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Stemming BW/Algemene wet gelijke
behandeling

Aan de orde is de stemming in verband met het Voorstel
van wet van de leden Dijkstra en Schouw tot wijziging van
het Burgerlijk Wetboek en de Algemene wet gelijke
behandeling met betrekking tot ambtenaren van de burger-
lijke stand die onderscheid maken als bedoeld in de Alge-
mene wet gelijke behandeling (33344).

(Zie vergadering van 27 mei 2014.)

De voorzitter:
Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring
vooraf.

Mevrouw Van Bijsterveld (CDA):

Voorzitter. De CDA-fractie is voorstander van de wettelijke
mogelijkheid van het huwelijk tussen personen van gelijk
geslacht. Vaststaat ook dat in elke gemeente in Nederland
de mogelijkheid bestaat om een wettelijk huwelijk te sluiten.
Daarover gaat dit voorstel niet. Het gaat over de manier
waarop gemeenten met ambtenaren omgaan die vanuit
een andere visie op het huwelijk gewetensbezwaren hebben
tegen de voltrekking van genoemde huwelijken. Het gaat
dus om de manier waarop de rechtsstaat in een pluralisti-
sche samenleving moet omgaan met gewetensbezwaarde
ambtenaren. Voor mijn fractie was bij de beoordeling van
dit wetsvoorstel van belang dat zich op dit terrein geen
enkel probleem heeft voorgedaan. Mijn fractie is geen
voorstander van wetgeving voor niet bestaande problemen,
op welk terrein dan ook. Het is bovendien niet eerder
voorgekomen dat door een wetswijziging een groep perso-
nen wegens een overtuiging categorisch wordt uitgesloten
van een functie.

Voor mijn fractie zijn er nog drie doorslaggevende bezwa-
ren. Ten eerste zijn de benoemingsvereisten die dit wets-
voorstel introduceert ook van toepassing op de zogenoemde
babs-voor-één-dag.

De voorzitter:
Mevrouw van Bijsterveld, een stemverklaring is meestal
kort.

Mevrouw Van Bijsterveld (CDA):

Wat volgt, is nog heel kort.

De toezegging om dit via een uitvoeringsinstructie te ver-
zachten en niet via een wetswijziging, vindt mijn fractie niet
voldoende. Dat er op termijn nog eens gekeken wordt naar
de extra inperking van de toetsingsmogelijkheid van de
rechter waardoor eventuele maatregelen tegen gewetens-
bezwaarde ambtenaren niet ten volle getoetst kunnen
worden, komt hieraan niet tegemoet. Dat ten tweede. Ten
derde is het wetsvoorstel ook van toepassing op zittende
ambtenaren van de burgerlijke stand. Mijn fractie acht dat
onjuist. Daarom zal mijn fractie in meerderheid tegen dit
voorstel stemmen.

De voorzitter:
Wensen andere leden het woord te voeren? Dat blijkt niet
het geval.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:
Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van
de PVV, de VVD, de PvdA, GroenLinks, de SP, D66, de PvdD,
de OSF, 50PLUS en het lid Hoekstra van het CDA voor dit
wetsvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van
de fracties van de ChristenUnie, de SGP, en het CDA minus
het lid Hoekstra ertegen, zodat het is aangenomen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.
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