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AGE/ABO
Hoge Raad der Nederlanden
Arrest
op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats
Arnhem, van 10 juli 2014, nummer 21/009424-13, in de strafzaak tegen:
[verdachte] , geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1982.

1 Geding in cassatie

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft mr. T.M.D. Buruma, advocaat te
Amsterdam, bij schriftuur een middel van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht
en maakt daarvan deel uit.
De Advocaat-Generaal T.N.B.M. Spronken heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.
De raadsvrouwe heeft daarop schriftelijk gereageerd.

2 Juridisch kader

2.1. De volgende verdragsrechtelijke bepalingen, zoals die luiden in de Nederlandse vertaling, zijn van
belang.
- Art. 8 EVRM:
"1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning
en zijn correspondentie.
2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan
voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het
belang van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land,
het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of
de goede zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen."
- Art. 9 EVRM:
"1. Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst; dit recht omvat tevens
de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid hetzij alleen,
hetzij met anderen, zowel in het openbaar als privé zijn godsdienst te belijden of overtuiging tot
uitdrukking te brengen in erediensten, in onderricht, in practische toepassing ervan en in het
onderhouden van geboden en voorschriften.
2. De vrijheid zijn godsdienst te belijden of overtuiging tot uiting te brengen kan aan geen andere
beperkingen worden onderworpen dan die die bij de wet zijn voorzien en in een democratische
samenleving noodzakelijk zijn in het belang van de openbare veiligheid, voor de bescherming van
de openbare orde, gezondheid of goede zeden of voor de bescherming van de rechten en
vrijheden van anderen."
- Art. 14 EVRM:
"Het genot van de rechten en vrijheden die in dit Verdrag zijn vermeld, moet worden verzekerd
zonder enig onderscheid op welke grond ook, zoals geslacht, ras, kleur, taal, godsdienst, politieke
of andere mening, nationale of maatschappelijke afkomst, het behoren tot een nationale

minderheid, vermogen, geboorte of andere status."
- Art. 2 Eerste Protocol EVRM:
"Niemand mag het recht op onderwijs worden ontzegd. Bij de uitoefening van alle functies die de
Staat in verband met de opvoeding en het onderwijs op zich neemt, eerbiedigt de Staat het recht
van ouders om zich van die opvoeding en van dat onderwijs te verzekeren, die overeenstemmen
met hun eigen godsdienstige en filosofische overtuigingen."
- Art. 1 Twaalfde Protocol EVRM:
"1. Het genot van elk in de wet neergelegd recht moet worden verzekerd zonder enig onderscheid
op welke grond dan ook, zoals geslacht, ras, kleur, taal, godsdienst, politieke of andere mening,
nationale of maatschappelijke afkomst, het behoren tot een nationale minderheid, vermogen,
geboorte of andere status.
2. Niemand mag worden gediscrimineerd door enig openbaar gezag op een van de in het eerste
lid vermelde gronden."
2.2. De volgende wettelijke bepalingen zijn van belang.
- Art. 2, eerste lid, Leerplichtwet 1969 (hierna: Lpw):
"Degene die het gezag over een jongere uitoefent, en degene die zich met de feitelijke verzorging
van een jongere heeft belast, zijn verplicht overeenkomstig de bepalingen van deze wet te
zorgen, dat de jongere als leerling van een school staat ingeschreven en deze school na
inschrijving geregeld bezoekt. Bij de inschrijving wordt een van overheidswege verstrekt document
of een bewijs van uitschrijving van een andere school overgelegd waarop de gegevens van de
jongere betreffende zijn geslachtsnaam, voorletters, geboortedatum, geslacht en
burgerservicenummer of bij gebreke daarvan zo mogelijk zijn onderwijsnummer zijn vermeld.
Indien de in de eerste volzin bedoelde personen bij de inschrijving aannemelijk hebben gemaakt
dat zij geen burgerservicenummer of onderwijsnummer van de jongere kunnen overleggen, leggen
zij het burgerservicenummer of onderwijsnummer van de jongere over aan de school zodra zij
daarvan kennis hebben verkregen."
- Art. 5 Lpw:
"De in artikel 2, eerste lid, bedoelde personen zijn vrijgesteld van de verplichting om te zorgen,
dat een jongere als leerling van een school onderscheidenlijk een instelling staat ingeschreven,
zolang
(...)
b. zij tegen de richting van het onderwijs op alle binnen redelijke afstand van de woning - of,
indien zij geen vaste verblijfplaats hebben, op alle binnen Nederland - gelegen scholen
onderscheidenlijk instellingen waarop de jongere geplaatst zou kunnen worden, overwegende
bedenkingen hebben.
(...)"
- Art. 8 Lpw:
"1. Een beroep op vrijstelling op grond van artikel 5 onder b kan slechts worden gedaan, indien de
kennisgeving de verklaring bevat, dat tegen de richting van het onderwijs op alle binnen redelijke
afstand van de woning - of, bij het ontbreken van een vaste verblijfplaats, op alle binnen
Nederland - gelegen scholen onderscheidenlijk instellingen waarop de jongere geplaatst zou
kunnen worden, overwegende bedenkingen bestaan.
2. Deze verklaring is niet geldig, indien de jongere in het jaar, voorafgaande aan de dagtekening
van de kennisgeving, geplaatst is geweest op een school onderscheidenlijk een instelling van de
richting waartegen bedenkingen worden geuit."

3 De bestreden uitspraak

3.1. Het Hof heeft het vonnis van de Kantonrechter in de Rechtbank Midden-Nederland, zittingsplaats
Utrecht, van 16 december 2013 bevestigd met uitzondering van de opgelegde straf en heeft de
verdachte veroordeeld tot een geldboete van € 251,-, subsidiair 5 dagen hechtenis,
voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren. Voorts heeft het Hof het vonnis van de
Kantonrechter aangevuld met bewijsmiddelen.
3.2. Ten laste van de verdachte is bewezenverklaard dat:
"hij in de periode van 1 maart 2013 tot en met 20 juli 2013 te Lopik, als degene die het gezag
uitoefende over de jongere [betrokkene 1] , geboren op [geboortedatum] 2008, niet heeft
voldaan aan de verplichting om overeenkomstig de bepalingen van de Leerplichtwet 1969 te
zorgen dat voornoemde jongere als leerling van een school, stond ingeschreven."
3.3. Deze bewezenverklaring steunt op de volgende bewijsmiddelen:
"1. Het hiervoor in het proces-verbaal ter terechtzitting onder 1 vermelde proces-verbaal, voor
zover inhoudende - zakelijk weergegeven - als relaas van [verbalisant] :
Ik, [verbalisant] , leerplichtambtenaar in dienst van de gemeente Lopik, belast met de handhaving
van de Leerplichtwet, heb in verband met ongeoorloofd schoolverzuim na dit onderzoek
vastgesteld dat de ouders verantwoordelijk zijn voor het schoolverzuim.
Leerplicht minderjarige
Naam: [betrokkene 1]
Geboortedatum en plaats: [geboortedatum] 2008 te [geboorteplaats]
Verdachte
Naam vader: [verdachte]
Geboortedatum en plaats: [geboortedatum] 1982 te [geboorteplaats]
Adres: [a-straat 1]
Postcode en woonplaats: [woonplaats]
Verder bleek mij dat voor genoemde minderjarige geen vrijstelling als bedoeld in artikel 3, 5, 11 of
15 van de Leerplichtwet was verleend.
Vader (degene die het gezag over een jongere uitoefent en degene die zich met de feitelijke
verzorging van een jongere heeft belast) is de verantwoordelijke persoon, welke genoemd wordt
in artikel 2 van de Leerplichtwet 1969 en is als gevolg daarvan verplicht ervoor zorg te dragen dat
zijn kind als leerling van een school staat ingeschreven en deze school geregeld bezoekt. Aan
deze laatste verplichting is niet voldaan, zodat niet anders geconstateerd kan worden dan een
gebrek aan zorg voor een geregeld schoolbezoek door het leerplichtige minderjarige kind.
Schooljaar 2011-2012: aankondiging ouders om [betrokkene 1] uit te schrijven, om thuisonderwijs
te gaan geven.
Schooljaar 2012-2013: beroep op vrijstelling van de inschrijvingsplicht.
2. Het door [verbalisant] , leerplichtambtenaar, Lopik, in de wettelijke vorm opgemaakt procesverbaal van verhoor, gesloten en getekend op 3 juni 2013 (als bijlage bij het hiervoor in het
proces-verbaal ter terechtzitting onder 1 vermelde proces-verbaal), voor zover inhoudende zakelijk weergegeven - als verklaring van verdachte:
Hetgeen waarvan u zegt waar ik van verdacht word, namelijk het feit dat mijn zoon [betrokkene 1]
niet is ingeschreven op een school, dat klopt.
3. Het hiervoor in het proces-verbaal ter terechtzitting onder 2 vermelde verweer, voor zover
inhoudende - zakelijk weergegeven - als verweer van verdachte:
Ons is overtreding van artikel 2 lid 1 van de Leerplichtwet 1969 ten laste gelegd. Onze zoon
[betrokkene 1] stond in of omstreeks de periode van 1 maart 2013 tot en met 20 juli 2013 en 1

september 2013 tot en met 20 september niet als leerling ingeschreven op een school. In plaats
daarvan hebben wij voor hem een kennisgeving van overwegende richting bedenkingen
ingediend."
3.4. Het door het Hof in zoverre bevestigde vonnis van de Kantonrechter houdt voorts het volgende
in:
"Het verweer
Verdachte beroept zich op de vrijstelling in artikel 5 aanhef en onder b van de Leerplichtwet
(hierna: Leerplichtwet).
De beoordeling
De kantonrechter zal beoordelen of verdachte een beroep op de hiervoor reeds genoemde
vrijstelling toekomt. Verdachtes zoon is ingeschreven bij [A] te [plaats] . Ondanks enige
aarzelingen over de aansluiting tussen zijn levensovertuiging en de school, heeft zijn zoon na zijn
vierde verjaardag in februari 2012 die school bezocht.
Verdachte ervoer een kloof tussen de levensovertuiging in het gezin en de normen en waarden op
school. Hij vond dat zijn zoon daar onder leed. Na de zomervakantie is de inschrijving beëindigd.
Sindsdien is zijn zoon niet meer naar school gegaan. Op 12 juni 2012 hebben ouders de
leerplichtambtenaar van de uitschrijving op de hoogte gebracht. Ouders hebben de gemeente
bericht dat zij zich beroepen op richting bezwaar als bedoeld in artikel 5 b van de Leerplichtwet.
Met de leerplichtambtenaar heeft de officier van justitie zich op het standpunt gesteld, dat artikel
8, tweede lid van de Leerplichtwet, aan een dergelijke beroep in de weg staat. In artikel 8,
tweede lid van de Leerplichtwet is bepaald dat een beroep op vrijstelling niet meer kan worden
gedaan indien de jongere in het jaar, voorafgaande aan de dagtekening van de kennisgeving,
geplaatst is geweest op een school van de richting waartegen bedenkingen worden geuit.
De vraag is of het uitsluiten van de mogelijkheid van beroep op vrijstelling zodra een kind eenmaal
als leerling ingeschreven is geweest op een school in strijd komt met artikel 9 van het EVRM dan
wel artikel 2 Eerste Protocol. De kantonrechter beantwoordt die vraag ontkennend en overweegt
daartoe als volgt.
Artikel 2 Eerste Protocol kan worden beschouwd als lex specialis op het gebied van onderwijs ten
opzichte van artikel 9 van het EVRM.
Artikel 9 van het EVRM luidt, in de Nederlandse vertaling:
(...)
Artikel 2 Eerste Protocol luidt, in de Nederlandse vertaling:
(...)
Artikel 2 Eerste Protocol stelt voorop dat niemand het recht op onderwijs mag worden ontzegd. De
tweede zin van artikel 2 Eerste Protocol moet dan ook worden gelezen in samenhang met de
eerste zin.
De Nederlandse wetgever heeft er in de Leerplichtwet 1969 voor gekozen om die kinderen, die
een jaar voorafgaand aan de kennisgeving ingeschreven hebben gestaan, niet meer voor
vrijstelling in aanmerking te laten komen. In het geval ouders toch bedenkingen krijgen tegen de
school waarop hun kind staat ingeschreven, kunnen zij hun kind inschrijven bij een andere school
die wel in overeenstemming is met hun religieuze overtuiging of levensovertuiging, dan wel
kunnen zij kiezen voor openbaar onderwijs.
Artikel 23 van de Grondwet en artikel 46 van de Wet op het primair onderwijs geven een ieder de
mogelijkheid te kiezen voor openbaar onderwijs, dat wordt gegeven met eerbiediging van ieders
godsdienst of levensovertuiging. Daarenboven geldt dat ouders zelf buiten schooltijd hun kinderen
kunnen onderwijzen in overeenstemming met hun levensovertuiging. Tenslotte hebben ouders ook
altijd de vrijheid zelf een school op te richten die in overeenstemming met hun levensovertuiging
onderwijs verzorgt.
De kantonrechter acht het niet meer in aanmerking komen voor vrijstelling na inschrijving op een

school, niet disproportioneel of onredelijk, terwijl het voorts een legitiem doel nastreeft, te weten
het verzekeren van het recht op onderwijs. Naar het oordeel van de kantonrechter wordt op deze
wijze voldoende recht gedaan aan de vrijheid van onderwijs.
Artikel 8, tweede lid, Leerplichtwet 1969 is dan ook niet in strijd met artikel 9 van het EVRM en/of
artikel 2 Eerste Protocol. Daarbij wordt opgemerkt dat de kantonrechter onder meer de uitspraken
van het EHRM in de zaken Folgerø van 29 juni 2007 en Konrad van 11 september 2006 in zijn
overwegingen heeft betrokken.
De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 15 februari 2011 (LJN BM6898) overwogen dat artikel 8,
tweede lid, Leerplichtwet geen inbreuk maakt op artikel 9 EVRM en artikel 2 Pl EVRM. Het oordeel
van de Hoge Raad komt er in de kern op neer dat vrijstelling als bedoeld in artikel 5 onder b.
Leerplichtwet verder gaat dan de genoemde verdragsbepalingen vereisen. Het staat de
inschrijvingsplichtige als bedoeld in artikel 2, eerste lid, Leerplichtwet immers vrij de jongere,
indien binnen redelijke afstand geen school is te vinden waartegen geen richtingbezwaren
bestaan, elders in het land voor een school in te schrijven of zelf een dergelijke school op te
richten, dan wel om hem na schooltijd en in het weekend onderwijs te laten volgen dat in
overeenstemming is met zijn levensbeschouwing. Anders gezegd: vrijstelling als bedoeld in artikel
5 onder b. Leerplichtwet is niet cruciaal voor eerbiediging van artikel 9 EVRM en artikel 2 PI EVRM.
De Hoge Raad verbindt aan dat oordeel de conclusie dat artikel 8, tweede lid, Leerplichtwet
evenmin inbreuk maakt op bedoelde verdragsbepalingen.
De kantonrechter is evenwel van oordeel dat de conclusie, die de kantonrechter onderschrijft, dat
vrijstelling als bedoeld in artikel 5 onder b. Leerplichtwet niet vereist is om de vrijheid van religie
als bedoeld in artikel 9 EVRM en artikel 2 Pl EVRM te garanderen, niet afdoet aan de mogelijk
(zelfstandige) strijdigheid met die verdragsbepalingen van artikel 8, tweede lid, Leerplichtwet. In
het onderhavige geval levert echter naar het oordeel van de kantonrechter ook de beperking van
artikel 8, tweede lid, Leerplichtwet van de vrijstelling als bedoeld in artikel 5 onder b. Leerplichtwet
zelf geen inperking van genoemde verdragsrechten op en is van een inbreuk op de vrijheid van
religie of levensovertuiging, al dan niet in het kader van scholing zoals bedoeld in artikel 2 Pl EVRM,
geen sprake. Het staat eenieder, ook verdachte, vrij om van religie of levensovertuiging te
veranderen of scherper in zijn of haar overtuiging te worden. Het gevolg daarvan, althans waar
zich die verandering uit in een richtingbezwaar dat eerder kennelijk niet bestond of onvoldoende
zwaarwegend was, is enkel dat geen succesvol beroep op vrijstelling als bedoeld in artikel 5 onder
b. Leerplichtwet mogelijk is. De onmogelijkheid daartoe staat er echter niet aan in de weg het
religierecht of levensovertuiging ten volle uit te oefenen. Nog steeds staat het de
inschrijvingsplichtige immers vrij om de jongere zelf aanvullend onderwijs te geven, hem op een
andere school (al kan die op grotere afstand zijn gelegen) te plaatsen dan wel zelf een school op
te richten. Van enige daadwerkelijke beperking van door artikel 9 EVRM en artikel 2 Pl EVRM
beschermde rechten en vrijheden is derhalve geen sprake. Slechts indien al deze alternatieve
mogelijkheden op zichzelf en gecombineerd onvoldoende tegemoet komen aan de eigen
godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging en in die zin dus bezwaarlijk zijn, zou het niet
toestaan van thuisonderwijs een inbreuk op artikel 9 EVRM en artikel 2 Pl EVRM kunnen impliceren.
Het is naar het oordeel van de kantonrechter echter aan de verdediging om geadstrueerd en
aannemelijk uiteen te zetten dat en waarom de genoemde alternatieve mogelijkheden feitelijk
dermate tekortschieten dat niet aan de eisen van de eigen godsdienstige of levensbeschouwelijke
overtuiging tegemoet wordt gekomen. In het onderhavige geval is dat niet gebeurd, zodat dit
onderdeel van het verweer faalt.
De verdediging heeft voorts een beroep gedaan op artikel 14 EVRM. Dat artikel verbiedt het maken
van ongerechtvaardigd onderscheid bij de waarborging van de in het EVRM gegarandeerde
basisrechten. In de onderhavige strafzaak zou de wetgever met artikel 8, tweede lid,
Leerplichtwet ongerechtvaardigd onderscheid hebben gemaakt tussen jongeren, in het bijzonder
jongeren uit hetzelfde gezin, van wie de ene wel en de andere niet van de vrijstelling als bedoeld
in artikel 5 onder b. Leerplichtwet kan profiteren. Ten aanzien van de zoon, die reeds eerder
ingeschreven is geweest voor een school waartegen bedenkingen bestaan, kan de
inschrijvingsplichtige zich niet langer beroepen op vrijstelling, terwijl dat ten aanzien van
eventuele jongere kinderen uit hetzelfde gezin in voorkomende gevallen wel mogelijk zou kunnen

zijn.
Hiervoor zette de kantonrechter reeds zijn oordeel uiteen dat in het onderhavige geval geen
sprake is van een beperking van de door artikel 9 EVRM en artikel 2 Pl EVRM gegarandeerde
rechten. Op de eerder uiteengezette gronden kan niet worden gezegd dat van enige
daadwerkelijke beperking sprake is. Gevolg van artikel 8, tweede lid, Leerplichtwet is
ontegenzeggelijk dat in bepaalde gezinnen de ene jongere wel en de andere jongere niet onder
vrijstelling valt. Dit onderscheid is evenwel terug te voeren op een objectieve en redelijke
rechtvaardiging. Reeds omdat geen sprake is van gelijke gevallen, het ene kind is immers eerder
ingeschreven geweest voor een school waartegen bedenkingen bestaan, het andere is dat niet,
valt niet in te zien waarom het onderscheid in strijd zou komen met artikel 14 EVRM.
Daarbij is opnieuw relevant dat de inschrijvingsplichtige voor de jongere ten aanzien van wie geen
beroep kan worden gedaan op artikel 5 onder b. Leerplichtwet, de eerder genoemde alternatieven
kan benutten. Van enig ongerechtvaardigd onderscheid is naar het oordeel van de kantonrechter
geen sprake, zodat ook dit onderdeel van het verweer dient te worden verworpen.
De verdediging heeft ten slotte een beroep gedaan op artikel 1 P12 EVRM. Daartoe is, zakelijk
weergegeven, aangevoerd dat met een inhoudelijke beoordeling van de richting onderscheid
wordt gemaakt op de enkele grond van de inhoud van de opvattingen van verdachte over
schoolonderwijs of andere zaken, zonder dat daar een objectieve rechtvaardiging voor bestaat.
Voor zover de verdediging haar beroep op artikel 1 P12 EVRM baseert op de stelling dat de
strafrechter de bedenkingen tegen de richting van een school in die zin inhoudelijk beoordeelt dat
ook het gewicht van die bezwaren wordt beoordeeld, mist het verweer feitelijke grondslag. Zoals
reeds door de Hoge Raad in zijn arrest van 19 februari 1980, NJ 1980, 190, is duidelijk gemaakt,
en is herhaald in zijn arrest van 30 oktober 2001, LJN AB2946, treedt de rechter niet in het
gewicht van de tegen een school opgeworpen bezwaren. Wel dient de rechter te onderzoeken of
de bezwaren de richting van het onderwijs betreffen. Voor zover het verweer ook het onderzoek
van de richting van de bezwaren in strijd acht met artikel 1 P12 EVRM dient het te worden
verworpen. Voor zover daarmee al onderscheid als bedoeld in die bepaling wordt gemaakt, is dat
onderscheid inherent aan het door de wetgever gekozen systeem van leerplicht met beperkte
mogelijkheden van vrijstelling op grond van richtingbezwaren, en daarmee aan te merken als een
gerechtvaardigd onderscheid.
Indien de opvatting van de verdediging zou worden gevolgd, zou het gevolg zijn dat het beroep
op vrijstelling als bedoeld in artikel 5 onder b. Leerplichtwet aan enige rechterlijke controle is
onttrokken. Het is evident dat dit niet de bedoeling van de wetgever is geweest. Evenmin dwingt
enige internationaalrechtelijke bepaling tot een dergelijk oordeel. Op het voorgaande stuit ook af
de stelling van de verdediging dat voor een onderzoek naar de vraag of de bezwaren de richting
van de school betreffen geen wettelijke grondslag bestaat. Deze bestaat, gezien het hiervoor
overwogene wel degelijk, zij het niet zo expliciet als de verdediging kennelijk, maar ten onrechte,
noodzakelijk acht.
Op grond van het bepaalde in artikel 8, tweede lid van de Leerplichtwet 1969 kan verdachte voor
zijn zoon dan ook geen beroep op vrijstelling meer doen."
3.5.1. Blijkens het proces-verbaal van de terechtzitting in hoger beroep heeft de raadsvrouwe
aldaar het woord gevoerd overeenkomstig de aan het proces-verbaal gehechte pleitnota.
Deze pleitnota houdt in:
"1. Mijn cliënt, [verdachte] (hierna: cliënt) is ten laste gelegd dat hij in strijd met de
bepalingen van de Leerplichtwet 1969 (hierna ook: Lpw) zijn zoon [betrokkene 1] niet heeft
ingeschreven op een school. Ik zal vandaag betogen dat deze verplichting niet op cliënt van
toepassing is, omdat hij daarvan op grond van artikel 5(b) van diezelfde wet is vrijgesteld. Ik
vraag dan ook primair om vrijspraak.
(...)
8. De levensovertuiging en levensstijl van de familie [van verdachte] wordt door henzelf
omschreven als 'holistisch-pacifistisch en ecologisch bewust'. Holisme - ik spreek weer in hun

woorden - houdt in essentie in dat alles onlosmakelijk met elkaar verbonden is. Hun
holistische levenshouding uit zich in de manier waarop zij omgaan met elkaar, met de natuur,
en met de dingen om hun heen. Elke overtuiging is natuurlijk persoonlijk, maar in de
rechtspraak is al diverse keren vastgesteld dat 'holisme' een fundamentele oriëntatie is,
ontleend aan een welbepaalde levensbeschouwing. Een overtuiging die dus aanleiding kan
geven tot vrijstelling van de Leerplichtwet. Ik merk nadrukkelijk op dat ook bij de
leerplichtambtenaar geen twijfel bestond over de aard van de bezwaren van de familie [van
verdachte] , en dat daarvan evenmin blijkt in het vonnis van de kantonrechter.
9. Het holisme van de familie [van verdachte] is niet een statische, vastomlijnde opvatting.
Het gaat om de manier waarop je deel uitmaakt van de wereld, de mensen, dieren en natuur
daarbinnen, en hoe je je daartoe verhoudt. Je mag wel zeggen dat het holisme wars is van
dogmatiek. Vanuit die levensvisie, en een open houding ten opzichte van het schoolsysteem
of schoolplicht als zodanig, zijn de ouders van [betrokkene 1] (toen hij bijna vier werd) zich
gaan oriënteren op de scholen in de omgeving.
10. Dat was overzichtelijk, want in [plaats] zijn twee scholen, beide Christelijk. Eén van de
scholen heeft een prominent protestants karakter, er wordt bijvoorbeeld dagelijks gebeden.
Het was de familie [van verdachte] duidelijk dat deze school geheel niet strookte met hun
levensovertuiging. De andere school is katholiek, maar deze school leek als een neutrale
school te functioneren, en wordt bovendien bezocht door mensen van verschillende
achtergronden. [betrokkene 2] en [verdachte] twijfelden of hun overtuiging en
levenshouding niet zou botsen met de richting van de school. Ze stelden de school voor dat
[betrokkene 1] eerst vrijblijvend een tijdje zou komen meedraaien. Maar volgens de school
kon dat alleen als zij [betrokkene 1] eerst zouden inschrijven, om redenen van
organisatorische en financiële aard.
11. Dus zo geschiedde. Zijn ouders wilden [betrokkene 1] en de school een eerlijke kans
geven. Ze waren zich er echter niet van bewust dat ze daarmee hun recht op vrijstelling
konden verspelen.
12. Maar al snel bleek de richting van de school ook in de dagelijks praktijk te botsen met
wat de ouders [betrokkene 1] willen bijbrengen, en waar ze hem op grond van hun
levensovertuiging aan willen blootstellen. Hun bezwaren werden met de dag groter en de
verschillen uiteindelijk onoverbrugbaar. Na een paar maanden - [betrokkene 1] was nog
geen 4 ½ - schreven ze hem weer uit; ze stelden de school en de leerplichtambtenaar
schriftelijk in kennis van hun beslissing. Ze besloten [betrokkene 1] thuis te onderwijzen en
daarnaast te blijven zorgen voor voldoende sociale interactie door hem aan diverse clubjes
en activiteiten te laten deelnemen.
13. Samenvattend voldoet de familie [van verdachte] dus in alle opzichten aan de
voorwaarden die artikel 8 lid 1 en artikel 5(b) Lpw stellen aan een wettelijke vrijstelling van
de schoolplicht. Uit het dossier valt ook niet anders op te maken. Maar hun welwillendheid
om ondanks hun bezwaren tegen de richting van de school, het [betrokkene 1] op die school
te laten proberen (een houding die overigens nauw met hun levensovertuiging
samenhangt), speelt ze nu parten. In feite worden ze voor die houding gestraft.
14. Deze toepassing van artikel 8 lid 2 Lpw leidt er dus toe dat een fundamentele oriëntatie
die in de loop der tijd wordt gewijzigd of aangescherpt, niet gelijk aan andere overtuigingen
wordt beschermd. Degene die zijn geloof wijzigt of aanscherpt - een recht dat hem op basis
van de Grondwet en het EVRM toekomt - komt immers niet voor dezelfde privileges in
aanmerking als degene voor wie die overtuiging statisch en onveranderlijk is. Ik zal nu
uitleggen waarom dat in strijd is met het EVRM.
(...)
18. [De kantonrechter] heeft in haar vonnis uiteengezet dat de beperking van artikel 8 lid 2
niet in strijd is met artikel 9 EVRM en artikel 2 van het Eerste Protocol. Haar redenering is niet
helemaal goed te volgen. Misschien komt dat, omdat zij gebruik heeft gemaakt van het
vonnis van het gerechtshof Den Bosch van 26 april 2012, en dat vonnis grotendeels letterlijk
heeft geciteerd. Maar de argumenten die in die zaak werden opgevoerd, zijn door cliënt in

zijn zaak niet op die manier naar voren gebracht, en gaan bovendien voorbij aan zijn
wezenlijke punt. Ik maak een paar korte opmerkingen over het vonnis van de kantonrechter.
19. Zoals gezegd toetst de kantonrechter op pagina 3 en verder, of artikel 8 lid 2 Lpw strijd
oplevert met artikel 9 EVRM of met artikel 2 van het Eerste Protocol. Zij concludeert dat het
artikel van de Leerplichtwet gerechtvaardigd is, omdat er tot op heden geen algemeen recht
bestaat om van de schoolplicht te worden vrijgesteld. Dat kan zo zijn, maar zoals gezegd
gaat het mij daar vandaag niet om.
20. Ten aanzien van artikel 14 bepaalt de kantonrechter voorts dat dit artikel het maken van
ongerechtvaardigd onderscheid verbiedt bij de waarborging van de in het EVRM
gegarandeerde basisrechten. Ik zal u straks uitleggen waarom deze interpretatie van artikel
14 te nauw is. Maar belangrijker is dat de kantonrechter vervolgens toetst of er sprake is
van ongerechtvaardigd onderscheid tussen jongeren uit hetzelfde gezin. Het gaat in deze
zaak echter niet om jongeren, maar om ouders: het is tenslotte de vader die hier vandaag
terecht staat. Ook dat licht ik straks toe. Nog afgezien van het feit dat ik meen dat de toets
die de kantonrechter ten aanzien van artikels 14 en 9 EVRM, en artikel 2 van het Eerste
Protocol toepast volstrekt onbegrijpelijk is, zijn haar overwegingen in dit verband dus ook
irrelevant.
21. Tenslotte wordt artikel 1 van het Twaalfde Protocol door de kantonrechter uitsluitend
beoordeeld ten aanzien van de vraag of de rechter inbreuk zou maken op het daar
verwoorde gelijkheidsbeginsel, door zich van de geloofsovertuiging van ouders rekenschap
te geven. Die vraag was helemaal niet aan de orde, en is dat hier ook nu niet.
22. Het gaat dus vandaag niet over de vraag of de schoolplicht of het vrijstellingenbeleid als
zodanig strijd opleveren met artikel 9 of het Eerste Protocol bij het EVRM, al vinden
[verdachte] en [betrokkene 2] dat dat wel zo is.
23. In Nederland is namelijk iets anders aan de hand: de Nederlandse wetgever heeft juist
wèl de mogelijkheid gecreëerd voor ouders om op grond van hun overwegende bezwaren
tegen de richting van scholen in de omgeving vrijgesteld te worden van die schoolplicht. De
Staat heeft voor die ouders een voorziening getroffen. En dat is nu juist waar artikel 14
EVRM en artikel 1 van het Twaalfde Protocol om de hoek komen kijken. Want bij het
toekennen van die voorziening, maakte de wetgever ongeoorloofd onderscheid tussen
ouders die van aanvang af een duidelijke, onveranderlijke overtuiging hebben, en ouders die
- eveneens op grond van hun overtuiging - overwegende bezwaren hebben tegen de
richting van een school, maar bij wie die overtuiging zich later heeft gevormd of gewijzigd.
(...)
26. Het bestaan van een schoolplicht, de mogelijkheid van een vrijstelling daarop, de
erkenning - of niet - van een recht op thuisonderwijs: het zijn allemaal uitwerkingen van het
recht van het kind en de rechten van ouders die worden beschermd in artikel 2 van het
Eerste Protocol. Dat betekent dat artikel 14 ook van toepassing is als het gaat om 'additional
rights' in de sfeer van het recht op onderwijs en gewetensvrijheid. Daaronder valt ook het
door de wetgever erkende (additionele) recht om van de schoolplicht te worden vrijgesteld.
Overigens kan artikel 1 van het Twaalfde Protocol (anders dan artikel 14) wèl onafhankelijk
van andere EVRM-artikelen worden ingeroepen. Dat artikel voorziet in de toepassing van het
gelijkheidsbeginsel bij "the enjoyment of any right set forth by law".
27. Het klopt dus dat de Staat geen verplichting heeft om speciale rechten te creëren voor
ouders die op grond van geloofsovertuiging niet aan de schoolplicht voldoen. Maar doet een
Staat dat wél, dan moét hij bij de toekenning van dergelijke 'additional rights' het
gelijkheidsbeginsel hanteren. De vraag is dan of de Staat onderscheid heeft gemaakt, en of
er voor dat onderscheid een objectieve en redelijke rechtvaardiging bestond.
28. Van een verschil in behandeling is volgens het EHRM sprake als: "applicants were treated
less favourably than others in a relevantly similar situation, on account of a personal
characteristic." Ik stelde al eerder vast dat door toepassing van artikel 8 lid 2 Lpw
onderscheid zou worden gemaakt tussen ouders met overwegende bezwaren die hun kind

niet eerder op een school inschreven, en ouders die dat wél hebben gedaan. Dat komt er in
dus in feite op neer dat het ouders niet is toegestaan om hun overtuiging te wijzigen of tot
andere opvattingen te komen, als zij van dat recht op vrijstelling gebruik willen maken
(hoewel dat laatste nu juist een van de rechten is die nadrukkelijk worden beschermd door
onder meer artikel 9 EVRM).
29. AG Vellinga merkte daar in 2012 over op:
'Kennelijk heeft de wetgever niet voorzien - of geen rekening willen houden met - de
mogelijkheid dat (...) ouders een verdieping in hun geloof kunnen doormaken, waardoor op
een later moment dan de aanvang van de leerplichtige leeftijd van het kind overwegende
bedenkingen ontstaan tegen de richting van de school of de instelling waarop het kind
geplaatst is.'
30. (...) [H]et voortschrijdend inzicht van de familie [van verdachte] ten aanzien van hun
levensovertuiging is immers de factor die maakt dat zij niet, maar andere ouders zich wèl
met succes op een vrijstelling van de Leerplichtwet kunnen beroepen.
31. Als daarvoor een objectieve of redelijke rechtvaardiging bestaat, hoeft een dergelijk
onderscheid niet onrechtmatig te zijn. Maar daarvan is geen sprake. Het valt ook niet goed in
te zien welk legitiem doel gediend zou worden met het maken van onderscheid tussen
ouders zoals de familie [van verdachte] , die hun gedachten en overtuiging bijstellen, en
ouders die al meteen tot inzicht kwamen dat hun levensovertuiging grond geeft voor
vrijstelling van de Leerplichtwet. Niet valt in te zien waarom de ene groep met een
fundamentele oriëntatie anders behandeld zou moeten worden dan de andere groep. In elk
geval geven de rechten waarop het Eerste Protocol betrekking heeft - het recht van het kind
op onderwijs en van de ouders op eerbiediging van hun levensovertuiging - daartoe geen
aanleiding.
32. Nu er geen rechtvaardiging is voor het gemaakte onderscheid, is er sprake van een
schending van het EVRM.
33. Ik verwees eerder al naar bestaande jurisprudentie van, onder meer, de Hoge Raad. In
die jurisprudentie over artikel 8 lid 2 Lpw, is artikel 14 EVRM en het Twaalfde Protocol in het
geheel niet in beschouwing genomen. Wel heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de eisen die
in artikel 8 aan de vrijstelling worden gesteld, op zichzelf niet in strijd zijn met artikel 9 of
met artikel 2 van het Eerste Protocol. Dat volgt ook uit de jurisprudentie van het EHRM en
met die constatering ben ik mijn pleidooi begonnen. Maar de toets die tot nu toe in
Nederlandse strafzaken is toegepast is de verkeerde, omdat daarin geen acht is geslagen
op artikel 14 en het Twaalfde Protocol. Het is aan uw hof om te onderzoeken of het
onderscheid tussen ouders die hun overtuiging op een verschillende manier beleven en
ontwikkelen, gerechtvaardigd is.
34. Dat kan naar mijn overtuiging enkel tot de conclusie leiden dat artikel 8 lid 2 in casu
buiten beschouwing moet blijven. De fundamentele oriëntatie van de familie [van verdachte]
, gewijzigd of niet, verdient een gelijke bescherming en gelijke behandeling als die van
andere ouders met overwegende bezwaren. Nu hij aan de overige vereisten van de
Leerplichtwet heeft voldaan, moet cliënt dan ook worden vrijgesproken.
(...)
37. Ik concludeer dan ook dat artikel 8 lid 2 Lpw buiten toepassing moet blijven en dat de
ouders niet in strijd met de leerplichtwet hebben gehandeld, omdat zij op grond van artikel
5(b) Lpw wettelijk waren vrijgesteld van de in de tenlastelegging omschreven verplichting. Ik
verzoek u daarom om cliënt vrij te spreken.
(...)"
3.5.2. Het proces-verbaal van de terechtzitting in hoger beroep houdt voorts in dat aldaar het
volgende is aangevoerd door:
- de Advocaat-Generaal:

"De raadsvrouw zegt iets dat van wezenlijk belang is, namelijk 'de fundamentele oriëntatie
van de familie [van verdachte] , gewijzigd of niet...' (...)
[betrokkene 1] is welbewust ingeschreven op een school. De vraag is of formeel tot bewijs
kan worden gekomen. Dat kan. Men is tot inschrijving overgegaan. Er is geen sprake van
disculperende bepalingen die dat anders maken. Men heeft die keuze gemaakt.
Er is geen sprake van voortschrijdend inzicht. Later is men tot de ontdekking gekomen dat
dit niet handig is geweest. Ik hoor niets over zelf aanvullend onderwijs geven, over
alternatieven. Ik kan niet geloven dat er binnen een straal van 10 à 15 kilometer geen
andere scholen zijn. Of wellicht kan verdachte zelf een school oprichten? Formeel is sprake
van een overtreding. Verdachte heeft de keuze gemaakt en dit kan leiden tot een
veroordeling."
- de raadsvrouwe van de verdachte:
"De advocaat-generaal verwijst naar de alinea over de fundamentele oriëntatie. Dit gaat
enerzijds over verdachte, maar het gaat er ook over dat levensovertuigingen in het
algemeen onderhevig zijn aan wijzigingen. Was het een welbewuste keuze om [betrokkene
1] in te schrijven? Ja, maar daar waren redenen voor. Hij kon op geen andere manier mee
draaien, het kon niet anders. Daarnaast zijn er geen scholen op een redelijke afstand van de
woning."
3.6. Het Hof heeft voorts het volgende overwogen:
"Het hof beseft dat sprake is van een zwaarwegende zaak. Maar de zaak is tevens overzichtelijk.
De juridische vragen die voorliggen zijn niet nieuw. De feitelijke grondslag is duidelijk. Niemand
twijfelt aan de beste bedoelingen van verdachte. Die staan niet ter discussie. In eerste aanleg
heeft de kantonrechter keurig de lijn gevolgd van de Hoge Raad. Juridisch is daar weinig op af te
dwingen. Het hof is van oordeel dat geen sprake is van een ongerechtvaardigd onderscheid
tussen verdachte en anderen, zoals aangevoerd door de raadsvrouw van verdachte. Naar het
oordeel van het hof moet voorzichtig worden omgegaan met de enkele uitzonderingen die er zijn.
De uitzondering zoals neergelegd in artikel 5 van de Leerplichtwet 1969 gaat hier niet op."

4 Beoordeling van het middel

4.1. Het middel klaagt, met een beroep op art. 8, 9 en 14 EVRM en art. 2 Eerste Protocol en art. 1
Twaalfde Protocol EVRM, dat het Hof art. 8, tweede lid, Lpw van toepassing heeft verklaard en het
verweer dat veroordeling van de verdachte een schending van het discriminatieverbod oplevert,
heeft verworpen.
4.2.1. Bij de beoordeling van het middel moet het volgende worden vooropgesteld.
4.2.2. In HR 15 februari 2011, ECLI:NL:HR:2011:BM6898, NJ 2015/276, is het volgende
overwogen:
"5.4. Ingevolge het eerste lid van art. 8 Lpw kan - kort gezegd - een beroep op vrijstelling op
grond van art. 5 onder b Lpw slechts worden gedaan indien de kennisgeving de verklaring
bevat dat tegen de richting van het onderwijs op alle binnen redelijke afstand van de woning
gelegen scholen waarop de jongere geplaatst zou kunnen worden, overwegende
bedenkingen bestaan, doch volgens het tweede lid is deze verklaring niet geldig indien de
jongere in het jaar, voorafgaande aan de dagtekening van de kennisgeving, geplaatst is
geweest op een school van de richting waartegen bedenkingen worden geuit.
5.5. Gelet op de in Nederland bestaande vrijheid van ouders hun kinderen de school van hun keuze
dan wel een zelf opgerichte school waar volgens hun godsdienstige of levensbeschouwelijke
opvattingen wordt lesgegeven, te doen bezoeken, en in aanmerking genomen voorts de vrijheid
van ouders hun kinderen na schooltijd en in het weekend onderwijs te laten volgen dat in

overeenstemming is met hun opvattingen, maakt in een geval als het onderhavige het tweede lid
van art. 8 Lpw geen inbreuk op de door art. 9, eerste lid, EVRM en art. 2 Eerste Protocol EVRM
gewaarborgde rechten. De enkele omstandigheid dat - naar de verdachte heeft aangevoerd - de
school waarvan de richting aansluit bij haar levensbeschouwing, niet binnen een redelijke afstand
van haar woning is gelegen, noopt niet tot een ander oordeel.
5.6. De Hoge Raad merkt voorts nog op dat, anders dan de middelen veronderstellen, de
omstandigheid dat ouders op grond van art. 9 EVRM de vrijheid hebben om hun - al dan niet
gewijzigde - godsdienst of levensbeschouwing in het onderwijs aan hun kinderen tot uitdrukking
te (laten) brengen en dat de overheid volgens art. 2 Eerste Protocol EVRM het recht van ouders
om zich van dat onderwijs dat overeenstemt met hun eigen godsdienstige of
levensbeschouwelijke overtuiging te verzekeren, dient te eerbiedigen, niet tot gevolg heeft dat
ingeval zich binnen redelijke afstand van de woning niet een school bevindt waar onderwijs wordt
gegeven dat overeenstemt met hun eigen godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging, zij
zijn vrijgesteld van de in art. 2 Lpw bedoelde inschrijfplicht en dat zij gerechtigd zijn hun kind
uitsluitend huisonderwijs te (laten) geven, noch dat de overheid gehouden is om een binnen
redelijke afstand van de woning gelegen school van de door die ouders gewenste godsdienstige
of levensbeschouwelijke richting op te richten."
4.2.3. In HR 26 mei 2015, ECLI:NL:HR:2015:1338, NJ 2015/278, is het volgende overwogen:
"5.2. De memorie van antwoord bij het wetsvoorstel dat heeft geleid tot de Leerplichtwet
1969 houdt in:
'Artikel 8, tweede lid. Inderdaad betekent deze bepaling, dat, wanneer een kind eenmaal op
een school is geplaatst, het niet meer voor de vrijstelling bedoeld in dit artikel in aanmerking
komt, tenzij het verhuist of er geen school voor voortgezet onderwijs is binnen redelijke
afstand van de woning van dezelfde richting als de school voor gewoon lager onderwijs.'
(Kamerstukken II 1967-1968, 9039, nr. 5, p. 14)
5.3. Ingevolge het eerste lid van art. 2 Lpw zijn degene die het gezag over een jongere uitoefent, en
degene die zich met de feitelijke verzorging van een jongere heeft belast, verplicht te zorgen dat
de jongere als leerling van een school staat ingeschreven en deze school na inschrijving geregeld
bezoekt. Slechts op de in art. 5 Lpw omschreven gronden kunnen de in art. 2 Lpw bedoelde
personen een beroep doen op vrijstelling van de verplichting om te zorgen dat een jongere als
leerling van een school staat ingeschreven. Daarbij dient het beroep op de in art. 5 onder b Lpw
genoemde vrijstellingsgrond te voldoen aan de in art. 8 Lpw omschreven voorwaarden.
5.4. Uit het hiervoor onder 5.2 en 5.3 overwogene volgt dat als uitgangspunt heeft te gelden dat een
jongere als leerling van een school staat ingeschreven en deze school geregeld bezoekt en dat
slechts in de in art. 5 in verbinding met art. 8 Lpw omschreven gevallen een beroep kan worden
gedaan op vrijstelling van deze verplichting. Met deze regeling wordt beoogd het recht op
onderwijs voor het kind te garanderen. Gelet op het belang dat een kind zich binnen een
(scholen)gemeenschap, waaraan ook andere kinderen deelnemen, kan ontwikkelen en vormen,
maakt in een geval als het onderhavige het tweede lid van art. 8 Lpw geen ongerechtvaardigde
inbreuk op de door art. 8 en 14 EVRM gewaarborgde rechten." (Vgl. EHRM 11 september 2006, nr.
35504/03 (Konrad tegen Duitsland) en ECRM 9 juli 1992, nr. 19844/92 (Leuffen tegen Duitsland).)."
4.3. In de overwegingen van het Hof ligt besloten dat de door de verdachte aan zijn
levensbeschouwelijke overtuiging ontleende bezwaren moeten worden aangemerkt als
overwegende bedenkingen in de zin van art. 5, onder b, Lpw tegen de richting van het onderwijs
op alle binnen een redelijke afstand van de woning gelegen scholen. Nu de juistheid van dit
oordeel niet is bestreden, moet daarvan in cassatie worden uitgegaan.
4.4.1. De Kantonrechter en het Hof hebben geoordeeld dat in de onderhavige zaak het tweede lid
van art. 8 Lpw geen ongerechtvaardigde inbreuk maakt op art. 9 en/of 14 EVRM en art. 2
Eerste Protocol EVRM, nu eerstgenoemde bepaling niet eraan in de weg staat dat de
verdachte zijn zoon een school doet bezoeken die past bij zijn levensbeschouwelijke

overtuiging of dat hij een dergelijke school opricht, en voorts dat het de verdachte vrijstaat
zijn zoon na schooltijd en in het weekend onderwijs te laten volgen dat in overeenstemming
is met zijn levensbeschouwelijke overtuiging. Dat oordeel getuigt, gelet op hetgeen hiervoor
onder 4.2.2 en 4.2.3 is vooropgesteld, niet van een onjuiste rechtsopvatting en is niet
onbegrijpelijk.
4.4.2. Het Hof heeft voorts met zijn overweging dat "geen sprake is van een ongerechtvaardigd
onderscheid tussen de verdachte en anderen" tot uitdrukking gebracht dat in de
onderhavige zaak het tweede lid van art. 8 Lpw geen ongerechtvaardigde inbreuk maakt op
art. 14 EVRM. Dit oordeel van het Hof getuigt, gelet op hetgeen hiervoor onder 4.2.2 en 4.2.3
is vooropgesteld, niet van een onjuiste rechtsopvatting en is evenmin onbegrijpelijk.
4.4.3. De enkele omstandigheid dat, naar de raadsvrouwe van de verdachte in hoger beroep heeft
aangevoerd, door toepassing van de hiervoor onder 2.2 weergegeven voorschriften van de
Leerplichtwet "onderscheid zou worden gemaakt tussen ouders met overwegende
bezwaren die hun kind niet eerder op een school inschreven, en ouders die dat wél hebben
gedaan", noopt niet tot een ander oordeel.
4.5. De Hoge Raad overweegt voorts nog het volgende. Het middel berust blijkens de toelichting
onder meer op de opvatting dat art. 8, tweede lid, Lpw in strijd is met "art. 14 EVRM in samenhang
met de artikelen 8, en 9 EVRM en 2 Eerste protocol EVRM, alsmede met art. 1 Twaalfde Protocol
EVRM, voor zover het ouders betreft die nadat hun kind reeds was ingeschreven bij een school tot
een verdieping of verandering van hun overtuiging zijn gekomen waardoor de bezwaren tegen de
school zijn ontstaan of overwegend zijn geworden".
De omstandigheid evenwel dat:
- ouders op grond van art. 9 EVRM de vrijheid hebben om hun godsdienst of levensbeschouwing te
wijzigen of aan te scherpen en die gewijzigde/aangescherpte godsdienst of levensbeschouwing in
het onderwijs aan hun kinderen tot uitdrukking te (laten) brengen, en
- de overheid volgens art. 2 Eerste Protocol EVRM het recht van ouders om zich van dat onderwijs
dat overeenstemt met hun eigen godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging te
verzekeren, dient te eerbiedigen, en
- het genot van elk in de wet neergelegd recht volgens art. 1 Twaalfde Protocol EVRM moet
worden verzekerd zonder enig onderscheid naar godsdienst en de overheid niemand op die grond
mag discrimineren,
heeft niet tot gevolg dat de mogelijkheid een beroep te doen op vrijstelling van de verplichting om
te zorgen dat een jongere als leerling van een school onderscheidenlijk een instelling staat
ingeschreven, zoals voorzien in art. 5 in verbinding met art. 8, eerste lid, Lpw, niet aan een
beperking kan zijn onderworpen, zoals die neergelegd in art. 8, tweede lid, Lpw.
4.6. Het middel faalt.

5 Beslissing

De Hoge Raad verwerpt het beroep.
Dit arrest is gewezen door de vice-president A.J.A. van Dorst als voorzitter, en de raadsheren J. de
Hullu en E.S.G.N.A.I. van de Griend, in bijzijn van de waarnemend griffier E. Schnetz, en uitgesproken
ter openbare terechtzitting van 15 september 2015.

