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H
et kabinet Balkenende II heeft toege-
zegd in januari 2004 met een nota te
komen over  grondrechten in een 
pluriforme samenleving. Een wel-
kom initiatief in een tijd, waarin

botsing van grondrechten aan de orde van de dag
is. Vooral de vrijheid van godsdienst (art. 6 Gw)
en de vrijheid van onderwijs (art. 23 Gw) strijden
nogal eens met het gelijkheidsbeginsel (art.1 Gw).
Voorbeelden: het dragen van een hoofddoek in
het katholieke onderwijs; het dragen van een
niqaab in onderwijsinstellingen; imam El Moum-
ni’s opmerkingen over homoseksualiteit; de posi-
tie van vrouwen binnen de SGP. Het is niet waar-
schijnlijk dat in de nota het probleem van
grondrechtencollisie tot een definitieve oplossing
zal worden gebracht, bijvoorbeeld door een hiër-
archie aan te brengen tussen deze vrijheden en
het gelijkheidsbeginsel. Daarvoor is het debat te
ideologisch geladen en zijn de meningen te ver-
deeld. De kans is daarmee groot dat de wetgever
niet tot nadere richtlijnen zal komen voor deze
gevallen. Krijgt de rechter de botsingen dan weer
op zijn bord? Zal hij telkens opnieuw, in ieder
concreet geval en met inachtneming van de speci-
fieke omstandigheden van dat geval, het toet-
singskader moeten opstellen? Dat is niet nodig.
Wanneer grondrechten botsen gaat het namelijk
veelal om één centrale, ongeschreven norm, die
van wederzijds respect. Onze stelling is dat de tijd
rijp is om deze norm neer te leggen in een grond-
wetsbepaling. Ter toelichting het volgende.
Overal in het recht geldt dat in de betrekkingen
tussen burgers normen als maatschappelijke beta-
melijkheid en zorgvuldigheid als richtsnoer én als
toetsingskader voor de rechter dienen. Opmerke-
lijk genoeg zijn deze normen in het geval van uit-
oefening van klassieke grondrechten in beginsel
niet relevant. Deze grondrechten zijn ‘des droits
inviolables et sacrés’. Aldus geldt een premisse
van ‘absolutisme’: inbreuken zijn pas gerecht-
vaardigd indien de grondwetgever deze uitdruk-
kelijk heeft toegestaan ten aanzien van het desbe-
treffende grondrecht. Rechtsstatelijk bezien valt
hier natuurlijk veel voor te zeggen. Grondrechten
dienen ertoe om burgers te beschermen tegen de
overheid. Een te vergaande inperking van burger-
lijke vrijheden tast de rechtsstaat aan. De grenzen
van het absolutisme komen momenteel echter
wel in beeld, vooral ten aanzien van de gods-
dienstvrijheid. De vraag is hier of eenieder zijn of
haar godsdienst tot in de meest uitzinnige uithoe-
ken mag belijden. Zolang de uitingsvorm maar
niet bestaat in schelden of moedwillig beledigen,
rest de rechter niets anders dan het hoofd eerbie-
dig te buigen en de ‘godsdienstclaim’ te honore-
ren. Het gevaar bestaat dat de godsdienst als vrij-
brief gaat fungeren om maatschappelijk gezien
over de schreef te gaan. Sterker nog, Nederland is
anno 2004 een dichtbevolkt land. Verschillende

geloofsovertuigingen – de oude én de nieuwe –
moeten vlak naast elkaar leven. Indien dan de
godsdienstvrijheid absoluut wordt genomen, ko-
men godsdienstoorlogen in beeld.
De parallel met de ontwikkeling van het eigen-
domsrecht – tot de 19de eeuw ook ‘un droit invio-
lable et sacré’ – dringt zich op. Hier is gaandeweg
het inzicht gerezen dat wanneer het eigendoms-
recht in alle onschendbaarheid wordt uitgeleefd,
de samenleving onleefbaar wordt. De oplossing
was de zogenaamde vermaatschappelijking – in-
perking – van het eigendomsrecht. Men zie bij-
voorbeeld het leerstuk van misbruik van bevoegd-
heid (art. 3:13 BW) en het hinderartikel in het
burenrecht (art. 5:37 BW). Nu in de 21ste eeuw
christendom en islam directe buren zijn gewor-
den, zijn soortgelijke ‘burenrechtelijke’ inperkin-
gen van de godsdienstvrijheid op hun plaats. Er
zou een algemene beperking voor alle klassieke
grondrechten in de Grondwet moeten worden op-
genomen, waaraan de norm van respect jegens de
‘buren’ ten grondslag ligt. Het artikel zou kunnen
luiden:
1. Degene die een grondrecht toekomt, kan haar

niet inroepen, voorzover hij haar misbruikt.
2. Een grondrecht kan onder meer worden mis-

bruikt:
a. door haar uit te oefenen met geen ander doel

dan een ander te schaden;
b. door haar uit te oefenen op een wijze die no-

deloos kwetsend en grievend is of die neer-
komt op veronachtzaming van de zorgvuldig-
heid die in het maatschappelijk verkeer jegens
een ander betaamt;

c. in geval men, in aanmerking nemende de on-
evenredigheid tussen het belang bij de uitoefe-
ning en het belang dat daardoor wordt ge-
schaad, naar redelijkheid niet tot die uitoefe-
ning had kunnen komen.

Het opnemen van deze norm heeft vier voordelen:
(i) Positivering door de grondwetgever van een
verplichting tot respectvol omgaan met elkaar. De
grondwetgever biedt hiermee een toetsingskader
voor de rechter in gevallen van grondrechtencol-
lisie; (ii) Bescherming door de grondwetgever van
de burger tegen een te assertief en zelfgenoegzaam
opeisen van grondrechten, inclusief een daarmee
veelal onvermijdelijke gang naar de rechter; (iii)
Bescherming door de overheid van de samenle-
ving als geheel, namelijk tegen het ontstaan van
een Hobbesiaanse oorlog van allen tegen allen;
(iv) Aanpassing van de grondrechtendoctrine aan
de eisen van de 21ste eeuw. Zelfs bij de uitoefe-
ning van grondrechten dient men te handelen zo-
als in het maatschappelijk verkeer jegens eens an-
ders persoon betaamt. �

Marlies Galenkamp en Roel Westrik
(beiden verbonden aan de EUR te Rotterdam, res-
pectievelijk sectie rechtsfilosofie en privaatrecht.)
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