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Hoofddeksel, identiteitskaart en paspoort  

-  Art. 15 d van de ministeriële omzendbrief van 7 oktober 1992 

betreffende het houden van bevolkingsregisters en het 

vreemdelingenregister (BS 15 oktober 1992)  

- Algemene onderrichtingen betreffende de elektronische 

identiteitskaarten van Belg 

- Onderrichtingen betreffende de afgifte van paspoorten in 

België aan Belgische onderdanen door gemeente- en 

provinciebesturen. 

 

 

Vaststelling 

 

 

Art. 6 § 1 van de wet van 19 juli 1991 betreffende de 

bevolkingsregisters en de identiteitskaarten (BS 3 september 1991) 

bepaalt dat de gemeente identiteitskaarten uitreikt als bewijs van 

inschrijving in de bevolkingsregisters. Een ministeriële omzendbrief 

van 7 oktober 1992 bevat bepalingen over de foto’s die in aanmerking 

komen voor de identiteitskaart. De foto moet onder meer ‘van voren 

genomen worden zonder hoofddeksel en ‘schoon, recent en gelijkend’ 

zijn (art. 15a).  

 

Op het verbod van een hoofddeksel is er echter een uitzondering: ‘Om 

een ontegenzeglijk godsdienstige of medische reden, kan een foto met 

hoofddeksel toegestaan worden, op voorwaarde dat het gezicht 

volledig vrij is, d.w.z. het voorhoofd, de wangen, de ogen, de neus en 

de kin moeten volledig vrij zijn. Het is wenselijk maar niet vereist dat 

het haar en de oren eveneens vrij zijn. Deze oplossing kan slechts 

aanvaard worden als de betrokken burger een ernstige 

rechtvaardiging voorlegt.’ (art.15d)  

 

Algemene onderrichtingen betreffende de elektronische 

identiteitskaarten van Belg bepaalt het volgende: ‘Om onbetwistbare 

godsdienstige of medische redenen, kan een foto met hoofddeksel 

toegestaan worden, op voorwaarde dat het gezicht volledig vrij is, 

d.w.z. het voorhoofd, de wangen, de ogen, de neus en de kin moeten 

volledig onbedekt zijn. Het is wenselijk maar niet vereist dat het haar, 

evenals de oren vrij zijn. Deze oplossing kan slechts aanvaard worden 

als de betrokken burger een ernstige rechtvaardiging voorlegt.’ 



(Algemene onderrichtingen betreffende de elektronische 

identiteitskaarten van Belg, versie 1 juli 2010, 40-42). Diezelfde 

bepaling kan men terugvinden in de “Onderrichtingen betreffende de 

afgifte van paspoorten in België aan Belgische onderdanen door 

gemeente- en provinciebesturen” (p.7).  

 

Het feit dat het begrip ‘ernstige rechtvaardiging’ onvoldoende 
verduidelijkt wordt in de hierboven geciteerde bepaling, leidt 
daarnaast tot de nodige onzekerheid in de praktijk. Zo vinden 
bijvoorbeeld sommige gemeenten het gelegitimeerd om een 
schriftelijke verklaring en attest van de verantwoordelijke van de 
betrokken religieuze gemeenschap te eisen, opdat de uitzondering 
wordt toegestaan.  
 

Het voorgaande impliceert dat de aanvrager aannemelijk moet maken 

dat men een islamitische gelovige is en in het openbaar een 

hoofddeksel draagt. O.i. is dit religieus motief een persoonlijk 

aangelegenheid. Bewijzen hiervan leveren, tast o.i. de individuele 

rechten en vrijheden aan, zoals de vrijheid van godsdienst en het 

recht op eerbiediging van het privéleven. De verplichting tot 

neutraliteit en onpartijdigheid in hoofde van de Staat is immers 

onverenigbaar met enig appreciatierecht van de Staat ten aanzien van 

de legitimiteit van religieuze overtuigingen of ten aanzien van de 

uitingsmodaliteiten daarvan (EHRM, Leyla Şahin v. Turkey, 10 

november 2005, §. 108).  

 

 

Voorstel 

 

Het Centrum pleit voor de weglating van het laatste zinsdeel van art. 

15 d) en de aanpassing van de “Algemene onderrichtingen 

betreffende de elektronische identiteitskaarten van Belg” en 

“Onderrichtingen betreffende de afgifte van paspoorten in België aan 

Belgische onderdanen door gemeente- en provinciebesturen”.  Daarin 

dient verduidelijkt te worden dat alle gemeenten, op uniforme wijze, 

gebruik dienen te maken van een aanvraagformulier, waarop, door de 

aanvrager, vermeld kan worden dat het hoofddeksel gedragen wordt 

om religieuze dan wel om medische redenen (een verklaring op eer). 

Dit is een praktijk die gangbaar is in de meeste landen van de 

Europese Unie. Het voorgaande moet ook op een duidelijke en 

uniforme wijze gecommuniceerd worden aan de gemeenten.  
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