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Religieuze symbolen bij ambtenaren: een catch 22

 Debat over de hoofddoek heeft de laatste 
jaren vele vragen opgeleverd:

Dit gebeurde op onderscheiden niveaus: 

- Op federaal niveau 

- Op gewestelijk en gemeenschappelijk niveau 

- Op lokaal niveau

Voor het debat is het noodzakelijk deze niveaus 
te onderscheiden



Religieuze symbolen bij ambtenaren: een catch 22

Artikel over de federale ambtenaren:
 De Kamercommissie Binnenlandse Zaken stemde zopas een wetsvoorstel 

van Jan Van Esbroeck (N-VA) weg om een hoofddoekenverbod in te voeren 
voor federale ambtenaren die in contact komen met het publiek. Alle 
andere partijen waren tegen. "Het mag niet van het grondwettelijk hof en 
er is trouwens geen probleem", zo luidde het.

 De N-VA had een voorstel ingediend om het dragen van "alle uiterlijke 
tekenen van levensbeschouwelijke, godsdienstige en politieke 
overtuigingen" te verbieden voor federale ambtenaren die in contact 
komen met het publiek. Bij ambtenaren die niét in contact komen met het 
publiek zou het diensthoofd zo'n verbod kunnen opleggen als de goede 
werking van de dienst in gevaar komt. Dat kan als die "uiterlijke tekenen" 
gebruikt worden voor propagandadoeleinden of om mensen te 
discrimineren. 

 Geen enkel probleem 

 De vertegenwoordiger van minister van Ambtenarenzaken Hendrik 
Bogaert (CD&V) zegde dat alleen de minister bevoegd is om dit te regelen. 
Volgens hem besloot het grondwettelijk hof dat in 2004. "Natuurlijk moet 
de overheid neutraal zijn, maar er was tussen 2007 en nu geen enkel 
probleem op dit vlak". 



Religieuze symbolen bij ambtenaren: een catch 22 

 Dubbelzinnigheid

 Bart Somers (Open Vld) vond het hypocriet dat de N-VA, die in het Vlaams 
Parlement de minister voor ambtenarenzaken (Geert Bourgeois) levert, 
daar dat hoofddoekenverbod niét invoert en het op federaal niveau wél 
wil. "Wat een dubbelzinnigheid", aldus Somers. "Het voorstel kan 
trouwens niet van de grondwet", zo zegde hij. 

 Van Esbroeck repliceerde dat het wetsvoorstel er gekomen was nadat 
Patrick Dewael (Open Vld) daarop had aangedrongen. "Van 
dubbelzinnigheid gesproken", zo stelde hij. Van Esbroeck wilde dat de 
Raad van State een advies over het voorstel zou leveren. Maar daar ging 
de commissie niet op in. 

 Daarna stemde iedereen, behalve de N-VA, het voorstel weg. Het VB was 
afwezig. 

 Bron: Vandaag.be 21 januari 2014

Gevolg: op federaal niveau is er geen eenduidigheid maar er 
is wel een juridisch probleem. Waarom mag het parlement 
niet beslissen? Wat kan er niet volgens de Grondwet? 



Religieuze symbolen bij ambtenaren: een catch 22 

 Vlaamse ambtenaren:
 Het Vlaams Parlement heeft uitvoerig gedebatteerd over een voorstel van 

resolutie van oppositiepartij Open Vld over de invoering van het 
neutraliteitsprincipe voor alle Vlaamse en lokale ambtenaren. Het voorstel 
werd uiteindelijk weggestemd door de meerderheid (aangevuld door 
oppositiepartij Groen).

 Meerderheidpartij N-VA blijft bij haar houding. De partij staat achter het 
neutraliteitsprincipe, maar zal het uit loyaliteit met de coalitiepartners niet 
op tafel leggen voor de verkiezingen van 2014. De N-VA stemde dus met 
de rest van de meerderheid tegen het voorstel.

 Bourgeois aan de tand gevoeld

 De kwestie rond het verbod op religieuze, ideologische en 
levensbeschouwelijke kentekens voor ambtenaren kwam eerder op de dag 
al aan bod in het parlement in een reeks vragen aan Vlaams viceminister-
president Geert Bourgeois.

 De N-VA-minister werd aan de tand gevoeld over het feit dat zijn partij zelf 
voorstander is van verplichte neutraliteit bij loketambtenaren, maar dat hij 
zelf als Vlaams minister geen initiatief zal nemen. Het opleggen van 
neutraliteit staat niet in het Vlaamse regeerakkoord en de N-VA wil de 
coalitiepartners niet bruuskeren. De partij zal de kwestie wél op de tafel 
leggen bij de regeringsvorming in 2014.



Religieuze symbolen bij ambtenaren: een catch 22 

 Vlaamse ambtenaren:

 Hoogdringend
 Een beetje tegen de verwachting in stemde de meerderheid in 

met de hoogdringende behandeling van het resolutievoorstel van 
de Open VLD. Open VLD-politica Ann Brusseel hield een vurig 
pleidooi voor het invoeren van een algemeen neutraliteitsprincipe.

 De meerderheidspartijen CD&V en SP.A zijn tegen een algemene 
regeling

 Opnieuw vragen: kunnen het Vlaamse Parlement dat wel? Of 
verbiedt de Grondwet hen dit ook? 



Religieuze symbolen bij ambtenaren: een catch 22

Lokale ambtenaren:

In principe laat men deze beslissing over 
aan de lokale autoriteiten zelf

Gevolg: hoofddoekenverbod voor personeel 
met een loketfunctie vanaf 2007:

- Antwerpen

- Lier

- Lokeren

- Gent (daarna opgeheven 23 mei 2013)



Religieuze symbolen bij ambtenaren: een catch 22

 Nog een specifiek situatie is het 
onderwijs:

 Gemeenschapsonderwijs: 
hoofddoekenverbod bij leerlingen maar 
ook bij onderwijzend personeel in de 
Gemeenschapsscholen

Neutraliteit van het onderwijs staat hierbij 
centraal



Religieuze symbolen bij ambtenaren: een catch 22

Juridisch kader voor deze religieuze 
symbolen bij de eigenlijke ambtenaren

is zeer complex:

Voor alle ambtenaren gelden de twee 
volgende artikelen:

Artikel 10 van de Grondwet:

“Er is in de Staat geen onderscheid van standen.

De Belgen zijn gelijk voor de wet; zij alleen zijn tot de burgerlijke en militaire 
bedieningen benoembaar, behoudens de uitzonderingen die voor bijzondere 
gevallen door een wet kunnen worden gesteld.

De gelijkheid van vrouwen en mannen is gewaarborgd.”



Religieuze symbolen bij ambtenaren: een catch 22

Artikel 19 van de Grondwet:

“De vrijheid van eredienst, de vrije openbare uitoefening ervan, 

alsmede de vrijheid om op elk gebied zijn mening te uiten, zijn 
gewaarborgd, behoudens bestraffing van de misdrijven die ter 
gelegenheid van het gebruikmaken van die vrijheden worden 
gepleegd.”

Deze twee artikelen dienen steeds in het 
achterhoofd gehouden te worden bij de 
verdere analyse



Religieuze symbolen bij ambtenaren: een catch 22

 Specifiek voor de federale ambtenaren:

Artikel 107 van de Grondwet: 

“De Koning verleent de graden in het leger.

Hij benoemt de ambtenaren bij het algemeen bestuur en bij de buitenlandse 
betrekkingen, behoudens de door de wetten gestelde uitzonderingen.

Andere ambtenaren benoemt hij alleen krachtens een uitdrukkelijke 
wetsbepaling.”

Wat betekent deze bepaling in het licht van de hoger aangehaalde? 



Religieuze symbolen bij ambtenaren: een catch 22

 Specifiek voor Vlaamse ambtenaren:

Artikel 87§ 2 en § 3 Bijzondere Wet op de 
Hervorming der Instellingen:
“Iedere ((Regering)) stelt de personeelsformatie vast van haar administratie 
en doet de benoemingen (...). Dit personeel wordt aangeworven door 
bemiddeling van het Vast Secretariaat voor werving van het 
Rijkspersoneel; Het legt de eed af overeenkomstig de wettelijke bepalingen, 
in handen van de overheid die de (Regering) daartoe aanwijst. 

§ 3. De Gemeenschappen en de Gewesten stellen de regeling vast die 
betrekking heeft op het administratief en geldelijk statuut van hun vast, 
tijdelijk en hulppersoneel, met uitzondering van de pensioenregeling. Inzake 
de pensioenregeling is hun personeel onderworpen aan de wettelijke en 
statutaire regelen die van toepassing zijn op het vast, tijdelijk en 
hulppersoneel van het Rijk.”



Religieuze symbolen bij ambtenaren: een catch 22

 Specifiek voor de gemeente-ambtenaren:

Artikel 41, eerste zin van de Grondwet:

“De uitsluitend gemeentelijke of provinciale belangen worden door de gemeenteraden of 

de provincieraden geregeld volgens de beginselen bij de Grondwet vastgesteld.”

Wat betekent dit in het licht van de lokale 
autonomie? Wat  is de waarde van het 
Besluit van de Vlaamse regering van 7 
december 2007? 



Religieuze symbolen bij ambtenaren: een catch 22

 Specifiek voor onderwijs:

Artikel 24 van de Grondwet: 

“Het onderwijs is vrij; elke preventieve maatregel is verboden; de bestraffing 

van de misdrijven wordt alleen door de wet of het decreet geregeld. 

De gemeenschap waarborgt de keuzevrijheid van de ouders.

De gemeenschap richt neutraal onderwijs in. De neutraliteit houdt onder meer 
in, de eerbied voor de filosofische, ideologische of godsdienstige opvattingen 
van de ouders en de leerlingen.

De scholen ingericht door openbare besturen bieden, tot het einde van de 
leerplicht, de keuze aan tussen onderricht in een der erkende godsdiensten en 
de niet-confessionele zedenleer.”



Religieuze symbolen bij ambtenaren: een catch 22

 “§ 2. Zo een gemeenschap als inrichtende macht bevoegdheden wil 
opdragen aan een of meer autonome organen, kan dit slechts bij decreet, 
aangenomen met een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte 
stemmen.

§ 3. Ieder heeft recht op onderwijs, met eerbiediging van de fundamentele 
rechten en vrijheden. De toegang tot het onderwijs is kosteloos tot het 
einde van de leerplicht.

Alle leerlingen die leerplichtig zijn, hebben ten laste van de gemeenschap 
recht op een morele of religieuze opvoeding.

§ 4. Alle leerlingen of studenten, ouders, personeelsleden en 
onderwijsinstellingen zijn gelijk voor de wet of het decreet. De wet en het 
decreet houden rekening met objectieve verschillen, waaronder de eigen 
karakteristieken van iedere inrichtende macht, die een aangepaste 
behandeling verantwoorden.

§ 5. De inrichting, erkenning of subsidiëring van het onderwijs door de 
gemeenschap wordt geregeld door de wet of het decreet.”

 Betekenis voor vrije en gemeenschapsscholen? 



Religieuze symbolen bij ambtenaren: een catch 22

Dit kader dient nog te worden uitgebreid:

België ratificeerde het Europees Verdrag 
voor de Rechten van de Mens (EVRM) en is 
onderworpen aan de rechtspraak van het 
Europees Hof voor de Rechten van de Mens 
(EHRM)

Betekenis: de bepalingen hebben 
rechtstreekse directe werking ook al zijn de 
uitspraken van het EHRM enkel bindend 
tussen de partijen. Niettemin zetten die de 
krijtlijnen uit.  



Religieuze symbolen bij ambtenaren: een catch 22

 Welke artikelen zijn hier van belang?

 Artikel 9 EVRM: 
 Vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst 

 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”



Religieuze symbolen bij ambtenaren: een catch 22

 Op EVRM-niveau:

- Vrijheid van eredienst privé en publiek 
enkel uitzonderingen mogelijk:

- bij wet

- Noodzakelijk in een democratische 
samenleving

- Noodzakelijk voor openbare veiligheid, 
openbare orde, gezondheid, goede zeden of ter 
bewaring van rechten en vrijheden van 
anderen.  



Religieuze symbolen bij ambtenaren: een catch 22

 Op Belgisch niveau:

 Bestraffing van misdrijven (nullum crimen sine 
lege): dus bij formele wet

 Wat is de draagwijdte dan van artikel 107, 
tweede lid Grondwet?

 Wat is de draagwijdte van artikel 87 § 3 BWHI?

 Wat is de draagwijdte van gemeentelijke 
reglementen? 

 Wat is de draagwijdte van een omzendbrief 
van het Gemeenschapsonderwijs? 



Religieuze symbolen bij ambtenaren: een catch 22

 Tussentijdse analyse van de regelgeving:

 Het is een inperking van een grondrecht: 
dat kan slechts uitzonderlijk maar om een 
grondwettelijk principe te waarborgen. 

 Er botsen dus twee principes op het 
hoogste juridische niveau: hoe klaren we 
dat uit? 

 Door een analyse van de rechtspraak



Rechtspraak van het EHRM

 EHRM, Leyla-Sahin t. Turkije, 29 juni 2004

 Studente geneeskunde droeg hoofddoek 
op campus

 Schending van de neutraliteit van de 
overheid

 Schending van artikel 9 EVRM?

 EHRM oordeelt dat er een wettelijke 
(universiteitsreglement) basis, dat 
secularisme in Turkije noodzakelijk was en 
dat geen inbreuk op artikel 9 EVRM. 



Rechtspraak van het EHRM

 EHRM, Leyla-Sahin t. Turkije, 10 
november 2005

 Grote Kamer bevestigt de uitspraak van 
de eerste Kamer in deze zaak

 Margin of appreciation wordt gelanceerd 
waarbij voor Turkije wordt bevestigd dat 
secularisme van fundamenteel belang was 
voor de ontwikkeling van de 



Rechtspraak van het EHRM

 EHRM, Kervanci t. Frankrijk, 4 december 
2008:

 Twee moslimmeisjes die hun hoofddoek 
wensen te dragen tijdens de school

 Opnieuw oordeelt het EHRM dat dit geen 
schending is van artikel 9 EVRM 

 Opnieuw is secularisme een belangrijke 
drijfveer omdat de Franse overheid een 
gelaïciseerde samenleving beoogt

 Opnieuw margin of appreciation



Rechtspraak van het EHRM

 EHRM, Lautsi t. Italië, 3 november 2009

 Een Finse moeder neemt aanstoot aan het 
feit dat bij een kruisbeeld aan de muur 
hangt in een Italiaanse staatsschool

 Zij stelt dat hier negatief recht op vrijheid 
van godsdienst schendt

 In eerste aanleg geeft het EHRM haar 
gelijk (kruisbeelden hebben voornamelijk 
een religieuze betekenis)

 Dus: schending van artikel 9 EVRM



Rechtspraak van het EHRM 

 EHRM, Lautsi t. Italië, 18 maart 2011

 De Grote Kamer wijzigt het arrest van de 
Tweede Kamer 

 Oordeelt dat er geen schending van artikel 
9 EVRM is omdat het kruisbeeld

 Kruisbeelden vormen een onderdeel van 
de geschiedenis van Italië en hebben dus 
niet voornamelijk een religieuze betekenis

 Gevolg: kruisbeelden in publieke scholen 
mogen aan de muur 



Rechtspraak van het EHRM 

 EHRM, Eweida e.a. t. Verenigd Koninkrijk, 
15 januari 2013.

 Eweida is een koptische kristen die een 
kruisbeeld wil dragen over haar uniform 
als stewardess bij British Airways

 Moslima’s mochten een klein hoofddoekje 
dragen 

 Eweida kreeg geen toestemming om haar 
kruisje te dragen

 EHRM oordeelt dat dit een schending 
uitmaakt van artikel 9 EVRM.  



Rechtspraak van het EHRM

 Andere personen in dezelfde zaak haalden 
hun slag niet thuis

 Vooral van belang is dat de zaak van Miss 
Chaplin die als verpleegster ook een 
kruisje wenst te dragen maar dat niet mag 
om hygiënische redenen

 Het EHRM oordeelt dat er geen schending 
is van artikel 9 EVRM. 

 Opnieuw wordt niettemin de margin of 
appreciation benadrukt.  



Rechtspraak van het EHRM 

 De rechtspraak van het EHRM geeft 
duidelijk aan dat de 
eindverantwoordelijkheid bij de Lidstaten

 Er blijft dus een grote margin of 
appreciation

 België dient dus zelf een invulling te geven 



Situatie van federale ambtenaren

 Voor de federale ambtenaren bestaat er 
op dit ogenblik geen regeling.

 De vraag rijst hier wie die regeling dient 
uit te vaardigen

 Artikel 9 EVRM “bij wet” (ruime 
interpretatie) maar artikel 19 Grondwet 
(in beginsel enkel bij wet)

 Hoe verhoudt zich dat tot artikel 107, van 
de Grondwet? 

 Deze botsing is nog niet uitgeklaard 
omdat er geen regeling voor de federale 
ambtenaren is 



Situatie van federale ambtenaren

 Vanuit het oogpunt van de overheid als zij 
een verbod op religieuze symbolen willen 
opleggen, dient dus een grondige 
evaluatie te worden gemaakt welk 
instrument het meest geschikt is

 Dient het bij wet? Dient het bij KB? 

 In elk geval lijkt er een juridisch probleem 
met de huidige invulling waarbij 
onderscheid casuïstisch mogelijk lijkt te 
zijn  



Situatie van de Vlaamse ambtenaren

 Op dit ogenblik is er evenmin een 
regeling. 

 Geen regeling impliceert dat artikel 9 
EVRM ten volle blijft gelden

 Op dit ogenblik zijn er dus geen 
beperkingen opgelegd

 Opnieuw rijst de vraag hoe deze inperking 
opgelegd zou kunnen worden

 Ook hier: artikel 9 EVRM “bij wet” (ruime 
interpretatie) maar artikel 19 Grondwet 
(bij wet in formele zin)



Situatie van Vlaamse ambtenaren

 Welk rechtsinstrument is het meest 
geschikt?

 Dient het Vlaams Parlement dit te doen of 
dient dit te gebeuren bij Besluit van de 
Vlaamse Regering? 

 Op dit ogenblik is dat nog niet uitgemaakt. 

 Er is dus grote onzekerheid: de neutraliteit 
van de overheid invullen door een 
ingrijpen in het dragen van religieuze 
symbolen met een het juiste 
rechtsinstrument is zeer moeilijk



Situatie van lokale ambtenaren

 Bij lokale ambtenaren zijn er wel 
hoofddoekverboden uitgeschreven, zoals 
in Antwerpen, Lier of Sint-Agatha-
Berchem

 De eerste vraag die rijst is welke entiteit 
bevoegd is om dat verbod op te leggen.

 De Raad van State diende hierover te 
oordelen in een zaak over een leerkracht 
wiskunde met een hoofddoek



Situatie van lokale ambtenaren

 Op het gebied van de lokale ambtenaren 
bestond er geen decretale basis om de 
betrokken vrouw te sanctioneren. Dus 
oordeelde het Hof van Beroep te Bergen 
dat er een schending van de vrijheid van 
godsdienst was

 De stad Charleroi besloot zich aan te 
sluiten bij de regeling van het 
Gemeenschapsonderwijs en komt zo 
terecht in de situatie van de scholen 



Situatie van onderwijzend personeel

 De zaak voor de Raad van State geeft 
aanleiding tot de vaststelling dat er nu wel 
een wetskrachtige basis is en vindt 
daarom dat deze maatregel wel degelijk 
genomen kon worden

 Onderzoek van de neutraliteit en van de 
proportionaliteit blijft daarbij zeer beperkt



Situatie van het onderwijs 

 Gemeenschapsonderwijs regelt het verbod 
bij omzendbrief (dus zonder uitdrukkelijke 
wettelijke basis)

 Dit leidde tot een zaak bij de Raad van 
State 

 In een eerste fase schorst de Raad van 
State de omzendbrief maar stelt hij een 
prejudiciële vraag over de verenigbaarheid 
met artikel 24 van de Grondwet (en dus 
niet met artikel 19 van de Grondwet).   



Situatie van het onderwijs

 Grondwettelijk Hof oordeelt dat de Raad 
van het Gemeenschapsonderwijs 
inderdaad zulk een beslissing kan neen 
zonder artikel 24 van de Grondwet te 
schenden. Dit artikel bepaalt immers enkel 
iets over de neutraliteit van het onderwijs 
en verplicht de inrichtende instanties om 
daarover de noodzakelijk maatregelen te 
nemen

 Dit arrest behandelt alleen de leerlingen



Situatie van het onderwijs

 Raad van State geeft hieraan gevolg en 
heft de schorsing van het 
hoofddoekenverbod op

 Het is dus mogelijk om bij algemene 
maatregel een hoofddoekenverbod voor 
leerlingen uit te vaardigen o.b.v. artikel 24 
van de Grondwet 

 Quid met artikel 19 van de Grondwet?

 Ook hier heeft de Raad van State op 
geantwoord



Situatie van het onderwijs

 Artikel 19 wordt niet geschonden door 
decretaal de basis te leggen voor de Raad 
voor het Gemeenschapsonderwijs om 
beperkingen te kunnen opleggen het 
dragen van religieuze symbolen

 Het betrof opnieuw een arrest tegen de 
Stad Charleroi

 Blijkbaar kan dus van artikel 19 worden 
afgeweken op basis van een wetskrachtige 
regel die de bevoegdheid delegeert



Situatie van het onderwijs

 Laatste belangrijk arrest: Sikh jongen 
mocht wel een tulband dragen ook was 
het verbod opgenomen in de omzendbrief 
en via de omzendbrief in het 
schoolreglement

 Verbod werd disproportioneel geacht als er 
zich geen problemen voordoen of geen 
problemen verwacht konden worden

 Wat is de impact voor de scholen? 



Conclusie

 Juridisch-technisch kluwen

 Het betreft de botsing van twee 
grondprincipes die niet makkelijk met 
elkaar te verzoenen zijn

 Juridisch-materieel complex omwille van 
de tegengestelde visies in de maatschappij

 Het lijkt een catch 22 waarbij geen goede 
oplossing mogelijk is


