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Nr. 27 AMENDEMENT VAN HET LID LEERLING
Ontvangen 4 februari 1993

De ondergetekende stelt de volgende amendementen voor:

I

Artikel 7, tweede lid, wordt vervangen door:
2. Het eerste lid, onderdeel c, laat onverlet de vrijheid van instellingen

van bijzonder onderwijs of op godsdienstige of levensbeschouwelijke
grondslag om bij de toelating tot of de gebruikmaking van hun voorzie–
ningen eisen te stellen, die gelet op het doel van de instelling redelij–
kerwijs nodig zijn voor de verwezenlijking van haar grondslag, waarbij
deze eisen niet mogen leiden tot onderscheid op grond van het enkele
feit van politieke gezindheid, ras, geslacht, hetero– of homoseksuele
gerichtheid of burgerlijke staat. Onderscheid op grond van geslacht is
alleen toegestaan, indien de eigen aard van de instelling dit eist en voor
betrokkenen van beide geslachten gelijkwaardige voorzieningen
aanwezig zijn.

II

Aan artikel 7 wordt een vierde lid toegevoegd, luidende:
4. Het tweede lid, eerste volzin, is niet van toepassing wanneer binnen

redelijke afstand geen andere passende voorziening beschikbaar is.

Toelichting

Het gaat te ver de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging, voor
zover deze tot uiting komt in de organisatievrijheid, zover te beperken dat
het niet meer mogelijk is om de aanbieding van diensten van instellingen
op godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag, te beperken tot
cliënten die de grondslag van een dergelijke instelling kunnen onder–
schrijven.
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Als argumentatie om geen uitzondering in artikel 7 op te nemen voor
andere instellingen dan instellingen van bijzonder onderwijs is genoemd
het schaarste-criterium. Het nieuw voorgestelde derde lid van artikel 7
operationaliseert dit criterium op vergelijkbare wijze als is gebeurd in
artikel 48 van de Wet op het voortgezet onderwijs.

Leerling
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