9 voorbeelden (uit 60) van Religiante Wetten met relevantie voor
gemeentelijke politiek
3 Algemene termijnenwet:
artikel 1: lid 1: Een in een wet gestelde termijn die op een zaterdag, zondag of algemeen erkende
feestdag eindigt, wordt verlengd tot en met de eerstvolgende dag die niet een zaterdag, zondag of
algemeen erkende feestdag is.
artikel 2: een in een wet gestelde termijn van ten minste drie dagen wordt, zo nodig, zoveel verlengd, dat
daarin ten minste twee dagen voorkomen die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag
zijn.
artikel 3: lid 1: Algemeen erkende feestdagen in de zin van deze wet zijn: de Nieuwjaarsdag, de
Christelijke tweede Paas- en Pinksterdag, de beide Kerstdagen, de Hemelvaartsdag, de dag waarop de
verjaardag van de Koning wordt gevierd en de vijfde mei.
lid 2: Voor de toepassing van deze wet wordt de Goede Vrijdag met de in het vorige lid
genoemde dagen gelijkgesteld.
lid 3: Wij kunnen bepaalde dagen voor de toepassing van deze wet met de in het eerste lid
genoemde gelijkstellen. Ons besluit wordt in de Nederlandse Staatscourant openbaar gemaakt.
Burgerlijk wetboek 1:
artikel 16c: Burgemeester en wethouders bepalen de uren, waarop elk bureau van de burgerlijke stand
dagelijks voor het publiek geopend zal zijn. Daarbij wordt, ten einde de werkzaamheden van de
ambtenaren van de burgerlijke stand op die dagen zoveel mogelijk te beperken, een afzonderlijke regeling
getroffen voor de zaterdag, de zondag, de algemeen erkende feestdagen en de overige daarvoor door
burgemeester en wethouders aan te wijzen dagen, waarop gemeentelijke diensten niet of slechts
gedeeltelijk zijn geopend.
artikel 68: Geen godsdienstige plechtigheden zullen mogen plaats hebben, voordat de partijen aan de
bedienaar van de eredienst zullen hebben doen blijken, dat het huwelijk ten overstaan van de ambtenaar
van de burgerlijke stand is voltrokken.
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21 Monumentenwet 1988:
artikel 1: In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
e: kerkelijke monumenten: onroerende monumenten welke eigendom zijn van een kerkgenootschap, een
zelfstandig onderdeel daarvan, een lichaam waarin kerkgenootschappen zijn verenigd, of van een ander
genootschap op geestelijke grondslag en welke uitsluitend of voor een overwegend deel worden gebruikt
voor het gezamenlijk belijden van de godsdienst of levensovertuiging
artikel 2: lid 2: Met betrekking tot een kerkelijk monument wordt geen beslissing genomen ingevolge deze
wet dan na overleg met de eigenaar.
artikel 18: Burgemeester en wethouders dan wel Onze minister nemen met betrekking tot een kerkelijk
monument geen beslissing ingevolge artikel 16 of 17 dan in overeenstemming met de eigenaar, voorzover
het betreft een beslissing waarbij wezenlijke belangen van het belijden van de godsdienst of de
levensovertuiging in dat monument in het geding zijn.
29 Wet beheersing huisvestingsvoorzieningen k.o.-l.o.:
artikel 7: Indien toepassing van artikel 6 tot gevolg heeft dat een schoolgebouw door een bijzondere en
een openbare school wordt gebruikt, besluit de gemeenteraad op verzoek van het schoolbestuur van de
bijzondere school tot het treffen van de in het vorige lid bedoelde voorzieningen; ook kan de
gemeenteraad eigener beweging daartoe besluiten teneinde te waarborgen dat ieders godsdienst of
levensovertuiging wordt geëerbiedigd.
artikel 26: Geen toegang of ingang van een graf of grafkelder mag zich bevinden of worden aangelegd in
een kerk of een ander gesloten gebouw, dat niet uitsluitend tot begraven bestemd is
artikel 37: lid 1: Een bijzondere begraafplaats kan slechts worden aangelegd en in stand gehouden door

een kerkgenootschap dan wel door een privaatrechtelijke rechtspersoon of een natuurlijk persoon.
lid 2: Onder kerkgenootschap wordt mede verstaan een onderdeel daarvan of een
rechtspersoon, in het leven geroepen door een of meer kerkgenootschappen of onderdelen daarvan
artikel 38: Een kerkgenootschap is gerechtigd tot het hebben van één of meer kerkelijke begraafplaatsen
tot een zodanige uitgestrektheid, als overeenkomt met een redelijk deel van de grond, welke in de
gemeente voor begraafplaatsen bestemd is. De gemeenteraad kan aan een kerkgenootschap op zijn
verzoek toestaan, meer of grotere begraafplaatsen te hebben, onverminderd het recht van de andere
kerkgenootschappen, bedoeld in de eerste volzin.
artikel 39: lid 1: Voor zover een kerkgenootschap geen gebruik maakt van de bevoegdheid, bedoeld in
artikel 38 wordt op zijn verzoek door burgemeester en wethouders een deel van de gemeentelijke
begraafplaats te zijner beschikking gesteld.
lid 2: De gemeente blijft belast met het beheer, het onderhoud en de administratie. Over
de inrichting, de afscheiding en het gebruik van genoemd deel der begraafplaats, alsmede over de
toepassing van de artikelen 35, 43 en 44, wordt overleg gepleegd met het kerkgenootschap.
artikel 40: lid 3: Indien het kerkgenootschap geen eigenaar van de benodigde grond is, dragen
burgemeester en wethouders desgevraagd zorg, dat het kerkgenootschap de grond, mede gelet op de
staat, waarin deze ingevolge het tweede lid moet verkeren, op redelijke voorwaarden in eigendom kan
verwerven. Kunnen burgemeester en wethouders en het kerkgenootschap niet tot overeenstemming
komen, dan bepalen gedeputeerde staten op verzoek van een van hen of beide de voorwaarden.
artikel 52: Een bijzonder crematorium kan slechts worden gevestigd en in werking gehouden door een
kerkgenootschap dan wel door een privaatrechtelijke rechtspersoon of een natuurlijk persoon. Artikel 37,
tweede lid, is van toepassing.
artikel 86: De raden der gemeenten, op welke een verplichting rust tot betaling van een jaarlijkse
schadeloosstelling in verband met het niet meer plaats vinden van begravingen in kerken of andere
gesloten gebouwen, hebben het recht deze verplichting af te kopen tegen betaling van een som, die het
twintigvoudige van het bedrag dier schadeloosstelling beloopt.
49 Wet openbare manifestaties:
"Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het gelet op de artikelen 6 en 9 en de additionele artikelen
III en V van de Grondwet nodig is, wettelijke bepalingen vast te stellen betreffende de uitoefening van het
recht tot vrije belijdenis van godsdienst en levensovertuiging en betreffende de uitoefening van het recht
tot vergadering en betoging, alsmede een aantal wetten te wijzigen, onderscheidenlijk in te trekken"
artikel 2: De bij of krachtens de bepalingen uit deze paragraaf aan overheidsorganen gegeven
bevoegdheden tot beperking van het recht tot het belijden van godsdienst of levensovertuiging en het
recht tot vergadering en betoging, kunnen slechts worden aangewend ter bescherming van de
gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.
artikel 3: lid 1: De gemeenteraad stelt bij verordening regels vast met betrekking tot de gevallen waarin
voor samenkomsten tot het belijden van godsdienst of levensovertuiging op openbare plaatsen een
voorafgaande kennisgeving vereist is.
lid 2: Voor op vooraf bepaalbare tijdstippen regelmatig terugkerende samenkomsten als
bedoeld in het eerste lid, uitgaande van een kerkgenootschap, een zelfstandig onderdeel daarvan of een
genootschap op geestelijke grondslag, is een eenmalige kennisgeving voldoende.
artikel 6: De burgemeester kan tijdens een samenkomst tot het belijden van godsdienst of
levensovertuiging, vergadering of betoging aanwijzingen geven, die degenen die deze houden of daaraan
deelnemen in acht moeten nemen
artikel 7: De burgemeester kan aan degenen die een samenkomst tot het belijden van godsdienst of
levensovertuiging, vergadering of betoging houden of daaraan deelnemen opdracht geven deze terstond
te beëindigen en uiteen te gaan, indien:
artikel 9: lid 1: Degenen die in de nabijheid van een gebouw in gebruik bij het Internationaal Gerechtshof,
een diplomatieke vertegenwoordiging of een consulaire vertegenwoordiging een samenkomst tot het
belijden van godsdienst of levensovertuiging, vergadering of betoging houden of daaraan deelnemen,
onthouden zich van gedragingen die het functioneren van de desbetreffende instelling aantasten.
lid 2: Ter bestrijding van gedragingen als bedoeld in het eerste lid kan de burgemeester
tijdens een samenkomst tot het belijden van godsdienst of levensovertuiging, vergadering of betoging
aanwijzingen geven, die degenen die deze houden of daaraan deelnemen in acht moeten nemen.
lid 3: Indien in strijd wordt gehandeld met een aanwijzing als bedoeld in het tweede lid en

de omstandigheden het vorderen, kan de burgemeester aan degenen die een samenkomst tot het
belijden van godsdienst of levensovertuiging, vergadering of betoging houden of daaraan deelnemen
opdracht geven deze terstond te beëindigen en uiteen te gaan
artikel 10: Klokgelui ter gelegenheid van godsdienstige en levensbeschouwelijke plechtigheden en
lijkplechtigheden, alsmede oproepen tot het belijden van godsdienst of levensovertuiging, zijn toegestaan.
De gemeenteraad is bevoegd ter zake regels te stellen met betrekking tot duur en geluidsniveau
artikel 11: lid 1: Met hechtenis van ten hoogste twee maanden of geldboete van de tweede categorie
wordt gestraft: a: het houden van of deelnemen aan een samenkomst tot het belijden van godsdienst of
levensovertuiging, vergadering of betoging waarvoor de vereiste kennisgeving niet is gedaan of waarvoor
een verbod is gegeven;
artikel IV: De Wet van 10 september 1853, Stb. 102, tot regeling van het toezigt op de onderscheidene
kerkgenootschappen wordt ingetrokken.
artikel VI: Tot de inwerkingtreding van de door de gemeenteraad vast te stellen regels bedoeld in de
artikelen 3 en 4 van artikel I van deze wet, doch uiterlijk tot drie maanden na de inwerkingtreding van deze
wet, gelden met betrekking tot de voorafgaande kennisgeving van samenkomsten tot het belijden van
godsdienst of levensovertuiging, vergaderingen en betogingen, de volgende bepalingen:
a: Degene die het voornemen heeft op een openbare plaats een samenkomst tot het
belijden van godsdienst of levensovertuiging, een vergadering of een betoging te houden, geeft daarvan
ten minste 48 uur voor de aanvang schriftelijk kennis aan de burgemeester.
b: Voor op vooraf bepaalbare tijdstippen regelmatig terugkerende samenkomsten als
bedoeld in onderdeel a, uitgaande van een kerkgenootschap, een zelfstandig onderdeel daarvan of een
genootschap op geestelijke grondslag, is een eenmalige kennisgeving voldoende.
52 Wet publieke gezondheid:
artikel 1: In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaanonde: s: gebouw: elk bouwwerk
dat een overdekte geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt, met uitzondering van
bouwwerken ten behoeve van het belijden van godsdienst of levensovertuiging;
58 Winkeltijdenwet:
artikel 2: lid 1: Het is verboden een winkel voor het publiek geopend te hebben:
a: op zondag;
b: op Nieuwjaarsdag, op Goede Vrijdag na 19 uur, op tweede Paasdag, op Hemelvaartsdag, op tweede
Pinksterdag, op 24 december na 19 uur, op eerste en tweede Kerstdag en op 4 mei na 19 uur;
artikel 3: lid 1: De gemeenteraad kan voor ten hoogste twaalf door hem aan te wijzen dagen per
kalenderjaar vrijstelling verlenen van de in artikel 2 vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben
op de zondag, Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en eerste of
tweede Kerstdag. De beperking tot twaalf dagen per kalenderjaar geldt voor elk deel van de gemeente
afzonderlijk.
artikel 4: Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling van de in artikel 2 vervatte verboden, voor
zover deze betrekking hebben op de zondag, Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede
Pinksterdag en eerste of tweede Kerstdag, verlenen op grond van plotseling opkomende bijzondere
omstandigheden.
artikel 5: lid 1: Bij algemene maatregel van bestuur kan vrijstelling van de in artikel 2 vervatte verboden
voor zover deze betrekking hebben op de zondag, Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag,
tweede Pinksterdag en eerste of tweede Kerstdag worden verleend. Bij een zodanige maatregel kan de
gemeenteraad de bevoegdheid worden verleend om, indien naar zijn oordeel plaatselijke omstandigheden
daartoe aanleiding geven, bij verordening te bepalen dat een vrijstelling voor de betrokken gemeente of
een of meer delen daarvan niet geldt.
artikel 6: lid 1:Indien de eigenaar of beheerder van een winkel tot een kerkgenootschap behoort, dat de
wekelijkse rustdag op een andere dag dan de zondag houdt, of te goeder trouw verklaart een godsdienst
of levensovertuiging te belijden welke vordert, dat de wekelijkse rustdag op een andere dag dan de
zondag wordt gehouden, verlenen burgemeester en wethouders op zijn verzoek ontheffing van het verbod
van artikel 2, eerste lid, onder a.
60 Zondagswet:
"Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is de wet van 1 Maart 1815, Staatsblad

no. 21, houdende voorschriften ter viering van de dagen aan de openbare Christelijke Godsdienst
toegewijd, te vervangen door nadere voorschriften ter wegneming van beletselen voor de viering van en
ter verzekering van de openbare rust op de Zondag en enige Christelijke feestdagen".
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben
goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze":
artikel 1: 1: Voor de toepassing van deze wet worden de Hemelvaartsdag en de eerste Kerstdag met de
Zondag gelijkgesteld.
2: Voor de toepassing van artikel 2 worden de tweede Paas-, Pinkster- en Kerstdag, de
Goede Vrijdag en de Nieuwjaarsdag met de Zondag gelijkgesteld.
artikel 2: lid 1 Het is verboden op Zondag in de nabijheid van kerken of andere gebouwen voor de
openbare eredienst in gebruik, zonder strikte noodzaak gerucht te verwekken, waardoor de
godsdienstoefening wordt gehinderd.
lid 2: De burgemeester treft de nodige maatregelen teneinde te voorkomen, dat op Zondag
door het verkeer op land- en waterwegen in de nabijheid van kerken of andere gebouwen voor de
openbare eredienst in gebruik, meer voor de godsdienstoefeningen hinderlijk gerucht wordt veroorzaakt
dan met het oog op de eisen van dat verkeer redelijkerwijze onvermijdelijk is. Hij is bevoegd daartoe
verbiedend of bevelend op te treden of te doen optreden.
artikel 3: lid 2: Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op uitingen tijdens geoorloofde
samenkomsten tot het belijden van godsdienst of levensovertuiging , vergaderingen of betogingen als
bedoeld in de Wet openbare manifestaties. Voor zover dat vereist is ter voorkoming van gerucht dat de
viering van de Zondag en de openbare rust op de Zondag ernstig verstoort, voegt de burgemeester aan
de voorschriften en beperkingen bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet openbare manifestaties
voorschriften en beperkingen toe met betrekking tot het geluidsniveau en met betrekking tot het gebruik
van geluidsapparaten, of worden door hem aanwijzingen ter zake gegeven.
artikel 5: lid 1: Het is verboden op Zondag voor 13 uur optochten of bijeenkomsten op openbare plaatsen
te houden, daartoe gelegenheid te geven, of daaraan deel te nemen.
lid 2: Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op: a: samenkomsten tot het
belijden van godsdienst of levensovertuiging;
lid 3: Met betrekking tot de in het tweede lid onder a bedoelde samenkomsten voegt de
burgemeester, voor zover dat vereist is ter voorkoming van onnodige verstoring van de openbare rust op
de Zondag, aan de voorschriften en beperkingen bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet openbare
manifestaties voorschriften en beperkingen toe met betrekking tot tijd, plaats en duur van zodanige
samenkomsten, of worden door hem aanwijzingen ter zake gegeven
artikel 5a: lid 2: Artikel 3, derde lid, en artikel 4, derde lid, zijn niet van toepassing in door Gedeputeerde
Staten aangewezen gemeenten, waar naar hun oordeel het verlenen van ontheffing zou indruisen tegen
godsdienstige overtuigingen, welke het volksleven aldaar overwegend beheersen. Alvorens
Gedeputeerde Staten tot aanwijzing overgaan, horen zij burgemeester en wethouders.
artikel 6: Het is verboden op Zondag zonder genoegzame reden de openbare rust door arbeid in beroep
of bedrijf te verstoren.
artikel 7: lid 1: Plaatselijke verordeningen tot regeling van punten, waaromtrent bij deze wet niet is
voorzien, mogen geen verbodsbepalingen inhouden omtrent sportbeoefening of andere vormen van
ontspanning op Zondag, die niet als openbare vermakelijkheid in de zin van deze wet zijn te beschouwen
lid 2: Besluiten van een orgaan van de gemeente mogen geen beletselen inhouden voor
sportbeoefening of andere vormen van ontspanning op zondag, niet zijnde openbare vermakelijkheden
als bedoeld in het eerste lid
lid 4: De gemeenteraad kan bij plaatselijke verordening bepalen, dat artikel 2 mede van
toepassing zal zijn op in de verordening met name genoemde dagen, welke door een of meer kerk
genootschappen tot rust- of feestdagen zijn bestemd.
artikel 13: Deze wet kan worden aangehaald onder de benaming "Zondagswet".

