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Naar aanleiding van het verslag dat de vaste Commissie voor Sociale Za-
ken omtrent dit wetsontwerp heeft uitgebracht, deel ik u, mede namens de 
Staatssecretaris van Financiën, de heer M.J. van Rooijen en de Staatssecre-
taris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, het volgende mede. 

De leden van de fracties van K.V.P., A.R.P. en C.H.U. hebben gevraagd, of 
de mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden vrijstelling van verplich-
tingen wegens gemoedsbezwaren te verlenen aan rechtspersonen niet 
eveneens dient te worden opgenomen in de Wet betreffende verplichte 
deelneming in een bedrijfspensioenfonds. Als antwoord op deze vraag kan 
erop worden gewezen, dat ingevolge het bepaalde in artikel 5, tweede lid, 
onder II, aanhef jo. k, van genoemde wet de statuten en reglementen van 
een verplicht gesteld bedrijfspensioenfonds bepalingen dienen te bevatten 
betreffende de wijze waarop tegemoet gekomen wordt ten aanzien van per-
sonen, die gemoedsbezwaren hebben tegen iedere vorm van verzekering. 

Onder «personen» worden in de sfeer van de uitvoering van genoemde 
bepaling zowel natuurlijke personen als rechtspersonen verstaan. Het is in 
dit kader steeds een communis opinio geweest, dat ook aan rechtspersonen 
vrijstelling wegens gemoedsbezwaren kan worden verleend, hetgeen mede 
zijn weerslag heeft gevonden in de ter zake in de statuten en reglementen 
van verplicht gestelde bedrijfspensioenfondsen opgenomen bepalingen. 

Deze praktijk sluit niet aan bij de op blz. 16, tweede alinea, van de memorie 
van toelichting weergegeven zienswijze van de Sociale Verzekeringsraad, 
volgens welke gemoedsbezwaren tegen verzekering een innerlijke gesteld-
heid eisen, welke niet kan worden toegeschreven aan rechtspersonen. Ik zie 
hierin aanleiding om mij met betrekking tot deze materie in verbinding te 
stellen met de Contactcommissie van Bedrijfspensioenfondsen. Vervolgens 
zal ik mij beraden over een eventuele wijziging van genoemde bepaling. 

In verband met de vraag van bedoelde leden of het waar is, dat onder 
meer het ontbreken van een desbetreffende bepaling in voormelde wet rem-
mend heeft gewerkt op het aanvragen van een verplichtstelling voor het 
Pensioenfonds voor het Nederlandse Toneel, kan worden opgemerkt, dat 
genoemd pensioenfonds de vraag aan mij heeft voorgelegd, of in het kader 
van een verplicht gestelde bedrijfspensioenregeling aan rechtspersonen 
vrijstelling wegens gemoedsbezwaren zou kunnen worden verleend. 

Ik heb deze vraag in bovenstaande zin beantwoord. 
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Vervolgens hebben de leden, behorend tot de fractie van de S.G.P., een 
vraag gesteld omtrent de uitwerking van de algemene maatregel van be-
stuur, die de vrijstelling van verplichtingen ingevolge de sociale verzeke-
ringswetten van rechtspersonen wegens gemoedsbezwaren van daarbij be-
trokken natuurlijke personen zal gaan regelen. Ik stel mij voor deze maatre-
gel te doen realiseren door wijziging van de regeling, neergelegd in het Ko-
ninklijk besluit van 20 december 1956, Stb. 626, dat voorschriften geeft inza-
ke vrijstelling van verplichtingen ingevolge de sociale verzekeringswetten 
wegens gemoedsbezwaren. 

Omtrent de inhoud van deze wijziging zal ik het advies vragen van de Soci-
ale Verzekeringsraad, waarbij ik genoemde Raad zal verzoeken in het over-
leg, dat tot het advies zal leiden, de vertegenwoordigers van de desbetreffende 
groepen van bezwaarden zoveel mogelijk te betrekken. 

Met betrekking tot de vraag van de leden van de S.G.P.-fractie, of de groep 
vrij te stellen rechtspersonen al de in Boek 2 Nieuw Burgerlijk Wetboek voor-
komende vormen van rechtspersonen omvat, deel ik u mede, dat onder 
rechtspersonen worden verstaan al de rechtspersonen naar geldend recht. 
Dit houdt in, dat de voorgestelde bepaling inzake vrijstelling van rechtsper-
sonen na de inwerkingtreding van Boek 2 van het Nieuw Burgerlijk Wetboek 
van toepassing is op al de in dat boek voorkomende vormen van rechtsper-
sonen, met dien verstande evenwel, dat deze rechtspersonen uiteraard zul-
len moeten voldoen aan de in de algemene maatregel van bestuur te stellen 
voorwaarden. 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken, 
P.J.J. Mertens 
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