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 Op 14 maart 2017 heeft het Europese Hof van Justitie zich in twee arresten 
uitgesproken over een verbod op het dragen van religieuze symbolen in de 
werkomgeving. Een interne regel van een onderneming die het zichtbaar dragen 
van enig politiek, � loso� sch of religieus teken verbiedt, vormt geen directe 
discriminatie, aldus het Hof van Justitie. Wanneer geen zo’n interne regel 
bestaat, volstaat de wil van de klant niet om het onderscheid te rechtvaardigen. 

 Werkgever mag religieuze sym bolen verbieden, 
maar lang niet altijd 

 Jochen Panis en Stef Keunen 

 In 2003 trad A., een moslima, als receptio-
niste in dienst van een private bewa-
kings� rma. Bij de � rma gold al geringe 
tijd de ongeschreven regel dat de werkne-
mers op het werk geen zichtbare tekenen 

van hun politieke, � loso� sche of religieuze 
overtuiging mochten dragen. In april 2006 
bracht A. haar werkgever op de hoogte dat zij 
voortaan tijdens de werkuren een islamitische 
hoofddoek zou dragen. Op 18 april 2006 vond 
er een gesprek plaats tussen de werkgever en 
A. waarin haar werd meegedeeld dat het dra-
gen van een hoofddoek niet zou worden geto-
lereerd omdat dat zou indruisen tegen de neu-
traliteit waaraan de werkgever zich wil houden 
in zijn contacten met klanten die zowel uit de 
overheids- als de private sector komen. 
 Na een ziekteperiode kondigde A. aan op 15 
mei 2006 haar werk te zullen hervatten met 
een hoofddoek. Op 29 mei 2006 besliste de on-
dernemingsraad van de werkgever om de eer-
der vermelde ongeschreven regel formeel vast 
te leggen en het arbeidsreglement in die zin 
aan te passen. Op 12 juni 2006 werd de ar-
beidsovereenkomst van A. beëindigd met in-
achtname van een de wettelijke opzeggings-
vergoeding. De reden van het ontslag lag in 

haar gemaakte en volgehouden voornemen 
om tijdens de werkuren zichtbaar uiting te ge-
ven aan die geloofsovertuiging, inzonderheid 
door een hoofddoek te dragen. A. begon een 
procedure en vorderde een schadevergoeding 
wegens misbruik van ontslagrecht door haar 
ex-werkgever. Ondergeschikt vorderde zij een 
schadevergoeding wegens schending van de 
antidiscriminatiewet. Zowel de arbeidsrecht-
bank in Antwerpen als het arbeidshof Antwer-
pen wezen beide vorderingen af. A. wendde 
zich daarop tot het Hof van Cassatie, dat op 
zijn beurt een prejudiciële stelde aan het Hof 
van Justitie over het mogelijke discriminatie-
probleem. Cassatie vroeg zich af of het verbod 
op het dragen van een hoofddoek, dat voort-
vloeit uit een algemene interne regel van een 
particuliere onderneming, een directe discri-
minatie vormt onder de richtlijn van de Unie 
inzake gelijke behandeling in arbeid en be-
roep. 
 Het Hof van Justitie heeft in deze zaak vastge-
steld dat met de interne maatregel iedereen 
werd verplicht om zich neutraal te kleden en te 
gedragen. Er werd met andere woorden geen 
verschil in behandeling gecreëerd dat recht-
streeks is gebaseerd op godsdienst of overtui-
ging in zin van richtlijn 2000/78/EG. Er is in 
dat geval bijgevolg geen sprake van directe dis-

criminatie. Het Hof van Justitie laat het aan de 
nationale rechter over om na te gaan of er een 
indirect verschil in behandeling ontstaat, ge-
baseerd op godsdienst of overtuiging. Dat is 
het geval als zou worden vastgesteld dat de 
ogenschijnlijke neutrale verplichting tot ge-
volg heeft dat personen die een bepaalde gods-
dienst aanhangen of een bepaalde overtuiging 
hebben bijzonder worden benadeeld. Zo’n in-
directe discriminatie kan evenwel worden ge-
rechtvaardigd door het legitieme doel van de 
werkgever om tegenover zijn klanten blijk te 
geven van neutraliteit, voor zover de middelen 
voor het bereiken van dat doel passend en 
noodzakelijk waren. In dat opzicht moet wor-
den nagegaan of het verbod geldt voor alle 
werknemers of enkel voor zij die visueel con-
tact hebben met klanten. In dat laatste geval 
zou de onderneming moeten nagaan of er een 
arbeidsplaats kan worden aangeboden waar-
bij er geen visueel contact met klanten bestaat 
en het bijgevolg wel toegelaten is om een ui-
ting van politieke, � loso� sche of religieuze 
overtuiging te dragen (zonder dat zulks een 
extra last mag opleggen aan de onderneming). 
De nationale rechter moet alleszins steeds de 
legitimiteit en de proportionaliteit van dat 
doel veri� ëren. 

 KLANT IS GEEN KONING 
 In een andere zaak uit Frankrijk werd een 
soortgelijke vraag gesteld aan het Europese 
Hof van Justitie. In die zaak werd een werk-
neemster die een islamitische hoofddoek 
droeg, ontslagen op basis van een klacht van 
een klant (terwijl de werkneemster in kwestie 
voordien al enkele maanden haar hoofddoek 
droeg op de werkplaats). Het Franse Hof van 
Cassatie vroeg daarom aan het Hof van Justitie 
of de wil van de werkgever om rekening te hou-
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den met de wens van een klant om diensten 
niet langer te laten verrichten door een werk-
neemster met een hoofddoek te beschouwen 
is als een ‘wezenlijke en bepalende beroeps-
vereiste’ in de zin van richtlijn 2000/78/EG. 
 Het Hof herhaalde in deze zaak meteen de 
principes die het hanteerde in de Belgische 
zaak. Er moet met andere woorden worden 
nagegaan of het ontslag gebaseerd is op het 
niet-naleven van een interne regel die het 
zichtbaar dragen van zulke uitingen verbiedt. 
Wanneer dat niet het geval is (wat het Hof niet 
kon a� eiden uit de verwijzingsbeslissing), 
moet worden nagegaan of die vereiste tot het 
niet dragen van een hoofddoek inherent deel 
uitmaakt van een wezenlijke en bepalende be-
roepsvereiste die legitiem en evenredig is. 
 Het Hof van Justitie stelt daarover dat slechts in 
zeer uitzonderlijke omstandigheden een ken-
merk dat verband houdt met religie een wezen-
lijke en bepalende beroepsvereiste vormt. Het 
begrip ‘wezenlijke en bepalende’ beroepsvereis-
te is immers te verstaan als een vereiste die ob-
jectief is ingegeven door de aard van de betrok-
ken beroepsactiviteit of de context waarin die 
wordt uitgevoerd. Het heeft geen betrekking op 
subjectieve overwegingen, zoals de wil van de 
werkgever om rekening te houden met de bij-
zondere wensen van de klant. 

 Jochen Panis is praktijkassistent bij de Universiteit 
Hasselt en advocaat, Stef Keunen is assistent 
bestuursrecht aan de Universiteit Hasselt. 

 HvJ 14 maart 2017, nr. 157/15, G4S Secure 
Solutions; HvJ 14 maart 2017, nr. C-188/15, 
Bougnaoui en ADDH. 

 http://curia.europa.eu 
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 Informatisering wordt stilaan een realiteit 
 Begin april lanceert Diplad, de informatiseringspoot van de OVB, twee belangrijke digitale toepassingen voor 
advocaten: de website RegSol voor de opvolging van faillissementsdossiers, en DPA deposit dat elektronisch 

neerleggen van stukken en conclusies bij de hoven en rechtbanken veiliger moet maken. Dat is voor De 
Juristenkrant de ideale aanleiding om een stand van zaken te maken van de informatisering bij justitie. Die 

begint, ondanks het feit dat er nog een lange weg te gaan is, meer en meer vorm te krijgen. 
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