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Inleiding voor een studieconferentie van het Weten
schappelijk Instituut voor het CDA over 'Godsdienst
beleving van minderheden' op 28 februari 1983, door 
prof. mr. E.M. H. Hirsch Ballin.* 

De scheiding van kerk en staat 

IN VERBAND MET HET OVERHEIDSBELEID TEN AANZIEN VAN DE 
GODSDIENSTBELEVING VAN MINDERHEDEN 

I. In het kader van deze conferentie is 
mij de taak toebedeeld om enige ophel
dering te verschaffen over het staatsrech
telijke kader van overheidsoptreden op 
het gebied van de godsdienstbeleving van 
minderheden. Ik zal uit juridisch oogpunt 
ingaan op de problematiek wat de staat 
kan of moet bijdragen aan mogelijkheden 
voor de godsdienstbeleving van minder
heden, en daarvoor enkele uitgangspunten 
formuleren. 
Bijdragen van de overheid aan de moge
lijkheden voor de godsdienstbeleving van 
minderheden kunnen van tweeërlei aard 
zijn. Aan de ene kant kunnen ze bestaan 
in het wegnemen van wettelijke belemme
ringen, bij voorbeeld op het punt van het 
ritueel slachten, de regeling van wettelijke 
feestdagen en de lijkbezorging. Daarbij 
kan de vraag opkomen, in hoeverre zulke 
wetswijzigingen in de Nederlandse rechts
orde inpasbaar zijn. 
Aan de andere kant kan de bijdrage van 
de kant van de overheid bestaan in het 
verschaffen of financieren van faciliteiten 
voor godsdienstbeleving, bij voorbeeld 
voor godsdienstonderricht en gebedsruim
ten. Zulke beleidsmaatregelen geven soms 
aanleiding tot de vraag, de staatsrechte
lijke vraag, of het niet in strijd is met de 

scheiding van kerk en staat wanneer de 
overheid zich hiermee inlaat. 
Ik zal proberen deze vragen in hoofdlijnen 
te beantwoorden. 

2. Nog een paar terminologische punten 
vooraf. Centraal staat in onze conferentie 
de godsdienstbeleving van minderheden 
met een andere dan een christelijke ge
loofsovertuiging, vooral die van moslims 
en hindoes. De uitdrukking 'scheiding van 
kerk en staat' past hierbij eigenlijk niet 
goed. 'Kerk' in strikte zin is immers de of 
een christelijke gemeenschap van gelovi
gen. Toch zal ik ook in het kader van het 
onderwerp van deze conferentie de ge
bruikelijke formulering 'scheiding van 
kerk en staat' gebruiken 0m de verhou
ding tussen de staat en geloofsgemeen
schappen aan te duiden. 
In verband hiermee kan ook nog op het 
volgende worden gewezen. 'Kerkgenoot
schap' in de technisch-juridische zin van 
de Wet op de kerkgenootschappen en art. 
2 Boek 2 BW is alleen 'een organisatie van 
aangeslotenen, welke zich de gemeenschap
pelijke godsverering van de aangesJotenen 
op de grondslag van gemeenschappelijke 
godsdienstige opvattingen ten doel stelt en 

* ln de rubriek Documentatie worden notities, redevoeringen, brieven etc. over een voor de 
christen-democratie relevant thema opgenomen, die naar het oordeel van de redactie daarvoor 
in aanmerking komen en die niet elders reeds in CDA-verband werden gepubliceerd. 
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welke als kerkgenootschap wil gelden' 1. 

In tegenstelling tot de christelijke en 
joodse geloofsgemeenschappen zijn de 
moslims en hindoes hier te lande niet zo
danig georganiseerd dat men van een 
kerkgenootschap in juridische zin kan 
spreken. Dit is intussen maar van betrek
kelijk belang: voor de godsdienstvrijheid 
maakt het in beginsel niet uit hoe men 
zich heeft georganiseerd - als kerkgenoot
schap, als vereniging, als stichting of op 
informele wijze. 
Met de term 'overheid' zal ik alleen de 
wereldlijke overheid aanduiden, als sa
menvattend begrip voor de organen die 
statelijk gezag uitoefenen. 

3. Allereerst enkele opmerkingen over de 
scheiding van kerk en staat volgens het 
Nederlandse staatsrecht. Op 17 februari 
1983 is de herziene Grondwet in werking 
getreden. Daarin zijn de bepalingen ge
schrapt die met betrekking tot de 'kerkge
nootschappen' voordien in een afzonder
lijk hoofdstuk 'Van de godsdienst' voor
kwamen. Het oude artikel 182 bepaalde: 
'Aan alle kerkgenootschappen in het Rijk 
wordt gelijke bescherming verleend.' Arti
kel 183 garandeerde aan de 'belijders der 
onderscheidene godsdiensten' gelijke bur
gerlijke rechten en gelijke toegang tot 
open bare functies. Artikel 186 droeg de 
regering op ervoor te waken dat de kerk
genootschappen de wetten van de staat in 
acht zouden nemen. Artikel 187 ten slotte 
verwoordt de afschaffing in 1848 van 
regeringstussenkomst bij de intern-kerke
lijke briefwisseling en normstelling. 
Men kan dan ook zeggen dat de vier ge
noemde bepalingen partieel uitdrukking 
gaven aan het principe van de scheiding 
van kerk en staat. Aan de ene kant heeft 
geen enkel kerkgenootschap een bevoor
rechte positie ten opzichte van de staat. 
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Dit is een verschil met de situatie in de 
Republiek der Verenigde Nederlanden, 
toen de hervormde kerk de 'heersende' 
kerk was. Aan de andere kant mag de 
staat zich niet mengen in intern-kerkelijk, 
zaken. Vollediger dan in de oude tekst 
van de Grondwet is dit in artikel I, eerstt 
lid, van de Wet op de kerkgenootschapper 
van 1853 tot uitdrukking gebracht: 'Aan 
alle kerkgenootschappen is en blijft de 
volkomen vrijheid verzekerd alles wat 
hunnen godsdienst en de uitoefening daar 
van in hunnen eigen boezem betreft, te 
regelen.' 
In de herziene Grondwet zijn, zoals ge
zegd, de bepalingen over de kerkgenoot
schappen verdwenen. De enige bepaling 
die nog rechtstreeks op de godsdienst be· 
trekking heeft, is die van artikel 6 in het 
hoofdstuk over de grondrechten. Dit ga
randeert aan een ieder het recht zijn gods· 
dienst of levensovertuiging, individueel 
of in gcmeenschap met anderen, vrij te 
belijden. Aan deze vrijheid mogen wette
lijke beperkingen worden gesteld, waar
over straks meer. 
Dit betekent niet dat de scheiding van 
kerk en staat niet langer deel uitmaakt 
van ons staatsrecht. Integendeel, ze is zo
zeer in de grondslagen van ons constitu
tionele bestel geïntegreerd, dat aparte be· 
palingen niet langer nodig leken. De vrij
heid van kerkgenootschappen tegenover 
de overheid kan rechtstreeks uit artikel 6 
worden afgeleid. Naar huidig inzicht 
kunnen immers ook rechtspersonen zich 
in beginsel op grondrechten beroepen. 
Ook kerkelijke organisaties (kerkgenoot
schappen, stichtingen, verenigingen) heb
ben dus het recht op godsdienstvrijheid. 
Het lijkt redelijk, aan te nemen dat deze 
ook vrijheid van interne organisatie om
vat 2 • 

Dat mensen door de overheid niet gedis-

1 W. C. L. van der Grinten, De Rechtspersoon (Asser-serie, deel 2. IT), Se druk, Zwolle 1980, 
p. 162. 
2 Zie C. A. 1. M. Kortmannin Godsdiemtvrijheid, Beschouwingen voor de vergadering van de 
Rechtskundige Afdeling van het Thijmgenootschap op 28 januari 1983 te Tilburg, door M. J. J. 
G. Chappin e.a., Deventer 1982, p. 56. 
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crimineerd mogen worden op grond van 
hun godsdienst of levensovertuiging, volgt 
uit het discriminatieverbod van artikel 1 
der herziene Grondwet. Hieruit vloeit ook 
voort dat geen enkel kerkgenootschap 
bijzondere privileges in staatszaken mag 
hebben. (Artikel 3 houdt in dat alle Ne
derlanders op gelijke voet in openbare 
dienst benoembaar zijn, maar dit artikel 
is eigenlijk een uitzondering op artikel I 
voor zover het vreemdelingen betreft.) 
Verder zijn van belang het recht tot ver
eniging (artikel 8) alsmede de onderwijs
vrijheid en de financiële gelijkstelling van 
openbaar en bijzonder lager onderwijs 
(beide in artikel 23). 

Hieraan kan de volgende conclusie wor-
. den verbonden. Het beginsel van de schei

ding van kerk en staat is in ons staatsrecht 
een aspect van de godsdienstvrijheid en 

· het gelijkheidsbeginsel. De staat moet 
neutraal z(in ten opzichte van verschillen 
in godsdienst of levensovertuiging. Aan 
de staat komen geen zeggenschapsrechten 
in kerkelijke zaken toe. Omgekeerd heb
ben de kerkgenootschappen geen privi
leges ten opzichte van de bevoegdheden 
van de staat. (Enkele met de scheiding van 
kerk en staat moeilijk te verenigen restan
ten oud recht zullen vermoedelijk spoedig 

· verdwijnen. Zie add. art. IV Gw. en art. 5 
Wet op de kerkgenootschappen.) 
Waar het op aankomt zijn godsdienstig-

) levensbeschouwelijke neutraliteit van de 
staat en de scheiding van bevoegdheden. 
Een verplichting van de staat om zich 
afzijdig te houden van de belangen van 
godsdienst en levensovertuiging kan niet 
uit de scheiding van kerk en staat worden 
afgeleid. Er zijn dus ook geen staatsrech
telijke beletselen voor de staat om, met 
inachtneming van het principe van gods
dienstig-levensbeschouwelijke neutraliteit, 
een beleid te voeren dat de voorwaarden 
voor de godsdienstbeleving van minder
heden verbetert. 

4. Scheiding van kerk en staat betekent 
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ook niet dat de kerkgenootschappen een 
volstrekte vrijheid van handelen moeten 
hebben. Ook ten aanzien van hen mogen 
tot op zekere hoogte wettelijke voorschrif
ten worden gesteld, bij voorbeeld om aan
tasting van fundamentele rechten van an
deren te voorkomen. Die normen moeten 
dan wel verenigbaar zijn met de gods
dienstvrijheid, zoals in artikel 6 van de 
Grondwet en in de relevante verdragsbe
palingen omschreven. 
Er zijn dus twee vragen te beantwoorden: 
I. Hoe ver reikt de godsdienstvrijheid? 
IT. In hoeverre mogen beperkingen aan 
de uitoefening ervan worden gesteld? 

Ad l. Ik begin met de eerste vraag: hoe 
ver reikt de godsdienstvrijheid? Er be
staat een zekere tendens deze te beperken 
tot het belijden in de eredienst en in de 
privésfeer. De marxistisch-leninistisch ge
regeerde staten, voor zover er godsdienst
vrijheid wordt erkend, vatten deze vaak 
aldus op. Onderwijs, zieken- en armenzorg 
en andere maatschappelijke activiteiten 
vallen dan buiten de godsdienstvrijheid. 
Een tendens tot zo'n beperkte opvatting 
van de godsdienstvrijheid bestaat ook bij 
ons; denk aan het voorontwerp van Wet 
gelijke behandeling. 
Deze beperkte opvatting is niet aanvaard
baar. Als men het belijden van een gods
dienst reduceert tot een functie in het 
menselijk leven naast andere, doet men 
eigenlijk van meet af aan te kort aan het 
karakter van de godsdienstige overtuiging. 
Deze geeft immers juist uitdrukking aan 
de eenheid en integriteit van het menselijk 
bestaan, en de godsdienstvrijheid neemt 
daarom een bijzondere plaats onder de 
grondrechten in. De verdragen inzake 
rechten van de mens zeggen terecht met 
zoveel woorden dat de godsdienstvrijheid 
ook het onderwijzen van de godsdienst, de 
praktische toepassing en het onderhouden 
van de geboden en verboden omvat (arti
kel 9 van het Europese Verdrag tot be
scherming van de rechten van de mens en 
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de fundamentele vrijheden en artikel 18 
van het lnternationalc Verdrag inzake 
burgerrechten en politieke rechten). 

Ad IJ. Dit brengt ons bij de tweede vraag: 
welke beperkingen mogen aan de uitoefe
ning van de godsdienstvrijheid worden 
gesteld? Deze vraag is voor het cuder
werp van onze conferentie van speciaal 
belang, omdat minderheden in hun gods
dienstbeleving soms worden belemmerd 
door voorschriften die hier gelden. Vol
gens de verdragen moeten de beperkingen 
een wettelijke grondslag hebben en moe
ten ze nodig zijn in het belang van de 
openbare orde en veiligheid, de :_;czond
heid, de goede zeden of de bescherming 
van rechten en vrijheden van anderen. 
Voor de beperking van de godsdienstvrij
heid conform artikel 6 van de herziene 
Grondwet gelden andere voorwaarden. 
Daarbij moet wel worden bedacht dat het 
in artikel G gewaarborgde 'belijden' wel
licht een beperktere betekenis heeft, ver
gelijkbaar met het houden van godsdienst
oefeningen in het oude artikel 184. Uit de 
memorie van toelichting valt af te leiden 
dat de uit een godsdienstige overtuiging 
voortvloeiende levenswandel slechts onder 
art. 6 V<1Jt, voor zover gedragingen 'in de 
vorm van godsdienstig of levensbeschou
welijk belijden voorkomen' :l. Waar dit het 
geval is, moeten de beperkingen voldoen 
aan de eisen van artikel 6: gaat het om 
belijden in gebouwen en besloten plaatsen, 
dan is die beperking alleen toelaatbaar, 
voor zover zij vervat is in algemene regels, 
vastgesteld bij wet in formele zin. Voor 
het belijden 'buiten' gelden- na een over
gangsperiode van vijf jaar ingevolge addi
tiemeel artikel lll - vcrdergaande beper
kingsmogelijkheden. De beperkingen moe
ten echter in elk geval O!J de wet berusten. 
Uit rechtspolitiek oogpunt is het van be
lang op te merken dat de godsdienstvrij
heid wel een vèr reikend grondrecht is, 

" Kamerstukken 11 1975-1976. 13872, nr. 3. p. 29. 
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maar geen vrijbrief geeft voor gedragingen 
die in strijd zijn met de grondslagen van 
de rechtsorde. De godsdienstvrijheid vindt 
haar plaats binnen een rechtsorde die de 
mens in zijn persoonlijke waardigheid er
kent. Da:<rom vvordt de vrijheid van gods
dienst en levensovertuiging beschermd, 
maar die bescherming geeft geen aan
spraak om weer op een andere wijze de 
pc;soonFke wa<lrdigheid van anderen en 
de daaraé'.n dienstbare rechtsorde aan te 
tasten. Een in het kader van onze bijeen
komst relevant voorbeeld betreft het mo
nogame huwelijk. 

In verband met de problematiek van de 
godsdienstbeleving van minderheden is 
nog een ander punt van belang. De vesti
ging hier te lande van andere godsdiensti
ge gemeenschappen dan de sinds lang ge
vestigde christelijke en joodse kan be
staande \;ettelijke normen in een ander 
perspectief plaatsen. Dit geldt bij voor
beeld voor milieuwetgeving in verband 
met oppervlaktewateren, die in het ver
leden niet als beperking van de godsdienst
vrijheid kon worden gezien. Door de ves
tiging van Hindoes is dat anders gewor
den: in vcrband met hun godsdienstige 
normen JC1et betrekking tot uitstrooiing 
van de as moeten deze bepalingen wèl als 
beperking van de godsdienstvrijheid wor
den beschouwd. Dit brengt mee dat moet 
worden onderzocht of ze als beperkingen 
van de godsdienstvrijheid werkelijk 'nodig' 
zijn in de zin van artikel 9, tweede lid, 
van het Europese Verdrag tot bescher
ming van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden en artikel 18, 
derde lid, van het Internationale Verdrag 
inzake burgerrechten en politieke rech
ten. 
Conclusie: in verband met de godsdienst
beleving van 'nieuwe' minderheden kun
nen normen die dat vroeger niet waren, 
beperkingen van het grondrecht op gods
dienstvrijheid worden. Ze moeten dan als 
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zodanig worden beoordeeld, ook op het 
punt van hun verenigbaarheid met de be
perkingsclausules van de genoemde grond
wets- en verdragsartikelen. 

5. Ik kom aan een volgend element in de 
problematiek. Naast het wegnemen van 
wettelijke belemmeringen vraagt het tref
fen of financieren van voorzieningen voor 
de godsdienstbeleving van minderheden 
onze aandacht. Veel van de aanbevelingen 
die drs. C. J. Klop in Christen Democra
tische Verkenningen (1982, nr. I 1) en in 
zijn inleiding voor deze conferentie heeft 
gedaan, en verscheidene conclusies van de 
werkgroep-Waardenburg 4 strekken ertoe 
dat de zogenaamde presterende functie 
van de overheid hierop wordt gericht. Het 
gaat hierbij vooral om subsidies. 

In een sociale rechtsstaat houdt men er
mee rekening dat klassieke grondrechten, 
vrijheidsrechten, alleen iets te betekenen 
hebben voor zover bepaalde sociaal-eco
nomische condities zijn vervuld. Vandaar 
dat in onze Grondwet sociale grondrech
ten naast de klassieke een plaats hebben 
gekregen. Het gaat daarbij bij voorbeeld 
om het recht op sociale zekerheid en het 
recht op bekostiging van onderwijsvoor
zieningen. Ook voor de godsdienstvrijheid 
geldt dat er een staatstaak ligt, indien deze 
vrijheid door sociaal-economische facto
ren feitelijk verhinderd dreigt te worden 5. 

Dat is ook niet zo nieuw als het misschien 
lijkt: men denke aan de Wet Premie Ker
kenbouw, die gold ten tijde van de snelle 
expansie van de stedelijke bebouwing in 
Nederland, en aan de subsidiëring van 
het bijzonder onderwijs. 
Probleemloos is deze ondersteuning van 
overheidswege niet. De staat zal in elk 
geval zijn godsdienstige en levensbeschou
welijke neutraliteit moeten handhaven. 
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Dit brengt mee dat de subsidiëring zal 
moeten plaatsvinden volgens algemene 
normen, welke iedere richting die aan be
paalde eisen voldoet, gelijk behandelen. 
Hieraan voldoet de Tijdelijke regeling 
subsidiëring gebedsruimten voor Moslims 
(Sterf. 1982, 14) niet, juist doordat ze 
beperkt is tot moslims. Bij de besluitvor
ming naar aanleiding van het rapport van 
de werkgroep-Waardenburg zal in het oog 
moeten worden gehouden, dat de bepleite 
subsidiëring niet op basis van discretio
naire bestuursbevoegdheden, maar op 
grond van algemeen werkende regels be
hoort plaats te vinden. 

De staatstaak op dit gebied zal in elk ge
val een subsidiaire moeten blijven. De 
staat kan, moet onder omstandigheden 
zelfs, hulp (subsidium) geven voor de 
realisering van voorwaarden voor gods
dienstvrijheid, namelijk als een volwaar
dige uitoefening van die vrijheid anders 
feitelijk verhinderd zou worden. Maar het 
is niet de taak van de staat godsdienstbe
leving te verstatelijken. Dit brengt mee 
dat ook de beoordeling van de wenselijk
heid van voorzieningen primair voor reke
ning van de betrokken godsdienstige ge
meenschappen moet blijven. Volledige 
financiering is hiermee niet goed te ver
enigen. 

6. Nog een korte opmerking over het vol
gende. In de verklaring van het bestuur 
van onze partij van 6 maart 1982 is sprake 
van 'de opbouw van onze pluriforme sa
menleving binnen een voor allen gelden
den rechtsorde'. M.i. wordt hier terecht 
aan de eenheid van de rechtsorde vastge
houden. Uit het voormalig Nederlands
Indië en uit Suriname is ons een ander 
systeem bekend, namelijk dat van de 
rechtsverscheidenheid. Al naar gelang de 

' R~/igieuze voorzieningen voor etnische minderheden in Nederland, Rapport teve'ls beleids
advieS van de niet-ambtelijke werkgroep ad hoc (voorzitter prof. dr. J. D. J. Waardenburg), 
Ministerie van Welzijn, Volksgezondl,eid en Cultuur, Rijswijk 1983. 

" Vgl. D. F. Schel lens, Mem en men.~enrcchten, Alphen aan den Rijn/Brussel 1981, p. 117. 
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bevolkingsgroep waartoe men behoorde, 
kon een ander stelsel van burgerlijk recht 
gelden en konden andere rechters compe
tent zijn 6. Ik denk dat het verkeerd ~~n 
ook ondoenlijk zou zijn om op die metnier 
in de huidige Nederlandse situatie, plaats 
in te ruimen voor bij voorbeeld de sjari'ah, 
het islamitische recht. Daartegen pleit in 
elk geval dat juridische segregatie maat
schappelijke segregatie veronderstelt en 
nog eens in de hand werkt. Ook de werk
groep-Waarden burg wil aan de grondregel 
van de eenheid der rechtsorde niet tor
nen ï. 

7. Er is echter nog een andere, eveneens 
principiële reden om een relativering van 
de grondslagen der Nederlandse rechts
orde af te wijzen. Het beantwoordt aan 
de beginselen van de democratische en 
sociale rechtsstaat, de voorwaarden voor 
de godsdienstbeleving volledig in het zgn. 
minderhedenbeleid te verdisconteren. 
Maar de neutraliteit van de staat ten op
zichte van geestelijke overtuigingen bete
kent niet, dat de geestelijke grondslag van 
onze rechtsorde zelf ook een neutraal 
principe is. Godsdienstvrijheid is geen 
tolerantie in een sfeer van welwillendheid, 
maar een recht waarvan de erkenning 
wortelt in de erkenning van de onver
vreemdbare persoonlijke waardigheid van 
de mens, die tot de kern van het Evangelie 
behoort - al heeft het vaak lang geduurd 
voordat dit in zijn consequenties werd 
doorzien. Het is ook in deze zin dat het 
Tweede Vaticaans Concilie de godsdienst
vrijheid heeft aanvaard s. 
Het zou verkeerd zijn de ogen ervoor te 
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sluiten dat bij voorbeeld de islam, bij alle 
verscheidenheid die in zijn midden be
staat, niet zonder meer dezelfde geeste
lijke grondslag van een rechtsorde ople
vert. Een scheiding tussen het religieuze 
en het profane domein wordt bij voorbeeld 
door de meeste landen met een islamiti
sche meerderheid afgewezen; het Turkse 
recht, zoals dit onder Kemal Atatürk 
werd hervormd, vormt daarop een uitzon
dering. Verder kan worden gewezen op 
de positie van de vrouw in verband met 
het islamitische huwelijksrecht. Voor de 
islam, althans de fundamentalistische 
islam, geldt ook dat aan joden en chris
tenen geen recht op godsdienstvrijheid 
wordt geboden, maar de 'dhimma': een 
overeengekomen recht op bescherming 
onder voorwaarde dat de islam als heer
send wordt erkend n. 

Ik meen dat deze dingen gesignaleerd 
kunnen worden zonder dat tekort wordt 
gedaan aan het respect dat wij ook in hun 
geloof aan de moslims - die met ons het 
geloof van Abraham in de ene God 
delen 10 - verschuldigd zijn. Het richten 
van het beleid op voorwaarden voor de 
godsdienstbeleving van moslims en hin
does betekent niet het loslaten of relati
veren van de beginselen van de Neder
landse rechtsorde, maar juist de vervulling 
daarvan. En als een christen-democrati
sche partij daarvoor opkomt, doet ze niet 
plaatsvervangend, uit welwillendheid, 
wat in een andere samenleving een isla
mitische of hindoe-partij zou doen, maar 
handelt ze juist overeenkomstig haar 
eigen geestelijke grondslag. 

6 Zie J. H.A. Logemann, Het staatsrecht mn Indonesië, 3e druk, 's-Gravenhage/Bandun~S 1955, 
pp. 27-30 en p. 146. 
7 Zie p. 63 van het rapport. 

R Vgl. M. J. J. G. Chappin in God1diell\fl·rijhl'id (noot 2). p. 13. 

" Zie Mus!ime in Deutschland, Arbeitshilfe herausgegeben vom Sckrctariat der Deutschen 
Bischofskonferenz, Bonn 1982, pp. 16-20 en pp. 46-50. 
10 In deze zin de verklaring' Nostra aewte' van het Tweede Vaticaanse Concilie over de betrek
kingen van de Kerk met de niet-christelijke godsdiensten. § 2, alsmede diverse toespraken van 
Paus Joannes Paulus 11 (bronnen in a.w., noot 9, pp. 25-26). 
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