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In deze korte beschouwing wil ik een aantal gedachten voorleggen, eerst over het imago van 
grondrechten en van de idee van aansprakelijkheid. Vervolgens ga ik nader in op de contexten 
waarin grondrechten binnen de statelijke rechtsorde werken (verticale en horizontale werking van 
grondrechten), en hoe deze wel of niet kunnen werken in de verhouding Kerk - Staat en binnen de 
Kerk zelf. Na deze omweg kom ik weer terug op het thema van aansprakelijkheid. 
 
Aansprakelijkheid, natuurrecht, grondrechten. 
Grondrechten zijn het nieuwe natuurrecht. Er bestaat ook in deze tijd van omvattend relativisme en 
cynisme een zeer wijd verspreide intuïtie dat mensenrechten en grondrechten - ik beschouw ze hier 
als synoniem - goed zijn. Het gaat om grondwaarden waaraan niet getornd kan worden. Dat kan ook 
niet want we zijn allemaal vòòr grondrechten. Het is goed voor de mensheid in allerlei oorden. Men 
heeft er geen specifieke geloofsovertuiging voor nodig. Ook de grote massa van veelal agnostische 
rechtenstudenten, wanneer ingevoerd geraakt in rechtspositivisme en natuurrechtsleer, kiest in 
overweldigende meerderheid voor een op de idee van grondrechten gefundeerd (althans daarmee 
geassocieerd) natuurrecht. Iedereen lijkt er voor, de televisie is voor en zelfs de paus is voor. 
Wellicht daarom dat ook zoveel theologen met mensenrechten op de loop gaan. Eindelijk iets waar 
men niet tegen kan zijn; met het voor theologen bijkomende voordeel dat men er overheden (niet 
alleen wereldlijk, maar ook kerkelijk) mee om de oren kan slaan.  
Hiermee is de toon van het grondrechtendiscours aangegeven. Deze toon is verheven. Het gaat om 
fundamentele rechten die fungeren als grondslag van de samenleving en van de gemeenschap. 
 
De oudere natuurrechtelijke grondslag voor aansprakelijkheid 
Diep geworteld is ook de idee dat geleden schade vergoed dient te worden. De grote Nederlandse 
oecumenisch theoloog, dichter en jurist Hugo de Groot beschouwde dit als een van de vier 
beginselen van natuurrecht in strikte zin die hij onderscheidde in zijn De iure belli ac pacis.1 Hij 
herleidde dit in zijn bijbelcommentaren en ander juridisch werk tot het beginsel dat wat men niet wil 
dat aan zichzelf geschiedt, men zomin een ander aandoet (hetgeen men wil dat zichzelf overkomt, 
doet dat ook een ander). Canonisten kunnen de bronnen aangeven van de natuurrechtelijke 
scholastiek die ten grondslag liggen aan het aansprakelijkheidsprincipe dat in Canon 128 van de 
Codex van 1983; ongetwijfeld zijn daarbij ook bronnen waarmee Grotius vertrouwd was. 
 De idee dat er iemand moet zijn op wie men geleden schade moet kunnen verhalen, grijpt op 
grote schaal om zich heen in de samenleving. Het in de Nederlandse privaatrechtelijke rechtsleer nog 
steeds gehuldigde beginsel dat men z’n eigen schade dient te dragen, blijkt sociaal allerminst 
effectief. Zelfs wanneer het gaat om kwesties waarin geen verantwoordelijke is aan te wijzen, wil 
men toch schade verhalen op degene die toch mogelijkerwijs er iets mee te maken zou kunnen 
hebben gehad, al was het slechts zijdelings. En zelfs als evident is dat er niet zo iemand is aan te 
wijzen, of bij diegene niets te halen valt, dan nog wordt aangesproken degene die voor het welzijn 
van betrokkenen in het algemeen heeft te zorgen. Wanneer door overvloedige regenval 
landbouwgrond overstroomt, als op een beurs een besmettingsbron was van de legionairsziekte, als 
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promissorum implendorum obligatio, damni culpa dati reparatio; et poenae inter homines meritum. 
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storm schade heeft aangericht, of het anderszins ging om pure overmacht (“act of God” zeggen de 
Engelsen), dan moet het maar de overheid zijn die de geleden schade vergoedt. Men zoekt naar een 
aansprakelijke, zelfs waar er naar gewone juridische maatstaf geen te bekennen is. Het wortelt diep in 
de idee dat men in zijn recht hersteld behoort te worden. Aansprakelijkheid in juridische zin wordt 
dan ook in het bijzonder gezocht wanneer een grondrecht gekrenkt is.  
 
Aansprakelijkheid voor grondrechtenkrenkingen 
 
- in “verticale” verhoudingen 
In verhoudingen tussen statelijke overheid en burger levert zo’n krenking vanzelfsprekend 
aansprakelijkheid op. Het gaat dan om de zogenoemde verticale werking van grondrechten Deze kan 
verschillende gevolgen hebben: vernietiging van een beslissing, oplegging van een rechterlijk bevel 
een einde te maken aan de inbreuk op het grondrecht, vergoeding van geleden schade, enzovoorts. 
Grondrechten zoals we die vinden in grondwetten en verdragen zijn bijzonder ontworpen voor de 
verhouding tussen statelijke overheid en burger. 
 
- tussen “verticaal” en “horizontaal” 
Een burger kan echter ook een grondrecht van een ander schenden. Dit kan leiden tot statelijke 
interventie door middel van het strafrecht. Het strafrecht heeft mede tot doel burgers te beschermen 
tegen inbreuken op grondrechten van andere burgers door het in het leven roepen van delicten als 
die tegen het leven, de vrijheid (discriminatieverboden), eer (drukpers delicten) en het goed van 
burgers.  
 
- in “horizontale” verhoudingen 
Behalve deze strafrechtelijke aansprakelijkheid is er ook een civielrechtelijke/ privaatrechtelijke 
aansprakelijkheid. Grondrechten kunnen hier op twee wijzen een rol spelen: 
 
1) Wanneer een burger een inbreuk maakt op het grondrecht van een ander. Uit de talloze 
voorbeelden die de gepubliceerde rechtspraak biedt, noemen we inbreuken op de privacy door 
hinderlijk volgen, met oplegging van straatverboden; onrechtmatige publicaties omtrent personen, 
en het doen van onnodig grievende uitingen. 
 
2) Wanneer een burger zich verweert tegen aansprakelijkheid jegens een andere burger door hem een 
grondrecht tegen te werpen. Een aansprekend voorbeeld is het beroep van journalisten op 
persvrijheid (aspect van de vrijheid van meningsuiting) ter bescherming van hun bronnen, of ter 
rechtvaardiging van het doen van publicaties omtrent privacy gevoelige onderwerpen; andere 
voorbeelden zijn het demonstreren voor een abortuskliniek, het zich verweren tegen onderwerping 
aan een onvrijwillige aidstest door een verkrachter, enzovoorts. Berucht waren de privaatrechtelijke 
rechtsgedingen tegen het evangelisten-echtpaar Goeree, dat in publicaties aids als de doodstraf op 
sodomie aanwees, en de holocaust als straffe Gods jegens het Joodse volk betitelde. Ter verdediging 
beriep het echtpaar zich op de godsdienstvrijheid (overigens zonder succes, omdat de Hoge Raad 
aannam dat de bepaling over onrechtmatige daad in het Burgerlijk  
Wetboek een legitieme beperking van dat grondrecht behelsde).  
 
Grondrechten in de externe verhouding Kerk - Staat 
 
De rechten van de kerk en gelovigen in de relatie tot de staat en burgerlijke overheden worden door 
meerdere grondrechten bepaald. Prominent daarin staat natuurlijk de godsdienstvrijheid, het 



discriminatieverbod; sprekend vanuit het Nederlands recht ontkomen we er niet aan - zoals ik 
aanstonds aannemelijk hoop te maken - ook op de verenigingsvrijheid te wijzen. 
 De godsdienstvrijheid is in Nederland vooral door de Grondwet (art. 6) en het Europees 
Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM) (art. 9) 
grondrechtelijk gefundeerd. Deze vrijheid is echter individueel georiënteerd. Het gaat om het recht 
van individuen om alleen of gezamenlijk hun godsdienst te belijden. Het recht van de kerk als 
genootschap of rechtspersoon is te beschouwen als een daaruit afgeleid recht. Daarbij moet nog 
worden aangetekend dat de Nederlandse Grondwet - anders dan het EVRM - uitsluitend de 
belijdenisvrijheid betreft en dus een zeer beperkte reikwijdte heeft. In afwijking van wat het geval is 
in bijna alle Europese landen, is in de Nederlandse rechtsorde - in elk geval grondrechtelijk - geen 
aparte plaats ingeruimd voor godsdienstige of kerkgenootschappen. Vooral voor de vrijheid zich op 
zelfbepaalde wijze organisatorisch vorm te geven, is geen stevig fundament te vinden in de aldus 
geformuleerde godsdienstvrijheid. 
 Dit is waarom de verenigingsvrijheid een belangrijk grondrechtelijk alternatief beschouwd 
moet worden.2 Ik ben mij er ten volle van bewust dat dit voor degenen die de kerk een bepaalde 
maatschappelijke waarde toekennen die niet gelijk staat aan die van andere private verenigingen, niet 
licht verteerbaar is. Vanuit een strikt Hollandse optiek is het echter niet vreemd. Ook politieke 
partijen, vakbonden, instellingen van maatschappelijk welzijn, enzovoorts, hebben een puur 
privaatrechtelijke status. Hun maatschappelijke relevantie zullen deze verenigingen dus zelf hebben 
waar te maken. Dit geldt ook de kerkgenootschappen.  
 Op grond van het discriminatieverbod in samenhang met de godsdienst- en 
verenigingsvrijheid mag de wereldlijke overheid geen onderscheid maken in de bescherming van de 
rechten van verscheidene kerkgenootschappen en de verscheidene burgers. De overheid mag de 
katholiek of de andere gelovige niet anders bejegenen dan anderen, ook niet in de bescherming van 
hun grondrechten; en hetzelfde geldt de kerkgenootschappen.  
 Hieruit vloeit voort dat in beginsel de staat ook de rechten van lidmaten binnen de kerk kan 
beschermen. Daarbij moet echter het beginsel van de godsdienstvrijheid in combinatie met de 
verenigingsvrijheid van het kerkgenootschap worden gerespecteerd. Hier raken we aan het 
dubbelzinnige leerstuk van de “scheiding van kerk en staat”.  Vooralsnog is een kern hiervan dat de 
statelijke overheid, althans de rechter, niet treedt in de beoordeling van geloofskwesties. Dit sluit 
overigens niet uit dat elke toetsing onmogelijk is (bijvoorbeeld aan redelijkheid en billijkheid van 
besluiten van rechtspersonen).3 Een grens wordt gevonden in de kwesties van “openbare orde”. Het 
gaat dan om zo fundamentele beginselen dat bij schending daarvan de openbare samenleving in het 
geding komt.  
 Maakt het hierbij nog verschil in welke hoedanigheid of rol de staat optreedt ter bescherming 
van de grondrechten? Onderscheid kan gemaakt worden ten aanzien van het initiatief, dat uit kan 
gaan van het Openbaar Ministerie of van een individuele burger. Ook kan het een rol spelen of het 
gaat om bescherming van de burger als burger, als lidmaat van een kerk of als functionaris/ 
ambtsdrager binnen de kerk. 
 Wanneer de rechter in strafzaken optreedt op initiatief van het Openbaar Ministerie, dan 
moet het gaan om strafbare feiten. Het gaat dan om handhaving van een minimum publieke moraal, 

                                                           
 2Geheel anders: S.C. van Bijsterveld, Godsdienstvrijheid in Europees perspectief. WEJ Tjeenk Willink, 
1998, 158 en  passim. 

 3Beschikking HR 12 mei 2000, Eerste Kamer, Rek.nr. R99/103HR, beschikbaar op de internet site van 
rechtspraak.nl, het zgn. Geestelijk Leider arrest. 



waarbij per wettelijke definitie de openbare orde in het geding is.  
 Bij civielrechtelijke geschillen ligt dat anders. Daarbij spelen mijns inziens twee criteria een 
rol. Ten eerste dient de mate van interventie af te hangen van de mate van de ernst van de inbreuk 
op grondrechten. Een vereniging tot het plegen van inbreuken op grondrechten zal niet van 
staatswege kunnen rekenen op een al te fijnzinnige eerbiediging van de op basis van de verenigings-, 
godsdienst- of uitingsvrijheid gekozen interne organisatiestructuur. Een tweede criterium is dat van 
de mate waarin men als burger in het maatschappelijk verkeer of als lidmaat binnen de kerk handelt: 
hoe meer men handelt als lidmaat binnen de bijzondere structuur van het relevante 
kerkgenootschap, hoe minder intensief de interventie van de staat zal kunnen zijn. Hierbij zal tevens 
een rol spelen de interne mate van organisatie en de mate waarin intern grondrechtelijke waarden 
worden geëerbiedigd en beschermd. 
 
De grondrechten binnen de Kerk 
 
Gelden grondrechten wel binnen de kerk? Kunnen zij wel binnen de kerk gelden? En zo ja, welke 
grondrechten zijn dat dan? 
Hierbij dienen wij te onderscheiden tussen de grondrechten die “eigen” zijn aan de kerk, dus typisch 
voor het eigen verband, en de gelding van de “algemene” burgerlijke rechten binnen de kerk, dat wil 
zeggen de statelijke en verdragsrechten. 
 
- burgerlijke rechten en vrijheden 
Ten aanzien van de burgerlijke rechten en vrijheden staat vast dat de adressaten van de 
verdragsrechten staten zijn, en van de constitutionele rechten de statelijke overheidsambten. Dit 
heeft consequenties in de sfeer van zowel de reikwijdte van de burgerlijke rechten en vrijheden, als 
van de mogelijkheid tot legitieme beperking van deze grondrechten. Zo moeten we vaststellen dat 
ten aanzien van de beperkingsclausules van de Nederlandse grondwettelijke grondrechten, in 
beginsel door kerkgenootschappen niet kan voldaan worden aan de eis van een wettelijke grondslag 
van een beperking, althans niet zoals deze bedoeld is.4 Voor wat betreft de reikwijdte lijkt het me in 
strijd met de verenigings- en godsdienstvrijheid om deze zelf onverkort te laten gelden binnen 
kerkgenootschappen; en hetzelfde geldt voor de uitingsvrijheid. Immers, in beginsel geldt dat als het 
in de aard en het wezen van een kerkgenootschap (ter onderscheiding van andere genootschappen) 
ligt om een zekere opvatting als waar aan te nemen en te verkondigen, dat het dan in strijd is het met 
de aard van dat genootschap om ook binnen dat genootschap toe te staan dat de ontkenning 
daarvan zonder meer geëerbiedigd moet worden.  
 Daarmee is niet gezegd dat binnen de Kerk - om mij te bepalen tot de Rooms Katholieke 
kerk - helemaal geen rol is weggelegd voor grondrechten. Wel degelijk kunnen equivalenten van de 

                                                           
 4De grondwetgever van 1983 ging er vanuit dat de eis van een wettelijke grondslag de functie had dat 
beperking van grondrechten een zekere democratische basis had, nl. de medewerking van de Staten-Generaal vergt. 
Bovendien ging men er vanuit dat de wettelijke grondslag specifiek moest zijn, dat wil zeggen, dat de wettelijke 
grondslag specifiek moest zien op het beperken van een of meerdere grondrechten. Nu de Hoge Raad heeft 
aangenomen in onder meer de Goeree- en Aidstest-arresten dat de algemene (en open criteria inhoudende) bepaling 
over onrechtmatige daad in het Burgerlijk Wetboek (thans art. 6:162) althans in verhoudingen tussen burgers 
onderling kan gelden als wettelijke beperkingsgrondslag, heeft men daarmee de beperkingssystematiek van de 
grondwetgever - die ook niet bedoeld was voor horizontale verhoudingen - verlaten. Voor zover daarmee als 
beperkingsmogelijkheid alle burgerrechtelijke regels worden binnengehaald, moet echter ook gelden dat binnen 
private entiteiten (als kerken naar Nederlands recht zijn) de aldaar op (naar burgerlijk recht) geldige wijze tot stand 
gekomen en vigerende interne bepalingen even zo vele beperkingen op kunnen leveren.  



burgerlijke rechten en vrijheden in de Kerk werking hebben. Immers, aan de burgerlijke rechten en 
vrijheden liggen universele waarden ten grondslag die tevens binnen de Kerk gerespecteerd dienen te 
worden. Het gaat dan om de beginselen van de menselijke waardigheid, het recht op leven, de 
morele en fysieke integriteit, de vrije keuze van levensstaat, de faire behandeling van grieven en 
geschillen, om er enkele te noemen.  
 Om dit laatste punt wat nader uit te werken: het recht op behoorlijke en eerlijke behandeling 
van grieven en geschillen staat op geen enkele manier op gespannen voet met de aard van de Kerk. 
Het daarbij in acht nemen van het beginsel van hoor en wederhoor en van gelijkheid van middelen 
van partijen kan moeilijk beschouwd worden als in strijd te komen met de aard of zending van de 
Kerk. Dat wil niet zeggen dat artikel 6 EVRM met huid en haar toepassing kan en moet vinden in 
kerkelijke procedures.5 Nog daargelaten dat er een omvangrijke jurisprudentie omtrent de 
toepassingsvoorwaarde van deze bepaling bestaat die niet zonder meer van toepassing is of kan zijn 
op het kerkelijk recht (het moet gaan om “de vaststelling van burgerlijke rechten en verplichting of 
het bepalen van de gegrondheid van een tegen iemand ingestelde vervolging”), kan bijvoorbeeld het 
vereiste van de onpartijdige rechter zoals uitgewerkt in de jurisprudentie van het Europese Hof voor 
de Rechten van de Mens niet in alle opzichten en op dezelfde manier toepasselijk zijn bij interne 
rechtsgangen (incl. kerkelijke rechtsgangen). Ook een van de criteria ter beperking van de 
openbaarheid van de behandeling van een geschil, het criterium “in het belang van de openbare orde 
of nationale veiligheid in een democratische samenleving” kan niet van toepassing zijn op interne 
rechtsgangen. Dit neemt niet weg dat een eerlijke rechtsgang geenszins vreemd kan zijn aan de 
interne kerkelijke rechtsgang. Artikel 6 EVRM brengt een waarde tot uitdrukking die ook door de 
Kerk kan worden gepraktiseerd.  
 Een dergelijke toepassing in de kerkelijke rechtsorde van waarden die ten grondslag liggen 
aan grondrechtenbepalingen in het wereldlijk recht, vergt wel dat op een aantal punten een 
vertaalslag gemaakt moet worden van elementen die in statelijke rechtspraak wezenlijk zijn, naar 
equivalenten in de kerkelijke context. Wordt daar in het geheel niet of in te beperkte mate aan 
voldaan, dan kan en zal de burgerlijke rechter de resultaten van een intern kerkelijke rechtsgang 
buiten beschouwing laten bij het beoordelen van een geschil dat in een eerdere fase aan kerkelijke 
instanties ter beoordeling is voorgelegd. 
 
                                                           
 5EVRM, artikel 6.1. Bij het vaststellen van zijn burgerlijke rechten en verplichtingen of bij het bepalen van 
de gegrondheid van een tegen hem ingestelde vervolging heeft een ieder recht op een eerlijke en openbare 
behandeling van zijn zaak, binnen een redelijke termijn, door een onafhankelijk en onpartijdig gerecht dat bij de wet 
is ingesteld. De uitspraak moet in het openbaar worden gewezen maar de toegang tot de rechtszaal kan aan de pers 
en het publiek worden ontzegd, gedurende de gehele terechtzitting of een deel daarvan, in het belang van de goede 
zeden, van de openbare orde of nationale veiligheid in een democratische samenleving, wanneer de belangen van 
minderjarigen of de bescherming van het privé leven van procespartijen dit eisen of, in die mate als door de rechter 
onder bijzondere omstandigheden strikt noodzakelijk wordt geoordeeld, wanneer de openbaarheid de belangen van 
een behoorlijke rechtspleging zou schaden. 2. Een ieder tegen wie een vervolging is ingesteld, wordt voor 
onschuldig gehouden totdat zijn schuld in rechte is komen vast te staan. 3. Een ieder tegen wie een vervolging is 
ingesteld, heeft in het bijzonder de volgende rechten: a. onverwijld, in een taal die hij verstaat en in bijzonderheden, 
op de hoogte te worden gesteld van de aard en de reden van de tegen hem ingebrachte beschuldiging; b. te 
beschikken over de tijd en faciliteiten die nodig zijn voor de voorbereiding van de verdediging; c. zich zelf te 
verdedigen of daarbij de bijstand te hebben van een raadsman naar eigen keuze of, indien hij niet over voldoende 
middelen beschikt om een raadsman te bekostigen, kosteloos door een toegevoegd advocaat te kunnen worden 
bijgestaan, indien de belangen van een behoorlijke rechtspleging dit eisen; d. de getuigen à charge te ondervragen of 
te doen ondervragen en het oproepen en de ondervraging van getuigen à décharge te doen geschieden onder dezelfde 
voorwaarden als het geval is met de getuigen à charge; e. zich kosteloos doen bijstaan door een tolk, indien hij de 
taal die ter terechtzitting wordt gebezigd niet verstaat of niet spreekt. 



Excursus: de Pellegrini-zaak van het EHRM 
Een treffende illustratie van dit laatste is het arrest van het Europese Hof voor de Rechten van de 
mens in de zaak Pellegrini tegen Italië, gewezen op 20 juli 2001.6 De zaak betrof een ongeldig 
verklaring van het huwelijk van Maria Grazia Pellegrini met A. Gigliozzi door een kerkelijke 
rechtbank in Latium, bevestigd door de Rota, vanwege bloedverwantschap: de moeder van Pellgrini 
was een volle nicht van de vader van Gigliozzi. De ongeldig verklaring werd uitvoerbaar in de 
Italiaanse rechtsorde door het exequatur van het civiele hof van beroep van Florence, waartegen 
Pellegrini vruchteloos cassatie heeft ingesteld bij de Corte di Cassazione in Rome. Pellegrini stelde  
geschonden te zijn in haar rechten van de verdediging en daarmee het recht op een contradictoire 
procedure, zoals beschermd door artikel 6 EVRM. Onder meer voerde zij aan dat zij, toen zij in 
eerste instantie voor de kerkelijke rechtbank in Latium werd opgeroepen, niet geïnformeerd is over 
de inhoud van het verzoek tot ongeldigverklaring van het huwelijk; toegang tot de inhoud van het 
procesdossier is haar geweigerd, waardoor zij geen kennis heeft kunnen nemen van drie 
beweerdelijke getuigenissen die ten gunste zouden strekken van Gigliozzi en van de opmerkingen 
daarover van de defensor vinculis; evenmin heeft ze zich laten vergezellen van een advocaat, noch is 
zij op de hoogte gesteld van de mogelijkheid zich door een advocaat te doen bijstaan in de kerkelijke 
procedure. Ten behoeve van de procedure in cassatie heeft de griffie van de kerkelijke rechtbank 
(nogmaals) geweigerd afschriften te verstrekken van het dossier. Over haar gebrekkige 
mogelijkheden zich voor te bereiden op haar verdediging heeft Pellegrini zich ook reeds tijdens de 
kerkelijke procedure beklaagd.  
 Het Corte di Cassazione stelde dat het beginsel van een contradictoir proces in de kerkelijke 
procedure niet is geschonden, en bovendien dat het niet verboden is zich te laten bijstaan door een 
advocaat in een kerkelijke procedure, zodat Pellegrini de mogelijkheid heeft gehad zich te laten 
bijstaan.  
 Het Europese Hof voor de rechten van de mens in Straatsburg begint zijn 
rechtsoverwegingen met de vaststelling dat de uiteindelijke uitspraak afkomstig is van een Vaticaanse 
autoriteit, terwijl het Vaticaan geen partij is bij het EVRM. Te meer omdat het beroep gericht is 
tegen Italië, meent het Hof dat niet een beoordeling aan de orde is van de vraag of de kerkelijke 
procedures in overeenstemming zijn met artikel 6 EVRM, maar of de Italiaanse rechterlijke 
instanties bij het verlenen van het exequatur aan de ongeldigverklaring op de juiste wijze zijn 
nagegaan of de daarop betrekking hebbende procedure voldeed aan de eisen van artikel 6 EVRM: 
“een dergelijke controle is des te dringender omdat de beslissing waarop men het exequatur verzoekt 
is genomen door een land dat het EVRM niet toepast”, zo stelt het Hof.7 Vervolgens past het Hof 
de eisen die het stelt aan rechtspraak van de staten die partij zijn bij het verdrag, tevens toe op de 
procedure die ten grondslag lag aan de beslissing waarop het exequatur werd gevraagd. Dit omvat, 
conform een inmiddels vaste jurisprudentie van het Hof, het recht van elk der partijen om kennis te 

                                                           
 6Cour Européenne des Droits de l’Homme, Deuxième Section, Affaire Pellegrini c. Italie, Requête n° 
30882/96, Arrêt, Strasbourg, 20 juillet 2001; de uitspraak is slechts in de Franse taal beschikbaar en te vinden op 
http://www.echr.coe.int/Fr/arrets.htm. 

 7Paragraaf 40: “Or, le Vatican n’a pas ratifié la Convention, et par ailleurs la requête est dirigée contre 
l’Italie : la tâche de la Cour consiste dès lors non pas à examiner si la procédure s’étant déroulée devant les 
juridictions ecclésiastiques était conforme à l’article 6 de la Convention, mais si les juridictions italiennes, avant de 
donner l’exequatur à ladite déclaration de nullité, ont dûment vérifié que la procédure y relative remplissait les 
garanties de l’article 6 ; un tel contrôle s’impose, en effet, lorsque la décision dont on demande l’exequatur émane 
des juridictions d’un pays qui n’applique pas la Convention. Pareil contrôle est d’autant plus nécessaire lorsque 
l’enjeu de l’exequatur pour les parties est capital.”  

http://www.echr.coe.int/Fr/arrets.htm.


nemen van en te reageren op elk stuk dat of opvatting die aan de rechter wordt kenbaar gemaakt ten 
einde diens oordeel te beïnvloeden. Dit heeft volgens het Hof tevens betrekking op stukken die van 
objectieve, niet betwiste aard zijn; het dient aan partijen zelf te zijn om uit te maken of enig naar 
voren gebracht feit of enige getuigenis vraagt om commentaar. Het vertrouwen van de justitiabelen 
in de rechtspraak is immers onder meer gebaseerd op de mogelijkheid zich te hebben kunnen uiten 
over elk onderdeel van het procesdossier. Ook wat betreft de bijstand van een advocaat mag men er 
niet op vertrouwen dat een justitiabele de jurisprudentie kent op grond waarvan deze zich kan laten 
bijstaan door een raadsman. Bij het oproepen ten aanzien van een aan de opgeroepene onbekende 
zaak - zoals het geval was bij Pellegrini - dient deze daarom gewezen te worden op de mogelijkheid 
zich te laten bijstaan.  
 Gezien deze omstandigheden komt het Hof tot de conclusie dat Italië artikel 6 EVRM heeft 
geschonden door, voorafgaand aan het verlenen van het exequatur, niet na te gaan of Pellegrini in de 
kerkelijke procedure een eerlijk proces heeft gehad. 
 
- de eigen grondrechten van de Kerk 
Keren wij terug naar de kwestie van grondrechten in de Kerk. Een blik op de Codex van 1983 levert 
al een aanzienlijke lijst van kerkelijke grondrechten op. Een snelle opsomming, ontleend aan Boek 
II, deel I, titel I (“verplichtingen en rechten van alle Christengelovigen”): 
 
- gelijkheidsrecht in waardigheid en handelen (Can. 208); 
- recht op heilsverkondiging (Can. 211); 
- recht van petitie (Can. 212 § 2); 
- uitingsvrijheid (Can. 212 § 3); 
- recht op de geestelijke goederen van Woord en Sacrament (Can. 213); 
- recht op eredienst en een eigen vorm van geestelijk leven (Can. 214) 
- verenigingsvrijheid (Can. 215); 
- apostolaatsvrijheid (Can. 216); 
- recht op een christelijke opvoeding (Can. 217); 
- vrijheid van onderzoek (Can. 218); 
- vrijheid van keuze van levensstaat (Can. 219); 
- recht op bescherming van privacy en goede naam (Can. 220); 
- recht op rechtsbescherming, “access to justice” (Can. 221). 
 
Vermeldenswaardig is de algemene beperkingsclausule die vervat is in Canon 223:  

“§ 1. Bij het uitoefenen van hun rechten moeten de christengelovigen zowel ieder 
afzonderlijk als samen in verenigingen rekening houden met het algemeen welzijn van de 
Kerk alsook met de rechten van anderen en hun eigen plichten jegens anderen.  
§ 2. Het komt de kerkelijke overheid toe om, met het oog op het algemeen welzijn, de 
uitoefening van de rechten die de christengelovigen eigen zijn, te regelen.” 

 
Naast deze bepalingen over de rechten van alle christengelovigen, zijn er ook nog enkele voor de 
leken (die dus niet gelden voor de clerici), waarvan ik noem “het recht dat hun in zaken van de 
burgerlijke samenleving de vrijheid toegekend wordt welke alle burgers toekomt” (Can. 227). De 
bijzondere rechten van clerici in het hoofdstuk over hun plichten en rechten zijn er in verhouding 
tot de bijzondere plichten zijn zeer weinige: het verenigingsrecht (Can. 278), het recht op een 
passende vergoeding wanneer zij zich aan een kerkelijke bediening wijden (Can. 281), het recht op 
vakantie (Can. 283 § 2).  
 Tot zover is mijn lezing selectief geweest. Wie elk van de genoemde bepalingen zou lezen, 



zal opvallen dat de aangeduide rechten sterk geclausuleerd zijn. Bovendien gaat het niet zomaar om 
een grondrechtencatalogus, maar om een geheel van “plichten en rechten”,8 waarbij - algemeen 
gesteld - de plichten in meerdere mate de overhand hebben op de rechten, en soms zelfs iets een 
plicht en een recht tegelijk is (Can. 211 en 212 § 3). Al met al moeten we concluderen dat de 
grondrechten in vergelijking met de burgerlijke rechten en vrijheden binnenkerkelijk aan aanzienlijke 
beperkingen onderhevig is. Is dat een probleem? 
 
Liberale rechtsstaat en grondrechten 
Ik meen van niet. De liberale rechtsstaat vergt tolerantie tussen de groepen die elk op zich een 
subsysteem vormen. Statelijk pluralisme veronderstelt de coherentie van die subsystemen; deze 
subsystemen moeten daarom intern een niet-pluralistische coherentie vertonen, anders is er binnen 
het statelijke geheel geen pluralisme. Voor het subsysteem Kerk betekent dit dat intern 
mensenrechten niet hetzelfde pluralistische karakter kunnen hebben als in de statelijke context. 
Intern kerkelijke gelovige dissensus als equivalent van burgerlijke ongehoorzaamheid is daarom 
onwenselijk. De context van burgerlijke ongehoorzaamheid als ultieme sanctie zijdens de burgers 
jegens schendingen van grondrechten door de overheid, is die van het dwangverband van de staat. 
Inherent zijn kerkelijke genootschappen echter geen dwangverbanden, maar vrije associaties 
waarvan men geen lid hoeft te zijn en men vrijwillig aan lidmaatschap een einde kan maken (dit geldt 
tenzij de maatschappelijke context zodanig is dat alternatieven niet voor handen zijn).9 
 
Verantwoordelijkheid en toerekening 
Deze interne cohesie die binnen de liberale rechtsstaat sociologische voorwaarde is voor pluralisme, 
brengt ons terug bij verantwoordelijkheid en toerekening.  
 Toerekening is de essentie van verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Om theologische 
redenen zijn we bekend met de idee van toerekening (aan God en de duivel), een toerekening die 
verder reikt dan die van de natuurwetenschap. Ook vanuit het constitutioneel recht weten we dat 
niet altijd goed wordt verstaan dat toerekening een inherent normatieve categorie is, die nogal vaak, 
maar ten onrechte, verward wordt met natuurkundige causaliteit. Een minister is verantwoordelijk 
voor de Koning en wat zijn ondergeschikte ambtenaren hebben gedaan of nagelaten niet omdat hij 
daadwerkelijk iets aan de door zulk handelen veroorzaakte misstand kon doen - vaak wist hij van het 
betreffende handelen of nalaten van ambtenaren of Koning niets af - maar omdat nu eenmaal de 
Grondwet al het handelen van de Koning en van onderschikte ambtenaren aan de minister 
toerekent.  
 Dit gezegd zijnde, moeten we nagaan hoe interne cohesie en normatieve toerekening uit 

                                                           
 8Daarin stemt de kerkelijke catalogus overeen met het African Charter of Peoples’ and Human Rights, dat 
naast een aantal “rights” ook “duties” formuleert (artt. 27-29). Dit wordt door westerlingen vaak argwanend bezien. 
Discussies om het grondrechtendiscours uit te breiden tot een discours over fundamentele verplichtingen, is uiterst 
controversieel. Daarbij wordt meestal over het hoofd gezien dat de alom geprezen Universele verklaring voor de 
rechten van de mens in artikel 1 een fundamentele plicht verwoordt: “All human beings [...] are endowed with 
reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.”; zo ook de een na laatste 
bepaling, art. 29 (1): “Everyone has duties to the community in which alone the free and full development of his 
personality is possible.” Ik meen hierin een katholieke hand te ontwaren. 

 9Deze conditie is in Nederland en België niet aanwezig, al moet erkend worden dat het overstappen of 
uitstappen uit een kerkelijk verband op micro-niveau ingrijpende sociale en psychologische consequenties kan 
hebben - het is daarom een opdracht voor het betrokken genootschap dergelijk over- of uitstappen begripvol te 
begeleiden. 



kunnen pakken voor de Kerk. Uit de godsdienst- en vereningingsvrijheid vloeit voort dat 
toerekening geschiedt naar de wijze waarop en de mate waarin het interne organisatierecht haar 
eigen gezagsstructuren duidt. De volheid van de bisschoppelijke macht kan hier in haar tegendeel 
komen te verkeren. Door een sterke opvatting van de volheid van die macht over gelovigen en over 
ondergeschikte functies en ambten, leidt een eerbiediging van godsdienstvrijheid en de 
verenigingsvrijheid (alsmede de scheiding van kerk en staat) ertoe, dat de wereldlijke rechter de 
daden van die lagere ambten en functies gaat toerekenen aan de bisschop. Dit kan leiden tot een 
intrigerende paradox: de rechter die overgaat tot aansprakelijkstelling sanctioneert de godsdienst- en 
verenigingsvrijheid, en grijpt daarom in in datzelfde godsdienstige genootschap.  
 Theologische doordenkingen van de aard van het bisschoppelijke gezag en de 
bisschoppelijke macht vergt een precies bewustzijn van deze (zoals andere) consequenties in 
juridische termen van constructies die de volle bisschoppelijke macht welhaast maken tot een 
normatieve bisschoppelijke almacht in alle kerkelijke aangelegenheden.  
 De zaak Pellegrini toonde aan dat wanneer men aan interne procedures ook extern effect 
wenst te doen geven, dit niet slechts een beweging betekent van intern recht naar extern recht, maar 
ook dat dat interne normen en procedures onderworpen worden aan de toets van alle relevante 
externe rechtsnormen.  
 Maar daarmee is niet alles gezegd. Wanneer men er vanuit gaat dat er niet zo’n volheid van 
verantwoordelijkheid is, dan nog kan de gewone rechter zich geroepen voelen te interveniëren. Dit 
kan vooral het geval zijn wanneer er sprake is van een beweerdelijke, ernstige schending van de 
grondrechten van lidmaten, ambten of functionarissen van de kerk. Het kan gaan om inbreuken op 
de lichamelijke of morele integriteit door schending van de eerbaarheid van personen, al dan niet 
onder misbruik van posities van afhankelijkheid, waarbij al dan niet toerekening kan plaatsvinden 
aan kerkelijk oversten.  
 Bij een “lossere” interne toerekeningsverhouding zal handelen wellicht minder snel aan 
oversten of bisschop worden toegerekend; maar de statelijke rechter zal niettemin rechtstreeks 
interveniëren bij grove of minder grove inbreuken op grondrechten door ambtsdragers en 
functionarissen. Daarbij kan het niet gaan om handhaving van zoiets als een burgerlijke 
godsdienstvrijheid, verenigingsvrijheid of uitingsvrijheid die opgedrongen wordt in interne 
structuren die hun bijzonderheid en coherentie nu juist ontlenen aan het feit dat zij vrij zijn een 
bijzondere godsdienst, verenigingsopbouw of opvatting erop na te houden, welke ongedaan zou 
worden gemaakt als intern tevens een zo verregaande godsdienst-, verenigings- en uitingsvrijheid 
zou bestaan als noodzakelijk is in een democratische statelijke rechtsorde. Maar wel kan een rol 
spelen dat het gaat om het (al dan niet) sanctioneren van de wijze waarop de Kerk omgaat met de 
waarden die daaraan ten grondslag liggen. Naarmate de Kerk in staat blijkt zelf de waarden die ten 
grondslag liggen aan de burgerlijke rechten en vrijheden te vertalen naar de eigen aard van de Kerk 
en haar zending, zal er een kans zijn dat de rechter de kerkelijke verhoudingen en procedures 
eerbiedigt. Soms zal men daarbij binnen de Kerk, onder invloed van de uitleg en toepassing die de 
wereldlijke rechter geeft aan een fundamenteel recht, een stapje verder moeten gaan dan men eigener 
beweging zou hebben gedaan, wil men als kerkelijke rechtsorde een hoge mate van erkenning 
kunnen genieten in de statelijke rechtsorde. Maar het is evident dat men dit niet tegen elke prijs moet 
willen. 
 Om een en ander op evenwichtige wijze te kunnen realiseren, is in de Kerk een sterke 
rechtscultuur nodig die bevorderd en gedragen moet worden door de canonisten. Hopelijk kan een 
inbreng van civiele juristen daarbij soms van dienst zijn. 
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