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De rechtspersoon geldt, evenals een natuurlijk persoon, in het haar om
ringende rechtsverkeer als rechtssubject, als draagster van rechten en ver
plichtingen. Zoals artikel 4 Boek 2 BW het uitdrukt: zij staat wat het ver
mogensrecht betreft, met de natuurlijke persoon gelijk, tenzij uit de wet 
het tegendeel voortvloeit. Vermogensrecht moet hier in ruime zin worden 
genomen, als categorie, welke staat tegenover het familierecht I . 

Boek 2 BW noemt en regelt vier soorten rechtspersonen: de vereniging, 
de n.v., de b.v. en de stichting; dit zijn privaatrechtelijke rechtspersonen 
omdat hun struktuur en inrichting door het geschreven en ongeschreven 
privaatrecht worden beheerst. Er is vrijheid om, met in achtneming van 
de daarvoor in de wet gestelde vereisten, dergelijke door de wetgever be
noemde privaatrechtelijke rechtspersonen op te richten . Andere, niet door 
de wet benoemde privaatrechtelijke rechtspersonen kunnen door private 
partijen niet vrijelijk worden opgericht. In zoverre bestaat er "Typen
zwang" . Er is geslotenheid van dit stelsel voorzover het kan worden ver
geleken met het gesloten stelsel van (beperkte) zakelijke rechten en niet 
met het open stelsel van door de wet benoemde en onbenoemde overeen
komsten . 

Deze "geslotenheid" verzet er zich niet tegen dat een "oude" rechtsper
soon welke niet is te brengen onder een van de vier door de wet benoemde 
vormen, toch wordt erkend als een historisch gegroeide, privaatrechtelijke 
rechtspersoon van eigen aard, op welke rechtspersoon dan slechts de al
gemene bepalingen van Boek 2 BW van toepassing zijn 2. De geslotenheid 
verhindert m.i. evenmin dat de rechtspraak in de toekomst aan maat
schappelijk genoegzaam gecondenseerde verbanden - die niet te brengen 
zouden zijn onder de door de wetgever genoemde typen van rechtspersoon 
- toch privaatrechtelijke rechtspersoonlijkheid zou toekennen. Nu de wet
geving niet lang geleden nog op de hoogte is gebracht van de tijd, zal dit 
zich niet gauw voordoen, maar het blijft mogelijk. 

Naast privaatrechtelijke rechtspersonen kennen wij de publiekrechte
lijke rechtspersonen. Hun deelneming aan het civiele vermogensrechtelij
ke verkeer is wel aan de privaatrechtelijke regels onderworpen, maar hun 
oprichting, organisatie en inrichting worden door het publieke recht be
paald (artikel I Boek 2 BW). 

l. Zie NJB 1976, p. 660. 
2. Ygl. in deze zin Hardenberg in WPNR 5397 en 5480/81 ; zie ook mijn noot sub 3 onder 

:>ij 1983, 4. Ook de " geslotenheid" van het stelsel van zakelijke rechten verhindert niet 
dat " oude" zakelijke rechten worden gerespecteerd. Zie Asser-Beekhuis I, p. 34. 
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4 RECHTSPERSONEN, GODSDIENST EN LEVENSOVERTUIGING 

Dit ter inleiding. Ik wil nu proberen na te gaan hoe godsdienst en le
vensovertuiging - deze terminologie ontleen ik aan artikel I van de nieuwe 
Grondwet - kunnen interfereren in het privaatrechtelijke rechtspersonen
recht. Hierbij zal ik eerst aandacht besteden aan de bijzondere positie van 
de kerkgenootschappen. Vervolgens zal ik nagaan óf en op welke wijze de 
door godsdienst of levensovertuiging bepaalde identiteit van een vrijelijk 
door partijen opgerichte, door de wet benoemde privaatrechtelijke rechts
persoon, in het bijzonder een vereniging of stichting, rechtens moet wor
den gerespecteerd. Tenslotte zal ik bezien of godsdienst en levensovertui
ging nog een bepaalde rol spelen bij het aktuele vraagstuk van de verbo
den rechtspersonen. 

Het is dus een benadering waarbij ik afdaal van het - op het eerste ge
zicht - boven het gemene rechtspersonenrecht verheven, a.h.w. "hemelse" 
niveau van de kerkgenootschappen, om via het wereldlijke niveau van de 
volledig door de Nederlandse civiele wetgeving bepaalde rechtspersonen 
af te dalen naar de "helse" realiteit van de te verbieden rechtspersoon die 
geen plaats meer verdient in onze rechtsorde . 

2 

Volgens artikel 2 Boek 2 BW bezitten kerkgenootschappen 3 rechtspersoon
lijkheid; zij worden, aldus deze bepaling, geregeerd door hun eigen 
statuut , voor zover dit niet in strijd is met de wet. Hardenberg' acht deze 
bepaling, mede gelet op de Wet van 1853, welke de vrijheid der kerkge
nootschappen vastlegt, overbodig en zelfs misplaatst, omdat kerkgenoot
schappen niet aan Nederlands burgerlijk recht zijn onderworpen, doch hun 
rechtspersoonlijkheid ontlenen aan eigen kerkelijk recht. Hiermee ontvalt 
volgens Hardenberg tevens de grondslag aan de bepaling van artikel 18, 
dat de artikelen 10- 17 niet van toepassing verklaart op kerkgenootschap
pen (en op hun zelfstandige onderdelen) en andere genootschappen op 
geestelijke grondslag, en derhalve de indruk wekt dat de wetgever kerk
genootschappen e.d. beschouwt als een categorie van burgerlijk recht. 

Deze kritiek van Hardenberg op artikel 2 deel ik niet. In artikel 2 be
hoeft niet besloten te liggen een verlening of toekenning van rechtsper
soonlijkheid aan kerkgenootschappen; de bepaling kan, zoals Hardenberg 
ook zelf toegeeft, aldus worden uitgelegd, dat de rechtspersoonlijkheid van 
kerkgenootschappen wordt erkends. Deze erkenning onderstreept in ieder 
geval dat kerkgenootschappen, evenals publiekrechtelijke rechtspersonen, 
naar Nederlands privaatrecht subject van civielrechtelijke rechten en ver-

3. Ik laat de " zelfstandige onderdelen" hier buiten beschouwing; zie echter par. 2.6. 
4. In WPNR 5518 e.v. 
5. Zie ook in deze zin tijdens de parlementaire behandeling van artikel 2.1.2: Meulink 

(A.R.P); Van Ze ben, ParI. Gesch. Bock 2 BW, p. 79. 
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RECHTSPERSONEN, GODSDIENST EN LEVENSOVERTUIGING 5 

plichtingen zijn, en bij hun deelneming aan het omringende rechtsverkeer 
zijn onderworpen aan de regels van het civiele vermogensrecht. 

2.1. Maar verder? Moeten wij kerkgenootschappen ook naar hun orga
nisatie en inrichting zien als een categorie van het Nederlandse privaat
recht; zijn zij in deze zin ook privaatrechtelijke rechtspersonen? Tot voor 
kort beantwoordde Van der Grinten deze vraag ontkennend 6• Maar in de 
bewerking van de nieuwste (6e) druk van het Asser-boek over rechtsperso
nen komt hij, geïnspireerd door een artikel van Struycken 1, hierop terug. 
Struycken betoogt o.m. dat er onderscheid moet worden gemaakt tussen 
twee modellen. 

Ofwel kerkelijk recht wordt op één lijn geplaatst met het recht van 
vreemde staten; naar internationaal privaatrecht-maatstaven wordt dan 
bepaald wanneer kerkelijk recht van toepassing isB. Dit model veronder
stelt dat kerkgenootschappen een rechtsstelsel hebben dat die naam ver
dient, en dat is lang niet altijd het geval. 

Ofwel binnen het geheel van het Nederlandse recht wordt een zekere 
vrije ruimte gereserveerd op grond van vrijheid van godsdienst, binnen 
welke ruimte bijv. vrijheid van inrichting wordt gelaten aan instellingen 
waarin aan de levensbeschouwing gestalte wordt gegeven 9• Dit tweede 
model zou volgens Struycken, een loochening inhouden door de Staat van 
het bestaan van volwaardige stelsels van kerkelijk recht, en het zou dan 
niet gaan om erkenning maar om toekenning van rechtspersoonlijkheid 
aan kerkgenootschappen; in zoverre zou artikel 2 een ontheffing inhouden 
van de "Typenzwang" van het gesloten systeem van het rechtspersonen
recht. 

Ik kan mij , zoals hierna nog zal blijken, met deze laatste stellingen van 
Struycken niet verenigen. Maar ik constateer al vast dat Van der Grinten 
zich blijkbaar aangetrokken voelt tot het tweede model , wanneer hij, an
ders dan vroegerlO, thans schrijft dat de voorstelling van zaken van 
Meijers 11: "dat een kerkgenootschap niets anders is dan een privaatrechte
lijke vereniging van personen", niet onjuist is, en dat het in Nederland ge
vestigde kerkgenootschap kan worden aangemerkt als een categorie van 
het Nederlandse civiele recht. 

N u moeten wij bedenken dat het juist de schijnbare identificatie van 
kerkgenootschap met vereniging in de zin van de Wet vereniging en ver-

6. Asser-Van der Grinten, 5e druk, p. 132 en 164. 
7. Vereni~ingen als wereldburger, verschenen in: Goed en Trouw, Bundel Van der Grin

ten , 1984, p. 275 e.v. 
8. Vgl. in deze zin Hardenberg, WPNR 5520, sub 34. 
9. Struycken zèlf, l.a.p., p. 277, kiest voor een combinatie van het eerste model , voor zover 

zich dit voor toepassing leent: hij wijst in dit verband naar de nieuwe Codex luris Cano
nici , én overigens het tweede model. 

10. Zie Asser-Van der Grinten, 5e druk, p. 162 en 164; zie thans de 6e druk nr. 207. 
11. Algemene begrippen van het burgerlijk recht, p. 265. 
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6 RECHTSPERSONEN, GODSDIENST EN LEVENSOVERTUIGING 

gadering van 1855 12 was, die de afkeer wekte van iedere vorm van incor
poratie van kerkgenootschappen in het Nederlandse privaatrecht l3

; als 
reactie werd vaak het eigen "statuut" 14 of het "eigensoortig" karakter 15 

van het kerkgenootschap benadrukt. Aannemelijk is echter dat Meijers 
geen identificatie van het kerkgenootschap beoogde met de vereniging
rechtspersoon zoals die in de Nederlandse wetgeving is geregeld, doch 
slechts bedoelde de kerkgenootschappen te rangschikken onder de pri
vaatrechtlijke rechtspersonen van het corporatieve type, c.q. onder de ver
eniging van personen zoals het oude artikel 1690 BW deze in ruime zin 
als zedelijk lichaam verstond 16. 

Wat is de positie van het kerkgenootschap in het Nederlandse recht? 
Naar mijn oordeel betekent de door de Wet van 1853 geproclameerde 
vrijheid van de kerkgenootschappen om "alles wat hun godsdienst en de 
uitoefening daarvan in hunnen eigenen boezem betreft, te regelen" het 
volgende. Met die vrijheid van regeling wordt het aan de kerkgenoot
schappen overgelaten om hun struktuur en inrichting privaatrechtelijk ge
stalte te geven buiten de in de wet genoemde en aldaar expliciet geregelde 
rechtspersonen om. De aldus in eigen boezem getroffen regeling, het eigen 
statuut, is, voorzover het geen regels van geloof en belijdenis betreft, te 
beschouwen als een ook naar Nederlands privaatrecht bindende regeling 
voor de betrokken kerkgenoten. Dit eigen statuut bepaalt primair de 
rechtsverhoudingen binnen het kerkgenootschap, maar deze rechtsver
houdingen kunnen onder omstandigheden ook zijn onderworpen aan be
paalde dwingende normen van Nederlands geschreven privaatrecht, 
waarover straks, en aan Nederlands ongeschreven privaatrecht, o.m. het 
beginsel van de redelijkheid en billijkheid of objectieve goede trouw dat 
bij toepassing op rechtsverhoudingen binnen een kerkgenootschap uiter
aard een hierop toegesneden speciale kleur kan vertonen. 

Dat alles lijkt mij niet in strijd met, ja zelfs in overeenstemming met de 
rechtspraak van de Hoge Raad 17. Waar het op aankomt is, dat het kerke
lijk statuut, voorzover dit niet van godsdienstige of ideële aard is, geldt 

12. en welke leidde lot het aanvankelijk door het Departement vanJ ustitie gehuldigde, doch 
later prijs gegeven standpunt, dat ook kerkgenootschappen voor het verkrijgen van 
rechtspersoonlijkheid waren aangewezen op erkenning bij of krachtens de wet. Zie Har
denberg, WPNR 5519, nr. 28. 

13. Deze afkeer leidde soms ook tot de neiging aan kerkgenootschappen een publiekrechte
lijke status toe te kennen. Zie Meulink en Oud, ParI. Gesch. Boek 2 BW, resp. p. 79 
en 92. 

14. Ygl. H ardenberg, WPNR 5520, nr. 39; zie ook MvA. Invoeringswet NBW 17725 (1984-
1985) nr. 7, p. 12. 

15. Zie Diepenhorst tijdens de parlementaire behandeling van artikel 2.1.2, ParI. Gesch. 
Boek 2 BW, p. 106. 

16. Zie HR 29 december 1911 , W. 9292; 23juli 1946, NJ 1947, I. 
17. Zie voor een uitvoerige vermelding van deze rechtspraak de artikelenreeks van Harden

berg in WPNR 5518 e.v. 
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als Nederlands privaatrecht 18: zulks ondanks de omstandigheid dat op de 
inhoud van dit statuut het desbetreffende kerkelijk recht van doorslag
gevende invloed zal zijn. 

Dit betekent niet, zoals Struycken meent, een doorbreking van het "ge
sloten" systeem van het rechtspersonenrecht zoals dit sinds 1976 in Boek 
2 BW is neergelegd. De geslotenheid van dit systeem slaat op de door de 
wet zelf genoemde rechtspersonen, en sluit niet uit dat kerkgenootschap
pen worden erkend als privaatrechtelijke rechtspersonen met een auto
noom, in eigen kring bepaalde aard, C.q. statuut, waarop dan natuurlijk 
niet de in de wet voorziene specifieke bepalingen, geldend voor de vier be
noemde soorten rechtspersonen, van toepassing zullen zijn. 

De hier verdedigde visie houdt ook niet, zoals Struycken meent, een loo
chening in, door de Staat, van het bestaan van volwaardige stelsels van 
kerkelijk recht. Alleen: al naar gelang het kerkelijk recht op het punt van 
de struktuur en inrichting van een kerkgenootschap volwaardiger is, zal 
het eigen privaatrechtelijk statuut hiermee beter en vollediger kunnen 
worden ingevuld, zodat de gemene privaatrechtelijke normen van het Ne
derlandse rech t minder snel een aanvullende 19 of analoge rol behoeven te 
spelen. Voor zover dit eigen statuut - op grond van het kerkelijk recht 
- zelf voorziet in de beslechting van interne geschillen, zal de burgerlijke 
rechter dit zoveel mogelijk respecteren. En zulks niet alleen wanneer er 
geschillen zijn omtrent geloof en belijdenis, maar ook anderszins, op grond 
van civielrechtelijke maatstaven waarmee "bindende uitspraken in eigen 
kring" zouden kunnen worden gewaardeerd en op gelijke voet als door 
partijen bij voorbaat geaccepteerde beslissingen, bindende adviezen of ar
bitrale vonnissen zouden kunnen worden erkend . 

2.2. Wanneer wordt erkend dat de rechtspersoonlijkheid van kerk
genootschappen weliswaar van eigen doch privaatrechtelijke aard is, rijst 
vanzelf de vraag naar de toepasselijkheid - dan toch in beginsel te aan
vaarden - van de algemene wettelijke bepalingen, vervat in titel I van 
Boek 2 BW. 

Geheel in het algemeen zouden wij kunnen zeggen dat, voorzover het 
kerkgenootschap extern optreedt, d.W.z. deelneemt aan het omringende 
rechtsverkeer, het in de wet, ook in titel I Boek 2 BW neergelegde recht 
onverkort van toepassing is. Toepasselijkheid dus van bijv. artikel 4 (het 

18. Aldus ook reeds Paul Scholten in de eerste druk van het Asser-boek over Vertegenwoor
diging en Rechtspersoon, Zwolle 1940, p. 127; G.J. Scholten in de Bundel Enschede: 
Ad Personam, p. 297; Oldenhuis in WPNR 5660, nr. 1,2; W.J.A.J. Duynstee, Pre-advies 
Broederschap Kandidaat-Notarissen 1935, p. 17 e.v. Zie ook Diepenhorst, ParI. Gesch. 
Boek 2 BW, p. 108: het eigen statuut heeft burgerlijke rechtskracht , voorzover dit niet 
in strijd komt met de wet. 

19. Zie in dit verband het voorstel van G.J. Scholten in NJB 1974, p. 1295 om sommige 
bepalingen van titel I Bock 2 BW als regelend recht toepasselijk te doen zijn op kerkgenoot
schappen en hun zelfstandige onderdelen. 
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8 RECHTSPERSONEN, GODSDIENST EN LEVENSOVERTUIGING 

kerkgenootschap is vermogensrechtelijk een rechtssubject) en m.i. ook van 
artikel 6 (bescherming van de wederpartij in geval van doeloverschrij
ding)2o. 

Voorzover het echter interne kwesties: de organisatie en inrichting van 
het kerkgenootschap, betreft (het eigen statuut), is grote terughoudend
heid geboden, juist vanwege de in 1853 en sedertdien benadrukte "vrij
heid van regeling". Van die terughoudendheid blijkt ook uit het huidige 
artikel 18 Boek 2 BW dat de artikelen 10- 17 niet van toepassing verklaart 
op kerkgenootschappen (en hun zelfstandige onderdelen) en op andere ge
nootschappen op geestelijke grondslag. Op deze laatste categorie kom ik 
dadelijk terug. 

Het huidige artikel 18 is ongelukkig. Vooreerst omdat het de suggestie 
wekt dat de andere artikelen van titel I Boek 2 BW (andere dan de artike
len 10- 17) wel onverkort van toepassing zouden zijn, hetgeen niet het ge
val is21; en voorts omdat ondanks de uit dit artikel blijkende schijn van 
het tegendeel, sommige van de bepalingen vervat in de artikelen 10- 17 
blijkens de wetsgeschiedenis 22 en de jurisprudentie23 wèl zoals dit dan 
heet, "analogisch" van toepassing kunnen zijn op kerkgenootschappen. 

In de in het ontwerp-Invoeringswet Boeken 3- 6 NBW24 voorziene wij
zigingen van Boek 2 BW, wordt het huidig artikel 18 dan ook geschrapt 
en vervangen door een nieuwe bepaling in artikel 2, luidend als volgt: 
"Met uitzondering van artikel 5 (het huidig artikel 4) gelden de volgende 
artikelen van deze titel (algemene bepalingen ) niet voor kerkgenootschap
pen; overeenkomstige toepassing daarvan is geoorloofd, voorzover deze is 
te verenigen met hun statuut en de aard der onderlinge verhoudingen". 
Aldus wordt in de wet t.a.v. kerkgenootschappen een soortgelijke benade
ring gevolgd als die t.a.v. publiekrechtelijke rechtspersonen in artikel I , 
waarbij tevens in de wet zelf tot uitdrukking wordt gebracht dat overeen
komstige toepassing van de artikelen van titel I mogelijk is. 

Op zichzelf is deze benadering een gelukkige; zij wordt ingegeven door 
de eerder benadrukte, in acht te nemen terughoudendheid. Enige opmer
kingen over de voorgestelde bepaling wil ik echter maken. De terminolo
gie "van overeenkomstige toepassing" lijkt mij niet verantwoord indien 
zij zou zijn ingegeven door de m.i. achterhaalde gedachte dat kerkgenoot
schappen geen privaatrechtelijke rechtspersonen zijn. Indien men aan
neemt dat kerkgenootschappen een categorie van het Nederlands privaat-

20. In deze zin: Asser-Van der Grinten, 6e druk, nr. 215. 
21. Zie Asser-Van der Grinten, 6e druk, nr. 215. 
22. Zie ParI. Gesch. Bock 2 BW, p. 84 e.v. en de conclusie van Adv.-Gen. Franx voor HR 

15 maart 1985, R vdW 1985, 58; NJ 1986, 191. 
23. Zie het in de vorige noot genoemde arrest. 
24. Zesde gedeelte, bevattende aanpassing van de Boeken 1 en 2 van het BW, 17725 (zitting 

1982 1983). 
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recht vormen, kan men vanuit dit oogpunt moeilijk spreken van analoge 
toepassing van de voor de privaatrechtelijke rechtspersonen geldende al
gemene bepalingen 25, neergelegd in de eerste titel van Boek 2 BW. Onder 
omstandigheden zullen sommige bepalingen dan rechtstreeks van toepas
sing zijn , zij het dat bij de toepassing rekening zal moeten worden gehou
den met de eigen (doch niettemin privaatrechtelijke) aard van het kerk
genootschap. 

De terminologie "van overeenkomstige toepassing" zou nog wel te ver
dedigen zijn voorzover men hiermee wil aangeven dat sommige bepalin
gen van titel I hoezeer zij ook algemeen luiden, toch in hun formulering 
zozeer toegesneden zijn op de in de volgende titels in de wet benoemde 
vier soorten rechtspersonen, dat zij zich niet lenen voor rechtstreekse toepas
sing op kerkgenootschappen, doch wel voor een door hogere beginselen 
te inspireren afgeleide toepassing. 

In de tweede plaats is de voorgestelde redactie: "dat overeenkomstige 
toepassing van de bepalingen van titel I geoorloofd is, voorzover verenig
baar met het eigen statuut", niet onberispelijk. Onder omstandigheden is 
toepassing op een kerkgenootschap van zulk een bepaling, bijv. van de in 
de wet neergelegde norm dat de besluitvorming van de rechtspersoon in 
overeenstemming moet zijn met de eisen van de objectieve goede trouw 
of redelijkheid en billijkheid 26, niet alleen geoorloofd doch ook aangewezen. 
Zo is in een recent arrest van de Hoge Raad beslist dat deze in artikel II 
lid I aanhef c van Boek 2 BW neergelegde norm op besluiten van organen 
van kerkgenootschappen van toepassing is21, althans voorzover verenig
baar met het eigen statuut en de aard van de onderlinge verhoudingen . 

2.3. Dit brengt mij op de vraag naar de betekenis van de ook in het 
wetsontwerp tot aanpassing van het NBW (17725) gehandhaafde bepa
ling van artikel 2: dat kerkgenootschappen geregeerd worden door hun 
eigen statuut voorzover dit niet in strijd is met de wet. Wat betekenen deze laat
ste woorden, en in het bijzonder wat moet hier onder "wet" worden ver
staan? De doctrine heeft zich niet erg diepgaand met deze vraag bezig ge-

25. In dit \Trhand valt ook op dat in HR 15 maart 1985, NJ 1986, 191 , het middel alleen 
gegrond wordt geacht voor zover dit betoogt dat artikel 2: 18 zich niet verzet tegen ana
logische toepassing van artikel 2: Illid I aanhef sub c op besluiten van organen van kerk
genootschappen. Du.e analogische toepassing is ook voorzien in artikel 2: 13, en de vraag 
was of op grond van artikel 18 deze analogische toepassing is uitgesloten t.a.v. organen 
van kerkgenootschappen: quod non. Het cassatiemiddel hield ook de stell ing in dat arti
kel 2: 18 niet verbiedt de artikelen 10- 17 BW analogisch toe te passen op kerkgenoot
schappen. Over deze veel algemenere stelling laat de HR zich niet uit. 

26. Het betreft hier een norm van dwingend recht, welke norm niet alleen kan maar ook 
moel worden toegepast ; vgl. Asser-Van der Grinten, 6e druk, nr. 139. 

27. HR 15 maart 1985, NJ 1986, 191. Zie ook reeds HR 15 februari 1957, NJ 1957,20 1, 
waarin wordt onderschreven het oordeel van het Hof dat de beslissing van de kerkenraad 
ongeldig is in geval van willekeur ofkwade trouw. 
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houden 28. Meestal volstaat men met de constatering dat met "wet" be
doeld is: (al het ) " dwingend recht"29, zonder dat men hierbij onderscheidt 
naar de aard van het dwingend recht. 

Ik zou menen dat deze uitleg niet in overeenstemming is met de op 
grond van de "vrijheid van regeling in eigen boezem" (naar de terminolo
gie van de Wet van 1853) ook door de wetgever in acht te nemen terug
houdendheid. Het is met deze vrijheid van regeling niet in overeenstem
ming dat n' importe welke - bestaande of nog tot stand te brengen - regel 
van dwingend wettelijk recht het domein van inrichting, organisatie en 
struktuur dat ook afgezien van geloofsvragen, in beginsel gereserveerd is 
voor regeling door het eigen statuut, vrijelijk zou kunnen inperken. 

"Wet" in artikel 2 zou ik daarom veel enger willen verstaan, en wel in 
navolging van Diepenhorst 30, als "fundamentele dwingende regels van het 
gemene - geschreven of ongeschreven - Nederlands recht". Men zou het 
in termen ontleend aan het internationale privaatrecht 31 ook aldus kun
nen zeggen. Met "wet" zijn bedoeld de voorschriften van dwingend recht 
waarbij zulke grote belangen van de Nederlandse rechtsorde zijn betrokken, 
dat zij voorrang hebben boven het eigen statuut van het kerkgenootschap; 
deze "voorrangspretentie"32 moet volgen uit de aard van het desbetreffen
de voorschrift. 

Nu moeten wij onderscheiden. Er zijn vooreerst dwingende normen die 
betrekking hebben op het functioneren van het kerkgenootschap als 
rechtspersoon in het omringende rechtsverkeer, anders gezegd: op het ex
terne optreden. Zoals eerder benadrukt , lijken mij deze normen op kerk
genootschappen onverkort van toepassing. Ik denk aan normen, ontleend 
aan het strafrecht 33, en in dit verband aan het in artikel 181 - oud - van 
de Grondwet gemaakte voorbehoud t.a .v. de vrijheid van godsdienst 34. Ik 
denk ook aan de normen van de openbare orde en goede zeden bij overtre-

28. Aldus ook Oldenhuis, WPNR 5660 sub 1.5; zie over de kwestie ook Versteeg in WPNR 
4597. 

29. Zie bijv. Asser-Van der Grinten, 6e druk, nr. 222; Pitlo-Löwensteyn, p. 27; Van Schilf
gaarde in Losb!. Rechtsp. , artikel 2, aant. 6. 

30. Zie Par!. Gesch. Boek 2 BW, p. 109. 
31. Zie het Alnati-arrest, HR 13 mei 1966, NJ 1967,3. Hardenberg, WPNR 5519 sub 32, 

volgt deze benadering, maar men houde in het oog dat hij het kerkgenootschap niet ziet 
als een categorie van Nederlands privaatrecht maar als een categorie enkel onderworpen 
aan eigen kerkelijk recht. De benadering van het internationaal privaatrecht is dan na
tuurlijk meer rechtstreeks toepasselijk. Zie hierboven: het eerste model van Struycken. 

32. Ik spreek niet over "exportpretentie" , omdat het niet gaat over export naar een vreemd 
rechtsstelsel, maar over onderlinge voorrang van normen die steeds zijn te beschouwen 
als ;\!ederlandse privaatrechtelijke normen. 

33. Zie ook Versteeg in WPNR, 4597. 
34. . .. behoudens bescherming der maatschappij en harer leden tegen de overtreding der 

strafwet. 
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ding waarvan een rechtspersoon overeenkomstig artikel 15 Boek 2 BW 
verboden is . M .i. is deze bepaling in artikel 18 ten onrechte buiten wer
king gesteld voor kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke 
grondslag. In het laatste deel van mijn verhandeling kom ik hierop terug. 

Vervolgens zijn er dwingende normen die betrekking hebben op de in
richting en de organisatie, op het intern functioneren van het kerkgenoot
schap dat primair door zijn eigen statuut wordt bepaald. En hier geldt 
dan m.i. de zojuist aangeduide "enge" betekenis van het woord "wet" in 
artikel 2. Als fundamentele dwingende regels, c.q. normen met "voorrang
pretentie" zou ik in ieder geval willen beschouwen: 

- de reeds genoemde normen van de objectieve goede trouw of redelijk
heid en billijkheid 35, waarbij men van oordeel kan zijn dat alleen grove 
schending van deze normen tot ingrijpen van de Nederlandse rechter 
moet nopen 36; 

- en voorts de privaatrechtelijke grondnorm krachtens de welke een na
tuurlijk persoon vrij moet zijn - en te dien einde bij voldoende onder
scheidingsvermogen ook zelfstandig zijn wil moet kunnen bepalen - om 
tot een kerkgenootschap als privaatrechtelijke corporatieve rechtsper
soon toe te treden 37, of als lidmaat uit te treden 38. 

Dit alles sluit m.i. aan bij de rechtspraak van de Hoge Raad, die vóór 
de in werkingtreding van het huidige Boek 2 BW mede aanleunde tegen 
de toen nog in het BW (artikelen 1690 e.v.) opgenomen bepalingen om
trent zedelijke lichamen . Het was uitdrukkelijk de bedoeling dat het hui
dig artikel 2 in de betekenis van die jurisprudentie geen enkele wijziging 
zou brengen 39. 

Niet als dwingende fundamentele regels, c.q. normen met "voorrangs
pretentie" zou ik zonder meer willen beschouwen de normen die voort
vloeien uit hedendaagse medezeggenschapswetgeving, wanneer deze in
breuk zouden maken op het eigen statuut van het kerkgenootschap, op de 
in artikel 2 privaatrechtelijk erkende kerkelijke organisatievrijheid. De 
uitspraak van de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State40 waarbij 

35. Ygl. o.a. Oldenhuis in WPNR 5660, p. 461. 
36. A.G. Franx in zijn conclusie voor HR 15 maan 1985, NJ 1986, 191 , spreekt over te be

trachten terughoudendheid van de rechter, en over een gekwadrateerde marginaliteit 
bij de cassa ti e-controle. 

37. Ygl. het arrest HR 29 december 1911 , W. 9272, dat in dit verband spreekt over de "op
perheerschappij der algemene wet". 

38. Zie in dit verband Asser-Yan der Grinten, 6e druk, nr. 222 n.a.v. HR 23 juli 1946, NJ 
1947, I. 

39. Zie Minister Samkalden n.a.v. een amendement Oud, ParI. Gesch. Boek 2 BW, p. 91. 
40. Citspraak d.d. 26 mei 1978, A.B. 1978, 430; zie ook Geersing-Yan der Heijden, 

Rechtspr. Medezeggenschapsr. 1971 - 1981 , p. 27 e.v. 

59 



12 RECHTSPERSONEN, GODSDIENST EN LEVENSOVERTUIGING 

de verplichting van het Leger des Heils werd onderschreven om een on
dernemingsraad in te stellen, is alleen maar aanvaardbaar omdat in die 
uitspraak duidelijk kon worden onderscheiden tussen: de kerkelijke orga
nisatie van dit kerkgenootschap als rechtspersoon, en de arbeidsorganisa
tie waarin ter verwezenlijking van de evangelisatie taak maatschappelijke 
en sociale werkzaamheden worden verricht door personen met wie een ci
vielrechtelijke arbeidsovereenkomst is gesloten; de ondernemingsraad kan 
dan zijn bevoegdheid alleen maar t.a.v. de arbeidsorganisatie uitoefe
nen 41

• 

Medezeggenschapswetgeving kan echter niet ingrijpen in de inrichting 
van het kerkgenootschap als rechtspersoon. Dit wordt in het ontwerp
besluit Democratiseringsregels Bejaardenoorden (Stcrt . 1985, 150) in zo
verre erkend dat de regels omtrent de samenstelling van het bestuur naar 
de bedoeling van de ontwerpers (zie echter noot 41 ) niet van toepassing 
zijn op bejaardenoorden, in stand gehouden door (zelfstandige onderdelen 
van) kerkgenootschappen. Als compensatie wordt dan echter in artikel 10 
lid 2 een instemmingsbevoegdheid - in plaats van een adviesbevoegdheid 
- gegeven aan de bewonerscommissie van zulk een bejaardenoord t.a.v. 
enige (in artikel 9 opgesomde) belangrijke besluiten van het kerkgenoot
schap (of het zelfstandige onderdeel er van: bijv. een kloostergemeen
schap) die het bejaardenoord betreffen. Een instemmingsbevoegdheid die 
zich dan paart aan de reeds in artikel 10 aan de bewonerscommissie van 
ieder bejaardenoord toebedeelde instemmingsbevoegdheden. Dit alles 
gaat m.i. te ver, en maakt te zeer inbreuk op de kerkelijke organisatievrij
heid . 

2.4. In het licht van de voorgaande beschouwingen is natuurlijk zeer 
belangrijk de bekende vraag, wat wij nu eigenlijk onder een kerkgenoot
schap moeten verstaan. Donner4 2 noemt het een voordeel dat de uitdruk
king "kerkgenootschap" thans uit de Grondwet is verdwenen. In de Wet 
op de kerkgenootschappen van 1853, en in Boek 2 staat het begrip echter 

41. In dit verband is nog van belang dat het Leger des Heils blijkens de uitspraak is gegoten 
in de vorm van een stichting. De Raad van State nam impliciet aan dat het Leger des 
Heils een kerkgenootschap was. Volgens Asser-Van der Grinten zesde druk, nr. 209, kan 
een godsdienstige organisatie echter niet tegelijkertijd zijn kerkgenootschap in de zin van 
Boek 2, én vereniging of stichting naar Nederlands recht. Overigens kan het kerkgenoot
schap als niet-publiekrechtel ijke rechtspersoon ondernemer zijn in de zin van art. I lid 
1 sub donder 1 van de WOR. Het Ontwerp-besluit democratiseringsregelen bejaarden
oorden (Stcrt. 1985, 150) veronderstelt dat de regels gegeven voor de bestuurssamenstel
ling van privaatrechtelijke rechtspersonen (art. 12 e.v.) niet van toepassing zullen zijn 
op bejaardenoorden, in stand gehouden door (zelfstandige onderdelen van) kerkgenoot
schappen. Zie de aanhef van par. 4 van de a lgemene toelichting. Deze veronderstelling 
is waarschijnlijk ingegeven door de gedachte dat kerkgenootschappen geen privaat
rechtelijke rechtspersonen zouden zijn. Maar deze gedachte is onjuist: zie hierboven. 

42. Van der Pot-Donner, Handboek Nederlands Staatsrecht, lle druk, p. 256. 
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nog en ook in het ontwerp-Invoeringswet NBW (17725) wordt de term 
gehandhaafd. 

De Grondwet spreekt thans in artikel 6 over de vrijheid van godsdienst 
en levensovertuiging. De vermelding van levensovertuiging naast gods
dienst is ingegeven door dezelfde gedachte als die welke er bij de invoering 
van Boek 2 BW toe heeft geleid 4 3 dat in artikel 18 Boek 2 BW (en niet 
in artikel 2) naast de categorie kerkgenootschappen wordt vermeld de ca
tegorie : andere genootschappen op geestelijke grondslag 44

• In beide geval
len is gedacht aan de categorie personen die staan naast de aanhangers 
of belijders van diverse godsdiensten, personen die zichzelf vaak aandui
den als (pure) humanisten, c.q. aanhangers van het Humanistisch Ver
bond. 

In het ontwerp-Invoeringswet NBW (17725) is de categorie "genoot
schappen op geestelijke grondslag" weer geschrapt. In het ontworpen arti
kel 2 (de materie van het huidige artikel 18 wordt eveneens verwerkt in 
dit artikel 2) wordt slechts gesproken van "kerkgenootschappen" . Omdat 
de genootschappen op geestelijke grondslag in de regel zijn gegoten in de 
vorm van een vereniging of stichting (als behandeld in resp. titel IJ en titel 
V van Boek 2 BW), is - aldus de memorie van toelichting45 - rechtstreekse 
toepassing van de wettelijke bepalingen betreffende rechtspersonen in het 
algemeen, hier goed mogelijk, ofschoon bij die toepassing rekening zal be
horen te worden gehouden met de aard van de bijzondere verhoudingen 
binnen het genootschap. Uit de memorie van antwoord 46 blijkt nog dat 
de regering tegelijk met de schrapping van de categorie "genootschap op 
geestelijke grondslag" een ruimere interpretatie voorstaat van het begrip 
" kerkgenootschap", een interpretatie welke het element "gemeenschappe
lijke godsverering" niet langer centraal stelt en als typerend beschouwt. 

De thans bestaande scheiding van Kerk en Staat is vanuit het midden 
van de vorige eeuw tot ons gekomen; zij ligt ook ten grondslag aan de bij
zondere positie van het kerkgenootschap als privaatrechtelijke rechtsper
soon. Die geschiedenis kan niet worden weggedacht. De historische ont
wikkeling verhindert echter niet dat de interpretatie van het begrip kerk
genootschap met de tijd mee kan evolueren. 

Verstond men op grond van de geschiedenis onder kerkgenootschappen 
aanvankelijk: christelijke of joodse geloofsgemeenschappen, c.q. geloofs
gemeenschappen op bijbelse grondslag47

, onder invloed van het pre-advies 

43. Zie Van Zeben-Du Pon, ParI. Gesch. Boek 2 BW Invoeringswet, p. 1118 e.v. 
44. Deze categorie wordt ook wel elders in de wet genoemd, bijv. in de Gevangenismaatre-

gel. 
45. 17725 ( 1982- 1983), nr. 3, p. 54. 
46. 17725 ( 1984-1985), nr. 7, p. II en p. 13. 
47. Zie Hardenberg in WPNR 5519; Scholten in het Asser-boek over Vertegenwoordiging 

en Rechtspersoon, 2e druk. p. 146. 
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van W. Duynstee C .s.s.R.48 werd later de gemeenschappelijke godsver
ering op grondslag van gemeenschappelijke godsdienstige opvattingen ty
perend geacht voor het begrip kerkgenootschap 49: ongeacht of deze opvat
tingen zijn gestoeld op de bijbel of niet. In deze laatste benadering is het 
niet nodig om, zoals Hardenberg doet 50, tussen de kerkgenootschappen en 
de genootschappen op geestelijke grondslag in, nog een tussencategorie te 
creëren, t.w. de "godsdienstige gemeenschappen" : dat zijn dan godsdien
stige groeperingen, andere dan kerkgenootschappen in enge zin (welke 
laatste zijn gestoeld op bijbelse grondslag). 

De vraag welke zich thans opdringt, is: of het begrip kerkgenootschap 
- over de betekenis waarvan uiteindelijk de rechter beslist - in de huidige 
tijd a ld us mag worden verruimd dat bij de bepaling van dit begrip niet 
langer het geloof in God en de verering van God centraal staat, doch het 
tezamen beleven van een gemeenschappelijke godsdienstige overtuiging 51

, 

of zelfs een gemeenschappelijke religieuze beleving ofbezinning 52 voldoen
de zou zijn. 

Tegen een dergelijke verruiming zouden m.i . geen bezwaren behoeven 
te bestaan, mits men het volgende in het oog houdt. Indien men de termen 
"religie" of "religieus" zou gebruiken, zouden deze termen enigzins nader 
moeten worden bepaald. Ik zeg dit omdat naar de opvatting van sommi
gen alles wat ook maar enigzins te maken heeft met godsdienst of levens
overtuiging, als religie of als religieus kan worden aangeduid. Het onder
scheid tussen godsdienst en levensovertuiging zou dan verdwijnen. 

Voorts bedenke men dat de vanuit de scheiding tussen Kerk en Staat 
voortgekomen bijzondere privaatrechtelijke positie van het kerkgenoot
schap alleen dan gerechtvaardigd is, wanneer door het kerkgenootschap 
zèlf aan eigen statuut en inrichting voldoende vorm en inhoud is gegeven, 
zodat de ruimte die het privaatrecht op dit punt biedt, ook inderdaad 
naar behoren en niet alleen pro forma kan worden opgevuld. In zoverre 

48. Uitgebracht voor Broedcrsch. Kand.-Not. 1935. 
49. Zie ook HR 23 juli 1946, NJ 1947, I, waarover echter Hardenberg in WPNR 5519 sub 

26. 

50. WPNR 5519, p. 355; H ardenberg is geïnspireerd door Diepenhorst, De verhouding tus
sen Kerk en Staat in Nederland, p. 151 en 175 e.v. Zie ook het in WPNR 5668 gepubli
ceerde commentaar van de gecombineerde commissie vennootschapsrecht (advocaten en 
notarissen ) inzake aanpassing Bock 2 BW, in welke commissie Ha rdenberg op dit punt 
blijkbaar zijn invloed heeft doen gelden. 

51. Van Schilfgaardc, in Losbl. Rechtsp., art. 2 aant. 3. 
52. Zie MvA wetsontwerp 17725, hierboven geciteerd in noot 46; vgl. T .A.M. Wilteveen, 

Overheid en nieuwe religieuze bewegingen (1983- 1984, 16635, nr. 4), p. 46 e.v. en p. 
249 e.v. Willeveen, p. 15, vat het woord religieus op in de ruime zin van: doelend op 
een levensbeschouwelijke visie die meer is dan uitsluitend een (rationalistische) levens
oven uiging. 
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moet er dus sprake zijn van een kerkelijke of kerkrechtelijke organisatie 
van althans enige allure 53 . 

2.5. Uit het voorgaande volgt dat ik genootschappen op geestelijke 
grondslag voor wat hun privaatrechtelijke positie betreft, niet op één lijn 
zou willen stellen met kerkgenootschappen. De historische wording van de 
scheiding tussen Kerk en Staat die niet was een scheiding tussen levens
overtuiging en het zijn van staatsburger, kan, zoals gezegd, niet geheel 
worden weggedacht. Er is weliswaar vrijheid voor ieder tot het - individu
eel of in gemeenschap - belijden van godsdienst of levensovertuiging, 
maar dit betekent niet dat de privaatrechtelijke positie van genootschap
pen op geestelijke grondslag identiek moet zijn aan die van kerkgenoot
schappen 54. 

Ter vermijding van misverstand, ik spreek hier over de privaatrechtelijke 
positie of - zo men wil - typering van het genootschap op geestelijke 
grondslag als rechtspersoon. Uiteraard kunnen voor wat betreft de toepas
selijkheid van sommige wetten in materiële zin, kerkgenootschappen en 
genootschappen op geestelijke grondslag als (op zichzelf van elkaar ver
schillende categoriën van) privaatrechtelijke rechtspersonen, heel goed op 
één lijn worden gesteld . Men denke bijv. aan artikel 17 van de Omroep
wet en aan artikel 65 van de Gevangenismaatregel. Maar dit zegt nog 
niets over de resp. privaatrechtelijke positie of typering van de aldus slechts 
voor wat betreft de toepasselijkheid van die desbetreffende wettelijke re
geling (in materiële zin ) aan elkaar gelijk gestelde privaatrechtelijke 
rechtspersonen. 

Ik kan mij niet verenigen met het in het in 1984 verspreide concept
voorstel voor een Wet openbare manifestaties opgenomen voornemen om 
de Wet op de kerkgenootschappen van 1853 zonder meer, ook voor wat 
betreft artikel I, dat de vrijheid van regeling en organisatie behelst, te 
doen vervallen (zie artikel V van dit concept-voorstel van wet). De mate
rie die het ontwerp van wet ingevolge de additionele artikelen III en V 
van de nieuwe Grondwet moet behandelen, omvat m.i. niet de in artikel 
I verankerde eigen positie van de kerkgenootschappen in het Nederlands 
privaatrecht. Hoogstens zou men kunnen betogen dat, nu deze vrijheid 
van regeling sinds 1976 ook tot uitdrukking is gebracht in artikel 2 Boek 
2 BW, artikel I van de Wet op de kerkgenootschappen kan vervallen. 

53. In een niet gepubliceerd arrest van het Hof 's-Gravenhage 13 december 1984, werd ge
oordeeld dat de Kerk van Satan niet kan gelden als kerkgenooL~chap in de zin van art . 
2 lid I Boek 2 BW, omdat onvoldoende is komen vast te staan dat het in die Kerk om 
godsdienst gaat en dat de aa nhangers een gestruktureerde organisatie hebben. Vgl. in dit 
verband ook Pr.Rb. Amsterdam, 21 maart 1985, K.G. 1985, nr. 105. Zie hierna noot 
61. 

54. Aldus onlangs ook de regering in: Onderzoek betreffende sekten, Lijst van antwoorden, 
16635 (1985- 1986), nr. 7, p. 9 onder nr. 25. Zie in andere zin: A.V.M. Struycken, t.a.p. 
in bundel Goed en Trouw, p. 277. 
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Maar dit staat dan los van hetgeen waartoe de additionele artikelen 111 
en V van de Grondwet verplichten; men zou hiertoe dan ook al in 1976 
hebben kunnen besluiten. 

Men heeft dit toen niet gedaan. Dit is begrijpelijk. Men kan zich im
mers afvragen of Boek 2 BW wel de enige en juiste plaats is om de bijzon
dere positie van het kerkgenootschap in onze " privaatrechtelijke orde", 
sequeel van de historisch gegroeide scheiding tussen Kerk en Staat, tot uit
drukking te brengen. En tussen haakjes zij hierbij opgemerkt dat ik niet 
de mening van Donner 55 deel, dat vanaf 1983 de vrijheid van kerkelijke 
organisatie uitdrukkelijk in de nieuwe Grondwet zou zijn vastgelegd, al
thans wanneer men deze kerkelijke organisatievrijheid met mij in privaat
rechtelijke zin verstaat. Het met anderen in gemeenschap belijden van 
godsdienst, is iets anders dan de "vrijheid van regeling" als bedoeld in ar
tikel I van de Wet op de kerkgenootschappen 56. Terug naar het "genoot
schap op geestelijke grondslag". De contouren van dit begrip zijn niet erg 
duidelijk 57 en in elk geval nog veel minder duidelijk dan die van het be
grip "ke·rkgenootschap" . Zoals van de zijde van D'66 n.a.v. het ontwerp
Invoeringswet NBW is opgemerkt58: een "geestelijke grondslag" kan 
iedere organisatie oncontroleerbaar pretenderen . Het inruimen voor der
gelijke genootschappen van eenzelfde privaatrechtelijke uitzonderingspo
sitie als die van kerkgenootschappen, heeft voorts weinig zin omdat deze 
genootschappen op geestelijke grondslag praktisch altijd zijn gegoten in 
de vorm van een privaatrechtelijke vereniging of stichting zoals in Boek 
2 BW benoemd en geregeld 59. 

Intussen betekent dit alles naar mijn inzicht geenszins dat dergelijke 
verenigingen of stichtingen nu zonder meer aan de " heidenen" - ik bedoel 
dan het gemene Nederlandse recht - zijn "overgeleverd". Evenmin als dit 
het geval is met de z.g. "kerkelijke" c.q. confessionele verenigingen of 
stichtingen die zijn onderworpen aan het gemene privaatrechtelijke ver
enigingen- en stichtingenrecht60. 

2.6. In dit verband nog een enkel woord over de verhouding tussen 

55. Zie Van der Pot-Donner, H andb. Ned. Staatsrecht, Ile druk, p. 257. 
56. Zie ook Den Dekker-Van Bijsterveld , in NJB 1985, p. 1092. 
57. Zie MvA Wetsontwerp 17725 ( 1984- 1985), nr. 7, p. 12. 
58. ZieVVwetsontwerp 17725 ( 1984 1985), nr.6, p.11. 
59. Witteveen , a.w., p. 257 doet de suggestie de bepalingen van titel I Boek 2 BW op genoot

schappen op geestelijke grondslag buiten toepassing te laten, zo daartoe redelijkerwijze 
aanleiding bes taa t. Dit voorstel spreekt mij ni et aan, omdat hieraan voor een goed deel 
dezelfde bezwaren zijn ve rbonden als door mij zojuist uiteen gezet. 

60. Asser-Van der Grinten, 5e druk, p. 168 beschouwde dergelijke kerkelijke verenigingen 
en sti chtingen als genootschappen op geestelijke grondslag waarvoor ingevolge art. 18 
Boek 2 BW een aantal bepalingen van het algemeen rechtspersonenrecht niet gelden. 
Het begrip "genootschap op geestelijke grondslag" werd in deze benadering, historisch 
gezien, te ver uitgerekt. Zie hierboven par. 2.4 aanhef. 
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deze kerkelijke verenigingen en stichtingen en de zelfstandige onderdelen 
van een kerkgenootschap. Evenals kerkgenootschappen kunnen zelfstan
dige onderdelen daarvan een beroep doen op artikel 2 Boek 2 BW. Met 
Oldenhuis 61 zou ik menen dat aan het begrip "zelfstandig onderdeel" een 
meer beperkte betekenis moet worden gegeven; het moet rechtstreeks bij 
de godsdienstuitoefening en de eredienst zijn betrokken 62

• Wanneer het 
echter gaat over bijv. charitatieve organisaties of verpleeginrichtingen, ligt 
het, hoe zeer deze ook een godsdienstig of kerkelijk merkteken kunnen 
hebben, niet voor de hand dat zij naar de maatstaven van het Nederlands 
privaatrecht gemeten, een zelfde privaatrechtelijke uitzonderingspositie 
kunnen opeisen als het kerkgenootschap zelf. Dat het bestuur van het 
kerkgenootschap een dergelijke organisatie uitdrukkelijk als zelfstandig 
onderdeel erkent, is voor de toepassing van artikel 2 Boek 2 BW wel van 
belang, maar niet beslissend; de Nederlandse rechter spreekt het laatste 
woord. 

Wat is er tegen dat dergelijke charitatieve of maatschappelijke organi
saties en inrichtingen zich hullen in het kleed van de hiertoe door het 
Nederlands privaatrecht benoemde rechtspersonen: de vereniging of de 
stichting? Verzet zich hiertegen de vrees dat de levensbeschouwelijke iden
titeit van dergelijke rechtspersonen te gemakkelijk zou kunnen worden 
aangetast? Dan moeten wij onderzoeken of deze vrees wel gerechtvaar
digd is. Hiermee ben ik gekomen aan het tweede gedeelte van mijn ver
handeling. 

3 

Ik wil nagaan of en op welke wijze de door godsdienst of levensovertuiging 
bepaalde identiteit van een in Boek 2 BW benoemde en geregelde rechtspersoon, in 
hel bij<.onder van een vereniging of stichting, rechtens moet worden gerespec
teerd . Ik beperk mij tot de door godsdienst of levensovertuiging, kortom 
tot de door levensbeschouwing bepaalde identiteit, ofschoon ik heel goed 
besef dat een identiteit ook op andere wijze, bijv. door culturele factoren, 
kan ontstaan. 

Het gaat in dit verband om de verenigingen of stichtingen op geestelijke 
oflevensbeschouwelijke grondslag (deze zijn meer direct gericht op het aan
hangen en uitdragen van een levensbeschouwing), en ook om de vereni-

61. WPNR 5486, punt 1. 5. Zie ook reeds de toelichting op het oorspronkelijk ontwerp 
yleijcrs NBW ad art. 2.1.2, ParI. Gesch. Bock 2 BW, p. 69. In een niet gepubliceerde 
uitspraak van de Pr. Rb. 's-Gravenhage van 31 augustus 1984 werd op grond van haar 
niet religieus karakter de Kloosterorde der Zusters van Sint Walburga niet als zelfstandig 
onderdeel van de Kerk van Satan aangemerkt, gesteld dat deze Kerk als kerkgenoot
schap zou moctcn worden beschouwd . Ygl. in dit verband ook Pr. Rb. Amsterdam, 21 
maart 1985, K.G. 1985, nr. 105. Zie hierboven noot 53. 

62. Aldus bijv. kloosters, religieuze oorden en congregaties, bisdommen en parochies. 
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gingen of stichtingen met geestelijke of levensbeschouwelijke inslag (deze 
zijn gericht op andersoortige aktiviteiten maar verrichten deze op basis 
ván, geinspireerd dóór een bepaalde levensbeschouwing 63). 

Overigens versta ik deze terminologie in ruime zin, zodat hieronder niet 
a lleen vallen de genootschappen op geestelijke grondslag, c.q . met geeste
lijke inslag in de eerder bedoelde, puur humanistische zin, maar ook de 
z.g. kerkelijke of confessionele organisaties en instellingen, gegoten in de 
privaatrechtelijke verenigings- of stichtingsvorm. 

3.1. Het recht van vereniging 64, thans in artikel 8 van de Grondwet 
neergelegd, houdt in dat de overheid in beginsel de oprichting, het doel , 
c.q . de beoogde werkzaamheid en in zoverre ook de statutaire inrichting 
van verenigingen zoveel mogelijk heeft vrij te laten 65. Zoals mede bleek 
uit het inmiddels vervallen artikel 1466 van de op het oude artikel 9 van 
de Grondwet gebaseerde Wet vereeniging en vergadering va n 1855, strekt 
deze vrijheid zich ook uit tot de stichting. Het huidige Boek 2 BW gaat 
uit van vrijheid van vereniging en stichting in de hiervoor bedoelde zin. 
De in artikel 8 van de Grondwet bedoelde, bij wet te geven beperkingen 
van de vrijheid in het belang van de openbare orde, zijn naar huidig recht 
te vinden in ditzelfde Boek 2 BW6'. 

Omdat verenigingen en stichtingen gekenmerkt kunnen worden als non 
profit-organisaties in deze zin dat zij niet zijn gericht op het maken van 
winst ter verdeling onder de leden of ter uitkering aan de oprichters of zij 
die deel uitmaken van de organen 68, worden juist de vereniging en de 
stichting aangewend voor aktiviteiten op het gebied van de zorg en het 
charitatieve werk, op het terrein van het onderwijs en de cultuur. Dergelij
ke verenigingen of stichtingen hebben dan vaak een door levensbeschou
wing bepaalde identiteit ; en het grondwettelijk vastgelegde recht van ver
eniging (en dat van stichting) omvat ook enjuist de vrijheid deze identiteit 
te bepalen 69. Naar mijn inzicht is dus niet alleen grondwettelijk gewaar
borgd de eigen identiteit van privaatrechtelijke rechtspersonen gericht op 

63. Zie voor deze terminologie: Tweede Rapport van de Staatscie van Advies inzake de 
Grondwet cn de Kieswet (1969), p. 6 1. 

64. Zie over dit onderwerp F.J.W. Löwensteyn in AAe-Bundei Grondrechten, aangeboden 
aanJeukens, p. 191 e.v.; zie ook De Blois e.a. in NJB 1983, p. 272 e.v. 

65. Zie Van der Pot-Donner, H andb. Ned. Staatsrecht, Iie druk , p. 218. 
66. De desbetreffende zinsnede van ar!. 14 (eers te zin, tweede gedeel te) dateert uit 1939, 

toen men de stichti ng reeds voor allerlei maatschappelijke doeleinden gebruikte. De art!. 
I 14 van de Wet van 1855 zijn in 1976 bij de invoering van Boek 2 vervallen. 

67. Ik doel op de bepalingen, vervat in de art!. 15 en 16 betreffende de verboden rechtsper
soon; zie ook het derde gedeelte van deze verhandel ing. 

68. Vgl. art. 26 lid 2 en art. 285 lid 3; het gericht zijn op het maken van winst is dus op 
zichzelf geoorloofd, aan de bestemming van de winst worden echter grenzen gesteld . 

69. Zie W.C.L. Van der Grinten, Discriminatie en burgerlijk recht, afscheidsrede 1984, p. 
17. 

66 



RECHTSPERSONEN, GODSDIENST EN LEVENSOVERTUIGING 19 

het geven van bijzonder onderwijs. De vrijheid van onderwijs zal ik overi
gens goeddeels buiten beschouwing laten. 

Hoe wordt de identiteit van de rechtspersoon in haar verankerd? Door 
haar statutaire doelomschrijving. De wijziging van het statutaire doel kan 
vervolgens statutair aan beperkende bepalingen worden onderworpen 70. 

In een vereniging is wijziging van het statutaire doel steeds mogelijk met 
algemene stemmen van alle leden (artikel 43 lid 2 Boek 2 BW)1I; in de 
stichting kan naar huidig recht wijziging van de eenmaal vastgelegde 
doelstelling statutair zelfs volledig worden uitgesloten (artikel 294 lid 2 
Boek 2 BW). In het ontwerp van wet Invoeringswet Boeken 3- 6 NBW, 
6e gedeelte, 17725, wordt ook in zulk een gevaP2 een rechterlijke wijziging 
van de statuten, en dus ook van de statutaire doelomschrijving, mogelijk 
gemaakt; echter onder het voorschrift dat de rechter, bij wijziging van het 
bestaande doel , een verwant doel moet kiezen. Dit laatste betekent m.i. 
dat een rechter slechts onder zeer uitzonderlijke omstandigheden de vrij
heid zal hebben in de in een doelomschrijving verankerde levensbeschou
welijke identiteit wezenlijke wijzigingen aan te brengen, bijv. een gerefor
meerde identiteit om te zetten in een neutrale. 

De bestuurders van een rechtspersoon dienen het mede door de identi
teit bepaalde statutaire doel na te streven, willen zij voldoen aan de in ar
tikel 8 Boek 2 BW gelegen norm, dat zij jegens de rechtspersoon gehouden 
zijn tot een behoorlijke vervulling van de hen opgedragen taak. In het zo
juist ter sprake gekomen ontwerp-Invoeringswet NBW (17725) wordt een 
nieuwe bepaling voorgesteld, welke de z.g. beperkende werking van de ob
jectieve goede trouw of redelijkheid en billijkheid tot uitdrukking brengt. 
Deze beperking luidt: een tussen rechtspersoon en degenen die krachtens 
de wet en de statuten bij zijn organisatie zijn betrokken, krachtens wet, 
gewoonte, statuten, reglementen of besluiten geldende regel, is niet van 
toepassing voorzover dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven 
van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. P.L. Dijk 73 heeft 
zich krachtig verzet tegen de mogelijkheid deze corrigerende goede trouw 
toe te passen t.a .v. een statutaire bepaling die doel, grondslag en identiteit 
van de rechtspersoon regelt. En in het commentaar van de gecombineerde 
commissie vennootschapsrecht (notarissen en advocaten) op bedoeld wets
ontwerp 74 staat n.a.v. de voorgestelde nieuwe bepaling, dat aan regels met 
een levensbeschouwelijke achtergrond niet getornd moet kunnen worden 

70. Bij kerkelijke verenigingen en st ichtingen komt het voor dat een statutenwijziging die 
de identiteit raakt , is onderworpen aan een voorafgaande goedkeuring van het desbetref
fende kerkgenootschap. 

71. Zie Asser-Van der Grinten, De rechtspersoon, 6e druk, nr. 350. 
72. Naast het geval, bedoeld in art. 294 lid l. 
73. WPNR 5664. 
74. WPNR 5668. 
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op een wijze die in het vermogensrecht wellicht toelaatbaar kan worden 
geacht. 

Ik zou menen dat dit laatste ook wel door de rechter zal worden in
gezien bij de toepassing van de corrigerende werking van de goede trouw. 
Op zich moet tegenover deze toepassing reeds grote terughoudendheid in 
acht worden genomen. En tot het opzij zetten in een concrete situatie van 
statutaire regelingen omtrent doel, identiteit en grondslag, zal de rechter 
slechts onder hoogst uitzonderlijke omstandigheden mogen overgaan 75. 

3.2. Teneinde te bereiken dat de doelstelling op het punt van de levens
beschouwelijke identiteit ook metterdaad wordt gerealiseerd, kunnen hier
op gerichte statutaire kwaliteitseisen worden gesteld 76 aan de bestuurders, 
aan de leden van de raad van toezicht of de raad van commissarissen, en 
- in gevallen van de vereniging - ook aan de leden 77. Deze kwaliteitseisen 
kunnen bijv. inhouden 7B dat men lid moet zijn van een bepaald kerk
genootschap, c.q. de levensbeschouwelijke identiteit moet onderschrijven 
althans respecteren 79. 

Het grondwettelijk verankerd recht van vereniging (en dat van stich
ting) omvat ook de vrijheid tot een dergelijke statutaire inrichting van de 
rechtspersoon waardoor gestalte kan worden gegeven aan haar levens
beschouwelijke identiteit. Laten wij voorts het volgende niet vergeten. Een 
dergelijke rechtspersoon wordt opgericht met de bedoeling dat zij in het 
haar omringende rechtsverkeer als rechtssubject geldt; zij zal bij haar op
treden in de buitenwereld ook haar identiteit willen uitdragen. De vrijheid 
van vereniging (en van stichting) heeft niet alleen betrekking op de doel
stelling, op de samenstelling van haar organen, en in zoverre op het door 
de inrichting en besluitvorming bepaalde intern functioneren van de 
rechtspersoon, maar ook op haar deelneming aan het omringend rechts
verkeer, op haar functioneren in een mede juist daarom pluriform getinte 
samenleving: waarbij ook dit externe handelen door haar doelstelling en 
identiteit wordt - en mág worden - beïnvloed Bo. 

Zo zal het de rechtspersoon op grond van die vrijheid zijn toegestaan 

75. Zie het desbetreffende ontwerp van wet !nvoeringswet Boeken 3- 6 NBW, 6e gedeelte 
( 17725): MvT ad art. 2 in fine (stuk nr. 3, p. 54) en MvA ad art. 8 sub 3 (stuk nr. 7, 
p.15). 

76. Zie Asser-Van der Grinten, 6e druk , p. 336. 
77. Vgl. art. 351id I sub c Boek 2 BW. 
78. Zie over de mogelijkheden ook Van der Burg in WPNR 5519. 
79. Zie over deze beide begrippen Dijk en Schepel, in preadvies NJV 1981 , Hand. !, Ie stuk, 

p.90. 
80. Onjuist is derhalve de impliciete beperking van het recht van vereniging in art. 2 sub 

b van het Voorontwerp van wet gelijke behandeling (1981 ), tot het recht op vereniging 
en stichting in hoofdzaak gericht op besloten bijeenkomsten in de gezelligheidssfeer. Zie 
ook Van der Hoeven, in "Botsing van grondrechten", Mededelingen KNAW, Afd. Let
terkunde, deel 46, nr. 7, p. 18. 
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identiteitseisen te stellen aan door haar in dienst te nemen personen en 
medewerkers die bij hun werk naar buiten toe het levensbeschouwelijk ge
zicht van de vereniging of stichting bepalen 81 • Mede al naar gelang de 
functie kunnen deze eisen variëren van het lidmaatschap van een kerk
genootschap of genootschap op geestelijke grondslag tot het onderschrij
ven, c.q. respecteren van een levensbeschouwelijke identiteit. 

3.3. Deze grondlijn, die naar mijn inzicht in artikel 8 van de huidige 
Grondwet en in Boek 2 BW is neergelegd, dient door de rechter, de wet
gever en de administratie steeds in het oog te worden gehouden en geres
pecteerd 82

. Het is niet verwonderlijk dat juist bij de vereniging en de stich
ting het identiteitsvraagstuk zich in alle scherpte stelt. Ideële of levens
beschouwelijk getinte doelstellingen plegen wij niet aan te treffen bij de 
z.g. commerciële rechtspersonen zoals de n.v. ofb.v. 

Het Duitse recht plaatst daarom de Religionsgemeinschaften en Ten
denzunternehmen naast de Wirtschaftsunternehmen 83. Onder Tendenz
unternehmen of -betriebe worden die organisaties verstaan die "politi
schen, gewerkschaftlichen, konfessionellen, karitativen, erzieherischen, 
wissenschaftlichen oder künstlerischen Bestimmungen dienen", kortom de 
"auf einen geistig-ideellen Zweck festgelegten Unternehmen" . Deze Ten
denzunternehmen worden vrijgesteld van de overigens vrij ingrijpende 
Duitse medezeggenschapswetgeving. Wat is de reden van deze bijzondere 
positie? 

Niet alleen de gedachte dat de instelling haar doelstelling ongestoord 
moet kunnen realiseren , en dat men levensbeschouwelijke of ideologische 
conflicten in het bestuur van de instelling moet vermijden. Maar vooral 
ook de idee dat hier de verwezenlijking van grondrechten in het geding 
is, waarbij het recht van de drukpersvrijheid tot voorbeeld strekte. De 
"Grundrechts- und Freiheitsverwirklichung" moet voorbehouden blijven 
aan de instellingen zelf. De medezeggenschap van de factor arbeid mag 
er niet toe strekken op deze verwezenlijking door de besturen van de in
stellingen, invloed krijgen. 

Ook in Nederland blijkt men gevoelig op dit punt. In aansluiting op 
het voorlopig regeringsstandpunt 8 4 begint het definitieve regeringsstand-

81. Deze beperking tot identiteitsbepalende functies wordt in nog sterkere mate verdedigd 
door Schepel, Hand . NJV 1981 , I , I, p. 92 e.v. 

82. Zie ook O ldenhuis, in WPNR 5486, sub 1.5 in fine. Niet ondenkbaar is intussen dat dit 
(grond )recht van vereniging z.g. horizonta le werking heeft. Zie Van der Pot-Donner, 
Ii e druk, p. 2 18, en C. Konmann, De grondwetsherziening 1983, p. 87. 

83. Zie over Tendenzunternehmen of -betriebe O.a. H . Wiedemann, Gesellschaftsrecht I, 
1980, p. 616 e.v.; O. Kunze, in Festschrift Ballerstedt, p. 79 e.v.; H. Westermann, in 
Festschrift Van Carolsfcld, p. 517 e.v. 

84. Tweede Kamer, zitting 1978- 1979, 15300 XVI (7); zie voor de moties waartoe dit voor
lopig standpunt heeft geleid de preadviezen van Dijk en Schepel, Hand. NJV 1981 , I, 
I, p. 22 e.v. 
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punt B5 inzake de algemene aanbevelingen van de Commissie Van der 
Burg (inzake het democratisch en doelmatig functioneren van gesubsi
dieerde instellingen) met de stelling - in een overigens negatieve formule
ring - dat de door de overheid voorgeschreven democratiseringsmaatre
gelen niet tot gevolg mogen hebben dat het de instelling onmogelijk wordt 
de eigen doelstelling te handhaven. 

En, zo zou ik er aan willen toevoegen, door middel van subsidievoor
waarden kunnen op het punt van de samenstelling van het bestuur en an
dere organen van de rechtspersoon geen verdere eisen uit een oogpunt van 
democratisering worden gesteld dan die welke uit het doel van de subsidie
bevoegdheid kunnen worden afgeleid B6, én met de eigen identiteit van de 
instelling zijn te verenigen. Pogingen om via subsidievoorwaarden, gesub
sidieerde aktiviteiten van instellingen op het punt van de levensbeschou
wing van waaruit deze worden verricht, te beïnvloeden en te sturen, zou
den m.i. niet alleen vlug in strijd komen met het karakter van subsidie als 
beleidsinstrument van de overheidB" maar ook met de vrijheid van vereni
ging (en stich ting) in de eerder bedoelde zin. 

In het regeeraccoord dat ten grondslag ligt aan het huidig Kabinet 
(Stcrt. 1982, 208) wordt naast de wenselijkheid van o.m. de democratise
ring van het bestuur van gesubsidieerde instellingen, benadrukt dat in de 
wettelijke regeling m. b. t. de samenstelling van besturen nadere bepalin
gen worden gesteld terzake van de handhaving van de identiteit. Gelet 
op de stand der discussies oordeelde men het blijkbaar nodig om datgene 
wat reeds voortvloeit uit de vrijheid van vereniging en stichting, nog eens 
uitdrukkelijk in een wet neer te leggen. 

3.4. Voor wat betreft de democratisering van het bestuur gingen aan
vankelijk de gedachten uit naar het realiseren van een evenwichtige en zo 
mogelijk paritaire bestuurssamenstelling vanuit de betrokken categorieën 
(in het bijzonder cliënten, medewerkers en vrijwilligers) door middel van 
het toekennen aan deze categorieën van een rechtstreeks benoemings
recht BB. In het op 28 februari 1984 door de Stuurgroep DDp9 aan het 

85 . Vgl. Tweede Kamer, zitting 1980- 198 1, 15360, stuk nr. 18, p. 9 e.v. 
86. En het is juist de vraag of democratisering te begrijpen is onder doelmatigheidseisen. 

Zie Van der Burg, in rapport commissie Van der Burg, 1977, p. 25 noot 1, en in d iens 
preadvies NJV 1977, H and . I , 2, p. 25. 

87. Zie in dit verband ook de beschouwingen van]. Donner, De vrijheid van het bijzonder 
wetenschappelijk onderwijs, diss. V.U. Amsterdam 1978, p. 105 e.v. Donner spreekt ook 
over het gevaa r dat het particuliere initia tief zou " verstatelijken" en zijn eigen karakter 
zou verliezen. Volgens Van Kreveld, preadvies NJV 1977, Hand . 1,2, p. 91 e.v., is een 
groot deel van het bestaande part iculi ere initia tief reeds verstatelijkt zodat het in wezen 
een zelfde taak heeft a ls overheidsorganen. De overheid heeft volgens Van Kreveld dan 
zelfs de plicht om aan de subsidieverlening desnoods vergaande voorwaarden te stellen. 

88. Vgl. voor een dergelijk systeem het Besluit democratiseringsregelen sociaal cultureel 
werk, Stert. 1980, 244. 

89. De Stuurgroep Democratisch en Doelmatig Functioneren van gesubsid ieerde instellin
gen; deze groep staat o. l. v. prof. P.L. Dijk. 
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Kabinet aangeboden voorontwerp van wet op het democratisch functio
neren van instellingen 90, wordt t.a.v. de samenstelling van het bestuur een 
andere weg gekozen. Voorgesteld wordt (in de artikelen 19 e.v. ) een dwin
gend op te leggen model, dat is ontleend aan de z.g. struktuurregeling 
t.a.v . de benoeming van commissarissen bij grote vennootschappen, en 
waarbij de cliëntenraad , de ondernemingsraad en een meerderheid van 
vrijwilligers, niet alleen personen kunnen aanbevelen voor benoeming tot 
bes tuurder van de rechtspersoon, maar ook een veto kunnen uitspreken 
tegen een voorgenomen benoeming van elke bestuurder, welk veto slechts 
door de Kantonrechter op verzoek van degene die tot de benoeming "be
voegd" is , kan worden gebroken. 

Elders heb ik mij reeds kritisch over dit voorstel uitgelaten 91
• Ik heb mij 

o.m. afgevraagd waarom een regeling die indertijd is ontworpen vóór en 
gehanteerd wordt bij de benoeming van commissarissen in ongeveer 300 
grotere tot zeer grote commerciële rechtspersonen (n.v. en b.v.), plotseling 
van toepassing moet worden verklaard bij alle gesubsidieerde instellingen, 
van groot tot klein, in de non profit-sector. Te dezer plaatse wil ik mij af
vragen of dit model werkelijk de levensbeschouwelijke identiteit van de in
stelling voldoende ontziet. Men kan erkennen dat het de benoemde in
stantie vrij staat om een aanbevolen persoon waarvan duidelijk is dat hij 
de in de statuten verankerde identiteit niet wenst te onderschrijven, c.q. 
respecteren, niet te benoemen; in zoverre is er de mogelijkheid van een 
wederzijds veto. En men kan terzake van de bescherming van de identiteit 
ook nog eens een expliciete, fraai klinkende doch algemeen luidende bepa
ling in de wet opnemen. 

Wordt hiermee echt voldoende respect betuigd t.a.v. de levensbeschou
welijke identiteit van de instelling? Ik waag het te betwijfelen. Juist het 
bes tuur van een instelling geeft, veel meer dan een raad van toezicht of 
een ander orgaan van de rechtspersoon, vorm aan de realisering van het 
statutaire doel. In het voorgestelde systeem wordt de bevoegdheid van de 
instantie die statutair of volgens de wet (bij de vereniging: de algemene 
vergadering t.a.v. meer dan de helft van de leden van het bestuur; artikel 
33 Boek 2 BW) de bestuursleden benoemen, beperkt tot het - negatief -
uitsluiten van degene die de identiteit niet wenst te onderschrijven of te 
respecteren. Maar niet langer is er de - positieve - bevoegdheid van deze 
instantie tot het benoemen van (althans een meerderheid van) personen 
die niet alleen onderschrijven of respecteren, maar ook voor wat betreft 
inzet, toewijding en persoonlijkheid het meest geschikt lijken om gezamen
lijk de doelstelling, gelet ook op haar levensbeschouwelijke dimensie, te 
realiseren. 

90. Vcrkrijgbaar bij het Min. WVC, Postbus 5406, 2280 HK Rijswijk. 
9 1. Zie mijn opstel : Dijk en doelmatige democratisering (oftewel: D tot in de derde macht ), 

in: Mct recht verenigd, Bundel opstellen aangeboden aan prof. P.L. Dijk, Arnhem 1986, 
p. 173 e.v. 
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Gaat een dergelijke amputatie van de benoemingsbevoegdheid niet te 
ver, zo vraag ik mij af. In dit verband verdient aandacht dat in de toelich
ting (par. 4.3 ) op het zojuist genoemde voorontwerp van wet op het demo
cratisch functioneren van instellingen, wordt gezegd: dat voor wat betreft 
de bijzondere scholen bij het geven van wettelijke voorschriften inzake de 
inrichting van het bestuur de grondwettelijk gewaarborgde vrijheid van 
het bijzonder onderwijs in acht genomen dient te worden en dat het in 
dit licht gezien niet past om voor het bijzonder onderwijs wettelijke voor
schriften te geven als de zojuist geschetste bepalingen van het voorontwerp 
betreffende de bestuurssamenstelling. Ook de Wet medezeggenschap on
derwijs (Stb. 1981, 778) 92 zal niet met dergelijke voorschriften moeten 
worden uitgebreid , aldus de ontwerpers. Voor wat betreft de samenstel
ling van het bestuur van bijzondere scholen zullen derhalve geen inhoude
lijke voorschriften worden gegeven . 

Ik vraag aandacht voor deze stellingname omdat ik wél begrijp waarom 
men vanwege de grondwettelijk gewaarborgde vrijheid van het bijzonder 
onderwijs af dient te blijven van de samenstelling van het bestuur van bij
zondere scholen, doch niet goed inzie waarom dan niet het zelfde geldt 
op grond van de eveneens grondwettelijk gewaarborgde vrijheid van ver
eniging (en stichting) t.a.v. de samenstelling van het bestuur van dergelij
ke rechtspersonen met een levensbeschouwelijke identiteit. Of is het mis
schien zo dat men uitgaat van de idee dat de vrijheid van onderwijs in 
dit opzicht een grotere, hechter in de historie verankerde intensiteit heeft 
dan de vrijheid van vereniging? Dan wil ik tegenwerpen dat datgene wat 
men in 1848 voor ogen had, weliswaar in de eerste plaats was de vrijheid 
om zich in politiek opzicht te verenigen 93 , maar dat men de ware, veel 
ruimere dimensie van dit grondrecht in de loop der tijden, en mede onder 
invloed van de minder goede ervaringen, opgedaan met het aanvankelijk 
bestaande z.g. preventieve toezicht van overheidswege op verenigingen 
met rechtspersoonlijkheid 9 4, wel degelijk is gaan ontdekken. 

In de toelichting op het voorontwerp van wet van de Stuurgroep DDF 
staat 95 o.m. dat door de daarin beoogde regeling de verantwoordelijkheid 
van de overheid voor het functioneren van de bedoelde instellingen die 
veelal een maatschappelijk belangrijke functie hebben, tot uitdrukking 

92. Zie over deze wet: mijn artikel in NJB 1981, p. 760 e.v., mede i.v.m. de identiteitskwestie 
en de hierover gemaakte opmerkingen van de Raad van State. 

93. Zie o.a. F.J. W. Löwensteyn in zijn in noot 63 aangehaalde verhandeling, p. 192. Zoals 
Van Raalte, Hel recht van vereeniging en vergadering in Nederland, 1939, op p. 5 mee
deelt , vreesde Schimmelpenninck (in 1848) aanvankelijk echter van het recht van ver
eniging, dat dit niet alleen aanleiding kon geven tot allerlei revolutionaire verenigingen 
doch ook tot het niet wenselijk geachte oprichten en vermenigvuldigen van kloosters. 

94. Zie o.m . de literatuur genoemd bij Löwensteyn , t.a.p. noot 16. 

95. Op p. 5. 
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word t gebracht 96• Hier tegenover staat echter een andere, m.i . zwaarder 
wegende verantwoordelijkheid van de overheid die scherp wordt aan
geduid in de laatste druk van Van der Pot-Donner, Handboek Staats
recht 9 7

, en wel ongeveer als volgt. De overheid moet in beginsel verenigin
gen vrij laten in hun inrichting en in hun onderling verkeer. De vrijheid 
van verenigingen moet niet worden ondergraven door een voogdij en ge
lijkschakeling die ongepast zijn . 

Ik zou intussen voorstellen die minder ver gaan, omdat zij bijv. slechts 
betrekking hebben op een minderheid van de leden van het bestuur, of 
die zich beperken tot een aanbevelings- en/of adviesrecht voor de betrok
ken groeperingen, uit een oogpunt van respect voor de levensbeschouwe
lijke identiteit wèl aanvaardbaar achten. En er blijft natuurlijk de mogelij
ke toepasselijkheid van de Wet op de ondernemingsraden. Deze beheerst 
de onderneming als in de maatschappij optredende arbeidsorganisatie, 
doch niet de rechtspersoon (en haar doelstelling en inrichting) die deze 
arbeidsorganisatie in stand houdt. De levensbeschouwelijke identiteit van 
de rechtspersoon is niet in het geding; en de ondernemingsraad heeft 
slechts adviesrecht t.a.v. de benoeming of het ontslag van de bestuurder 
van de onderneming in de door de WOR (artikel I lid I sub e) bedoelde 
zin. Alleen bij ongeveer 300 grote tot zeer grote commerciële rechtsperso
nen heeft de ondernemingsraad, evenals trouwens de vergadering van 
aandeelhouders, een aanbevelings- en vetorecht t.a.v. de benoeming van 
leden van de raad van commissarissen als orgaan van de rechtspersoon. 

3.5. Het voorgaande betekent intussen niet dat ik geen oog zou hebben 
voor de situatie die kan en op sommige gebieden van dienstverlening is 
ontstaan t.g .v. schaalvergroting, regionalisering en professionalisering. 
Een situatie die zich kan kenmerken door een z.g. monopoliepositie van 
de gesubsidieerde instelling waarbij het merendeel van de afnemers of ge
bruikers niet zo zeer bezwaren kan blijken te hebben tegen de levens
beschouwelijke identiteit van de rechtspersoon die de diensten verleent, 
maar er geen enkel belang aan blijkt te willen hechten. In een dergelijke 
situatie kan de overheid als subsidiegever de voorwaarde stellen dat de 
diensten van de gesubsidieerde instelling aan eenieder, ongeacht zijn le
vensbeschouwing, dienen te worden verleend. 

En indien duidelijk blijkt dat een meerderheid van gebruikers afkerig 
is van een dienstverlening door een monopoloïde instelling waarbij de le
vensbeschouwelijke identiteit tot uiting komt? Dan kan naar mijn inzicht 
de overheid het financieren uit collectieve middelen ter discussie stellen 
om aldus de rechtspersoon de keuze te laten: van deze middelen geheel 

96. Zie ook Van Wersch, Democratisering van het bestuur van non profit-instellingen, diss . 
Nijmegen 1979, p. 273. 

97. Zie p. 218. 
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of gedeeltelijk af te zien óf via de daarvoor in aanmerking komende, eigen 
interne besluitvorming, de doelstelling en andere statutaire regelingen op 
het punt van de levensbeschouwing aan te passen 98

. 

Dit is de koninklijke weg. Naar mijn inzicht is uit een oogpunt van de 
in acht te nemen vrijheid van vereniging en stichting echter niet aan
vaardbaar: de redenering, dat, zeker in dergelijke monopoliesituaties, de 
overheid via de zijweg van een aan de rechtspersoon op te leggen model 
van (te wijzigen) bestuurssamenstelling, indirect de levensbeschouwelijke 
identiteit van de rechtspersoon zou mogen trachten te beïnvloeden en te 
wIJzIgen. 

Met de schaalvergroting hangt samen de toenemende behoefte aan 
planning in bepaalde sectoren van de zorgverlening. Zo zijn in de Wet 
voorzieningen gezondheidszorg van 8 september 1983 (Stb. 563) uitvoeri
ge voorschriften opgenomen omtrent de planning die betrekking kan heb
ben op bijv. ziekenhuizen. In artikel II van deze Wet staat dat bij de plan
ning zoveel mogelijk rekening moet worden gehouden met de pluriformi
teit van de samenleving, waarbij Provinciale Staten onderscheidenlijk de 
gemeenteraad, met in achtneming van waarborgen voor deugdelijkheid, 
doelmatigheid en democratisch functioneren (ook hier treffen wij deze he
dendaagse steekwoorden weer aan), eigen initiatief en verantwoordelijk
heid van de burgers bevordert. Dit uit de wet zélf blijkend respect voor 
de pluriformiteit van de samenleving en voor het particulier initiatief, 
geeft indirect aan dat de levensbeschouwelijke identiteit van de bij die 
planning betrokken rechtspersonen een rol moet blijven spelen. En dit as
pect dient zeker niet als sluitpost te worden beschouwd, hoe zeer overwe
gingen van doelmatigheid bij de planning - en de dientengevolge soms 
opgelegde fusie - zich zullen opdringen. 

4 

Tenslotte wil ik mij in het verband van het door mij behandelde onder
werp bezig houden met het vraagstuk van de verboden rechtspersoon. 

4.1. Naar huidig recht is een rechtspersoon verboden wanneer haar doel 
of werkzaamheid in strijd is met de open bare orde of de goede zeden (arti
kel 15 Boek 2 BW). De rechtbank kan een verboden rechtspersoon op vor
dering van het Openbaar Ministerie ontbinden (artikell6lid I ); wanneer 
het gaat over het statutaire doel geeft de rechtbank eerst de gelegenheid 
dit doel te wijzigen (artikel 16 lid 2). Deelneming aan een verboden 
rechtspersoon is een strafbaar feit (artikel 140 Wetboek van Strafrecht). 

De zojuist genoemde, in Boek 2 BW vervatte bepalingen omtrent de 
verboden rechtspersoon zijn in 1976 in de plaats gekomen van de des-

98. Zic in gel ijke zin Schcpel, pre-advies NJV 1981 , Hand. NJV I, I, p. 98. 
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betreffende bepalingen in de Wet Vereeniging en Vergadering van 1855 99
• 

Deze Wet bevatte - sinds haar wijziging in 1939 - ook de mogelijkheid 
voor de burgerlijke rechter om op vordering van het Openbaar Ministerie 
een vereniging (en een stichting lOO

) als strijdig met de openbare orde ver
boden te verklaren (artikel 4); in artikel 3 van de Wet van 1855 werd 
onder strijd met de openbare orde ook aanranding of bederf der goede ze
den begrepen. Deze rechterlijke verbodenverklaring had tot gevolg dat zij 
vanaf het moment dat zij onherroepelijk was geworden, bindend deed 
vaststaan dat er sprake was van een bij de wet verboden rechtspersoon 
als bedoeld in artikel 140 Wetboek van Strafrecht. 

In 1976 is deze mogelijkheid tot verbodenverklaring door de burgerlijke 
rechter niet overgenomen in Boek 2 BW lOl. En dit heeft geleid tot de be
kende rechterlijke uitspraken inzake de Nederlandse Volksunie. Vooreerst 
de uitspraak van de Rechtbank Amsterdam 102 die de vordering tot ont
binding van deze vereniging op ondeugdelijke gronden afwees, doch te
gelijkertijd in de rechtsoverwegingen van de uitspraak - niet in het dic
tum, want daar mocht het sinds 1976 niet meer - uitvoerig het verboden 
karakter van de Nederlandse Volksunie onderstreepte. Vervolgens de uit
spraak van de Hoge Raad 103, waaruit blijkt dat, nu de rechtbank de vor
dering tot ontbinding had afgewezen, aan haar in de rechtsoverwegingen 
vermeld oordeel omtrent het verboden karakter van de Nederlandse 
Volksunie, geen bindende kracht toekomt in een ander geding, en ook niet 
wanneer het gaat over een oordeel van de strafrechter op grond van arti
kel 140 W.v.Str. of over een oordeel van het centraal stembureau en de 
Kiesraad . 

Deze uitspraken waren aanleiding tot het indienen van het nog aanhan
gige wetsontwerp tot Wijziging van enige bepalingen over verboden 
rechtspersonen (zitting 1981-1982, 17476) waarbij o.m. de mogelijkheid 
van rechterlijke verbodenverklaring (en ontbinding) opnieuw in de wet 
- in Boek 2 BW - wordt opgenomen. Ik kom hierop nog terug. 

4.2. De zojuist aangeduide, in Boek 2 BW vervatte bepalingen omtrent 
de verboden rechtspersoon zijn ingevolge artikel 18 van dit Boek 2 niet 
van toepassing op kerkgenootschappen (en hun zelfstandige onderdelen) 
en andere genootschappen op geestelijke grondslag. Deze uitzonderings
positie is pas gecreëerd tijdens de parlementaire behandeling van de vast
stelling van Boek 2 BW aan het eind van de jaren vijftig. In het oorspron
kelijke regeringsontwerp, geënt op een ontwerp van Meijers, was deze uit-

99. Zoals deze o.m. bij de Wet van 13 mei 1939, Stb. 200 was gewijzigd. 
100. Zie de aanhef van artikel 14 van de Wet van 1855. 
101. De mogelijkheid tot verbodenverklaring is uit het ontwerp Boek 2 BW geschrapt bij 

de behandeling van de Invoeringswet Boek 2 BW. Zie ParI. Gesch. Bock 2 BW, p. 1109. 
102. 8 maart 1978, NJ 1978, 281. 
103. H .R. 9 maart 1979, NJ 1979,363 . 
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zonderingspositie niet voorzien 104 . In de memorie van antwoord merkte 
de mi nis ter nog op 105: wanneer men zich in het verband van een kerk
genootschap zou schuldig maken aan handelingen in strijd met de open
bare orde of goede zeden, is het wenselijk dat dit kerkgenootschap door 
de rechter kan worden verboden verklaard en ontbonden. Dit standpunt 
week intussen afvan de situatie die tot 1976 gold onder vigeur van de Wet 
van 1855: deze wet werd immers algemeen, ook door de Hoge Raad 106, 

niet van toepassing geacht op kerkgenootschappen. 
Op aandrang van de Tweede Kamer, in het bijzonder van haar lid 

Meulink (A.R.P. ) wijzigde de minister zijn standpunt en zocht hij aanslui
ting bij het tot dan toe geldend recht 107: de bepalingen omtrent de verbo
den rechtspersoon zouden niet gaan gelden voor kerkgenootschappen. Te
gen leden van kerkgenootschappen die zich aan strafbare feiten zouden 
schuldig maken, zou de overheid echter kunnen blijven optreden, waarbij 
in artikel 14 Wet Algemene Bepalingen (luidende: door gene handelingen 
of overeenkomsten kan aan de wetten die op de publieke orde of goede 
zeden betrekking hebben, hare kracht ontnomen worden) de grondslag 
zou kunnen worden gevonden voor de toepassing van artikel 140 W.v.Str. 
op een kerkgenootschap waarvan de oprichting op grond van dit artikel 
14 Wet A.B. aldus toch een verboden, nietige handeling kan zijn ,08

. 

Tijdens die parlementaire behandeling merkte minister Samkalden ech
ter uitdrukkelijk op I 09 dat de eventuele toepasselijkheid van de bepalingen 
omtrent de verboden rechtspersoon op kerkgenootschappen, z.i . niet in 
strijd was met de toen van kracht zijnde bepalingen van de Grondwet (ar
tikel 181 en artikel 186) 110, welke wel degelijk toestonden een repressie 
door rechterlijk vonnis op grond van een doel of een werkzaamheid, strij
dig met de openbare orde. 

Dit laatste standpunt wordt tijdens de parlementaire behandeling van 
het ontwerp-Invoeringswet Boek 2 BW in de zeventiger jaren, onderschre
ven door de vaste Commissie voor justitie en minister Van Agt" l

. Niette
min wordt de uitzonderingspositie van de kerkgenootschappen (en hun 

104. Zie ook E.M. Meijers, Algemene begrippen van het burgerlijk recht, p. 265: ..... en 
die hij (de Staal ) niet in strijd met de openbare orde acht. 

105. Zie Pa rI. Gesch. Boek 2 BW, p. 173. 
106. H.R. I mei 1935, NJ 1935, 1501. 
107. Zie ParI. Gesch. Boek 2 BW, p. 90. 
108. Zie ParI. Gesch. Boek 2 BW, p. 90 en p. 96. 
109. Zie ParI. Gesch . Boek 2 BW, p. 85. 
110. Ar\. 181 had betrekking op de vrijheid van godsdienst " behoudens de bescherming der 

maatschappij en haar leden tegen de overtreding der strafwet"; ar\. 186 luidde: "De 
Koning waakt, dat alle kerkgenootschappen zich houden binnen de palen van gehoor
zaamheid aan de wetten van de Staat". 

111 . Zie ParI. Gesch. Boek 2 BW, p. 1117. 
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zelfstandige onderdelen) gehandhaafd 112, en worden door het aannemen 
van het amendement Haas-Berger I 13 "andere genootschappen op geeste
lijke grondslag" eveneens in deze uitzonderingspositie gebracht. 

4.3. Zoals wij zagen, heeft de rechtspraak inzake de Nederlandse Volks
unie het denken over de problematiek van de verboden rechtspersoon 
weer in gang gezet. De memorie van antwoord terzake van het wetsont
werp tot Wijziging van enige bepalingen over verboden rechtspersonen, 
heeft blijkens het eindverslag 114 de meerderheid van de Tweede Kamer 
er van overtuigd dat een regeling, zoals voorgesteld in het gewijzigd ont
werp van wet, in grote lijnen wenselijk is. 

Deze regeling komt op het volgende neer 115. Een rechtspersoon waar
van de werkzaamheid in strijd is met de openbare orde, wordt door de recht
bank op vordering van het Openbaar Ministerie verboden verklaard én 
ontbonden. Een rechtspersoon waarvan het doel in strijd is met de open
bare orde, wordt door de rechtbank op vordering van het Openbaar Mi
nisterie ontbonden; door de rechter kán aan de rechtspersoon de gelegen
heid worden geboden haar doel te wijzigen. In artikel 140 lid 2 W .v.Str. 
zal strafbaar worden gesteld de deelneming aan de voortzetting van de 
werkzaamheid van de rechtspersoon die bij onherroepelijke rechterlijke 
beslissing verboden is verklaard en deswege is ontbonden. 

In de zaak van de Nederlandse Volksunie besliste de Hoge Raad: indien 
de rechter het verboden karakter van een partij onderstreept, maar hier
aan geen rechtsgevolg verbindt - omdat hij deze partij als rechtspersoon 
niet ontbindt - , is de Kiesraad niet aan het oordeel van de rechter gebon
den. Vandaar de bepaling in het wetsontwerp, welke beoogt in geval van 
werkzaamheid van de rechtspersoon in strijd met de openbare orde, de 
rechter op vordering van het Openbaar Ministerie te verplichten de 
rechtspersoon verboden te verklaren én te ontbinden. Of in de Kieswet 
voor de registratie van politieke groeperingen het vereiste van rechtsper
soonlijkheid zal worden gesteld, moet worden afgewacht. Door de voor
genomen wijziging van artikel 21 lid 2 Boek 2 BW zal worden bereikt dat 
de voorlopige maatregel van de rechter hangend een geding waarin de 
ontbinding van de rechtspersoon is gevorderd (denk bijv. aan een onder 
bewindstelling), geen rechtsgevolg heeft voor de bevoegdheden van de 
rechtspersoon die aan de Kieswet worden ontleend. 

De grond tot verbodenverklaring en/of ontbinding wordt in het wets
ontwerp aangeduid als "strijd met de openbare orde". In navolging van 

112. De minister wilde in deze gevoelige materie geen initiatief nemen, nu de kerkgenoot
schappen indertijd door de Kamer zelf in een uitzonderingspositie waren gemanoeu
vreerd; zie M.O. lnv. Antwoord op vraagpunt 14, ParI. Gesch. Boek 2 BW, p. 1118. 

11 3. ZieParI.Gesch . Bock2BW,p.1118e.v. enp.1131. 
114. Zie wetsontw. 17476 (1984-1985), nr. 5 en nr. 9. 
11 5. Zie wetsontw. 17476 (1984-1985), nr. 6 en nr. 7. 

77 



30 RECHTSPERSONEN, GODSDIENST EN LEVENSOVERTUIGING 

de terminologie, gebezigd in artikel 8 van de nieuwe Grondwet, wordt niet 
langer gesproken van "strijd met de openbare orde of de goede zeden". 
Uit de memorie van antwoord 116 blijkt dat met deze versobering van de 
terminologie geen inhoudelijke wijziging van maatstaf is bedoeld. Zo valt 
ongerechtvaardigde aantasting van de menselijke waardigheid als immo
reel handelen onder het criterium "strijd met de openbare orde". 

Met deze verbodsgrond wordt beoogd die rechtspersoon wier doel of 
werkzaamheid een aantasting betekent van de algemeen als wezenlijk er
varen grondslagen van ons rechtsstelsel I '1, uit het Nederlands privaat
recht te bannen. Het gaat om de uiterste gevallen; op de verbodsgrond 
moet niet te snel een beroep kunnen worden gedaan. 

Onder verwijzing naar de besproken uitzonderingssituatie te dezer zake 
van kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grondslag, be
pleit de VVD-fractie 118 om de mogelijke verbodenverklaring en lof ontbin
ding van politieke partijen weg te halen uit de sfeer van het privaatrecht, 
en op te dragen aan een forum privilegiatum, waarbij zij denkt aan de 
afdeling rechtspraak van de Raad van State. Ik voel voor deze gedachte 
heel weinig. Ook een politieke partij die gebruik maakt van de vereni
gings- of stichtingsvorm, dient uit onze privaatrechtelijke orde te kunnen 
worden geweerd, indien zij bijv. is gericht op rassendiscriminatie of op het 
ondergraven van wat wij met gepaste trots "onze rechtsstaat" plegen te 
noemen. 

4.4. Trouwens, tenslotte wil ik juist ter discussie stellen of de bedoelde 
uitzonderingspositie te dezer zake van kerkgenootschappen en genoot
schappen op geestelijke grondslag wel zou moeten worden gehandhaafd. 

Wij zagen eerder dat de interpretatie van het begrip "kerkgenoot
schap" met de tijd mee is geëvolueerd en dat de inhoud van dit begrip 
- hoe zeer men toch nog wel grenzen zou willen trekken - in de huidige 
tijd mag worden verruimd . Deze verruiming roept vanzelf het gevaar op 
dat een organisatie die - het zij toegegeven, soms met moeite, maar toch 
- als kerkgenootschap is te kwalificeren, in haar werkzaamheid is gericht 
op de voortdurende schending van grondrechten, zoals de vrijheid van 
godsdienst en de daaraan te ontlenen eisen van verdraagzaamheid, en het 
recht op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. Ik denk in dit 
verband aan de beschouwingen van Witteveen over de Scientology 
Kerk 11 9. Ook kan het voorbeeld worden gegeven van een als kerkgenoot
schap erkende organisatie, wier werkzaamheid mede blijkt te zijn gericht 
op het verstrekken van hard drugs, in het bijzonder aan minderjarigen. 

116. 17476 (1984- 1985), nr. 5, p. 3, a linea 10. 
11 7. 17476, M vA (1984 1985), nr .5, p.3enp. 18. 
118. 17476 ( 1984 1985), eindverslag nr. 9, p. 5. 
11 9. Zie zijn in noot 52 aangehaalde studie, p. 11 5 e. v. 
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Ik ben van mening dat, juist nu wordt erkend dat het criterium "strijd 
met de openbare orde" is bedoeld voor de uiterste gevallen, niets meer in 
de weg staat aan het schrappen van de in dit opzicht nog bestaande uit
zonderingspositie van kerkgenootschappen en genootschappen op geeste
lijke grondslag. Ook de formulering van artikel 2 lid 2 Boek 2 BW, zoals 
voorzien in het ontwerp Invoeringswet Boeken 3, 5 en 6 (aanpassing Boe
ken I en 2 BW ) 120 dient dan te worden gewijzigd. Deze bepaling, ik breng 
het in herinnering, stelt kerkgenootschappen vrij van de artikelen 121, ver
vat in titel I van Boek 2 BW, behelzende algemene bepalingen, doch laat 
analogische toepassing van die bepalingen toe voorzover te verenigen met 
het statuut van de kerkgenootschappen en met de aard der onderlinge ver
houdingen . De zojuist besproken bepaling omtrent de verbodenverklaring 
en de ontbinding van de rechtspersoon , leent zich naar mijn mening ech
ter niet voor analogische, doch wèl voor rechtstreekse toepassing; voor 
analogische toepassing komen, zo zou ik denken, wel in aanmerking de 
bepalingen omtrent de gevolgen van de ontbinding, vooral in verband 
met de bescherming van de eventueel in het geding zijnde belangen van 
crediteuren. 

Men bedenke in dit verband nog dat de verbodenverklaring en ontbin
ding het kerkgenootschap of het genootschap op geestelijke grondslag en
kel treffen als rechtspersoon naar Nederlands privaatrecht; als zodanig 
wordt het uit ons privaatrecht geweerd. Vanzelfsprekend is een voortbe
staan in de een of andere kerkrechtelijke of ideëel-organisatorische vorm 
mogelijk; naar Nederlands privaatrecht wordt dit genootschap of deze or
ganisatie echter niet langer als rechtssubject erkend. 

Ik zou menen dat het toepasselijk verklaren op kerkgenootschappen en 
genootschappen op geestelijke grondslag van de bepalingen omtrent ver
bodenverklaring en/of ontbinding van rechtspersonen wegens strijd met 
de openbare orde, niet onverenigbaar is met het thans van kracht zijnde 
artikel 6 lid I van de Grondwet: in welk artikel de vrijheid van godsdienst 
of levensovertuiging is neergelegd "behoudens ieders verantwoordelijk
heid volgens de wet". Het in de wet neergelegde criterium "strijd met de 
openbare orde" zoals zo juist nader aangeduid en eng omgrensd, laat vol
doende ruimte aan deze vrijheid 122. Het criterium sluit aan bij artikel 9 
van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens 
en de fundamentele vrijheden, en bij artikel 18 van het Internationaal 
Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten. 

Indien men de leer van de "algemene beperkingen" van grondrechten 
zou aanvaarden, zou deze bijzonder goed geïllustreerd worden door het 
binden van de godsdienstvrijheid aan de algemeen als wezenlijk ervaren 

120. 17725 (1982- 1983). 
121. Behalve van art. 5 (het huidig art. 4. ), maar dit is vanzelfsprekend. 
122. Anders Witteveen in zijn in noot 52 aangehaalde studie, p. 263. 
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grondslagen van de Nederlandse rechtsorde 123. Die vrijheid wordt er dan 
niet minder om; zij wordt juist beter gewaarborgd. 

Wij zagen hoe in dejaren zeventig door het aannemen van het amende
ment Haas-Berger, genootschappen op geestelijke grondslag mèt de kerk
genootschappen werden gebracht onder de uitzonderingspositie t.a.v. de 
bepalingen omtrent verboden rechtspersonen. Eerder heb ik uiteen
gezet 124 waarom ik mij schaar achter het regeringsvoornemen om in het 
toekomstig Boek 2 BW de genootschappen op geestelijke grondslag voor 
wat hun privaatrechtelijke typering als rechtspersoon betreft, niet op één 
lijn te stellen met kerkgenootschappen . Deze genootschappen op geeste
lijke grondslag, praktisch altijd gegoten in de vorm van een vereniging of 
stichting, zullen - anders dan kerkgenootschappen - rechtstreeks onder
worpen zijn aan de wettelijke bepalingen betreffende rechtspersonen in 
het algemeen. 

Maar uit het zo juist betoogde volgt dat ik voor wat betreft de mogelijk
heid van verbodenverklaring en/of ontbinding wegens strijd met de open
bare orde, kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grond
slag tezamen met verenigingen en stichtingen die een levensbeschouwelij
ke identiteit hebben, wél gelijk zou willen behandelen en op één lijn zou 
willen plaatsen. 

5 

Het geheel overziende, kom ik tot de volgende conclusies. 
I n ons privaatrecht moet de bes taande organisatievrijheid van kerk

genootschappen - welk begrip ware op te vatten in wat ruimere doch ze
ker niet in onbepaalde of ongestructureerde zin - blijvend worden geëer
biedigd; uiteraard dienen de fundamentele dwingende regels van het Ne
derlandse recht ook door kerkgenootschappen te worden gerespecteerd. 
Het begrip "zelfstandig onderdeel" (van een kerkgenootschap) zou in be
perkte zin moeten worden ve rstaan . 

Kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grondslag zuI
len, ofschoon van elkaar verschillend voor wat betreft hun typering als pri
vaatrechtelijke rechtspersonen, bij de toepassing van bepaalde wetten in 
materiële zin op één lijn moeten worden gesteld . 

Genootschappen op geestelijke grondslag en kerkelijke of confessionele 
organisaties en instellingen, gegoten in de vorm van een privaatrechtelijke 
vereniging of stichting, dienen vanwege de grondwettelijk gewaarborgde 
vrijheid van vereniging (en van stichting) in hun levensbeschouwelijke 
iden titeit rechtens te worden gerespecteerd. O.m. bij het stellen van subsi-

123. Zie in dit verband A.M. Donncr, Grondrechten als constitutionele rechten, in: Specu
lum Langemeijer, Zwolle 1973, p. 24. 

124. Zie hierboven nr. 2.4 en nr. 2.5. 
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dievoorwaarden, bij het nemen van wettelijke democratiseringsmaatre
gelen, bij planning tengevolge van schaalvergroting moet deze eis van 
onze rechtsorde, meer dan thans het geval is, voortdurend in het oog wor
den gehouden . 

Kerkgenootschappen dienen met genootschappen op geestelijke grond
slag en andere verenigingen of stichtingen met levensbeschouwelijke iden
titeit, als privaatrechtelijke rechtspersonen op één lijn te worden gesteld: 
wanneer het gaat over een aantasting door een van deze rechtspersonen 
van de algemeen als wezenlijk ervaren grondslagen van onze rechtsorde . 
In uiterste gevallen moet dan zulk een privaatrechtelijke rechtspersoon, 
van welk type zij ook is: tot welke categorie zij ook behoort, wegens strijd 
met de openbare orde door de rechter verboden kunnen worden verklaard 
en /ofworden ontbonden. 

De door mij benadrukte grondwettelijke en privaatrechtelijke vrijheid 
van de kerken en levensbeschouwelijke organisaties vindt hier haar gren
zen. Een terughoudendheid van Staat en overheid ~ hoe wenselijk deze 
overigens ook is ~ zou bij het overschrijden van deze grenzen niet verant
woord zijn. 
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