
Mr. J.J.M.E. Backbier 

Verhouding staat 
en kerk 

Kerken pleiten niet voor eigen parochie 
maar voor voldoende geestelijke verzor
ging. Binnenkort komt het kabinetsstand
punt over de financiele verhouding tussen 
kerk en staal in de Tweede Kamer Het 
GOA moet niet meewerken aan een margi
nalisering van de rol van de kerken. 

Allerlei zaken zoals milieubeleid, land
bouwbeleid tot aan een onderwerp als Cu
rar;:ao toe vragen de lezers van Christen 
Democratische Verkenningen om aan
dacht. Politici geven die aandacht ook aan 
dit soort zaken. Terecht. Is er ook voldoen
de aandacht voor de rol van de kerken? 

Op een aantal concrete punten wordt in 
de politiek door sommige CDA-mensen 
gelet op de belangen van de kerken. 
Structureel is er de Werkgroep Kerk en 
Staat van het CDA In het Katholiek 
Nieuwsblad heeft mr. V. van der Burgh, in 
verband met het rapport van de Commis
sie-Hirsch Ballin, het gehad over de positie 
van de kerken in onze samenleving. 

De eventuele noodzaak van de terug
koppeling van de Evangelische inspiratie 
naar de kerkgenootschappen, een meetlat 
die kennelijk baron Van Verschuer in zijn 
recente artikel 1n Christen Democratische 
Verkenningen niet wenste aan te leggen, is 
niet het onderwerp van deze bijdrage; op 
dat punt zij de lezer nu gerust. 

Is het gevoel van wat men ook margina-
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lisering van de rol van kerken zou kunnen 
noemen, niet typisch iets voor iemand met 
een kerkelijk gekleurde bril op? Heeft de 
politiek niet belangrijker zaken aan het 
hoofd gehad en is het zwaartepunt nu niet 
de verdere uitbouw van de gedachte aan 
een maatschappelijk middenveld/de ver
antwoordelijke samenleving? 

In het parliJprogramma 'Verantwoord 
voortbouwen; program van aktie '89-'93' 
waarmee het CDA de recente verkiezin
gen is ingegaan, staat over de rol van de 
kerken als zodanig niets. Indirect 1s er iets 
vermeld onder het hoofdstuk Welzijn en 
Cultuur (10.4) 

In het programma van de huidige coali
tiepartner PvdA staat in het geheel niets. 
Ieder die de feiten objectief op een rijtje 
zet, zal met uitzondering van een aantal 
initiatieven die ik zelf hierboven genoemd 
heb, loch moeten oordelen dat het be
paald geen overtrokken, door kerkelijk ge
kleurde bril ontstane, idee is dat het be
lang van de kerken door Christen Demo
cratische Verkenningen als ook (onze) ac
tieve politici onderbelicht is gebleven 

Stelling nemen 
Of ik het mis heb, zal blijken nu er door de 
coalitie en in het bijzonder het CDA stelling 

Mr. J J ME Backb:er (1946) :s tund:sch secretar:s b:J het 
Secretanaat Rooms Kathol,ek Kerkgenootschap 
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te nemen is, in verband met het door het 
vorige kabinet ingenomen standpunt over 
het rapport van de Commissie-Hirsch Bal
lin, het Eindrapport 'Overheid, Godsdienst 
en Levensovertuiging' van de Commissie 
van Advies inzake de criter1a voor steun
verlening aan kerkgenootschappen en an
dere genootschappen op geestelijke 
grondslag 

Het is missch1en goed even biJ dit rap
port stil te staan. Het betreft een nogal lang 
slepende kwestie over hoe de verhouding 
kerk-staat met name in financiele zin gere
geld hoort te worden. Die discussie IS ei
genliJk al in 1946 ingezet. Een mijlpaal is 
de afkoop van de historisch verkregen 
aanspraken in 1983.' Desondanks blijven 
er nog andere betrekkingen tussen de 
kerkgenootschappen en de overheid d1e 
het godsd1enstig en levensbeschouwelijk 
Ieven raken. BiJvoorbeeld de geesteiiJke 
verzorg1ng in de knjgsmacht en in het ge
vangeniswezen, alsook die binnen 1nstel
l1ngen van ziekenhu1zen, bejaardenoorden 
en Jeugdhulpverleningsinstellingen. Ook 
nog is te denken aan onderhoud en res
tauratie van monumentale kerkgebouwen. 
Er ZIJn nog andere betrekkingen aan toe te 
voegen Wie daar meer van wil weten, 
wordt verwezen naar onderdeel 2.4 op pa
gina 27 en verder van het Eindrapport van 
de Commissie-Hirsch Ballin. De kerkge
nootschappen, in het CIO (lnterkerkelijk 
Contact in Overheidszaken) vertegen
woordigd, hebben in 1983 de wens uitge
sproken om een algemene gedachtenwis
seling op gang te brengen over de verhou
ding kerk en staat en de gelijke behande
llng van kerkgenootschappen en 
levensbeschouwelijke genootschappen. 
Over de vraag hoe de verhouding kerk en 
staat zou moeten ziJn, kwam in het overleg 
tussen CIO en de overhe1d geen overeen
stemming tot stand Oat is aanleiding ge
weest tot de instell1ng van de zogenaamde 
Commissie-Hirsch Ballin in februari 1986 
(Besluit 17 februari 1986) 

Het toenemende belang van de vraag 
naar die verhouding kerk en staat is gele-
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gen in de steeds meer gehoorde opvat
ting, ook in het parlement, dat het beginsel 
van scheiding van kerk en staat zich zou 
verzetten tegen steunverlening aan kerken 
en kerkgenootschappen. De genoemde 
Commissie-Hirsch Ballin constateert dater 
in Nederland sprake is van een beginsel 
van scheiding van kerk en staat. De strek
king daarvan omschrijft de Commissie dan 
als volgt 'De strekking van het beginsel 
van scheiding tussen kerk en staat in de 
moderne verhoudingen is als volgt weer te 
geven. De staat en de kerken en andere 
genootschappen op geestelijke grondslag 
functioneren als zelfstand1ge lichamen. 
Voor de genootschappen op geestelijke 
grondslag houdt dit onder meer in dat zij 
zelfstandig hun functionarissen kiezen en 
dat ziJ (en hun leden afzonderlijk of geza
menlijk) hun godsdienst of levensovertui
ging vrijelijk kunnen bepalen en belijden. 
Zij bepalen naar eigen inzicht hun geeste
lijke en constitutionele orde. De staat re
specteert deze zelfstandigheid Hij mag 
geen dwang uitoefenen ten aanzien van 
de bestuurlijke organisatie. De staat moet 
zich onthouden van elke bemoeienis met 
de belijdenis van de godsdienst of levens
overtuiging, onverminderd ziJn bevoegd
heid en plicht op te treden tegen wie daar
bij de wet overtreedt (zie daarbij de slot
woorden van artikel 6, eerste lid, Grondwet 
'behoudens ieders verantwoordelijkheid 
volgens de wet') De genootschappen op 
geestelijke grondslag dienen door de staat 
gelijk te worden behandeld (vergelijk arti
kel 6, eerste lid, JO artikel 1 Grondwet) De 
overheid mag geen partij kiezen voor een 
bepaalde godsdienstige of levensbe
schouwelijke overtuiging. AnderziJdS komt 
de zelfstandigheid van de staat ten op
zichte van de genootschappen hierin tot 
uitdrukking dat de genootschappen en 
hun functionarissen als zodanig geen pu
bliekrechtelijke bevoegdheden bezitten. 

'Een en ander brengt de Commissie tot 
de conclusie dat het beginsel van schei-

1 Wet 7 december 1983. Stb 638 
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ding van kerk en staat zich niet verzet te
gen steunverlening door de staat aan ge
nootschappen op geestelijke grondslag, 
mits de organisatorische zelfstandigheid 
en de belijdenisvrijheid worden gerespec
teerd, de genootschappen op gelijke voet 
worden behandeld en de overheid zich 
onthoudt van maatregelen die ertoe strek
ken een bepaalde godsdienstige of le
vensbeschouwelljke richting te bevorde
ren ten koste van andere.' 

Gebrek aan inzicht 
De regering heeft dit onderdeel van het 
advies tot het hare gemaakt. Het lijkt me 
een goede zaak dat na zoveel Jaar discus
sie de regering op basis van een goed ad
vies de knopen heeft doorgehakt. Toch is 
er aan die waardering een voorbehoud 
verbonden. Dit hangt samen met het ver
moede gebrek aan inzicht in en waarde
rlng voor het werk van de kerkgenoot-

Het gevaar dreigt van 
terugdringing van 
godsdienst naar de prive 
sfeer. 

schappen en andere genootschappen op 
geestelijke grondslag. Het gaat hier niet 
om een betoog tegen secularisatie. Wei 
huldig ik hiermee de opvatting die ook el
ders verwoord is, dat het gevaar dreigt 
voor terugdringing van godsdienst naar 
een gebied waar het slechts als privaat
verschiJnsel een plaats krijgt. Vergelijk bij 
voorbeeld de Apostolische Adhortatie 
Evangelii Nuntiandi' en bijeenkomst CCEE 
1985 waar het thema Secularisatie en 
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Evangelisatie aan de orde was. Daarmede 
ben ik weer terug bij het begin van mijn be
toog. 

De opvatting hierv66r verwoord over het 
gebrek aan belangstelling of waardering 
voor het werk van de kerken is iets dat de 
vertegenwoordigers van de in het lnterker
kelijk Contact in Overheidszaken (CIO) 
verbonden kerkgenootschappen allen de
len AI die daarin vertegenwoordigde kerk
genootschappen ziJn van oordeel dat de 
overheid de rol van de kerkgenootschap
pen onderwaardeert. 

In de brief van 20 maart 1989 a an de mi
nister van Binnenlandse Zaken stelt het 
CIO Het lnterkerkelijk Contact 1n Over
heidszaken (CIO). waarin 18 kerkgenoot
schappen samenwerken, he eft met zorg 
en teleurstelling kennis genomen van het 
voorlopig kab1netsstandpunt over het 
eindrapport 'Overheid, godsdienst en le
vensovertuiging', dat door de minister van 
B1nnenlandse Zaken bij een schrijven de 
dato 4 oktober 1988 is aangeboden 

Deze zorg en teleurstelling wordt ver
oorzaakt door de vis1e en teneur van het 
kabmetsstandpunt, dat door zijn terughou
dendheid en concrete voorstellen zou kun
nen leiden tot een marginaliser1ng van 
godsdienst en kerkgenootschappen Dit is 
niet aileen in strijd met de historische de
mocratische tradities, maar zou ook feite
liJk een ontkenning van de godsdienstige 
dimensie in een pluriforme samenleving 
betekenen en tot voor de overheid en kerk
genootschappen onaanvaardbare conse
quenties kunnen leiden. 

Rooms-katholieke opvatting 
Deze laatste zin wordt door de 18 kerkge
nootschappen, zowel JOodse, uiteenlo
pend protestantse en de rooms-katholie
ke, als essentieel gezien. De Rooms-ka
tholieke opvatting is in de constitutie van 
Vaticanum II Gaudium et spes, waar het 
belang van de Kerk (godsdienst) voor het 
maatschappelijke en politieke bestel en 

2 Arch ref van de Kerken 31 ( 1976) nr 5. kol 189-233 
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ook de verhoud1ng tussen kerk en staat 
beschreven wordt, als volgt omschreven: 
'De staat en de Kerk zijn op eigen terrein 
onafhankeiiJk van elkaar en autonoom. 
Maar beide zijn z1j. hoewel op verschillen
de titel, dienstbaar aan de persoonliJke en 
maatschappelijke roeping van dezelfde 
mensen. En dit dienstwerk zullen ziJ des te 
effectiever tot welziJn van allen uitoefenen, 
naarmate ziJ beide meer een gezonde on
derlmge samenwerking tot stand brengen, 
met inachtneming van de omstandighe
den van plaats en t1jd.' 

De leden van de Kerk worden in deze 
constitut1e derhalve als burgers opgeroe
pen met hun geloof in de maatschappij te 
staan. Oat geloof is voor hen dan geen 
prive-zaak maar een maatschappelijk rele
vante driJfveer. De opvatting van de 
Rooms-katholieke Kerk is ook bepaald niet 
een van onthouding. In dit verband moge 
1k ook nog verwijzen naar de Exhortatie 
Chnstifideles Laici. Een citaat uit de velen 
Zoals de synodevaders bij herhaling heb
ben verklaard, hebben allen het recht en 
de pl1cht om dee I te nemen aan de politiek, 
ziJ het in verschillende en complementaire 
vormen, niveaus, taken en verantwoorde
lljkheden · Het zou derhalve voor de over
heid du1delijk moeten ziJn dat in de katho
lieke leer- en dat geldt ook voor de chris
telijke leer in het algemeen- de Kerk meer 
doet dan zich aileen met de prive-gods
dienst van personen bezig houden. De 
Rooms-katholieke Kerk pretendeert een 
sturende rol, of althans een richtlnggeven
de rol voor de verantwoordelijke burger. 
Met andere woorden, godsdienst is niet ai
leen een private aangelegenheid en voor 
het overige niet 1nteressant voor de over
heid. 

Het voornoemde CIO-standpunt is inge
geven door de reactie van het kabinet op 
het eindrapport van de Commissie-Hirsch 
Ball1n. D1e eerste voorlopige reactie van 
het kabinet stond sterk in het teken van 
kerken achten zich verantwoordelijk voor 
de geestelijke verzorging. Oat zijn ziJ ook 
primair naar de mening van het kabinet. 
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Dan hebben kerken daaruit ook de conse
quenties te trekken en ook voor de finan
ciering van de geestelijke verzorging zorg 
te dragen. Eigenlijk kort samengevat 
geestelijke verzorging is best belangrijk, 
maar betaal zelf maar de rekening, kerken. 

Minister Brinkman heeft intussen wei 
oog voor de kerkelijke monumenten ge
had. De reden hiervoor moet echter ge
zocht worden in het feit dat het om het cul
tureel erfgoed gaat en niet zozeer om de 
waardering van de kerkgenootschappen 
als zodanig. 

Definitief kabinetsstandpunt 
Nu is er dan inmiddels het definitieve kabi
netsstandpunt dat bij brief van 1 november 
1989 door minister Van Dijk aangeboden 
is aan de voorzitter van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal.' Het kabinet merkt 
op dat kerkgenootschappen en andere 
genootschappen op geestelijke grondslag 
een belangrijke rol spelen in deze samen
leving, ze maken er wezenlijk deel van uit. 
Het kabinet zou ook het belang erkennen 
van de geestelijke dimensie van de zorg in 
het kader van godsdienst en levensover
tuiging. De genootschappen verrichten, zo 
stelt het kabinet in dit verband, een waar
devolle taak. Dan komt natuurlijk de ham
vraag die zij zich stelt 'De vraag is even
wei in hoeverre de overheid ook hierin een 
functie heeft.' Onder verwiJzing naar het 
comm1ssiestandpunt (Commissie-Hirsch 
Ballin) neemt zij dan met een reeks ver
scherpingen haar standpunt in. Geen fi
nanciele steun meer; eigen bijdrage van 
de kerkgenootschappen in financiele zin, 
daar waar de overheid op een specifiek 
terrein in verband met specifieke omstan
digheden steun verleent; geen wettelijke 
maatregelen die een bepaalde omvang 
van geestelijke verzorging in categoriale 
instellingen veiligstellen; en tenslotte haar 
standpunt inzake de verdeling van de 

3 Zre S.R K.K -urtgave KorkelrJke Documentatre nr 2. fe
bruarr 1989. 1'9 17) nr 42 op pag 50 

4 Kamerstuk 20 868. nr 2 
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geestelijke verzorging over de verschillen
de genootschappen. 

Het ging de kerken in hun reactie op het 
voorlopig kabinetsstandpunt niet om alge
mene subsidiering voor hun werkzaamhe
den. Zij hebben op dit punt de beschou
wingen van de Commissie-Hirsch Ballin 
die uitmonden in subsidiering op specifie
ke terreinen onder bijzondere omstandig
heden willen volgen, niet meer maar ook 
niet minder. Maar de categoriale geestelij
ke verzorging is onderdeel van de totale 
zorg en niet een af te zonderen bijkomstig
heid voor de liefhebbers, zo menen de ker
ken. 

Aan de orde is hier geen pleidooi voor 
een voorkeursbehandeling of wettelijk ver
anderd voorkeursrecht voor kerken. Het 
gaat om een zaak die op de politieke 
agenda mag en moet staan, die voorwerp 
kan en moet zijn van de politiekebelangen
afweging, het werk van regering en kamer. 

Grondrecht 
Het kabinet meent dat de aanvullende rol 
van de overheid op het terrein van geeste
lijke verzorging ook in de financiering er
van tot uitdrukking moet komen. De kerken 
stellen in het genoemde CIO-standpunt 

Het grondrecht van de 
vrijheid van godsdienst is 
in het gedrang gekomen. 

van 20 maar! 1989 'het CIO onderschrijft 
dat de kerkgenootschappen primair ver
antwoordelijk zijn voor geestelijke verzor
ging. Door maatschappelijke ontwikkelin-
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gen en overheidsmaatregelen ziJn echter 
grenzen gesteld aan de mogelijkheden 
voor de kerkgenootschappen. Eisen van 
regionalisatie en schaalvergroting, maar 
ook van professionele organisatie stellen 
voorwaarden, die door de kerkgenoot
schappen onvoldoende of niet kunnen 
worden vervuld. In feite is het grondrecht 
van de vriJheid van godsdienst zelf in ge
drang gekomen'. 

De Rooms-katholieke Kerk heeft ter 
zake van het kabinetsstandpunt nog een 
meer principiele kritiek. Zij stelt 'dat kerk
genootschappen zich de geestelijke zorg 
van mensen in de samenleving aantrek
ken, is een juiste constatering. Natuurlijk 
gaat het dan om reguliere zorg. Daarenbo
ven zullen de kerken ook hun uiterste in
spanning doen in bijzondere omstandig
heden. Het gaat echter principieel niet aan 
die bijzondere omstandigheden voor reke
ning te Iaten van de kerkgenootschappen. 
Hier is sprake van eigen verantwoordelijk
heid van de overheid'. 

'Uit het vorenstaande zal duidelijk zijn 
dat, als de overheid verantwoordelijk is op 
grond van de bijzondere omstandigheden 
voor de categoriale geestelijke verzorging, 
kerkgenootschappen dan ook een gedeel
de financiele verantwoordelijkheid afwij
zen.'s Daarenboven zij bedacht dat kerken 
als een grote bijdrage leveren in algemene 
zin aan de geestelijke verzorging. 

Zo brengen de leden van de Rooms-ka
tholieke kerk voor de geestelijke verzor
ging en de voorwaarden daartoe (oplei
ding, pastores, organisatie, gebouwen en 
zo voort) een jaarlijks bedrag van onge
veer 250 miljoen uit. Een grote b1jdrage 
word! ook in de vorm van vrijwilligers gele
verd (zie het recente rapport van het KAS
KI) Bij de andere kerkgenootschappen zal 
dat niet veel anders liggen. 

Een wettelijke verankering van geesteliJ
ke verzorging in het totaal pakket van zorg 
bepleiten de kerken vervolgens, dit in na-

5 Brief van de R.K Kerk aan het CIO van 15 februar1 
1989 
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volging van de Commissie-Hirsch Ballin. 
De overheid lijkt met een verkapt deregu
leringsmotief te komen, als zij die wettelijke 
verplichting afhoudt. Zij stelt namelijk 'Een 
wettelijke regeling die de instellingen ver
plichtingen oplegt inzake financiering en 
verdeling van geestelijke verzorging be
perk! de eigen verantwoordelijkheid van 
de instellingen. Dit is aileen te overwegen, 
indien de instellingen hun verantwoorde
lijkheid voor het kunnen ontvangen van 
geestelijke verzorging onvoldoende in
houd geven'.'' 

Bovengenoemd overheidsstandpunt 
moet toch ook al daarom verwondering 
wekken, omdat de aandrang voor een wet
telijke basis ook komt van prof. mr. Hirsch 
Ballin, voorzitter van de Commissie Toet
sing Wetgevingsprojekten, een commissie 
die bepaald niet voor alles wettelijke rege
lingen bepleit. 

De vraag zal zijn of de Tweede Kamer 
bij de behandeling van het kabinetsstand-
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punt en in het bijzonder het CDA zal Iaten 
blijken of er politiek belang gehecht wordt 
aan het standpunt van de kerken en daar
mee het belang van de kerken. Op de ke
per beschouwd pleiten kerken niet voor ei
gen parochie doch voor een voldoende 
categoriale geestelijke verzorging. In ze
ker opzicht is de naamgeving van het rap
port en die van het kabinetsstandpunt dus 
misleidend. 

Misschien moet ik dit stuk dan ook be
sluiten met niet op te roepen tot belang
stelling voor het feit dat kerken hun rol kun
nen waarmaken, maar voor de eigen zaak 
van het CDA. 

6. Tweede Kamerstuk. vergaderJaar 1989-1990. 20 868. 
nr 2. 9 
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