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Vragen van de leden Koppejan en
Jonker (beiden CDA) aan de
ministers van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties en van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid over het
bericht «EU-wet bedreigt rol van de
Kerk». (Ingezonden 12 oktober 2009)

1
Kent u het artikel «EU-wet bedreigt
rol van de Kerk»?1

2
Is het waar dat ingevolge deze
Richtlijn Gelijke Behandeling die in de
Raad van 30 november aanstaande
aan de orde wordt gesteld, de burger
het recht krijgt om religieuze uitingen
uit te bannen uit het sociale leven?

3
Kunt u aangeven in hoeverre het
mogelijk is dat een EU-onderdaan
zich beroept op deze richtlijn wanneer
bijvoorbeeld de situatie zich voordoet
dat:
– Een inwoner zich bij het loket van
zijn gemeente ergert aan het
kruishangertje aan de ketting van de
loketbeamte en hierover zijn beklag
doet?
– Een reiziger aanstoot neemt aan
het hoofddoekje van een
trambestuurder en hierover zijn
beklag doet?
– Een ouder aanstoot neemt aan een
religieuze afbeelding in een leslokaal
van een openbare school en hierover
zijn beklag doet?

– Een Europees toerist in een hotel in
Europa klaagt over de bijbel op het
nachtkastje en hierover zijn beklag
doet?

4
Wordt met deze richtlijn voldoende
rekening gehouden met legitieme
verschillen in cultuur en gebruiken
per lidstaat waar in historisch
gegroeide situaties op een
verschillende wijze wordt omgegaan
met religie en de verhouding kerk –
staat?

5
Is er een risico dat de uitwerking van
deze richtlijn op gespannen voet
komt te staan met de vrijheid van
godsdienst zoals in de Nederlandse
grondwet verankerd (artikel 1 en 6)?

6
Kunt u aangegeven wat uw
voorgenomen interventie is tijdens de
Raad van 30 november aanstaande
aangaande het onderdeel
discriminatie op basis van religie
inzake de Richtlijn Gelijke
Behandeling?

1 Katholiek Nieuwsblad, 20 maart 2009.
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