehmen, erfolgt 

die Prüfung unter Beachtung kaufmännischer Grundsätze. 
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Bijlage XXIX: artikel 2.142 en 2.171 Mediawet 2008 

 

 

Artikel 2.142 

1. De NPO en de publieke media-instellingen voorzien op onafhankelijke wijze in de 

uitvoering van de publieke mediaopdracht en hebben daarvoor op de wijze zoals geregeld in 

deze wet aanspraak op bekostiging uit ’s Rijks kas die een kwalitatief hoogwaardig media-

aanbod mogelijk maakt en waardoor continuïteit van financiering gewaarborgd is. 

2. Voor de bekostiging van de uitvoering van de publieke mediaopdracht en ter bestrijding 

van de overige kosten, bedoeld in artikel 2.146, worden onder de naam ‘rijksmediabijdrage’ 

jaarlijks gelden beschikbaar gesteld door Onze Minister. 

 

Artikel 2.171 

1. Het Commissariaat is belast met de rechtmatigheidstoetsing van de uitgaven van de NPO 

en de landelijke publieke media-instellingen. 

2. De landelijke publieke media-instellingen zenden jaarlijks vóór 1 mei de jaarrekening aan 

het Commissariaat en sturen gelijktijdig een afschrift daarvan aan de raad van bestuur. De 

NPO en de landelijke publieke media-instellingen nemen in het jaarverslag, bedoeld in 

de artikelen 2.17, 2.34i, 2.40 en 2.103, in samenhang met de artikelen 48 en 300 van Boek 2 

van het Burgerlijk Wetboek een samengevatte jaarrekening op. 

3. De raad van bestuur zendt vóór 1 juli zijn opmerkingen over de jaarrekeningen tezamen 

met de jaarrekening van de NPO aan het Commissariaat. 

 

 

  

http://wetten.overheid.nl/BWBR0025028/volledig/geldigheidsdatum_22-01-2014#Hoofdstuk2_Titel26_Afdeling261_Artikel2146
http://wetten.overheid.nl/BWBR0025028/volledig/geldigheidsdatum_22-01-2014#Hoofdstuk2_Titel22_Afdeling221_Paragraaf2213_Artikel217
http://wetten.overheid.nl/BWBR0025028/volledig/geldigheidsdatum_22-01-2014#Hoofdstuk2_Titel22_Afdeling222a_Artikel234i
http://wetten.overheid.nl/BWBR0025028/volledig/geldigheidsdatum_22-01-2014#Hoofdstuk2_Titel22_Afdeling223_Artikel240
http://wetten.overheid.nl/BWBR0025028/volledig/geldigheidsdatum_22-01-2014#Hoofdstuk2_Titel25_Afdeling252_Paragraaf2523_Artikel2103
http://wetten.overheid.nl/BWBR0003045/Boek2/Titel2/Artikel48/geldigheidsdatum_22-01-2014
http://wetten.overheid.nl/BWBR0003045/Boek2/Titel6/Artikel300/geldigheidsdatum_22-01-2014
http://wetten.overheid.nl/BWBR0003045/Boek2/Titel6/Artikel300/geldigheidsdatum_22-01-2014
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Bijlage XXX: relevante bepalingen Wet subsidiëring politieke partijen 

 

 

Artikel 2  

1. Onze Minister verstrekt subsidie aan een politieke partij die aan de laatst gehouden 

verkiezingen voor de Tweede Kamer of Eerste Kamer der Staten-Generaal heeft deelgenomen 

met haar aanduiding boven de kandidatenlijst en aan de lijst waarvan daarbij een of meer 

zetels zijn toegekend. 

 

Artikel 3 

5. Aan de schriftelijke overeenkomsten tot subsidieverlening of aan het sluiten van deze 

overeenkomsten, kunnen door de politieke partij geen andere voorwaarden worden 

verbonden, dan die welke voortvloeien uit de toepassing van deze wet. 

 

Artikel 5 

De subsidie wordt slechts verstrekt voor uitgaven die direct samenhangen met de volgende 

activiteiten: 

a. politieke vormings- en scholingsactiviteiten; 

b. informatievoorziening; 

c. het onderhouden van contacten met zusterpartijen buiten Nederland; 

d. het ondersteunen van vormings- en scholingsactiviteiten ten behoeve van het kader van 

zusterpartijen buiten Nederland; 

e. politiek-wetenschappelijke activiteiten; 

f. activiteiten ter bevordering van de politieke participatie van jongeren; 

g. het werven van leden; 

h. het betrekken van niet-leden bij subsidiabele activiteiten van de politieke partij; 

i. werving, selectie en begeleiding van politieke ambtsdragers; 

j. activiteiten in het kader van verkiezingscampagnes. 

 

Artikel 8  

2. De aanvraag van de subsidie gaat vergezeld van een activiteitenplan, een begroting, een 

opgave van de ledentalleen op de peildatum van de politieke partij en, indien van toepassing, 

van de aangeduide politieke jongerenorganisatie. 

3. Bij regeling van Onze Minister kunnen eisen worden gesteld aan de inrichting van het 

activiteitenplan, de begroting en de opgave van de ledentallen van de politieke partij en van 

de aangeduide politieke jongerenorganisatie voorzover van belang voor de verlening van de 

subsidie. 

 

Artikel 9 

1. Aan de subsidie is de verplichting verbonden dat de politieke partij een zodanig ingerichte 

administratie voert, dat daaruit te allen tijde de voor de vaststelling van de subsidie van belang 

zijnde rechten en verplichtingen alsmede de betalingen en ontvangsten kunnen worden 

nagegaan. 
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Artikel 10 

5. Bij regeling van Onze Minister kunnen eisen worden gesteld aan de inrichting van het 

financieel verslag, het activiteitenverslag en de opgave van de ledentallen van de politieke 

partij en van de aangeduide politieke jongerenorganisatie voorzover van belang voor de 

vaststelling van de subsidie. 

 

Artikel 11 

2. De accountant onderzoekt of het financiële verslag voldoet aan de bij of krachtens de wet 

gestelde voorschriften en of het activiteitenverslag, voorzover hij dat verslag kan beoordelen, 

met het financiële verslag verenigbaar is. De accountant onderzoekt tevens de naleving van de 

aan de subsidie verbonden verplichtingen en de juistheid van opgegeven ledentallen van de 

politieke partij en, indien van toepassing, van de aangeduide politieke jongerenorganisatie 

voorzover van belang voor de vaststelling van de subsidie. 

3. Bij regeling van Onze Minister kan een aanwijzing over de reikwijdte en de intensiteit van 

het onderzoek worden vastgesteld. 
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Bijlage XXXI: artikel 16 en 17 Wet bescherming persoonsgegevens 

 

 

Artikel 16 

De verwerking van persoonsgegevens betreffende iemands godsdienst of levensovertuiging, 

ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, alsmede persoonsgegevens betreffende 

het lidmaatschap van een vakvereniging is verboden behoudens het bepaalde in deze 

paragraaf. Hetzelfde geldt voor strafrechtelijke persoonsgegevens en persoonsgegevens over 

onrechtmatig of hinderlijk gedrag in verband met een opgelegd verbod naar aanleiding van 

dat gedrag. 

 

Artikel 17 

1. Het verbod om persoonsgegevens betreffende iemands godsdienst of levensovertuiging te 

verwerken als bedoeld in artikel 16, is niet van toepassing indien de verwerking geschiedt 

door: 

a. kerkgenootschappen, zelfstandige onderdelen daarvan of andere genootschappen op 

geestelijke grondslag voor zover het gaat om gegevens van daartoe behorende personen; 

b. instellingen op godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag, voor zover dit gelet op 

het doel van de instelling en voor de verwezenlijking van haar grondslag noodzakelijk is, of 

c. andere instellingen voor zover dit noodzakelijk is met het oog op de geestelijke verzorging 

van de betrokkene, tenzij deze daartegen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt. 

2. In de gevallen als bedoeld in het eerste lid, onder a, is het verbod tevens niet van toepassing 

op persoonsgegevens betreffende godsdienst of levensovertuiging van de gezinsleden van de 

betrokkene voor zover: 

a. het betreffende genootschap met die gezinsleden uit hoofde van haar doelstelling 

regelmatige contacten onderhoudt en 

b. die gezinsleden daartegen geen schriftelijk bezwaar hebben gemaakt. 

3. In de gevallen als bedoeld in het eerste en tweede lid worden geen persoonsgegevens aan 

derden verstrekt zonder toestemming van de betrokkene. 

  

http://wetten.overheid.nl/BWBR0011468/2017-03-10#Hoofdstuk2_Paragraaf2_Artikel16
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