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door mr. dr. V. A. M. van der Burg 
r-

n 
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Mr. dr. V. A.M. van der Burg (1945) is lid van de 

nt CDA Tweede Kamerfractie. 

r-

De waarborgstaat Nederland 

Inleiding 

Aan Donner 1 en Klapwijk 2 kan worden toegegeven dat het Program van Uitgangs
punten van het CDA geen staats- en maatschappijbeschouwing bevat. Ook de Be
ginselverklaring (1980) van de VVD geeft geen zicht op een liberale staatsleer. In 
het Program van Uitgangspunten van het CDA wordt wei vanuit de kernbegrippen: 
gerechtigheid, gespreide verantwoordelijkheid, solidariteit en rentmeesterschap aan
geduid welke in de CDA-visie de taak van de overheid moet zijn. 

De overheid moet in het algemeen voor
waarden scheppen, die nodig zijn voor een 
samenleving van verantwoordelijke men
sen (art. 4 Program van Uitgangspunten), 
de eigen betekenis van de particuliere or
ganisaties op het terrein van o.m. onder
wijs en vorming, maatschappelijk werk, 
volksgezondheid en maatschappelijke be
wustwording wordt erkend (art. 24 Pro
gram van Uitgangspunten), hetgeen o.m. 
inhoudt dat de overheid geen bepaalde 
opvattingen dwingend als norm voor het 
culturele en maatschappelijke Ieven oplegt 
(art. 25 Program van Uitgangspunten) en 
dat de overheid de grondwettelijke vrij
heid van onderwijs waarborgt (art. 34 
Program van Uitgangspunten). De over-

1 A.M. Donner, AR-Staatkunde 1980, nr. 1. 

heid deelt in de opdracht tot rentmeester
schap (art. 46 Program van Uitgangspun
ten). Uit het CDA-program 'Om een zin
vol bestaan' blijkt - ik doe hier slechts 
een greep - dat het CDA wil dat de over
heid de identiteit van de particuliere or
ganisaties heeft te eerbiedigen. Ook de 
instelling zelf heeft de opdracht de eigen 
aard te bewaken (art. 3.3c). Gelijkbe
rechtigdheid wordt in aile wetten en rege
lingen verwezenlijkt (art. 3.17d) en er 
komt een wet tegen sexe-discriminatie 
(art. 3.17e). Binnen de door de grondwet 
gegeven kaders eist het CDA voor het 
bijzonder onderwijs de ruimte op om zelf 
invulling te geven aan de algemene hoofd
doelstellingen van het onderwijs en het 

~ J. Klapwijk, Christen Democratische Verkenningen 1982, nr. 6. 
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formuleren en uitvoeren van tal van zaken 
zoals personeelsbeleid, schoolwerktijden, 
toelatingsbeleid, buitenschoolse activitei
ten en groepering van leerlingen (Benade
ring onderwijs, blz. 53). De overheid moet 
ordenend kunnen optreden bij verdelings
vraagstukken en normerend vanuit de 
CDA-beginselen van gerechtigheid, soli
dariteit en rentmeesterschap (Benadering 
justitie en binnenlandse zaken, biz. 
76/77). 
Uit het voorgaande blijkt hoe het CDA 
de menselijke verantwoordelijkheid als 
vrijheid in sociale verantwoordelijkheid 
typeert; de staat heeft een waarborgfunc
tie bij bijv. de vrijheid van onderwijs en 
vorming (particulier initiatief) en dient 
zich te onthouden van het dwingend op
leggen van bepaalde opvattingen op het 
terrein van het culturele en maatschap
pelijke Ieven. 
De Beginselverklaring van de VVD staat 
bol van het woordje 'vrijheid'. Vrijheid 
als fundament van de samenleving (art. 1 ), 
voorwaarde voor ontplooiing (art. 4), de 
geestelijke vrijheid (art. 5), vrijheid van 
onderwijs (art. 6), de vrijheid van de so
ciale markteconomie (art. 7), de plaats 
van de arbeid (art. 8), democratische 
rechtsstaat (art. 9). De taak van de over
heid is te zorgen 'dat een ieder een zo 
groat mogelijke vrijheid genict' (art. 11 ). 
De Beginselverklaring (1980) van de 
VVD is bondiger dan het Program van 
Uitgangspunten van het CDA maar kent 
slechts een kernbegrip 'vrijheid'' waaraan 
alles gerelateerd wordt. De VVD meent 
oak dat de overheid de vrijheid van on
derwijs en de gelijkstelling van openbaar 
en bijzonder onderwijs moet waarborgen 
(art. 6) maar spreekt daarbij geen voor
keur uit voor het bijzonder onderwijs. 
Minder duidelijk is de VVD in de Begin
selverklaring van 1980 over de kwestie 
van de identiteit van de particuliere instel
ling, die gebeel of gedeeltelijk door de 
overheid gesubsidieerd wordt. Eenzelfde 
onduidelijkheid treft men aan ten aanzien 
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van het vraagstuk of de staat de burger 
dwingende voorschriften mag opleggen op 
het terrein van bet culturele en maat
schappelijke Ieven. Ik laat bier nog uit
drukkelijk de bckendc meningsverschillen 
tussen CDA en VVD over abortus en 
euthanasic achterwege. 
Het Jijkt bijna wel alsof de VVD op bet 
immateriele vlak volstaat met de roep om 
'vrijheid' als staatsrecbtelijk thema, terwijl 
het CDA duidelijk veel concreter is in bet 
Program van Uitgangspunten. Ik heb 
daarvan in het begin van mijn artikel 
voorbeclden genoemd. 
De houding van CDA en VVD op enkele 
kernpunten van het menselijk bestaan wil 
ik nadcr dcmonstreren aan de hand van 
enkele in onze grondwet verankerde 
grondrecbten 

De grondwet 
Zoals bekend bevat de grondwet een aan
tal rechten voor iedere burger (grondrech
ten), op basis waarvan de staat de vrij
heid en gelijkheid van de burger beeft te 
eerbiedigen en te waarborgen. De grond
rechten scheppen geen staatsvrije sfeer 
maar beogen waarborgen tegen de staat te 
verscbaffen. Dit waarborgkarakter uit zicb 
ook in bet voorscbrift dat deze grondrecb
ten slechts langs wettelijke weg kunnen 
worden ingeperkt of aangetast. Enerzijds 
geeft derhalve de grondwet aan welke in 
onze staat de grenzen zijn van de over
heidsbemoeiing en overbeidsmacbt maar 
ook positief kondigt de grondwet aan op 
welke terreinen door de wetgever wetge
ving ter hand moet worden genomen 
( organieke wetgeving). De grondwet han
delt over de relatie staat-burger. Degenen 
die aan aile grondrechten ook zgn. 'bori
zontale werking' willen toekennen, willen 
datgene wat geldt en heilzaam is tussen 
staat en burger oak te allen tijde opleggen 
aan de burgers onderling. Ik acbt dit in 
zijn algemeenheid onjuist. De staat kan 
slecbts bijv. de burgers gebieden zich te 
onthouden van racisme of andere discri-
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minatie om daarmee het begrip 'gelijk
heid' van art. 1.1. Proeve van een nieu
we grondwet inhoud te geven. Het is dui
delijk dat de invulling van de wetgeving 
bijv. die ter nadere uitwerking van de 
grondrechten sterk bepaald wordt door de 
ideologic van een politieke partij, in dit 
geval CDA en VVD. Die zgn. 'gewone' 
wetgeving geldt dan telkens een concreet 
samenlevingsverband, gedraging of een 
duidelijk aanwijsbare rechtsbetrekking. 
De vraag hoe de staat in de wetgeving ge
stalte geeft aan vrijheid en verantwoorde
lijkheid van de burger en anderzijds aan 
zijn eigen taakopvatting, roeping zo men 
wil, is van rechtspolitieke aard. Iedere po
litieke partij zal daarop een antwoord 
moeten geven. Dit geldt evenzeer voor de 
zeer actuele vraag hoe bij botsing van 
grondrechten de keuze van prioriteit 
wordt bepaald. Het is duidelijk dat deze 
politieke keuze van grate invloed is op de 
ruimte voor de persoonlijke levenssfeer 
van de burger op bijv. sociaal-cultureel en 
justitieel gebied. 
CDA en VVD denken daar verschillend 
over. De principieel uiteenlopende visie 
(die trouwens ook bestaat met de PvdA) 
wil ik hier schetsen aan de hand van drie 
belangrijke grondrechten: de vrijheid van 
godsdienst en levensovertuiging, het recht 
van vereniging en vergadering en de vrij
heid van onderwijs. In het verlengde bier
van ligt de betekenis van het particulier 
initiatief gezien tegen de ontwikkeling 
van de roep om democratisering van ge
subsidieerde instellingen, waarbij de eigen 
'identiteit' in hoge mate in het geding kan 
raken. 

Justitieel beleid 
De nieuwe grondwet die naar verwachting 
eind 1982 in werking zal treden, kent in 
art. 1.1. het gelijkwaardigheidsbeginsel. 
Een verwoording van dit beginsel vindt 
men ook in art. 10 Program van Uitgangs
punten van het CDA en in art. 1 van de 
Beginselverklaring (1980) van de VVD. 
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Dit beginsel wil een uitdrukking zijn van 
de gerechtigheid, waarnaar ook het CDA 
in de Nederlandse samenleving wil stre
ven. De VVD spreekt in dit verband over 
sociale rechtvaardigheid. 
De vrijheid van godsdienst en levensover
tuiging houdt niet alleen in het recht om 
een bepaalde godsdienst of overtuiging 
prive te koesteren maar ook het recht zich 
daarnaar publiekelijk te gedragen. Dit 
standpunt dat door het CDA tijdens de 
grondwetsherziening naar voren werd ge
bracht, is door het kabinet-Den Uyl in 
1976 onderschreven. Deze belangrijke 
constatering houdt in dat de vrijheid van 
godsdienst en levensovertuiging niet door 
een andere wettelijke bepaling van lager 
orde (' gewone wetgeving') tot een loutere 
prive-aangelegenheid van iedere burger 
individueel gereduceerd kan worden maar 
dat elke burger het recht heeft zijn gods
dienst of levensovertuiging uit te dragen in 
de maatschappij: bijv. het onderwijs en 
de vorming, de ziekenhuizen en andere 
instellingen van gezondheidszorg, gezins
en bejaardenzorg. De godsdienstige bele
ving geschiedt voor een deel in groepsver
band. Het zijn deze verbanden, die privaat
rechtelijke rechtspersonen in het Ieven 
kunnen roepen (particulier initiatief) om 
volgens een doelstelling die nauw verband 
houdt met hun godsdienst of levensover
tuiging maatschappelijke activiteiten te 
verrichten. Kenmerk van deze verbanden 
is dat zij anders dan de Staat der Neder
Ianden zelf geen dwanggroeperingen zijn. 
Iedere burger kan zich weer uit deze ver
banden losmaken, indien zijn geweten dat 
vordert. De gewone wetgever mag het 
ontstaan en de werking van deze verban
den niet frustreren. De VVD formuleert 
in punt 301 van het Program 'Samen aan 
't Werk' negatief dat de overheid moet 
voorkomen dat discriminatie optreedt op 
grand van geestelijke overtuiging. 

Op het immateriele vlak blijkt het vrij
heidsbegrip van de VVD op het niveau 
van de grondrechten nog niet tot een 
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keuze geleid te hebben. De VVD onder
kent het probleem van conflicten tussen 
grondwettelijke vrijheden onderling maar 
doet slechts een procedure-voorstel: het 
instellen van een commissie ter bestude
ring van dit vraagstuk. Bij de VVD is der
halve op dit punt nog geen politieke 
keuze gemaakt bijv. ten gunste van de vrij
heid van godsdienst en levensovertuiging! 
Een ander voorbeeld. Het grondwettelijk 
recht van vereniging en vergadering geeft 
aan iedere burger het recht zich te ver
enigen op grand van bijv. een bepaalde 
godsdienstige of levensovertuiging. Dit 
grondrecht brengt met zich mee dat de 
burger dan ook de eigen 'identiteit' van 
deze verbanden kan en mag bewaken. 
Toe- en uittreden tot deze particuliere or
ganisaties staat een ieder vrij. Het dwang
verband dat de staat kenmerkt ontbreekt. 
Van werknemers bij deze particuliere or
ganisaties kan verwacht worden dat zij 
deze door de organisaties zelf gewilde 
diversiteit niet ondergraven. Een gewone 
wettelijke regeling mag het recht van ver
eniging en vergadering op dit punt niet 
uithollen. Een helder standpunt van de 
VVD op dit kernpunt ontbreekt. 
De vrijheid van onderwijs in onze grand
wet garandeert voor het bijzonder onder
wijs de vrijheid van richting. De keuze 
van de leermiddelen en de aanstelling van 
onderwijzend personeel is ingevolge de 
grondwet een zaak van het bijzonder on
derwijs zelf. De overheid beperkt zich tot 
het stellen van eisen van deugdelijkheid. 
De vrijheid van richting, inrichting en 
stichting is fundamenteel voor ons onder
wijsbestel. Bij het bijzonder onderwijs mag 
zowel van leerlingen als personeel ver
wacht worden dat zij de 'identiteit' van de 
bijzondere instelling eerbiedigen. Van sol
licitanten kan door het onderschrijven 
van de aanstellingsvoorwaarden gevraagd 
worden dat zij de identiteit verwoord in 
de doelstelling van de instelling onder
schrijven. Ook bij dit voorbeeld geldt 
weer dat niemand naar een bijzondere 

CHRISTEN DEMOCRA TISCHE VERKENNINGEN 12/82 

606 

school als leerling of onderwijskracht 
m6et. Ook niemand behoeft op een bij
zondere school te blijven. Het ontbreken 
van het zgn. dwangkarakter maakt dat de 
uit particulier initiatief geboren bijzondere 
instelling zijn eigen 'identiteit' kan en mag 
bewaken. De maatschappij zelf maakt 
uit of een instelling van bijzonder onder
wijs al dan niet blijft voortbestaan. Zoals 
gezegd leidt de visie van de VVD van de 
zo groat mogelijke vrijheid als waarborg 
voor de ontplooiingsmogelijkheden van de 
burger niet tot het uitspreken van een 
voorkeur voor het bijzonder onderwijs. 
Dat de PvdA vanuit een heel andere kijk 
op de samenleving voor de openbare 
school kiest, is logisch. 
Wie het voorgaande gelezen heeft, be
grijpt dat ik het Voorontwerp van wet ge
lijke behandeling, dat poogt een algemene 
erkenning van de gelijkwaardigheid van 
mensen in de Nederlandse samenleving en 
het openbaar bestuur ongeacht levensstaat 
en geslacht te bereiken, in zijn huidige 
vorm verwerp. Het Voorontwerp botst 
met de grondrechten: vrijheid van gods
dienst en Ievensovertuiging, vereniging en 
vergadering en onderwijs. Het druist in 
tegen het Program van Uitgangspunten 
van het CDA. Ik denk met name aan 
art. 25. 
Het CDA onderschrijft evenals de VVD 
van harte het non-discriminatiebeginsel in 
de nieuwe grondwet. Ik meen dat dit be
ginsel in een gewone wet zo concreet mo
gelijk nader uitgewerkt client te worden 
(bijv. sollicitatiecode, arbeidsomstandig
heden, gelijke kansen e.d.). Een opsom
ming van concrete gedragingen is daartoe 
het meest dienstig. In aansluiting op het 
CDA-program 'om een zinvol bestaan' 
verdient uitdrukkelijk aandacht de rechts
bescherming van de homofiel en zijn/ of 
haar partner. 

Het sociaal-cultureel beleid 
Wie de kamerdebatten rond de Kaderwet 
specifiek welzijn en de Wet voorzieningen 
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gezondheidszorg naleest, weet dat in Ne
derland van de drie grote partijen aileen 
het CDA onverkort achter het particulier 
initiatief staat en de identiteit van de par
ticuliere instellingen wil Iaten bewaken 
door de instellingen zelf. De verantwoor
delijkheid van de burger voor de mede
burger en voor zich zelf krijgt in het par
ticulier initiatief voor een belangrijk dee! 
gestalte. Niet de staat (PvdA) en niet het 
individu (VVD) maar het opkomen voor 
elkaar staat bij het CDA centraal. 
Het CDA heeft in het kader van de dis
cussie rond de democratisering van de ge
subsidieerde instellingen a! menige aanval 
van de PvdA (wie betaalt, bepaalt) en de 
VVD (hierbij dicht tegen de PvdA aan
leunend) afgeslagen. Gesuggereerd werd 
onder meer dat het CDA tegen democra
tisering was. Tijdens de UCV van 23 
maart 1981 (Handelingen Tweede Ka
mer, 1980-1981, 15360, nr 26) heeft het 
CDA via de motie Deetman/Van der 
Burg, die verworpen werd omdat zowel 
PvdA als VVD tegenstemden, duidelijk 
gemaakt dat onze voorkeur uitgaat naar 
een model dat sedert 1971 bestaat bij de 
grote vennootschappen (NV's en BY's): 
het zgn. structuurwet-model. Grote ver
enigingen en stichtingen zouden een raad 
van commissarissen/raad van toezicht 
moeten krijgen met overeenkomstige be
voegdheden en wijze van samenstelling als 
thans bij de grote NV en BV. De eigen 
identiteit van de gesubsidieerde instelling 
blijft in het CDA-democratiseringsmodel 
volledig onaangetast. De PvdA wilde een 
algemene democratiseringswet. De VVD 
wees de oplossing in het Burgerlijk Wet
bock af, die deze fractie in 1971 bij de 
structuurwet wei geaccepteerd had. Ten 
aanzien van de identiteit van gesubsi
dieerde instellingen staat de VVD op het 
standpunt dat een wijziging moet kunnen 
plaatsvinden, indien zij door een grote 
meerderheid van bijv. personeel en clien
ten wordt gewenst. Er is maar een con
clusie mogelijk: met de democratisering 
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van de gesubsidieerde instellingen weet 
de VVD geen raad en de identiteit van 
deze instellingen is bij de VVD niet veilig! 
De preadviezen van Dijk en Schepel voor 
de Nederlandse Juristen-Vereniging van 
juni 1981 bevatten evenals de motie 
Deetman/Van der Burg het voorstel om 
bij grate verenigingen en stichtingen te 
komen tot een structuurwet-model. Thans 
wordt door een interdepartementale werk
groep o.l.v. prof. P. L. Dijk uit Amster
dam in opdracht van de minister van 
CRM aan de voorbereiding van een wets
antwerp gewerkt. 
De principiele verdediging van de gesub
sidieerde instellingen vond vanuit het 
CDA plaats. Eigenlijk zou de VVD vanuit 
het vrijheidsbeginsel toch ook voor parti
culier initiatief dienen te zijn? 

Slot 
Nude waarborgstaat Nederland de grote 
maatschappelijke problemen van de tach
tiger jaren moet zien te overleven, is het 
van groot belang de eigen verantwoorde
lijkheid van iedere burger te benadrukken 
naast de taak, zo men wil roeping, van de 
overheid. Persoonlijke levenssfeer, eigen 
ontplooiing van de burger en particulier 
initiatief worden gewaarborgd door de 
grondwet. Maar de invulling van de 
grondrechten en de verhouding tussen de 
grondrechten onderling vragen om een 
politieke keuze. V oor de VVD is het nog 
een open vraag hoe bij conflict tussen 
grondrechten onderling die keuze moet 
uitvallen. Op het immateriele vlak liggen 
buiten de door mij hier onbesproken ge
laten vraagstukken van abortus en eutha
nasic grote verschillen tussen CDA en 
VVD. Het beginsel 'de burger wil vrij zijn' 
blijkt bij de VVD voornamelijk een so
ciaal-economische inhoud te hebben. Juist 
in het immateriele vlak, waar het gaat om 
een veelkleurige verantwoordelijkheids
beleving door de mens (art. 23 Program 
van Uitgangspunten) heeft het CDA een 
veel duidelijker visie dan de VVD. Bijzon-
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der onderwijs, particulier initiatief en een 
publieke beleving van de godsdienst of 
levensovertuiging zijn christen-democrati
sche waarden die het CDA duidelijk on
derscheiden van de VVD. 
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