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Actualiteit

Coördinatie: Vincent Sagaert en Dirk Scheers

De Raad van State en 

religieuze symbolen in het 

Gemeenschapsonderwijs

Op 14 oktober 2014 velde de Raad van State zeven gelijk-

lopende arresten inzake de reglementen van scholen van het 

Gemeenschapsonderwijs houdende het verbod om religi-

euze symbolen te dragen (arresten nrs. 228.748 en 228.750 

tot 228.756). Het voordeel én het nadeel van de rechtspraak 

is dat de rechtscolleges steeds uitspraak doen over specii ek 

voorgelegde vragen. Zowel de verzoekende als de verwe-

rende partij krijgen dan ook de opmerking van de Raad dat 

zij bij hun standpunten onvoldoende rekening houden met 

de specii eke en genuanceerde precedenten waarop zij zich 

beroepen. Uit vorige arresten van de Raad van State, van het 

Grondwettelijk Hof en van het Europees Hof voor de Rech-

ten van de Mens kan men niet altijd eenduidige conclusies 

trekken.

De voorgelegde vraag in deze arresten is evenwel een-

voudig: doorstaan de bepalingen in het schoolreglement 

houdende een verbod voor leerlingen in het Gemeen-

schapsonderwijs om religieuze symbolen te dragen de 

toets van art. 9, § 2 EVRM?

Een schoolreglement is wel degelijk een wettelijke be-

perking, want het is voldoende transparant en kenbaar. 

Het nastreven van neutraliteit om de openbare orde te 

handhaven en de vrijwaring van de rechten van anderen, 

zijn legitieme doelstellingen. Het vermijden van concen-

tratiescholen is daarentegen geen legitiem doel.

Beperkingen op het dragen van religieuze symbolen 

kunnen gerechtvaardigd zijn. Het vermijden van een ver-

dringingsef ect, het voorkomen van segregatie en het ga-

randeren van gelijke onderwijskansen kunnen inderdaad 

beperkingen legitimeren.

Neutraliteit sluit echter pluralisme niet uit. Hierbij 

merkt de Raad van State op dat de legitieme bescherming 

van de rechten van vrijheden niet het «recht» impliceert 

dat kinderen niet geconfronteerd worden met levensbe-

schouwelijke kentekens van andere kinderen.

De Raad van State bevestigt dat het beginsel van gen-

dergelijkheid nog niet verantwoordt dat een vrijwillig ge-

kozen religieuze praktijk wordt belemmerd. Het vrijwa-

ren van de vrije keuze van deze meisjes zou daarentegen 

wel een legitiem doel kunnen vormen. Nu de scholen met 

betwiste reglementen geenszins aantonen dat er ook ef-

fectief concrete aanwijzingen zijn voor conl icten, gaan 

de opgelegde beperkingen te ver. Een verwijzing naar an-

dere situaties, naar het algemeen beleid en naar de om-

zendbrief volstaan niet. Problemen in bepaalde Antwerp-

se scholen verantwoorden nog geen algemeen preventieve 

beperkingen op grondrechten in andere scholen.

In arrest nr.  228.754 verwerpt de Raad van State trou-

wens het beroep tot vernietiging van deze omzendbrief. 

Het betret  een voorbereidende handeling die nog geen di-

rect nadeel oplevert wegens het ontbreken van enige veror-

denende bevoegdheid. Arrest nr. 222.748 betret  de proble-

matiek van tijdelijke leerkrachten van wie het contract niet 

werd verlengd wegens de betwiste omzendbrief. De Raad 

van State merkt op dat de omzendbrief niet de juridische 

basis vormt voor betwistbare beslissingen.

In dezelfde lijn ligt het arrest nr. 228.756. Daarin oor-

deelt de Raad van State dat vastbenoemde islamleer-

krachten uit de opgelegde neutraliteitsverklaring niet 

kunnen al eiden dat deze ab reuk zou doen aan hun fun-

damentele godsdienstvrijheid. Zij dienen afzonderlijk op 

te komen tegen rechtshandelingen die hun rechtspositie 

eventueel nadelig zouden raken.

In de zaken 228.748, 228.751 en 228.755 gaat het om 

Sikh. Maar nu er inzake kledij geen onderscheid gemaakt 

kan worden, heet  het reglement ook gevolgen voor andere 

godsdiensten. Op te merken valt dat de Raad van State niet 

ingaat op de exceptie dat de Sikh moet bewijzen dat het 

wel degelijk een religieuze verplichting betret . Het volstaat 

dat de betrokkene verklaart dat het om een godsdienstige 

plicht gaat. Dat is wijs, want men dient te vermijden dat de 

wereldse rechter aldus scherprechter wordt in religieuze 

disputen. Maar ook hier blijt  de vraag in hoeverre het be-

grip «godsdienst» in de praktijk kan worden opgerekt op 

basis van een zuiver individuele verklaring.

De Raad van State doorprikt vervolgens de vage legiti-

mering van de beperkingen. Symbolen maken immers niet 

noodzakelijk een provocatie of proselitisme uit. Wanneer 

dan wel? Wanneer zich Antwerpse conl ictsituaties aan de 

schoolpoorten afspelen? Wanneer komt de vrije keuze in 

het gedrang en hoe moet men dat dan vaststellen? Let wel 

op dat de Raad van State geen actuele conl icten vereist voor 

legitieme beperkingen. Wanneer beperkingen dan wel le-

gitiem worden, zullen we in andere arresten moeten lezen. 

Wel wordt de beperking aan een scherpe toets onderwor-

pen. Dat deze toets niet altijd voorspelbaar is, moeten we 

erbij nemen in het belang van een echte evenwichtsoefe-

ning tussen grondrechten. Daarmee sluit de Raad van State 

naadloos aan bij de rechtspraak van het Europees Hof voor 

de Rechten van de Mens die soms stevig wordt bekritiseerd, 

ook in eigen dissenting opinions. Ook dat Hof lijkt de speci-

i eke situatie bijzonder in rekening te brengen. Dat de beper-

king van individuele mensenrechten beïnvloed wordt door 

het verstoorde collectieve klimaat, is wel een bijzonder inte-

ressante ontwikkeling bij de legitimatie van de beperkingen. 

Maar zo onjuist is deze benadering niet, want zij moedigt 

pacii catie en tolerantie in de praktijk aan. Wordt vervolgd ...

Daniël Cuypers
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