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Bevraging

Actieve publieke uiting 
van religieuze en 
levensbeschouwelijke 
overtuigingen

        
Ervaringen – praktijken – beleid

Voorstelling en analyse

Het Centrum dankt de professoren
Marie-Claire Foblets van de Katholieke Universiteit Leuven
en Marco Martiniello van de Université de Liège
voor hun gewaardeerde supervisie van deze bevraging. 

“Dag Loubna”
 
“Vandaag bekijk jij ons ongetwijfeld met een glimlach op de lippen.
Vandaag zijn we er immers in geslaagd om de barrières te doorbreken, 
die mensen tussen elkaar opwerpen: 
linguïstische, communautaire of religieuze. 
Vandaag is het de pijn die ons bindt.”

Nabela Benaïssa, 8 maart 1997
tijdens het pluralistische en interconfessionele
eerbetoon in de grote Moskee in Brussel.

Pijn…
Konden we met wijsheid en rede 
maar hetzelfde bereiken…



4



5

Voorwoord
 

 

D
it document met als titel “bevraging” laat 
zich moeilijk met andere recente werken 
over het thema pluralisme in de hedendaagse 

maatschappij vergelijken. Het is niet het resultaat van 
wetenschappelijk of journalistiek onderzoek. Het is de 
neerslag van een uniek initiatief dat het Centrum voor 
gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding begin 
2004 nam. Opzet is geweest om aan de hand van een 
relatief systematische bevraging van uiteenlopende 
sectoren in het gehele land te weten te komen hoe 
beleidsmensen concreet omgaan met culturele en 
religieuze diversiteit.

De aanpak van het Centrum lag niet meteen voor 
de hand. Het koos ervoor om zelf zijn team van 
enquêteurs samen te stellen. Medewerkers van het 
Centrum hebben elk op hun manier maar aan de hand 
van een gemeenschappelijke vragenlijst de interviews 
afgenomen en hebben ze vervolgens samengevat. De 
verzamelde informatie is van kwalitatieve aard, het is 
geen kwantitatief onderzoek geweest. Op het eerste 
zicht lijkt de methode ambachtelijk. Er is immers heel 
wat kennis en ervaring vereist om een interview in goede 
banen te leiden. Maar de ongebruikelijke aanpak had ook 
zijn voordelen. De interviews werden immers uitgevoerd 
door mensen die dagelijks met samenlevingsproblemen 
in ons land te maken krijgen. Ze beschikten dus 
over de nodige ervaring om de heel uiteenlopende 
getuigenissen op een correcte manier af te nemen. De 
enquêteurs waren met andere woorden zeker niet naïef 
en onervaren. Nog een voordeel was dat dit enorme 
project van bij de start binnen het Centrum heel wat 
discussies op gang bracht, vooral over de manier waarop 
alle verzamelde informatie naar buiten kon worden 
gebracht, zonder afbreuk te doen aan de erg waardevolle, 
maar heel ongelijke inhoud. We trappen een open deur 
in wanneer we zeggen dat het Centrum sterk verschilt 
van andere organisaties en bedrijven: de werknemers 
zijn enorm geëngageerd en buitengewoon begaan met 
de plurale maatschappij en het welslagen daarvan. Als het 
ooit zover zal zijn, zal dit voor een groot deel aan hen 
en aan hun onvermoeibare, maar broodnodige inzet te 
danken zijn. Het was dus niet meer dan normaal dat zij 
deze bevraging in goede banen wilden leiden en dat die 
bevraging het interne debat zou voeden.

De lezer zal nu ook beter begrijpen waarom er in 
dit rapport zoveel aandacht aan methodologie wordt 
geschonken. Het was zeker niet de bedoeling om de 
voor deze bevraging gehanteerde methode als model te 
stellen, integendeel. De nadruk ligt op de beperkingen 
van de gekozen aanpak en op mogelijke gevaren. 
Er wordt ook duidelijk gemaakt dat de keuze voor 
kwalitatief onderzoek onvermijdelijk tot gevolg heeft 
dat men slechts een beperkt aantal conclusies uit dit 
document kan  trekken. Het rapport bevat in geen geval 
de ultieme oplossing voor samenlevingsproblemen tussen 
personen met verschillende religieuze overtuigingen. 
Maar dat was ook niet de bedoeling. Het rapport levert 
wel een belangrijke bijdrage aan het maatschappelijke 
debat, omdat het toont hoe complex en genuanceerd 
de situatie op het terrein is. Dit zet de lezer aan het 
denken en moet de aanzet vormen voor een beter beleid 
met betrekking tot een maatschappelijke problematiek 
waarover de meningen erg uiteenlopen. En dat is alvast 
een resultaat dat er mag zijn.

Om dit project te begeleiden heeft het Centrum een 
beroep gedaan op twee wetenschappers. Wij zorgden 
voor de begeleiding van de methodologische aanpak. 
We keken als buitenstaander ook anders aan tegen het 
werk dat door het team is verricht. Voor ons was het 
een genoegen om dit ongewone project mee in goede 
banen te leiden, in eerste instantie via werkvergaderingen 
met de enquêteurs en met het beperktere team dat 
de interviews heeft geanalyseerd, en vervolgens via het 
lezen van de verschillende versies die uiteindelijk tot dit 
syntheseverslag hebben geleid.

Ongetwijfeld zal niet iedereen genoegen nemen met 
het resultaat. Het was een zeer ambitieus project, de 
methodologie moest een paar keer worden bijgesteld, 
de interviews leverden heel uiteenlopend materiaal 
op, enzovoort. Maar toch brengt dit document enkele 
belangrijke aspecten van de maatschappelijke realiteit 
aan het licht die tot nu toe verhuld zijn gebleven. Elke 
dag opnieuw zet een deel van de bevolking zich in om 
het pluralisme in praktijk om te zetten. Ze wachten 
niet af tot iemand van buitenaf oplossingen aanreikt, 
maar zoeken zelf – vaak op heel vernuftige manieren 
– daarin hun weg. Dit document belicht daardoor een 
aspect van de dagelijkse realiteit zonder de harde kern 
van het probleem van het aanhoudende racisme en 
de hardnekkige discriminatie te willen verdoezelen 
en is op die manier een eerbetuiging aan iedereen 
die een bijdrage levert aan het samenleven in een 
plurale maatschappij, gekenmerkt door religieuze en 
levensbeschouwelijke verschillen. ■

Marie-Claire Foblets (KUL)    
Marco Martiniello (ULg)

14 maart 2005
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D
e complexe titel en het voorwoord van de 
professoren maken het al duidelijk: het rapport 
dat we u met genoegen voorstellen, is inderdaad 

bijzonder. Voor het eerst werd in dit land een bevraging 
– en deze term is van belang – georganiseerd die 
ontleedt hoe beleidsmensen van uiteenlopende sectoren 
uiterlijke tekenen van geloofsbeleving ervaren, beleven 
en ermee omgaan. Het gaat om verantwoordelijken uit 
het onderwijs, uit de bedrijfswereld, overheidsdiensten, 
ziekenhuizen, vakbonden en media.

We gebruiken bewust de term bevraging: we zijn immers 
geen journalisten of onderzoekers. Het Centrum is 
een autonome overheidsdienst die als taak heeft de 
verschillende bevolkingsgroepen met hun eigenheden 
en bijzonderheden te leren kennen, te informeren en te 
ondersteunen. Er wordt dan ook vanuit verschillende 
hoeken beroep gedaan op het Centrum: personen 
die een bepaalde godsdienst of levensbeschouwing 
aanhangen, maar ook overheden die concrete uitingen 
van geloofsbeleving wettelijk en praktisch moeten 
regelen. Die geroemde en verguisde diversiteit met 
haar positieve en negatieve aspecten is immers ons 
werkterrein.

Het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor 
racismebestrijding is dus goed geplaatst om de 
draagwijdte van fenomenen zoals de hoofddoek, die 
regelmatig in het nieuws zijn, in te schatten. Al snel was 
duidelijk dat we ons vooral niet mochten laten verleiden 
om: 

– de complexe kwestie van geloofsbeleving te reduceren 
tot de symbolische hoofddoek,

– het debat te herleiden tot die ene uiterst mediatieke, 
dubbele vraag: voor of tegen…

Daarom besloten we om een brede en methodische 
“bevraging” te organiseren over alle vormen van 
geloofsbeleving en over de manier waarop de omgeving 
daarmee omgaat. In plaats van deze netelige kwestie 
te polariseren in “pro en contra”, heeft het Centrum 
gekozen voor dit rapport dat heel wat informatie bevat 
en dus ook als basis kan dienen voor iedereen die over 
dergelijke kwesties moet oordelen.

Heel wat beleidsmakers geven aan dat ze niet weten 
wat ze met al die nieuwe vormen of uitingen van 
geloofsbeleving aanmoeten en vragen zich af hoe hun 
collega’s deze kwestie aanpakken: welke normen en 
principes hanteren zij? Zij vinden in dit rapport een 
aantal min of meer representatieve antwoorden of 
aanwijzingen.

Het rapport levert ook stof tot nadenken omdat 
het bijvoorbeeld aantoont dat uiterlijke tekenen 
van geloofsbeleving niet dezelfde status hebben als 
gedragingen, gewoontes of verzoeken en dat er dus ook 
anders mee wordt omgesprongen. Een ander voorbeeld: 
het rapport toont aan en analyseert dat eenzelfde 
neutraliteitsprincipe of eenzelfde veiligheidsnorm tot een 
heel andere, of soms zelfs totaal tegengestelde aanpak 
kan leiden.

De aangehaalde ervaringen en de gesprekken met 
beleidsmensen leren ons:

– dat men soms erg problematische situaties op een 
uiterste pragmatische, creatieve manier “op zijn Belgisch” 
– in de beste zin van het woord – probeert op te lossen;

– dat er nood is aan een houvast, een referentiepunt: 
wat kan men verbieden, wat is toelaatbaar, wat kan 
men aanbevelen op het vlak van geloofsbeleving in een 
open samenleving, in een samenleving die evolueert en 
ijvert voor diversiteit en respect voor de fundamentele 
rechten. 

Wij hopen dat deze creativiteit uit dit rapport opborrelt 
en dat het de lezer ertoe aanzet om na te denken 
over een betere samenleving in al haar diversiteit, waar 
iedereen respect heeft voor elkaar. ■

Eliane Deproost, Adjunct-directrice                
Jozef De Witte, Directeur 

Inleiding   
“We moeten dringend met elkaar leren praten, 
elkaar leren zien zoals we zijn en ons niet langer laten leiden 
door de waanvoorstelling die we van elkaar hebben.”

François Ost, “Antigone voilée”
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Inhoud

1.   Waarom deze bevraging?
Voorstelling van de bevraging / Methodologisch opmerkingen

Wil u weten waarom we met dit project van start zijn gegaan?
Wat is de bedoeling?
Wat zijn de beperkingen?

Mis dit eerste hoofdstuk niet: 
we geven een antwoord op al uw vragen!

 2.  Synthese van de bevraging
Beknopt overzicht van de resultaten van de bevraging

Hebt u weinig tijd?
Hier vindt u de belangrijkste informatie

Neem wel even de tijd
om de voorafgaande opmerkingen
van het vierde hoofdstuk te lezen.
Een gewaarschuwd lezer 
is er niet alleen twee waard, 
maar vindt er ook
handige leestips terug…

     
3.   En tot slot?

Eigenaardig, niet?
Een slot 
voor het einde van het rapport…

Maar, geef toe,
leest u dit 
ook niet altijd eerst?

Wij hebben het
in ieder geval
als laatste geschreven!

4.   Voorstelling van de resultaten per sector
Nu komt het serieuze werk!
Hier volgen alle 
resultaten in detail.
Hebt u interesse voor een bepaalde sector?
Neem gerust al een kijkje.
Maar weet dat er meer is…
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I
s er in België op de werkplek, in 
scholen, bij de overheid en in de 
media aandacht voor verschillende 

religieuze en levensbeschouwelijke 
overtuigingen? En hoe komt dit tot 
uiting? Welke reacties ontlokken deze 
uiterlijke tekenen? Hoe kijken de 
actoren daar tegenaan? Hebben ze een 
standpunt, is er overleg en hebben ze 
hiervoor richtlijnen uitgewerkt?

Om op al deze vragen een antwoord te krijgen heeft 
het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor 
racismebestrijding (hierna het Centrum genoemd) 
besloten om een ruime bevraging van de verschillende 
actoren – ook van de vakbonden – te organiseren, die te 
maken hebben met het thema van de actieve uiting van 
religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen.

Op die manier willen wij – los van ideologische 
polemieken, vooringenomenheid of media-aandacht 
– ons steentje bijdragen tot het moeilijke debat over dit 
brandend actuele thema.

Wij brengen ook vragen onder de aandacht die er in de 
verschillende sectoren zijn gerezen naar aanleiding van 
de wet van 25 februari 2003 betreffende discriminatie. 
Onder deze wet is religieuze of levensbeschouwelijke 
overtuiging een mogelijke discriminatiegrond. 

Vaak leven er vragen die enerzijds wijzen op een 
zekere terughoudendheid ten opzichte van bepaalde 
gemeenschappen die hun identiteit benadrukken en 
anderzijds wijzen op de praktische moeilijkheden die 
komen kijken bij de integratie van de toenemende 
diversiteit als gevolg van de demografische, sociale en 
culturele veranderingen in het land.

1. Voorstelling van de bevraging

> Voorwerp en doelstelling 

De bevraging wil in de eerste plaats een beeld schetsen 
van hoe
- bepaalde actoren
- omgaan
- met het actief en openbaar uiten
- van religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen.

Met “actief” bedoelen we niet alleen het “ostentatieve” 
karakter ( “op een overdreven en indiscrete manier onder de 
aandacht brengen”), maar ook het feit dat deze uitingen 
op een of andere manier vragen om aandacht en soms 
zelfs om een specifieke aanpak. Wij gaan hier niet nader 
in op de redenen en culturele betekenissen van deze 
uitingen. Het culturele aspect – waar we in het besluit 
op terugkomen – verdient echter wel onze aandacht: 
waarom zijn in onze samenleving bijvoorbeeld de 
belangrijkste christelijke religieuze feesten ook officiële 
vrije dagen terwijl dit niet het geval is voor andere 
godsdiensten die ook officieel zijn erkend? 

We gaan in deze bevraging ook niet dieper in op de 
motivatie, argumenten en wensen van de betrokkenen 
die actief voor hun religieuze of levensbeschouwelijke 
overtuiging uitkomen. Dit houdt immers verband 
met individuele fundamentele rechten die in onze 
democratische samenleving alleen bij wet en om heel 
specifieke redenen kunnen worden ingeperkt.1

1 Zie art.9 §2 van het Europese verdrag voor de rechten van de mens 
dat verderop als bijlage bij het deel onderwijs wordt vermeld.

Hoofdstuk 1– Waarom deze bevraging?
 “De polemiek rond de hoofddoek in Frankrijk
 toont duidelijk aan dat de toenemende 
 culturele heterogeniteit van sociale structuren 
 een van de grootste uitdagingen is voor de moderne samenleving.”

Albert Bastenier
Université catholique de Louvain 
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De bevraging beperkt zich tot plaatsen waar 
de individuele uiting door werknemers, 
overheidsambtenaren of gebruikers van diensten kan 
worden beperkt via regels voor openbare contacten en 
uiting van persoonlijke overtuigingen.

De meeste regels waarmee we in het kader van deze 
bevraging te maken krijgen, zijn voorschriften 

- die onder meer verband houden met de organisatie op 
de werkvloer: veiligheid, hygiëne, omgang met klanten-
gebruikers,

- of die het gevolg zijn van vaste neutraliteits- en 
objectiviteitsprincipes (discretieplicht wanneer het gaat 
om de actieve uiting van welke persoonlijke overtuiging 
ook).

De bevraging sluit geen enkele religieuze of 
levensbeschouwelijke overtuiging uit. Dit staat 
ook duidelijk vermeld op de vragenlijst die aan de 
contactpersonen werd voorgelegd.

Voor alle duidelijkheid werden de uitingen van 
overtuigingen in drie categoriën ingedeeld: uiterlijke 
tekenen, gewoonten en gedragingen en verzoeken die 
verband houden met bepaalde overtuigingen.

> Geen enquête of onderzoek

Een bevraging mag niet worden verward met een 
enquête op het terrein of met een opinieonderzoek. 
Bevragen betekent iets van naderbij bekijken om er 
verklaring, opheldering, informatie, aanwijzingen in terug 
te vinden. 

Deze bevraging beoogt de opmaak van een staalkaart 
door informatieverzameling over de uiting van 
religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, en is 
gevoerd onder de supervisie van twee universiteits-
professoren2. De informatieverzameling mag dan niet 
op wetenschappelijke criteria berusten en geen volledig 
sociologische beeld schetsen, ze is in ieder geval wel 
indicatief. Om de informatie te verzamelen, hebben 
we ontmoetingen georganiseerd met verschillende 
actoren uit de sociale, economische, educatieve en 
culturele sector. Wij hebben hen gevraagd om over 
hun ervaringen met dit thema te vertellen en hun 
standpunten terzake toe te lichten, alsook objectieve 
en subjectieve argumenten aan te halen waarop ze hun 
inzichten baseren. We wilden dus geen opinie, maar een 
daadwerkelijk en/of officieel standpunt. 

2 De professoren Marie-Claire Foblets van de Katholieke Universiteit 
Leuven en Marco Martiniello van de Université de Liège hebben alle 
stappen van het project begeleid.

> Ondervraagde personen

Gelet op het onderwerp van de bevraging hebben we de 
voorkeur gegeven aan personen die beslissingen (kunnen) 
nemen of die betrokken zijn bij de beslissingsprocedure. 
Er werd steeds gevraagd naar officiële standpunten, niet 
naar persoonlijke opinies. 

De ingewonnen uitspraken blijken

- nu eens een afspiegeling te zijn van een formeel of 
informeel standpunt;

- dan weer aan te tonen dat een sector of instelling nog 
maar net begonnen is met over dit onderwerp na te 
denken en/of er een debat over te voeren.

De interviews geven wel een beeld van de ideeën en 
meningen die onze gesprekspartners over dit onderwerp 
hebben gevormd. Het gaat hier dus wel degelijk om 
indicatieve uitspraken (zie rubriek “methodologische 
opmerkingen”). 

De ondervraagde personen zijn gekozen

- in functie van de sectoren die in het hele land voor 
de bevraging zijn geselecteerd (privé-ondernemingen, 
overheid, scholen, media)

- in functie van de bevoegdheidsverdeling van 
de verschillende overheden (federaal, gewesten, 
gemeenschappen, gemeenten) en

- rekening houdende met de klassieke 
levensbeschouwelijke en religieuze overtuigingen waarop 
instellingen in bepaalde sectoren zich beroepen.

Voorts werden bepaalde verenigingen die nauw en actief 
betrokken zijn bij het integratievraagstuk en heel wat 
kennis van zaken hebben, ook schriftelijk geraadpleegd. 
Omdat de doelgroep van de bevraging duidelijk 
omschreven is, hebben we deze schriftelijke bevragingen 
niet rechtstreeks verwerkt. De schriftelijke informatie 
heeft gediend als kader voor kanttekeningen en analyses.

De bevraging heeft geen onderzoek verricht naar de 
religieuze relevantie van voorschriften of verboden, 
maar beperkt zich tot de daadwerkelijke uitingen ervan 
die vast te stellen zijn op het terrein of die vermeld 
werden tijdens gesprekken. Daarom hebben we geen 
religieuze vertegenwoordigers bevraagd. Wel is er bij de 
bevraging nauw samengewerkt met de “Commissie voor 
de Interculturele Dialoog”3, die wel vertegenwoordigers 
heeft gehoord.

3  De Commissie voor de Interculturele Dialoog die in februari 2004 
door de Minister van Gelijke Kansen en Interculturaliteit in het leven 
is geroepen (en in de lente van 2005 verslag van haar werkzaamheden 
zal uitbrengen) wil “de verschillende actoren van de interculturaliteit 
ontmoeten en de basisprincipes voor burgerschap en samenleven 
vastleggen”. Zie www.intercultureledialoog.be.
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> Gestelde vragen

Voor de bevraging hebben we gekozen voor de methode 
van het semi-directieve individuele onderhoud op basis 
van een vragenlijst waarmee het gesprek kon worden 
afgelijnd4. De voorgestelde vragen dienden als leidraad 
voor het gesprek, maar er was ruimte voor uitwijdingen. 
De interviewers hebben tijdens het gesprek ingespeeld 
op de antwoorden van de gesprekspartners.

Met “inspelen” bedoelen we uitleg en voorbeelden 
vragen en de gedachte ontwikkelen. Het was niet de 
bedoeling een debat met onze gesprekspartner aan te 
gaan, of onze waardering of afkeuring te laten blijken. 
Het Centrum is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de 
verzamelde uitspraken.

De bevraging is rond twee hoofdthema’s opgebouwd:

1. de thematiek van het “samenleven” in een 
interculturele context

Een eerste reeks vragen peilt naar het samenleven in een 
interculturele context en hoe men dit in de bedrijfswereld, de 
administratie en de scholen ervaart.

2. de concrete uiting van overtuigingen en de reacties 
daarop

Een tweede reeks vragen peilt enerzijds naar 
concrete ervaringen met de uitingen van religieuze of 
levensbeschouwelijke overtuigingen en anderzijds naar de 
perceptie, de standpunten en het optreden van de betrokken 
actoren en naar hun mening over de opportuniteit van een 
wet- of regelgevend initiatief in dit verband. 

> Interview en verwerking van de gegevens

Telkens twee medewerkers van het Centrum voerden 
het interview uit op basis van eenzelfde stramien dat ze 
in functie van de sector aanpasten. De interviews werden 
opgenomen, uitgeschreven en volgens een identieke 
structuur voorgesteld5. De interviews zijn tussen mei en 
september 2004 uitgevoerd. In oktober en december 
2004 hebben we de resultaten verwerkt. Het verslag, de 
analyse en de conclusies dateren van februari 2005.

4 Zie vragenlijst  in bijlage

5 Zie “Vooraf” van hoofdstuk 3, punt A. 

2. Methodologische opmerkingen

Bij het lezen van de gegevens in dit rapport, dient 
men rekening te houden met de beperkingen van 
deze bevraging en de onvermijdelijke fouten die eruit 
voortvloeien. Zo voorkomt men dat de verzamelde 
informatie op een overhaaste, vage of eenzijdige manier 
zouden worden geïnterpreteerd.

1. Voor sommige gesprekspartners is de bevraging bij 
wijze van spreken de aanleiding geweest om over het 
onderwerp na te gaan denken. De vragen worden vaak 
op een pragmatische manier beoordeeld in functie van 
– naar eigen inschatting – enkele uitzonderlijke gevallen 
en concrete organisatorische kwesties. We stellen ook 
een duidelijk verschil vast tussen het beperkte aantal 
gevallen waarnaar tijdens de gesprekken wordt verwezen 
en het grotere aantal gevallen waarvan het Centrum op 
de hoogte is naar aanleiding van klachten, vragen om 
informatie of andere vormen van tussenkomsten en 
getuigenissen.

2. Het feit dat het Centrum in eigen naam de bevraging 
heeft uitgevoerd, heeft ontegensprekelijk invloed gehad 
op de manier waarop de gesprekspartners hun mening 
hebben verwoord. Sommige geïnterviewden hadden het 
er duidelijk heel moeilijk mee om ons bevragingsinitiatief 
los te zien van de wettelijke taken van het Centrum met 
betrekking tot de toepassing van de antidiscriminatie-
wetgeving. We hebben ook kunnen vaststellen dat 
sommige ondervraagden tijdens de gesprekken erg 
omzichtig en soms tendentieus te werk gingen bij de 
formulering, de themakeuze, en de woordkeuze. Zo 
informeerden sommige geïnterviewden bezorgd of het 
voorbehoud dat zij maakten tegenover het dragen van 
bepaalde religieuze symbolen, getuigt van xenofobie of 
racisme.

3. Uit de verzamelde interviews blijkt ook een zekere 
verwarring tussen de begrippen cultuur en religie. Er zijn 
natuurlijk raakvlakken: het religieuze aspect kan vanuit 
een culturele optiek worden benaderd, maar kan niet 
louter tot cultuur worden herleid. Als je daarentegen een 
bepaalde cultuur wil leren kennen, moet je onder meer 
rekening houden met eventuele religieuze gebruiken of 
overtuigingen. Dat neemt niet weg dat bepaalde culturele 
aspecten als religieuze elementen worden voorgesteld 
(“Alle Maghrebijnen zijn moslims”; “Joden trouwen alleen met 
Joden”), terwijl religieuze tekenen afgedaan worden als 
culturele aspecten (“Hun cultuur gebiedt hun om naar de 
moskee te gaan of om een keppeltje te dragen”). 
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 > Transversale analyse van de gegevens

1. Uiting van overtuigingen: 
algemene vaststellingen

Uit de bevraging komt bij alle sectoren hetzelfde patroon 
naar voren:

- de geïnterviewden melden weinig concrete gevallen 
waarbij religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen 
actief worden geuit;

- gewoonlijk zorgen deze gevallen niet voor al te grote 
problemen binnen de werkorganisatie of voor de 
werking van administraties en instellingen;

- op deze uitingen reageert men naargelang van de 
omstandigheden met de invoering van bindende regels of 
probeert men het voorval in der minne te regelen.

Uit het geringe aantal meldingen mogen we echter niet 
afleiden dat er zich maar weinig gevallen voordoen. We 
moeten dit zien in het licht van het methodologische 
voorbehoud dat we bij de bevraging hebben gemaakt. De 
bevraging is geen opinieonderzoek of een enquête op het 
terrein (zie supra).

Als er gevallen worden aangehaald, stellen we ondanks 
de open vraagstelling vast, dat men heel vaak (maar niet 
uitsluitend) focust op de islam en het dragen van de 
hoofddoek. Met betrekking tot deze godsdienst stellen 
we vaak vast dat religieuze en culturele dimensies 
door elkaar worden gehaald. Dit kun je bijvoorbeeld 
merken aan het vage woordgebruik: “vreemdelingen”, 
“Maghrebijnen”, “Arabieren” en “moslims”.

We stellen vast dat onze gesprekspartners minder 
wakker liggen van de omvang dan van de aard 
van het fenomeen van het uiten van religieuze of 
levensbeschouwelijke overtuigingen. Zij hebben 
het moeilijker met de opvallende, ongewone of 
problematische aard van bepaalde uitingen, omdat dit 
hen tot reflectie dwingt. Die debatten zijn er in de eerste 
plaats op gericht om een goed beleid uit te stippelen 
dat rekening houdt met fundamentele rechten en met 
organisatorische vereisten van de sector.

In hoofdstuk 4 wordt de informatie die verzameld werd 
tijdens de interviews sector per sector samengebracht, 
gevisualiseerd en geobjectiveerd. Het geeft een 
beeld van hoe men tegen uitingen van religieuze of 
levensbeschouwelijke overtuigingen aankijkt, hoe 
men ermee omgaat en wat het betekent voor de 
multiculturele samenleving.  

2. Standpunten 

Uit de bevraging blijkt dat onze gesprekspartners geen 
“unaniem” standpunt over de actieve uiting van religieuze 
en levensbeschouwelijke overtuigingen innemen. Het 
gaat veeleer om een brede waaier aan standpunten die 
naargelang de sector variëren van een algemeen verbod 
tot een quasi algemene aanvaarding.

Tussen deze uitersten liggen nog twee andere 
standpunten:

- “gedeeltelijk verbod” wanneer men uitzonderingen op 
het algemene verbod toestaat

- “gedeeltelijke aanvaarding” wanneer het de regel is om 
het fenomeen te aanvaarden, op enkele uitzonderingen 
na.

In enkele uitzonderlijke gevallen nemen de 
gesprekspartners geen formeel of informeel standpunt 
in, ofwel omdat ze niet rechtstreeks met het fenomeen 
te maken hebben, ofwel omdat ze nog volop aan een 
standpunt werken.

Andere gesprekspartners wensen een referentiekader 
waarmee ze beperkingen aan het uiten van 
overtuigingen kunnen opleggen: “Tot waar kunnen we 
gaan?” Dit standpunt is ingegeven door de juridische 
onzekerheid die is ontstaan na de invoering van de 
antidiscriminatiewet van 25 februari 20036, waar geloof 
een mogelijke discriminatiegrond is. Dit standpunt is 
ook ingegeven vanuit een bekommernis om de gelijke 
behandeling van de geslachten op basis van de hypothese 
dat een gesluierde vrouw een onderworpen vrouw zou 
zijn.

6 De wet van 25 februari 2003 verbiedt alle vormen van discriminatie 
tussen particulieren op basis van verschillende discriminatiegronden, 
waaronder geloof of levensbeschouwing. Het Arbitragehof heeft 
in haar arrest van 6 oktober 2004 de limitatieve opsomming van 
discriminatiegronden geschrapt, en aldus het toepassingsgebied van de 
wet uitgebreid tot alle mogelijke discriminatiegronden.

Hoofdstuk 2 – Synthese van de bevraging
“Ik hou vast aan mijn overtuigingen 
 voor zover ik 
 er afstand van kan nemen” 

Albert Memmi
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3. Objectieve argumenten 
voor de ingenomen standpunten
 
De bevraging focust op drie types van uitingen van 
religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen:

A. uiterlijke tekenen;

B. specifieke gedragingen en gewoontes waarbij wordt 
verwezen naar religieuze of levensbeschouwelijke regels 
of voorschriften; 

C. specifieke verzoeken om dezelfde redenen.

A. Tekenen

Wat de tekenen betreft stellen we vier standpunten (of 
praktijken) vast:

a)  Algemeen verbod, ongeacht de functie van de 
werknemer of ambtenaar

Dit standpunt, dat vooral door overheden wordt 
ingenomen, is in het algemeen ingegeven door het 
principe van neutraliteit (in de passieve zin van het 
woord). Als argumentatie voor dit standpunt haalt men 
ook vaak hygiëne, veiligheid of respect voor het uniform 
aan. Ten slotte kan het verbod ook ingegeven zijn door 
het imago dat de onderneming, de instelling of de 
overheidsdienst zich wil aanmeten.

Twee verschillende benaderingen van de neutraliteit   

van de staat

De interviews* brengen een dubbele opvatting over de 
neutraliteit van de staat aan het licht. Deze intussen 
klassieke benadering maakt een onderscheid tussen 
passieve neutraliteit (die elke uiting van een religieuze 
of levensbeschouwelijke overtuiging verbiedt) en actieve 
neutraliteit (die voorstander is van een gelijke behandeling 
van elke religieuze of levensbeschouwelijke uiting 
(pluralistische benadering)). Professor Francis Delpérée7 heeft 
deze benadering nader toegelicht. 

In administraties uit zich dat als volgt:

Passieve neutraliteit: geen enkele uiting wordt toegestaan. 
Zo probeert men te vermijden dat gebruikers de objectiviteit 
van de dienstverlening in vraag stellen. Ambtenaren 
vertegenwoordigen immers het openbare gezag en op die 
manier bestaat er een “machtsverhouding” tussen hen en 
de gebruiker. De uiting van een overtuiging zou de gebruiker 
het gevoel kunnen geven dat hij of zij minder goed of slecht 
wordt behandeld. Sommige gesprekspartners die voorstander 
zijn van de passieve neutraliteit, laten toch enkele 
uitzonderingen toe, met name waar het gaat om “back 
office”-functies waar er geen rechtstreeks contact plaatsvindt 
of geen dossiers worden behandeld.

7 Francis Delpérée, Le droit constitutionnel en Belgique, Ed. Bruylant, 
Brussel, 2000

Actieve neutraliteit: sommige actieve uitingen worden 
getolereerd, voor zover ze stroken met de principes van het 
pluralisme, de rechtsstaat en de democratische waarden 
en voor zover de ambtenaar in kwestie de dienstverlening 
verzorgt conform de opdracht van de overheidsdienst. Hier 
geeft men voorrang aan het respect voor de individuele 
ambtenaar, die het recht moet hebben om zijn overtuiging 
te uiten.

De gesprekspartners benadrukken dat het “uiterlijk” van de 
persoon niet belangrijk is, maar wel de manier waarop hij 
of zij te werk gaat, zijn of haar taken ernstig vervult of de 
objectiviteit waarmee hij of zij dossiers afhandelt.

*Bij gesprekspartners van zowel overheidsdiensten in het 
algemeen en als het onderwijs in het bijzonder.

b)  Gedeeltelijk verbod naargelang van de taak 
van de ambtenaar of de werknemer

Bij “gedeeltelijk verbod” is de al dan niet officiële regel 
dat er een algemeen verbod geldt, waarbij men echter 
bepaalde uitzonderingen toestaat. Dit werd onder 
meer aangehaald door sommige plaatselijke overheden 
en door privé-bedrijven. De uitzonderingen gelden 
dan bijvoorbeeld voor “back office”-functies of voor 
schoonmaakpersoneel.

Het verbod wordt ook gerechtvaardigd voor functies 
zoals onthaal, rechtstreekse contacten, de klantendienst 
of functies waarvan gezag uitgaat tegenover de gebruiker. 
We stellen vast dat in de privé-sector dit argument 
kan verschillen naargelang van de belangen van de 
onderneming in verhouding tot de rechtstreekse 
omgeving.

c)  Gedeeltelijke aanvaarding

Bij gedeeltelijke aanvaarding geldt aanvaarding als de al 
dan niet officiële algemene regel, waarop dan een aantal 
uitzonderingen worden gesteld. Deze uitzonderingen 
gelden met name voor sommige “gevoelige” functies, met 
andere woorden functies waarbij men de objectiviteit 
van de geleverde dienstverlening in vraag kan stellen, 
functies waarvan gezag uitgaat tegenover de gebruiker of 
functies waarbij men service aan klanten moet verlenen. 
In een bedrijf worden bijvoorbeeld uiterlijke tekenen  
aanvaard, behalve voor personeelsleden die rechtstreekse 
contacten met klanten onderhouden.

d)  Aanvaarding voor zover de 
omstandigheden het toelaten

Uiterlijke tekenen – zelf als die ostentatief zijn – worden 
aanvaard, voor zover dit geen zeer gewichtige problemen 
vormt met collega’s en klanten en voor zover ze geen 
afbreuk doen aan het uniform.
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B.  Specifieke gewoontes en gedragingen

Deze categorie focust op de gewoontes en gedragingen 
die men zich in een werkcontext aanmeet: weigering 
om vrouwen een hand te geven, om samen met een 
persoon van het andere geslacht in een afgesloten 
ruimte te zitten, weigering om een vrouw te aanzien als 
gesprekspartner… Andere weigeringen zijn dan weer erg 
ethisch geladen (abortus, euthanasie). Of men weigert 
bepaalde taken uit te voeren (bereiden of leveren van 
maaltijden met varkensvlees bijvoorbeeld).

We willen hier wel benadrukken dat wanneer de 
ondervraagden melding maken van dit soort gedrag, 
het vaak gaat om genderkwesties of kwesties van 
gelijkheid van man en vrouw. Dit gedrag roept vragen 
op en wordt vaak als problematisch beschouwd door 
de ondervraagden omdat ze het principe van de 
gelijkheid van mannen en vrouwen willen eerbiedigen of 
garanderen.

Nog argumenten die worden aangehaald: dergelijk gedrag 
kan het naleven van de arbeidsovereenkomst in de weg 
staan of de interne organisatie verstoren. In dat geval 
werpt zich de vraag op: hoe ver kan en mag dit gaan? En 
wat kunnen we eraan doen? Dit is duidelijk een vraag om 
verduidelijking van de antidiscriminatiewet (zie supra).We 
merkten bij sommigen de vrees of ongerustheid dat men 
“racistisch zal lijken” wanneer men bijvoorbeeld weigert 
om een persoon in dienst te nemen die een dergelijk 
gedrag manifesteert of wanneer men besluit om een 
dergelijke persoon te ontslaan.

C.  Specifieke verzoeken

Hier gaat het bijvoorbeeld om het aanvragen van 
vakantiedagen of het uitstellen van een examen voor 
een religieus feest of een verzoek om de maaltijden aan 
te passen. En ook verzoeken die gevolgen hebben voor 
de organisatie binnen een instelling, administratie of 
onderneming nemen we hier in aanmerking.

Meestal gaat men op deze verzoeken in: de 
ondervraagden zijn bereid om de organisatie of 
het werkrooster aan te passen, of om het menu te 
wijzigen. In enkele uitzonderlijke gevallen hebben de 
ondervraagden het verzoek afgewezen op basis van 
een algemeen gelijkheidsprincipe. Vragen om tijdens 
de werkuren te bidden worden over het algemeen 
afgewezen, omdat dit beschouwd wordt als een inbreuk 
op de arbeidsovereenkomst. 

> Synthese

De uiting van een religieuze of levensbeschouwelijke 
overtuiging lijkt niet onderhandelbaar wanneer:

- die de uitvoering van de arbeidsovereenkomst in de 
weg staat;

- de objectieve behandeling van de gebruiker in vraag 
wordt gesteld (neutraliteit); 

- veiligheid en hygiëne in gevaar komen;

- die de relaties tussen collega’s verstoort;

- die de omgang met klanten in de weg staat.

We hebben ook de uiterlijke tekenen van religieuze en 
levensbeschouwelijke overtuigingen van gebruikers / 
klanten bekeken.

De ondervraagden – vooral in de verzorgings- en 
educatieve sector – gaan in de mate van het mogelijke in 
op de verzoeken van hun gebruikers en doen daarvoor 
de nodige aanpassingen.

We stellen vast dat de ondervraagden geen beperkingen 
hanteren voor gebruikers of klanten die uiterlijke 
tekenen dragen. Wat specifieke gedragingen of gewoontes 
betreft, maken de ondervraagden in administraties 
en ziekenhuizen soms melding van problemen met 
wederzijds respect tussen mannen en vrouwen, en 
worden er vragen gesteld over de aanpak van dit 
probleem. Sommigen zoeken oplossingen, voor zover dit 
de interne organisatie niet te veel in het gedrang brengt. 
Ook merken we dat vooral ziekenhuizen gevolg geven 
aan specifieke verzoeken (bidden…).
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4. Subjectieve argumenten 
voor standpunten

De aarzeling en het gevoel van onbehagen waaraan de 
ondervraagden uiting geven, zijn niet altijd ingegeven 
door principes van neutraliteit en rendabiliteit, maar 
zijn vaak de uiting van vragen over samenleven en de 
noodzaak om het samenlevingsmodel en de waarden 
waar het voor staat in stand te houden.

Aan de basis van de ingenomen standpunten liggen 
vaak filosofische overwegingen die makkelijk terug 
te voeren zijn tot vragen over de toepassing van de 
mensenrechten en de criteria die deze mensenrechten 
aanreiken m.b.t. de bestudeerde problematiek. Dit alles 
doet vragen rijzen over tolerantie en vrijheid binnen 
het gemeenschappelijke samenlevingsproject. Moeten 
bepaalde beperkingen worden gehanteerd of vastgelegd? 
En wat met de godsdienstige “privileges” die wel aan de 
ene en niet aan de andere worden toegekend?

Sommige ondervraagden willen weten of deze uitingen 
een vrijwillige, logische evolutie zijn of politiek worden 
“georkestreerd”.

We vermelden in dit verband enkele elementen die zijn 
aangehaald en die aan de basis liggen van deze reflecties:

- de invloed van internationale gebeurtenissen;

- het gevaar / de angst voor actieve radicale 
minderheden;

- de vrees dat ons samenlevingsmodel onder vuur komt 
te liggen;

- hoe tolerant moeten / kunnen we zijn wanneer het gaat 
om de principes en de waarden van onze democratie en 
onze rechtsstaat;

- de verhouding tussen man en vrouw;

- de integratie die de som moet zijn van inspanningen die 
door beide partijen worden geleverd en waarbij onze 
socio-culturele tradities overeind blijven;

- de (erkende) discriminatie bij tewerkstelling.

5.  Wenselijkheid van wetgeving 
of reglementering

Uit de interviews blijkt:

- dat de standpunten voor een verbod op actieve uiting 
van religieuze en levensbeschouwelijke overtuigingen 
meestal zeer goed onderbouwd en geargumenteerd zijn 
(ingegeven door neutraliteit, objectiviteit);

- dat de standpunten voor een toestemming vaak 
ingegeven zijn door praktische overwegingen; dit 
standpunt is meer onderhevig aan evolutie, wanneer 
de druk groter/te groot wordt of de uiting niet langer 
beheersbaar of onaanvaardbaar wordt.

De meeste ondervraagden zijn geen voorstander van 
een algemene reglementering. Zij geven er de voorkeur 
aan om eventuele problemen aan de basis op het terrein 
op te lossen en de problemen niet op de spits te drijven. 
Zij zijn bang dat het invoeren van regels zou leiden tot 
een radicalisering van de standpunten. Velen willen niet 
gedwongen worden om bepaalde opgelegde regels te 
volgen, en willen liever zelf de vrijheid hebben om te 
doen wat ze nodig achten.

In de meeste gevallen – zelfs wanneer er al duidelijke 
standpunten zijn ingenomen – is de houding van de 
geïnterviewden eerder pragmatisch. Ze bekijken de 
problemen geval per geval en nemen een beslissing op 
basis van de omstandigheden.

Uit de gesprekken blijkt enerzijds een zekere 
onwennigheid en spanning wanneer men met dergelijke 
kwesties wordt geconfronteerd. Anderzijds probeert men 
op lokaal vlak realistische, pragmatische en praktische 
oplossingen te vinden. In sommige gevallen blijkt dit de 
juiste aanpak te zijn In andere gevallen is deze aanpak 
minder werkbaar.

Enkele ondervraagden wijzen ook op mogelijke 
averechtse gevolgen van reglementering die niet 
toelaat de uiting van religieuze of levensbeschouwelijke 
overtuigingen te verbieden. “Men probeert discriminatie 
bij de aanwerving en op de werkplek te bestrijden. Een 
eventuele wetgeving kan er echter toe leiden dat men 
zich nog sterker gaat kanten tegen de aanwerving van 
immigranten waarvan men vermoedt dat ze openlijk 
voor hun overtuiging zullen uitkomen. Dit zou de 
problemen alleen maar doen toenemen.”
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6. De specifieke situatie in de onderwijssector

1. Zowel in de Vlaamse als in de Franstalige Gemeenschap 
houdt men steeds meer rekening met het aspect “het 
samenleven in diversiteit”, zowel op organisatorisch (in 
scholen en universiteiten) als op pedagogisch vlak (voor 
het basisonderwijs en het secundair onderwijs).

Men heeft de begrippen “pluralisme” en “neutraliteit” 
opnieuw bekeken en geactualiseerd, maar ook nagedacht 
en beslissingen genomen over de concrete gevolgen 
die dit heeft voor de aanvaarding of beperking van 
concrete uitingen van religieuze of levensbeschouwelijke 
overtuigingen.

Hoewel de bevraging over alle vormen van religie of 
levensbeschouwelijke overtuigingen gaat, spitsen de 
meeste ondervraagden zich toe op de islam, meer 
bepaald op het dragen van de hoofddoek.

2. Binnen het basis- en secundair onderwijs stellen we 
vast dat in alle netten en alle gemeenschappen er van 
bovenuit geen beperkingen of normen worden opgelegd 
m.b.t. het uiten van religieuze of levensbeschouwelijke 
overtuigingen. Die taak laat men in het algemeen over 
aan het schoolhoofd, dat op basis van de specifieke 
situatie een beslissing neemt.

We stellen wel vast dat verschillende ondervraagden 
het dragen van de hoofddoek onder vier voorwaarden 
tolereren:

- men zet anderen niet onder druk om hetzelfde geloof 
aan te nemen of beschouwt andersgelovigen niet als 
minderwaardig;

- regels inzake veiligheid, hygiëne en uniform moet 
worden nageleefd;

- de keuze om al dan niet een hoofddoek te dragen 
moet een vrije keuze zijn. Er mag geen druk worden 
uitgeoefend en het mag geen verplichting zijn;

- het dragen van een hoofddoek kan niet ingeroepen 
worden om bepaalde aspecten van het leerplan 
af te wijzen of om niet aan bepaalde lessen of 
schoolactiviteiten deel te nemen.

Ondanks deze principiële openheid stellen we vast 
dat de meeste scholen van alle netten en in alle 
gemeenschappen het dragen van een hoofddoek 
verbieden voor leerlingen; er geldt bovendien een 
algemeen verbod voor leerkrachten.

3. Afgezien van wettelijke referenties m.b.t. het 
tolereren van religieuze tekenen (die zo vaag zijn dat 
schooldirecties relatief autonoom kunnen beslissen), 
zijn de meeste ondervraagden gekant tegen algemene 
beperkingen.

Vragen vanuit de verschillende gemeenschappen over 
algemene normen komen meestal van de schooldirecties 
van gemeenschapsscholen, die voor een dilemma staan: 
enerzijds willen ze het dragen van hoofddoeken wel 
verbieden, maar anderzijds vrezen ze dat ze daardoor 
leerlingen zullen verliezen8.

De verschillende gemeenschappen nemen een ander 
standpunt in over afwezigheden of vrije dagen om 
religieuze redenen. In Vlaanderen geldt een omzendbrief 
van september 2002, waarin vrije dagen worden verleend 
voor grote religieuze feesten van joden, moslims 
en orthodoxen. Concreet betekent dit dat moslims 
recht hebben op 2 vrije dagen extra, joden op 17 en 
orthodoxen op 3, wanneer hun paasfeest niet samenvalt 
met het katholieke of protestantse paasfeest. De reden 
voor deze omzendbrief was drievoudig: discriminatie 
tussen erkende godsdiensten vermijden, regularisering 
van de feitelijke afwezigheden en strikte toepassing 
van de grondwettelijke bepalingen omtrent de erkende 
godsdiensten. De wetgever in de Franse gemeenschap 
heeft bij wet bepaald dat het verplichte onderwijs 182 
schooldagen telt. In overleg met zijn collega’s heeft de 
bevoegde minister tot en met 2006 de vrije dagen in het 
schooljaar vastgelegd9. 

8  In het officieel onderwijs treft men de facto ook het meeste 
leerlingen aan die een hoofddoek dragen. Ter herinnering verwijzen 
we naar resultaten van de enige enquête die in 2002 over dit thema 
in 110 Franstalige scholen in Brussel is uitgevoerd: in 2002 liepen hier 
33.613 meisjes school, 9.056 (27%) volgden islamlessen en 672 (2% van 
het totaal en 7,4% van de leerlingen die islamlessen volgden) droegen 
een hoofddoek. Zie de enquête van Mina Bouselmati in Le voile contre 
l’intégrisme, Brussel, Labor, 2002. Een recenter onderzoek toont aan dat 
8 van de 110 scholen de hoofddoek toelaten. Zie Agnès D’Arripe: Voiler 
et dévoiler (Sluieren en ontsluieren), Presses universitaires de Louvain, 
Brussel, 2004. 

9 Zie Le Soir van 6 september 2002
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W
at kunnen we besluiten uit deze unieke, 
nationale bevraging over een gevoelig 
onderwerp, dat uitgebreid aan bod is 

gekomen in de media, dat heel tegenstrijdige reacties 
losweekt, dat geleid heeft tot studentenprotest en dat 
heel recent tot doodsbedreigingen heeft geleid en tot 
een tussenkomst van het hof10? 

In ieder geval geen algemeen besluit. Daarvoor lopen de 
omstandigheden te veel uit elkaar. Het zou fout zijn om 
algemene conclusies te trekken, omdat de motivering, 
de logica en de regels die van toepassing zijn in een 
ziekenhuis, niet dezelfde zijn als in een winkelcentrum; 
omdat een leerling geen klant is; omdat opvallende 
tekenen van een levensbeschouwelijke overtuiging niet 
hetzelfde zijn als het opvolgen van een eetverbod.

We kunnen ook geen zwart-wit conclusies trekken, 
omdat er aan het uiten van een overtuiging en het 
omgaan ermee in openbare ruimten zoveel verschillende 
aspecten verbonden zijn: het gaat van een verbod 
op basis van een bepaald neutraliteitsbeginsel tot 
een voorwaardelijke instemming ingegeven door 
multiculturele of pluralistische aspecten.

En we kunnen ten slotte ook geen definitieve conclusies 
trekken, omdat de omstandigheden zo uiteenlopen en 
er heel wat parameters meespelen: een instelling die 
vandaag het dragen van religieuze tekenen tolereert 
omdat het slechts uitzonderlijk voorkomt, kan dit 
morgen weigeren wanneer iedereen dit zou doen; een 
universiteit die maaltijden zonder varkensvlees aanbiedt, 
gaat misschien niet in op een groeiende vraag naar hallal-
gerechten.

10 Op 12 januari 2005 betuigt koning Albert II zijn steun en ontvangt 
hij Naïma Amzil, een moslimarbeidster, en haar werkgever Rik 
Vannieuwenhuyse, die (net als zijn gezinsleden) met de dood wordt 
bedreigd als hij deze werkneemster die een hoofddoek draagt, niet 
ontslaat. Wanneer dit document wordt gedrukt, vernemen we dat 
Naïma Amzil, na een nieuwe, laaghartige bedreiging aan het adres van 
haar werkgever, heeft beslist om haar ontslag in te dienen om haar 
werkgever te beschermen. Op 3 maart zet de werkgever haar ontslag 
om in verlof van onbepaalde duur, zodat de sociale rechten van de 
werkneemster niet in het gedrang komen.  “Deze bedreigingen zijn 
zeer ernstig, omdat ook andere bedrijven met naam worden genoemd”, 
verklaart de bedrijfsleider. Vermeldenswaard is dat UNIZO (de Vlaamse 
unie van zelfstandige ondernemers) een petitie heeft georganiseerd 
waarop meer dan 26.000 personen hun steun hebben betuigd. Het 
hele land, zowel het Noorden als het Zuiden, is geshockeerd door de 
zaak, en zowel Naïma Amzil als haar werkgever ondervinden steun 
van alle kanten. Weinig kranten hebben echter gesproken over het feit 
dat de werkneemster als arbeidster werk heeft gevonden, terwijl zij 
universitair gediplomeerde was in Marokko. 

Bronnen: Le Soir, De Morgen, januari-maart 2005

Het zou een vergissing zijn om te besluiten dat het gaat 
om representatieve gegevens, vaststaande praktijken 
en onveranderlijke standpunten. Het gaat immers 
slechts om een “momentopname” van hoe de sociale, 
economische, educatieve en culturele sector tegen 
deze onderwerpen aankijkt en ermee omgaat. Met het 
verzamelen en analyseren van deze gegevens – die in 
het beste geval indicatief zijn – willen we informatie 
aanreiken – die tot nog toe niet beschikbaar was – om 
de grote maatschappelijke vraagstukken aan te pakken 
die als belangrijkste kenmerk hebben dat ze voortdurend 
evolueren in functie van de tijd, de omstandigheden en de 
mentaliteit.

Toen we eind 2003 de principes van deze bevraging 
hebben uitgestippeld, stond de kwestie “hoofddoeken 
op school” bovenaan de agenda. Het Centrum werd 
dringend gevraagd om zijn advies over deze kwestie uit 
te brengen, bovenop de talloze al dan niet genuanceerde 
en vaak onverenigbare standpunten en meningen die 
over deze kwestie werden geformuleerd: van een 
verbod op het veruiterlijken van alle religieuze of 
levensbeschouwelijke overtuigingen tot het verheerlijken 
van diezelfde overtuigingen, maar dan gereduceerd tot 
hun uiting!

Het Centrum besloot om in meer serene 
omstandigheden verschillende personen met 
beslissingsbevoegdheid te bevragen en na te gaan hoe 
men in de verschillende sectoren in de praktijk met deze 
uitingen omging.

Deze bevraging is dus in geen geval normatief, maar 
wil dienen als basis voor verdere reflectie voor 
personen die een beslissing moeten nemen over wat 
toelaatbaar of juist verboden is, over het mogelijke of 
het ondenkbare voor de uitingsvormen van religieuze of 
levensbeschouwelijke overtuigingen binnen hun sector en 
voor hun personeel. 

In hoofdstuk twee vinden deze personen een beknopt 
overzicht met de uitingen, de draagwijdte ervan, het 
standpunt van de ondervraagden en de – objectieve 
of subjectieve – criteria waarop zij hun standpunt 
baseren. In hoofdstuk vier vinden ze meer gedetailleerde 
informatie over elk van de ondervraagde sectoren. In 
deze beide hoofdstukken vinden ze ook de redenen 
waarom het merendeel van de ondervraagden een 
regelgevend initiatief in deze kwestie afwijzen.

Hoofdstuk 3 – En tot slot?
Een boek is nooit af
Het is voorgoed onvoltooid!

Jorge Semprun
    En dat geldt ook voor conclusie…
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Drie vaststellingen

Uit deze hele bevraging leiden we voorzichtig drie 
vaststellingen af, die eigenlijk varianten op een en 
hetzelfde thema blijken te zijn. We hopen dat ze als 
basis kunnen dienen voor verder overleg, zoals tal van 
ondervraagden zelf al hebben aangehaald.

1. “Islam” in het achterhoofd

Eerste vaststelling: ondanks de waarschuwingen van 
de onderzoekers en de nadrukkelijke verwijzing op 
het formulier dat de bevraging over alle vormen van 
religieuze en levensbeschouwelijke overtuigingen 
ging, blijkt dat de ondervraagden het woord “religie” 
bijna altijd verbinden met de islam. Wanneer men het 
vandaag over “religieuze overtuiging” heeft, denkt men 
automatisch aan “islam”, met alle gevolgen en problemen 
die een dergelijke ongenuanceerde benadering met zich 
meebrengen.

Het debat over het dragen van hoofddoeken mag 
dan relevant en legitiem zijn, maar mag niet leiden tot 
absurde vergelijkingen zoals die enige tijd geleden in 
Frankrijk door Pierre Bourdieu werden geponeerd: 
“Achter de klare vraag – moeten we de dracht van de 
zogenaamde moslimsluier op school toestaan? – gaat 
de verborgen vraag schuil – moeten we (in Frankrijk) 
Noord-Afrikaanse immigranten al dan niet aanvaarden?”11

Maar het lijkt ons al even kortzichtig om te ontkennen 
dat bepaalde tekenen zoals de chador, bepaalde 
houdingen zoals het afwijzen van rassenvermenging of 
het weigeren om personen van het andere geslacht 
te verzorgen, de eis om te mogen bidden in groep op 
de werkplek (ongeacht of dit toe te schrijven is aan of 
gevraagd wordt door moslims) geen maatschappelijk 
probleem vormen12.

11 En de socioloog vervolgt de polemiek: “Door dit onbeduidende incident 
te zien in het licht van grote principes zoals vrijheid, scheiding van kerk en 
staat, ontvoogding van de vrouw enz. hebben de eeuwige kandidaten voor 
de titel van geestelijke leider hun kans schoon gezien om hun heimelijk 
standpunt over immigratie kenbaar te maken (hierna volgt de eerder 
aangehaalde passage). Met hun onvoorzichtige en onvoorziene uitlatingen 
werken ze mee aan het vergroten van het angstgevoel dat bij zoveel Fransen 
leeft en dat leidt tot irrationele reacties over deze kwestie”. Dit is de reactie 
van Bourdieu op de eerste afwijzingen van het dragen van hoofddoeken 
in Frankrijk die uitgebreid in de media aan bod zijn gekomen (in Creil, 
1989). Fragment uit Archives de France. Les interviews de Pierre Bourdieu, 
november, 1989, p. 306 e.v.

12 Onder meer de plaats van het geloof in een pluralistische, 
democratische maatschappij, de grenzen aan het tolereren van 
antidemocratische preken of preken waarin het principe van de 
mensenrechten niet wordt erkend.

2. Niet het aantal, maar de aard telt

Tweede vaststelling: hoewel maar weinig gevallen 
van uiting van religieuze of levensbeschouwelijke 
overtuigingen worden aangehaald, gaat het in deze 
bevraging veelal over het soort uitingen en de impact 
ervan op onze samenleving. Sommige ondervraagden 
hebben het over “standpunten en ervaringen”, andere 
zijn op zoek naar opheldering omtrent een afdoende en 
relevante manier om met deze kwesties om te gaan en 
om er eventueel paal en perk aan te stellen.

Achter de vragen over gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen, over persoonlijke vrijheid en de impact ervan 
op de vrijheid van anderen, over een gemeenschappelijk 
maatschappelijk project, over aanvaarding van verschillen 
en het tolereren van eisen die culturele referenties 
en gewoontes in vraag stellen, blijkt eens te meer een 
veel ingrijpendere kwestie schuil te gaan, met name de 
fundamentele invraagstelling van ons samenlevingsmodel 
en de plaats die religie hierin inneemt.

3. Mensenrechten en culturen

Derde vaststelling: uit de bevraging blijkt dat men een 
antwoord op de vragen die voortvloeien uit het uiten 
van religieuze en levensbeschouwelijke overtuigingen 
in het openbaar in onze democratische samenleving 
alleen kan uitwerken, wanneer hierbij de fundamentele 
mensenrechten worden gerespecteerd13. Maar in de 
praktijk blijken ook die niet te volstaan om dit complexe 
probleem ten gronde op te lossen. 

De rechten kunnen immers tegenstrijdig lijken: Moet 
men de vrijheid van godsdienst (artikel 9 van het 
Europese Verdrag voor de rechten van de mens) laten 
primeren op het verbod op alle vormen van discriminatie 
(artikel 14, ibidem)? Of omgekeerd? Want in naam van 
de godsdienstvrijheid zouden sommigen bijvoorbeeld 
discriminerende opvattingen of discriminerend gedrag 
kunnen hebben op het vlak van gender. Daarnaast laten 
minstens twee van de motieven die een beperking op de 
godsdienstvrijheid toelaten, namelijk de openbare orde 
en de zedelijkheid, ruimte voor appreciatie die onder 
andere zal evolueren naargelang de sociale en culturele 
context. En tot slot, het ene teken is ook het andere niet: 
een keppeltje is minder “zichtbaar” dan een hoofddoek 
en een hoofddoek, een chador of een boerka hebben 
ook niet dezelfde connotatie.

13 Met name art. 9 van het Europees Verdrag van de rechten 
van de mens, dat het recht bevestigt “om voor zijn religieuze of 
levensbeschouwelijke overtuiging uit te komen” en tegelijk bepaalt in 
welke omstandigheden en om welke redenen een staat die rechten kan 
“inperken” (zie bijlage bij hoofdstuk 4).
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Om concrete uitingen van religieuze overtuigingen te 
kunnen begrijpen, moeten we naast andere elementen 
ook de culturele dimensie ervan kunnen inschatten en 
ons ervan bewust zijn dat we het fenomeen vanuit onze 
eigen cultuur beoordelen. Om dit te illustreren verlaten 
we de religieuze context. Een Europeaan vormt zich een 
ander beeld van een Afrikaanse gehuld in een kostbare, 
lange tunica, dan van een Indische in een schitterende 
sari of een Maghrebijnse in een luxueuze djellaba. Naast 
het louter esthetische aspect legt hij ook een link met 
de geschiedenis en de cultuur van de werelden waaruit 
die personen afkomstig zijn. En op net dezelfde manier 
kijkt diezelfde Europeaan tegen de drie varianten van het 
monotheïsme – jodendom, christendom en islam – aan. 
Hij beoordeelt ze niet alleen op louter theologische 
aspecten, maar ook in functie van de historische banden 
met de gelovigen van deze drie godsdiensten. We kunnen 
dan ook niet ontkennen dat onze kijk op de islam 
getekend is door onze historische betrekkingen met de 
Arabische wereld, maar ook door alle ontoelaatbare 
uitspattingen van volgelingen van een radicale islam die 
fundamentele rechten van de mens loochent.

De draagwijdte van deze fundamentele mensenrechten 
is universeel, maar ze worden handig vermengd met 
culturele aspecten om een referentiekader te creëren 
voor onze subjectieve kijk op het uiten van overtuigingen. 
De psychosociologe Margalit Cohen Emrique14 heeft 
het in dit verband over de “cultuurschok”-methode 
om culturele verschillen in kaart te brengen. Ze maakt 
mensen bewust van hun eigen waarden, normen en 
referentiekader, maar ook van eventuele vooroordelen. 
En dat zijn allemaal obstakels die een beter begrip van 
personen of groepen uit andere culturen in de weg 
kunnen staan, zelfs als men die cultuur niet reduceert tot 
een star en vaststaand gegeven.

14 Deze methode wordt kort voorgesteld in: “Les formations 
culturelles: qui fait quoi?” Uitgegeven in 1998 door het Centrum voor 
gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding.

Los van de voorafgaande reflecties valt op 
hoe creatief men op het terrein omgaat 
met mogelijk problematische uitingen 
van religieuze of levensbeschouwelijke 
overtuigingen. In scholen, ziekenhuizen, in de 
welzijnszorg en de administratie pakt men 
de kwestie erg pragmatisch en discreet aan 
en vindt men manieren om in diversiteit 
en met het respect voor iedereen samen 
te zijn en te leven. Dat is alvast duidelijk 
uit deze bevraging gebleken, hoewel het 
gekozen uitgangspunt niet toelaat hier 
verder op in te spelen. Daarom zou het 
een goed idee zijn om aan dit initiatief een 
praktisch verlengstuk te geven in de vorm 
van een website. Op die website zouden we 
dan “praktijkervaringen” kunnen verzamelen 
die als voorbeeld of leidraad in deze materie 
kunnen dienen.

Hoofddoek, chador, hijeb…

Edgar Morin toont met een kwinkslag aan 
hoe misleidend de woorden kunnen zijn die 
men gebruikt om de “hoofddoekkwestie” te 
omschrijven: “Het woord hoofddoek reduceert 
de hele kwestie tot iets banaals: het is niet 
meer dan een stukje stof. Bij het woord 
chador denken we onmiddellijk “ayatollah”. 
Bij hidjeb denken we onmiddellijk aan 
Maghrebijnen of folklore. Bij sluier denken 
we onmiddellijk aan religie en aan een 
verbod waarbij vrouwen worden geviseerd 
[…] Elk van deze woorden schiet echter 
tekort om deze kwestie in haar juiste 
context te plaatsen, terwijl die kwestie op 
zich al complex en dubbelzinnig genoeg is.” 
(Libération 25 november 1989). Daarom 
stelt hij voor om “het sleutelwoord weg 
te laten en de vraag te behouden: welke 
kwestie?” (Ibidem).
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Vooraf

A In dit syntheseverslag vatten we de essentie van 
onze gesprekken met de ondervraagden samen. 

De tekst is samengesteld op basis van de gedetailleerde 
verslagen van de individuele gesprekken en is een zo 
getrouw mogelijke weergave. De volgorde waarin we de 
informatie vermelden, komt overeen met de volgorde 
waarin we de vragen hebben gesteld (zie vragenlijst 
als bijlage). Om een zekere logische samenhang te 
behouden, hebben we bepaalde uitspraken tijdens minder 
gestructureerde gesprekken, toch gerangschikt volgens 
de belangrijkste rubrieken die in deze bevraging aan bod 
zijn gekomen:

1. “Samen leven”

- Hoe verloopt het samenleven van verschillende culturen in 
de verschillende ondervraagde sectoren en hoe wordt het 
samenleven ervaren?

2. Concrete gevallen van uitingen van religieuze of 
levensbeschouwelijke overtuigingen

We maken een onderscheid tussen drie soorten actieve 
uitingen van religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen 
en de reacties die ze teweegbrengen: 

- uiterlijke tekenen (kleding of sieraden); 

- specifieke gedragingen of gewoontes ingegeven door 
religieuze of culturele voorschriften (of die de ondervraagden 
als dusdanig beoordelen);

- specifieke verzoeken (aanvraag voor vakantiedagen, 
aanpassing werkomstandigheden, verzoek om te mogen 
bidden,…) waarvan men aanneemt dat ze verband houden 
met religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen.

3. Standpunt m.b.t. het actief uiten van religieuze of 
levensbeschouwelijke overtuigingen

Opsomming van de belangrijkste referenties en officiële 
standpunten en van concrete maatregelen die in dit verband 
zijn genomen.

Punten 2 en 3 worden soms in één enkele rubriek gebundeld 
indien dit het lezen vergemakkelijkt.

4. Wenselijkheid van een regel- of wetgevend initiatief 

In deze rubriek geven de ondervraagden hun mening over 
de wenselijkheid van een referentiekader – in de vorm van 
wetten of ander reglementering – over het uiten van religieuze 
en levensbeschouwelijke overtuigingen.

B De ondervraagden maken deel uit van vijf 
verschillende sectoren, elk met hun eigen 

organisatie, functie of doelgroep:

1.Algemene overheidssector
Federale, gemeenschaps- , gewestelijke of lokale 
overheidsinstellingen en overheidsvakbonden

2. Privé-sector/Bedrijfsleven
Privé-ondernemingen en vakbonden voor de privé-sector

3. Welzijns- en gezondheidssector

4. Ziekenhuizen en instellingen actief in de welzijnssector

5. Media

6. Onderwijssector
Verschillende niveaus, afdelingen en netten van het basis- en 
secundair onderwijs en van de universiteiten.

Bij het voorstellen van de resultaten waarborgen we de 
anonimiteit van de ondervraagden. We vermelden ook 
nergens namen van instellingen, overheidsdiensten of 
ondernemingen. Enige uitzondering op deze regel is de 
onderwijssector. De reden hiervoor hebben we in de 
inleiding van deze sector vermeld. Hierdoor verliezen we 
relevante informatie, maar dit verlies wordt ruimschoots 
gecompenseerd: dankzij de gegarandeerde discretie zijn 
de gesprekken veel openhartiger verlopen. Het is ook 
niet de bedoeling van deze bevraging om na te gaan 
“wie wat zegt”, maar om een beeld te schetsen van de 
omstandigheden, van het beleid terzake en van de opties 
die men heeft met betrekking tot het uiten van religieuze 
of levensbeschouwelijke overtuigingen.

C Eventuele toelichtingen bij de tekst worden 
steeds voorafgegaan door het teken ✒en 

er is een kleiner lettertype gebruikt. Op die manier is 
er een duidelijk onderscheid met uitspraken van de 
ondervraagde personen.

Hoofdstuk 4 – Gegevens per sector 
Het geloof in de liefde is verboden 
    
In Saudi-Arabië verbiedt de Moutawa – de religieuze politie – 
alle uiterlijke Sint-Valentijnsymbolen. 
Zo is het verboden om op 14 februari rode rozen 
en andere geschenken met een rode kleur te verkopen 
omdat die de goede zeden zouden schenden…

Volgens Hassina Mechaï, 
Le Point, 17 février 2005
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A. Federale overheidsdiensten

Geïnterviewde overheidsdiensten

• FOD (Federale Overheidsdienst) Binnenlandse 
Zaken - Dienst Vreemdelingenzaken

• FOD Personeel en Organisatie
• Selor - Selectiebureau van de federale overheid
• Federale politie
• De Post
• NMBS 
• RVA - Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
• CGVS - Commissariaat-generaal voor de vluchte-

lingen en de staatlozen

1. “Samen leven”

Federale overheidsdiensten maken weinig melding van 
“samenlevings”-problemen. De zeldzame incidenten die 
worden gemeld, houden meestal verband met religieuze 
of levensbeschouwelijke kwesties.

✒        

        

     

     

✒        

      

      

       

         

    

      

        

       

     

       

      

       

      

    

Deel 1: Algemene overheidssector

Inleiding

“Algemene overheidssector” staat voor alle overheidsdiensten, met uitzondering van 
een aantal sectoren zoals de gezondheid en het onderwijs, die in aparte rubrieken 
aan bod komen. Ook de overheidsvakbonden worden in dit hoofdstuk voorgesteld.

We hebben een onderscheid gemaakt tussen federale overheidsdiensten, 
overheidsdiensten van gemeenschappen en gewesten en lokale overheidsdiensten 
(steden, gemeenten, OCMW’s).

Overheidsdiensten hanteren strikte regels m.b.t. werving en werking van personeel. 
We hebben hiermee rekening gehouden bij de voorstelling van de resultaten en 
waar nodig de informatie in een wat uitvoeriger gedocumenteerde context geplaatst.

Net als de Staat zijn de ambtenaren gebonden door het neutraliteitsprincipe voor 
hun voorkomen en voor de behandeling van gebruikers. Die neutraliteit zit vervat in 
de grondwet en in de uitvoeringsbesluiten, maar veel van deze wetteksten bevatten 
vaak weinig eenduidige of uitvoerbare bepalingen. En daardoor worden ze vaak 
op heel tegenstrijdige manieren geïnterpreteerd, naargelang men de nadruk wil 
leggen op de neutraliteitsplicht of op het vrijwaren van de persoonlijke vrijheid van 
ambtenaren.
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In bepaalde concrete omstandigheden kunnen 
samenlevings- en samenwerkingsproblemen in een 
multiculturele context toenemen en op de spits worden 
gedreven:

• Omgang tussen mannen en vrouwen: sommige 
ambtenaren van “islamitische herkomst” hebben er 
moeite mee dat ze bevelen krijgen van een vrouw; 
sommige vrouwelijke allochtone ambtenaren hebben 
er moeite mee om respect af te dwingen in hun eigen 
gemeenschap.

• Aanzienlijke en plotse toename van allochtone 
ambtenaren die binnen de werksfeer openlijk voor hun 
geloof en/of hun cultuur uitkomen. Het is niet zozeer 
hun afkomst die voor problemen zorgt, maar hun drang 
om zich te onderscheiden.

• Spanningen tussen personen van verschillende 
origine als gevolg van internationale gebeurtenissen 
(islamterrorisme, conflicten in het Midden-Oosten, 
religieus fundamentalisme…).

Om aan deze situaties het hoofd te bieden, ondernemen 
sommige ondervraagden initiatieven om een 
diversiteitsbeleid uit te werken en discriminatie en 
racisme uit te roeien:

- oprichting van “diversiteits”-cellen;

- opleidingen m.b.t. interculturele bemiddeling en 
kennismaking met andere culturen;

- analyse van factoren die – binnen bepaalde 
overheidsdiensten – de toegang tot bepaalde jobs in de 
weg staan.

1.Concrete gevallen van en standpunten
over actieve uiting van religieuze
of levensbeschouwelijke overtuigingen

Men neemt drie verschillende standpunten in over 
actieve uiting van religieuze of levensbeschouwelijke 
overtuigingen:

a) Expliciet verbod: men duldt geen uiterlijke 
tekenen, meestal om te voorkomen dat gebruikers de 
objectiviteit van de dienstverlening in vraag zouden 
stellen. Omdat overheidsambtenaren de overheid 
vertegenwoordigen en om een volledig gelijke 
behandeling te garanderen, eisen bepaalde ondervraagden 
absolute neutraliteit.

Men verwijst hierbij naar wetten en reglementen waarin 
expliciet wordt vermeld in welke omstandigheden de 
actieve uiting van een overtuiging en meer bepaald 
uiterlijke tekenen eventueel toegestaan kunnen worden.

Andere ondervraagden zijn van mening dat de 
referentieteksten geen concrete aanwijzingen bevatten, 
maar alleen algemene beschouwingen over de 
onpartijdigheid van ambtenaren, de niet-discriminerende 
behandeling van gebruikers en de noodzaak om het 
vertrouwen van het publiek in de dienstverlening niet 
te schaden. Men verwijst hierbij naar het Koninklijk 
Besluit van 22 december 200015 “houdende het statuut 
van rijkspersoneel”. Omdat de tekst geen duidelijke 
richtlijnen bevat, ligt de weg open voor uiteenlopende en 
soms tegenstrijdige interpretaties.

In sommige federale overheidsdiensten vloeit het verbod 
van uiterlijke tekenen van geloof voort uit de verplichting 
om een reglementair uniform te dragen. Een dergelijk 
uniform staat symbool voor het gezag dat de staat 
uitstraalt. Afwijken van de regel is in dit geval uitgesloten.

15 Het Koninklijk Besluit van 22 december 2000 vervangt het Koninklijk 
Besluit van 2 oktober 1937 “houdende het statuut van rijkspersoneel”.  
Art. 8 § 1 bepaalt dat “rijksambtenaren de gebruikers van hun dienst 
welwillend en zonder enige discriminatie dienen te behandelen”. In § 2 
staat: “Buiten de uitoefening van hun ambt vermijden de rijksambtenaren 
elke handelswijze die het vertrouwen van het publiek in hun dienst kan 
aantasten”.
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b) Aanvaarding: men mag voor zijn overtuiging 
uitkomen wanneer:

1. dit geen afbreuk doet aan het pluralisme en de 
grondwettelijke waarden waarop onze rechtsstaat steunt;

2. dit niet gepaard gaat met bekeringsijver;

3. collega’s en gebruikers er geen probleem mee hebben.

Dit standpunt berust op het fundamentele principe 
dat iedere ambtenaar vrij is en het recht heeft om zijn 
overtuiging te tonen. Dit principe mag evenwel niet 
leiden tot onderscheid bij de behandeling van gebruikers 
van hun diensten: “Iedereen moet op dezelfde manier 
worden behandeld en niemand heeft het recht om zijn 
godsdienst in te roepen om bepaalde taken te weigeren”.

c) Gedeeltelijke aanvaarding: dit standpunt 
pleit voor terughoudendheid wanneer de ambtenaar 
een functie uitoefent waarbij hij of zij in contact komt 
met het publiek, of wanneer hij of zij een “gevoelige” 
(inspectie financiën, bijvoorbeeld) functie uitoefent: “Alles 
wat men kan gebruiken om de objectiviteit van bepaalde 
functies in vraag te stellen, moet worden vermeden.” 

De reacties lopen uiteen wanneer het gaat om andere 
uitingen dan uiterlijke tekenen: 

- bij gedragingen en gewoontes wordt vaak verwezen 
naar bekeringsijver en de weigering om door vrouwen 
te worden gecontroleerd. Volgens de ondervraagden kan 
dit soort gedrag niet alleen de interne organisatie in het 
gedrang brengen, maar ook het principe van de gelijkheid 
tussen mannen en vrouwen in vraag stellen;

- wat specifieke verzoeken om religieuze redenen betreft, 
hebben de gesprekspartners volgende voorbeelden 
aangehaald waar ze geval per geval mee omgaan:

• aanvragen van vakantiedagen om religieuze redenen: 
behandeld in functie van de werklast op de dienst waarvan de 
ambtenaar deel uitmaakt;

• verzoeken om maaltijden aan te passen: aanvaard; in het 
algemeen worden heel gevarieerde menu’s aangeboden;

• verzoek van “gekazerneerde” ambtenaren om tijdstippen 
waarop kan worden gegeten tijdens de ramadanmaand aan 
te passen: verzoek wordt ingewilligd;

• aanvragen om gebedsmomenten in te lassen: wordt 
geweigerd tijdens de werkuren;

• aanvragen om bepaalde taken anders te verdelen: sommige 
ondervraagden gaan na in hoever de organisatie binnen 
de dienst dit toelaat; andere ondervraagden weigeren om 
dit te doen, omdat “iedereen op dezelfde manier moet 
worden behandeld en dat niemand religieuze overtuigingen 
kan inroepen om bepaalde taken niet uit te voeren. Alleen 
wanneer er medische redenen bestaan, gaan we op dergelijke 
verzoeken in”.

> Overtuiging van gebruikers

In alle aangehaalde gevallen primeert het principe van de 
gelijke behandeling van gebruikers.

Wat gebruikers betreft is men niet van plan om 
beperkingen of verplichtingen in te voeren voor uiterlijke 
tekenen van overtuigingen zoals het kruis, het keppeltje, 
de hoofddoek... De ondervraagden hebben de neiging om 
in de mate van het mogelijke in te gaan op verzoeken van 
gebruikers.

Wel maakt men melding van problemen, vooral in 
de omgang tussen mannen en vrouwen, wanneer 
bijvoorbeeld een man weigert om door een vrouw te 
worden geholpen. In dat geval probeert men intern een 
oplossing te vinden, voor zover er mannelijk personeel 
beschikbaar is en de organisatie op de dienst dit toelaat.

3. Wenselijkheid van een wet- 
of regelgevend initiatief

In het algemeen staan verantwoordelijken van 
overheidsdiensten weigerachtig tegenover een nieuw 
wet- of regelgevend initiatief over actieve uitingen van 
religieuze overtuigingen.

De ondervraagde overheidsdiensten nemen dit 
standpunt in, omdat zij van oordeel zijn dat de bestaande 
regelgeving volstaat of omdat ze de voorkeur geven aan 
het zoeken naar minnelijke oplossingen tussen collega’s 
onderling, of eventueel tussen collega’s en oversten. 
Sommigen vrezen dat een strikte reglementering de 
bedrijfscultuur zou kunnen ondermijnen. Anderen leggen 
de nadruk op verdraagzaamheid en het respecteren van 
de diversiteit en geven de voorkeur aan niet-bindende 
oplossingen, zoals charters of gedragscodes voor 
ambtenaren. 
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B. Overheidsdiensten
van de gemeenschappen 
en de gewesten

Geïnterviewde instanties

• Vlaamse Gemeenschap
• Vlaamse Gemeenschapscommissie
• VDAB - Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling 

en Beroepsopleiding
• De Lijn
• Ministerie van de Franse Gemeenschap Wallonië-

Brussel
• Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
• Ministerie van het Waals Gewest
• Franse gemeenschapscommissie van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest
• BGDA - Brusselse gewestelijke dienst voor 

arbeidsbemiddeling 
• Bruxelles-Formation
• Net Brussel
• FOREM (Waalse tegenhanger van de VDAB)
• TEC (Charleroi) (Transport en commun en 

Wallonie)

1. “Samen leven”

Men maakt weinig melding van samenlevingsproblemen 
tussen ambtenaren onderling en tussen ambtenaren en 
hun oversten. Net als bij de federale overheid stellen we 
vast dat er weinig allochtonen op deze overheidsdiensten 
werken.

✒      

       

      

     

       

     

    

✒    

     

      

       

  

Waar men veel laaggeschoolde allochtone werknemers 
in dienst heeft, signaleren de ondervraagden de 
volgende problemen: slechte kennis van een van 
de landstalen, gebruik van eigen taal met collega’s, 
verzoek om vakantieperiodes uit te breiden omdat 
men naar het land van afkomst reist, impact van de 
politieke situatie in bepaalde regio’s met samenlevings- 
en samenwerkingsproblemen tussen verschillende 
allochtone ambtenaren tot gevolg, verhouding tussen 
mannen en vrouwen, moeilijkheden die sommige 
ambtenaren hebben met het aanvaarden van vrouwen in 
machtsposities.

Men maakt ook melding van bepaalde problemen met 
religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen. Die 
komen hierna aan bod.

De gesprekspartners halen ook aan dat ze initiatieven 
nemen om het samenleven te vergemakkelijken en de 
problemen waarmee ze worden geconfronteerd aan te 
pakken:

- aanbieden van opleidingen over conflictbeheersing, 

- interculturele sensibilisatiecampagnes voor werknemers 
die contacten met het publiek onderhouden, 

- oprichten van specifieke commissies of cellen voor 
gelijke kansen of diversiteit, 

16 Ordonnanties van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot verruiming 
van de nationaliteitsvoorwaarden voor de toegang tot betrekkingen in 
het gewestelijk openbaar ambt:

- Ordonnantie van 11 juli 2002 tot verruiming van de nationaliteits-
voorwaarden voor de toegang tot betrekkingen in het gewestelijk 
openbaar ambt. 

- Ordonnantie van 11 maart 2004 tot verruiming van de nationaliteits-
voorwaarden voor de toegang tot betrekkingen in het gemeentelijk 
openbaar ambt en de intercommunales.

- Ordonnantie van 1 april 2004 tot verruiming van de nationaliteits-
voorwaarden voor de toegang tot betrekkingen bij de diensten van het 
Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, 
alsook bij de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de 
plaatselijke verenigingen die zij oprichten en de koepelvereniging 

hiervan.
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- opzetten van een begeleidingssysteem om nieuwe 
ambtenaren wegwijs te maken in hun job en om hun 
integratie binnen de dienst te bevorderen (met zeer 
positieve resultaten voor allochtonen).

Een diensthoofd stelde zich na het nemen van 
initiatieven “die de diversiteit zouden moeten 
bevorderen en rekening moeten houden met bepaalde 
eigenheden (aparte maaltijden, niet-gemengde lokalen, 
gebedsruimte…)” de vraag of dit wel strookt met de 
integratiegedachte die gettovorming wil tegengaan.

2. Concrete gevallen van en standpunten
 over actieve uiting van religieuze
 of levensbeschouwelijke overtuigingen

> Uiterlijke tekenen

Sommige overheidsdiensten nemen in deze kwestie geen 
duidelijk standpunt in: zolang er zich geen problemen 
voordoen, vinden ze het niet nodig om speciale 
maatregelen te treffen.

Anderen hebben uiteenlopende standpunten en 
ervaringen, die we net zoals op het federale niveau 
in dezelfde categorieën kunnen indelen, maar die op 
basis van andere referenties of overwegingen worden 
gerechtvaardigd:

a) Algemeen verbod: sommige regionale 
overheidsdiensten of organisaties baseren hun standpunt 
op decreten, deontologische codes, gedragscodes of 
arbeidsreglementen. Deze documenten vormen de 
basis voor het neutraliteits- en onpartijdigheidsprincipe 
voor ambtenaren en lichten de noodzaak toe om 
het vertrouwen van het publiek in de dienstverlening 
niet te schaden en om het gevoel van objectiviteit 
bij de gebruiker in stand te houden. Vandaar de 
gewoonte om alle tekenen van politieke, religieuze of 
levensbeschouwelijke overtuigingen of partijdigheid 
te verbieden, met uitzondering van tekenen die 
met een vakbond verband houden. En wanneer het 
arbeidsreglement een uniform of specifieke werkkledij 
voorschrijft, wordt hierop geen enkele uitzondering 
getolereerd.

b) Gedeeltelijk verbod: andere diensten of 
organisaties weigeren uiterlijke tekenen wanneer 
ambtenaren rechtstreeks in contact staan met het 
publiek of een onthaalfunctie hebben.

c) Aanvaarding: een enkele overheidsdienst 
baseert zijn standpunt op “een bedrijfscultuur die 
openstaat voor diversiteit” en verwijst nergens naar 
het neutraliteitsprincipe. Binnen deze dienst heerst het 
basisprincipe dat iedereen het recht heeft om – openlijk 
– voor zijn of haar religieuze of levensbeschouwelijke 
overtuiging uit te komen, zelfs wanneer het personeel 
rechtstreeks contact heeft met het publiek. Men trekt 
wel de grens bij extremisme en bekeringsijver en 
men hanteert als voorwaarden dat het gedrag niet 
tot problemen mag leiden met collega’s of gebruikers 
en dat de personen in kwestie al hun contractuele 
verplichtingen moeten nakomen (taken, uurrooster, 
organisatie…).

> Verzoeken

Verzoeken die verband houden met de overtuiging, 
worden geval per geval behandeld:

• aanvragen voor een uitzonderlijke vakantiedag om 
religieuze redenen worden aanvaard, als de werking van 
de betrokken dienst hierdoor niet in het gedrang komt of 
als de collega’s onderling een oplossing kunnen vinden. 
Sommige overheidsdiensten beschouwen religieuze en andere 
feestdagen als officiële vakantiedagen of geven de dag voor 
Pasen en voor 1 mei vrij;

• verzoeken tot aanpassing van de menu’s worden aanvaard 
omdat meestal al erg afwisselende menu’s worden 
aangeboden. Men houdt evenwel geen rekening met rituele 
voorschriften (slachten, bereiding, hallal-voedsel, kosjer);

• aanvragen om gebedsmomenten tijdens de werkuren in 
te lassen worden geweigerd. Niet alleen omdat dit indruist 
tegen de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, maar ook 
omdat dit kan leiden tot problemen bij het gebruik van 
gemeenschappelijke lokalen: een regionale overheidsdienst 
heeft het gebruik van de refter als gebedsplaats moeten 
verbieden.
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> Standpunt ten opzichte van gebruikers

Er gelden geen beperkingen of verplichtingen voor 
gebruikers. Wel maken regionale opleidingscentra melding 
van volgende regels: het naleven van – onder meer – de 
kledingvoorschriften (omwille van veiligheid en hygiëne) 
en het uurrooster en de verplichting om alle lessen te 
volgen.

Naargelang van het soort uiting hanteert men andere 
regels:

- uiterlijke tekenen: geen beperkingen voor gebruikers of 
klanten. Sommige opleidings- en arbeidsbemiddelingscen
tra raden werkzoekenden aan om geen kledij te dragen 
die hun kansen op tewerkstelling in het gedrang zou 
kunnen brengen;

- specifieke gedragingen en gewoontes: de ondervraagden 
maakten melding van de volgende situaties: 

• wanneer een vrouw/man weigert om door een vrouw/man 
te worden geholpen: men zoekt intern een oplossing voor 
zover er mannelijk/vrouwelijk personeel beschikbaar is en de 
organisatie niet in het gedrang komt; 

• een vrouw biedt zich samen met haar man of een mannelijk 
familielid aan, die in haar naam spreekt en weigert dat de 
ambtenaar zich rechtstreeks tot de vrouw richt: in dit geval 
moet soms een derde persoon bijspringen.

3.Wenselijkheid van een wet- 
of regelgevend initiatief

Net als op het federale niveau wijzen de ondervraagden 
– om dezelfde redenen – een dergelijk initiatief af. 
Sommige ondervraagden zeggen wel dat duidelijke 
richtlijnen van hogerhand voor meer zekerheid kunnen 
zorgen:

- op het vlak van onthaal (vraag naar tips en opheldering);

- op het vlak van wat kan en wat niet.

C. Lokale overheidsdiensten

Geïnterviewde overheidsdiensten

• Stad Mechelen
• Stad Antwerpen
• Stad Genk
• Stad Gent
• Gemeente Molenbeek
• Stad Aarlen
• Stad Charleroi 
• Stad Brussel en OCMW van Brussel
• Stad Luik en OCMW van Luik 
• Vereniging van Vlaamse steden en gemeenten 

(met inbegrip van afdeling OCMW)
• Vereniging van Waalse steden en gemeenten - 

afdeling OCMW 
• Vereniging van Waalse steden en gemeenten - 

afdeling Steden en Gemeenten
• Vereniging van Steden en Gemeenten van het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest
   

1. “Samen leven”

Net als op de voorgaande niveaus melden de 
ondervraagden weinig samenlevingsproblemen op 
gemeentelijk niveau, enkele incidenten van “ordinaire” 
racistische uitlatingen niet te na gesproken. Het gaat 
hier om opmerkingen aan het adres van allochtonen. 
Dergelijke incidenten worden intern aangepakt, waarbij 
men dit soort gedrag probeert de kop in te drukken.

In sommige steden vinden we – om demografische 
of historische redenen – relatief veel allochtonen in 
overheidsdiensten terug. Bepaalde steden gaan prat op 
een stevige traditie op dit vlak en hanteren een sterk 
integratiebeleid.

Enkele ondervraagden stellen evenwel vast dat 
nieuwkomers vaak laaggeschoolde jobs uitoefenen, 
hoewel ze over de nodige diploma’s beschikken om 
hogere functies te bekleden.

Spanningen of samenlevingsproblemen zijn niet alleen het 
gevolg van dagelijkse beslommeringen, maar kunnen ook 
een ongewild gevolg zijn van het integratiebeleid van de 
gemeentelijke overheid. Zo heeft een gemeentebestuur 
dat beroepsopleidingen voor laaggeschoolden aanbood, 
vastgesteld dat allochtonen de opleiding meestal met 
succes afronden. Het hoge slaagpercentage werd 
toegeschreven aan hun grote motivatie. Intern kwam er 
echter veel kritiek op deze resultaten. Om spanningen 
tussen de verschillende groepen te vermijden, werd het 
systeem bijgesteld, waardoor er evenveel allochtone als 
autochtone kandidaten voor de opleiding in aanmerking 
kwamen…
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> Aspecten van het “samen leven” die een 
bijzondere aanpak vergen:

§ een gebrekkige of slechte kennis van één van de 
landstalen17: met het oog op integratie baart dit de 
ondervraagden de meeste zorgen;

§ de omgang tussen mannen en vrouwen: sommige 
ondervraagden stellen vast dat dit meestal vlot verloopt, 
andere zeggen dat de problemen afnemen zodra het 
opleidingsniveau stijgt.

> Rekening houden met diversiteit

Enkele initiatieven zijn erop gericht om het samenleven 
vlotter te laten verlopen en rekening te houden met 
typische gebruiken van bepaalde migrantengroepen:

- organisatie van de rituele slachting naar aanleiding van 
het islamitische offerfeest,

- formalisering van de relaties tussen de 
vertegenwoordigers van de gemeenschappen en van 
de erkende godsdiensten op het grondgebied van de 
gemeente,

- oprichting van platformen waar een dialoog tussen de 
verschillende godsdiensten op gang kan worden gebracht 
om gemeenschappelijke belangen in kaart te brengen en 
wederzijds begrip te bevorderen,

- uitstippelen van een beleid om de contacten tussen de 
verschillende gemeenschappen te bevorderen,

- aanbieden van lessen Nederlands of Frans,

- bevorderen van interculturele (buiten)schoolse 
activiteiten…

17 Vooral in Vlaanderen een punt.

2. Concrete uitingen van religieuze 
of levensbeschouwelijke overtuigingen

Naast de problematiek van uiterlijke tekenen wordt 
ook melding gemaakt van specifieke verzoeken die met 
de overtuiging verband houden. Dergelijke verzoeken 
worden geval per geval bekeken. Enkele voorbeelden:

• aanvragen om menu’s aan te passen: een van de 
ondervraagden wijst erop dat dit tot problemen kan leiden 
tijdens het jaarlijkse etentje van de betrokken dienst. Een 
andere ondervraagde meldt dat men hiermee rekening houdt 
wanneer genoeg ambtenaren daarom vragen;

• aanvragen om gebedsmomenten in te lassen: een 
ondervraagde geeft aan dat tijdens de werkuren geen 
gebedsmomenten kunnen ingelast worden. Wat de vraag 
om een gebedslokaal betreft, zegt een ondervraagde dat 
dit in overweging kan worden genomen wanneer dit de 
werkorganisatie niet in het gedrang brengt en niemand er 
hinder van ondervindt.

> Evolutie en verklaring van de fenomenen

Sommige ondervraagden merken geen evolutie, andere 
hebben het over een stijging van religieus geïnspireerde 
verzoeken. Maar niemand ziet in deze complexe kwestie 
een groot probleem: andere moeilijkheden verdienen 
voorrang, zoals moeilijkheden die verband houden 
met integratie en de alarmerende sociaal-economische 
situatie waarin een marginale groep van de bevolking 
verkeert.

Andere ondervraagden stellen sedert enkele jaren een 
groeiend identiteitsbewustzijn en een toenemende 
radicalisering vast. Ze merken een “algemeen 
teruggrijpen” naar religieuze tekenen, een fenomeen dat 
zich bij alle godsdiensten voordoet. Volgens hen is deze 
evolutie te wijten aan:

§ “het steeds grotere aantal moskeeën die 
problematische boodschappen verspreiden”;

§ “het overnemen van een traditioneler 
gedragspatroon”;

§ “een identiteitscrisis bij jongeren die hopen dat 
godsdienst en cultuur antwoorden kunnen aanreiken”;

§ “de rol van de openbare media bij het berichten over 
internationale gebeurtenissen”;

§ “de sterke discriminatie in België” waardoor 
sommigen teruggrijpen naar hun roots en almaar 
radicalere standpunten innemen;

§ “de druk van buitenaf die zijn invloed heeft op wat er 
in scholen gebeurt”.
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Sommige actoren zijn van oordeel dat het gaat “om een 
minderheid”, maar houden de evolutie wel in het oog.

3. Standpunten over het actief uiten 
van religieuze of levensbeschouwelijke 
overtuigingen

Ook op het gemeentelijke niveau merken we drie 
verschillende standpunten ten aanzien van uiterlijke 
tekenen. Wel motiveren de ondervraagden hun standpunt 
op andere manieren:

a) Algemeen verbod. Sommige ondervraagden 
verwijzen naar beslissingen van het gemeentebestuur, 
van de raad van bestuur van het OCMW en zelfs naar 
ongeschreven regels om uiterlijke tekenen van religieuze 
of levensbeschouwelijke overtuigingen te verbieden. 
Als motivering voor dit standpunt halen ze aan dat alle 
ambtenaren in contact kunnen komen met het publiek.

Andere redenen die worden aangehaald: scheiding 
van kerk en staat, gelijke behandeling van mannen 
en vrouwen, onderscheid tussen privé-sfeer en het 
openbare domein of de neutraliteit van de gemeente.

b) Gedeeltelijk verbod. Sommige ondervraagden 
beperken het verbod tot functies waarbij men 
contact heeft met het publiek (sociale assistenten 
van het OCMW, loketbedienden…) of waarvoor een 
uniformplicht geldt.

c) Aanvaarding. Sommige ondervraagden 
rechtvaardigen de aanvaarding door te verwijzen naar 
het principe van de individuele vrijheid, andere verwijzen 
naar het neutraliteitsprincipe, op basis waarvan iedereen 
het recht zou moeten krijgen om zich te uiten, zolang 
alle gebruikers op eenzelfde manier worden behandeld. 
Enige uitzonderingen: naleven van de uniformplicht; geen 
extremistische ideeën; anderen in hun (geloofs)keuze 
respecteren; alle contractuele verplichtingen nakomen 
(taken, uurrooster, organisatie…). In dit verband zegt 
een ondervraagde dat hij nog nooit problemen heeft 
gehad met hoofddoeken (die hij ziet als een cultureel 
fenomeen, een traditie of een modeverschijnsel) of met 
het fenomeen van de ramadan op de werkvloer.

> Standpunt ten aanzien van gebruikers

Sommige ondervraagden maken een onderscheid 
tussen de aanpak “als werkgever” en de aanpak “als 
dienstverlener aan gebruikers”.

Gemeentebesturen vervullen een bijzondere rol in de 
stad (veiligheid, sociale cohesie, samenleving in wijken…). 
De vragen met betrekking tot het uiten van religieuze of 
levensbeschouwelijke overtuigingen spelen ook hier.

Uiterlijke tekenen: voor gebruikers gelden geen 
beperkingen wat de toegang tot openbare gebouwen en 
ruimten betreft. Sommige besturen verbieden wel dat 
men op straat of bij het verlijden van officiële akten, zoals 
in het geval van een huwelijk, het gezicht verbergt.

Verzoeken: sommige verzoeken worden aanvaard, 
andere geweigerd: aanpassing van maaltijden op school 
of in rusthuizen, zwembad op bepaalde tijdstippen alleen 
toegankelijk voor vrouwen. Sommige gemeenten werken 
samen met de betrokken gemeenschappen een regeling 
uit voor het ritueel slachten van schapen, maar niet altijd 
met goed gevolg want soms vinden er toch nog illegale 
slachtingen plaats.

✒       

      

     

        

       

      

    

       

       

       

      

        

       

        

         

       

 

4. Wenselijkheid van een wet- 
of regelgevend initiatief

Net als hun federale of gewestelijke/gemeenschappelijke 
collega’s wijzen de ondervraagden om dezelfde redenen 
een dergelijk initiatief af.



28

D.  Overheidsvakbonden

Geïnterviewde overheidsvakbonden

• CENEGER (Nationale confederatie der griffiers)
• ABVV - ACOD (federaal niveau) - Algemeen 

Belgisch Vakverbond / Algemene Centrale der 
Openbare Diensten 

• ACLVB - VSOA (federaal niveau) - Algemene 
Centrale der Liberale vakbonden van België / Vrij 
syndicaat van het openbaar ambt 

• Vakbond van magistraten

1. “Samen leven”

In het algemeen melden overheidsvakbonden weinig 
samenlevingsproblemen tussen werknemers onderling of 
tussen werknemers en directie.

De meeste ondervraagden benadrukken dat ze weinig 
of geen zicht hebben op het soort problemen en de 
omvang ervan omdat eventuele problemen bij de 
bron worden aangepakt. Toch melden ze problemen 
tussen personen van verschillende afkomst (onbegrip, 
vooroordelen, spanningen…). 

Hoewel de bevraging niet specifiek over de islam gaat, 
verwijzen veel ondervraagden ernaar en dan vooral naar 
de hoofddoek.

Genomen/gewenste maatregelen om het “samen leven” 
te bevorderen:

§ opzetten van sensibilisatie- en opleidingsprogramma’s 
voor leden;

§ aandacht voor het bevorderen van de tewerkstelling 
van allochtone werknemers bij overheidsdiensten 
(neutrale jury, neutrale wervingsexamens, geen 
subjectieve discriminatie).

2. Concrete uitingen van religieuze 
of levensbeschouwelijke overtuigingen

De ondervraagden melden weinig of geen concrete 
gevallen, behalve feiten met leerlingen in scholen. Toch 
stelt men zich vragen over hoofddoeken en het in acht 
nemen van veiligheids- en hygiënenormen (openbare 
ziekenhuizen) en over de aanpak van verzoeken voor 
verlofdagen.

> Evolutie en verklaring van de fenomenen

Sommige ondervraagden wijten de toenemende uiting 
van religieuze overtuigingen onder meer aan algemene 
maatschappelijke evoluties en aan nieuwe, multiculturele 
generaties die zich nu op de arbeidsmarkt begeven.

Men vraagt zich af welke risico’s deze evolutie inhoudt 
voor wat betreft discriminatie op de arbeidsmarkt.

Bepaalde ondervraagden wijzen erop dat werkzoekenden 
bereid moeten zijn om zich aan te passen en hun 
religieuze overtuiging naar de achtergrond moeten 
schuiven.

Wat justitie betreft vinden de ondervraagden geen 
graten in magistraten met een islamovertuiging omdat 
eventuele kandidaten hetzelfde parcours moeten afleggen 
en aan dezelfde voorwaarden moeten voldoen als om 
het even welke andere sollicitant. Het profiel van de 
magistraat wordt immers bepaald door dit parcours en 
deze voorwaarden waarvoor duidelijke regels gelden die 
als filter fungeren. Er zijn trouwens al magistraten van 
Maghrebijnse afkomst actief in arbeidsrechtbanken die 
werden benoemd door de vakbonden en dit alles zonder 
de minste problemen.
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3. Standpunten over het actief uiten
 van religieuze of levensbeschouwelijke
 overtuigingen

De meeste organisaties die we hebben ontmoet, melden 
dat er momenteel intern over deze kwestie wordt 
overlegd. Uitgangspunten voor dit overleg zijn: de 
neutraliteit van het overheidsapparaat, gelijke behandeling 
van alle burgers, de onpartijdigheid van ambtenaren, 
gelijkheid van mannen en vrouwen, scheiding van kerk en 
staat.

Een organisatie wijst op de juridische onduidelijkheid en 
vindt het nodig om “duidelijk aan te geven wat wel en 
wat niet aanvaardbaar is, om uitwassen en excessen te 
vermijden”. Bovendien benadrukt ze dat het ontbreken 
van een duidelijke omschrijving van het begrip neutraliteit 
en van schriftelijke regels een interpretatie in de hand 
werkt waarbij het begrip neutraliteit synoniem staat voor 
een neutrale aanpak en niet voor een verbod op het 
actief uiten van religieuze overtuigingen. Het ontbreken 
van duidelijke regels heeft ertoe geleid dat deze 
organisatie de stelling verdedigt dat haar leden het recht 
hebben om hun religieuze overtuiging te uiten.

Een andere vakbondsorganisatie zou elk verbod a priori 
weigeren, behalve wanneer de veiligheid in het gedrang 
zou komen en de neutraliteit van de dienstverlening niet 
gewaarborgd zou zijn. Meer in het bijzonder denkt men 
hierbij aan functies waarbij contact is met het publiek.

Op het vlak van justitie en rechtspraak benadrukken 
de ondervraagden dat ze nooit met problemen zijn 
geconfronteerd en dat ze er ook nooit overleg over 
hebben gepleegd. Maar hun standpunt is duidelijk: zij 
zijn geen voorstander van actieve uiting van religieuze 
overtuigingen. Omwille van de neutraliteit “heeft men 
de kruisbeelden uit de rechtszalen laten verwijderen, 
wordt er bij de eedaflegging van magistraten niet meer 
naar God verwezen en zorgt de magistratentoga voor de 
nodige afstand om onpartijdig recht te kunnen spreken”.

4. Wenselijkheid van een wet- 
of regelgevend initiatief

Uit de bevraging kunnen we verschillende strekkingen 
afleiden:

1) de meerderheid staat weigerachtig tegenover elke wet 
of elk regelgevend initiatief m.b.t. de actieve uiting van 
religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen. Men 
vreest dat een dergelijk initiatief een tegengesteld effect 
zou kunnen hebben;

2) voor een minderheid moet men waar nodig kunnen 
terugvallen op regels die alle uiterlijke tekenen van een 
overtuiging verbieden;

3) nog anderen, tenslotte, vinden het nodig dat er 
duidelijke regels komen waarin wordt vastgelegd wat 
aanvaardbaar is en wat onbespreekbaar is. Deze regels 
zouden moeten toegevoegd worden aan een ethische 
code voor ambtenaren.
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A. Werkgevers

Geïnterviewde instanties

• Federatie Horeca Vlaanderen
• ABSU (Algemene Belgische Schoonmaak- en 

Ontsmettingsunie)
• VKW - Verbond van Kristelijke Werkgevers en 

Kaderleden
• UNIZO - Unie van Zelfstandige Ondernemers
• VEV-VOKA - Vlaams Economisch Verbond en de 

Kamers van Koophandel
• Federatie Horeca Wallonië
• Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO)
• Union des Classes Moyennes (UCM)
• Union Wallonne des Entreprises (UWE)

1. “Samen leven”

Functionarissen van sectorale federaties zeggen dat 
de (weinige) problemen in bedrijven eerder te maken 
hebben met culturele verschillen en met de houding 
van sommige werknemers uit migrantenmiddens en niet 
zozeer met hun religieuze overtuiging.

In de privé-sector worden werkrelaties meestal 
in collectieve arbeidsovereenkomsten en 
arbeidsreglementen vastgelegd. Die bepalen hoe men 
zich moet opstellen, kleden of gedragen tegenover 
collega’s en klanten.

Een gerelateerd probleem is dat binnen een bepaald 
bedrijf allochtone werknemers als het ware een clan 
gaan vormen waaruit de andere werknemers zich 
buitengesloten voelen.

Naargelang van het soort bedrijf worden 
samenlevingsproblemen op verschillende manieren 
aangepakt: bemiddeling, interne of externe adviseurs, 
interne overlegorganen in bedrijven. Maar de meeste 
ondervraagden pleiten er vooral voor dat “mensen hun 
gezond verstand gebruiken, want ze weten heel goed wat 
kan en wat niet kan”.

Bij het aanpakken van eventuele moeilijkheden leggen 
de ondervraagden de nadruk op de vrijheid en het 
verantwoordelijkheidsgevoel van de bedrijfsleiders die 
de mogelijkheid moeten hebben om hun bedrijf als een 
“goede huisvader” te leiden. “Samen leven” is immers 
niet onder één noemer samen te vatten. Bovendien komt 
voor de bedrijfsleiders de productiviteit en rendabiliteit 
altijd op de eerste plaats, als alle wettelijke bepalingen op 
het gebied van veiligheid en hygiëne en eventuele andere 
regels die van kracht zijn, maar worden gerespecteerd.

Bepaalde ondervraagden benadrukken dat het niet 
de taak is van bedrijfsleiders en van bedrijven om een 
sociale rol te vervullen en bij voorkeur allochtonen in 
dienst te nemen. Jobs worden ingevuld op basis van 
vereiste kwalificaties en competenties. Bovendien heeft 
het bedrijf een imago hoog te houden. Dit neemt niet 
weg dat men erkent dat allochtone sollicitanten soms 
worden gediscrimineerd.

Bepaalde ondervraagden beklemtonen dat kwalificaties 
en competenties de belangrijkste criteria zijn voor het 
werven van personeel. Anderen merken een duidelijk 
onderscheid tussen grote bedrijven en KMO’s. Volgens 
hen kunnen grote bedrijven “het risico tot een minimum 
beperken, gelet op het grote aantal werknemers; bij 
KMO’s ligt dit moeilijker”: het contact verloopt directer, 
de interactie laat meer sporen na, het is moeilijker 
om met verschillen tussen personen om te gaan 
en in het algemeen is men minder geneigd om het 
personeelsbeleid te wijzigen.

Toch heeft het bedrijfsleven initiatieven genomen die 
het strikt zakelijke overstijgen: in heel het land hebben 
sectororganisaties en federaties charters onderschreven 
waarin ze beloven elke vorm van discriminatie aan te 
pakken. Anderen hebben een diversiteitsplan uitgewerkt. 
En nog anderen hebben een sociaal pact afgesloten 
waarin ze onder meer beloven discriminatie te 
bestrijden.

De ondervraagden willen dat de overheid een opleidings- 
en begeleidingsbeleid voor migrantenjongeren uitstippelt 
om ze klaar te stomen voor het bedrijfsleven: ze moeten 
over voldoende taalkennis beschikken en volgens vaste 
normen kunnen werken. Dit om te vermijden dat 
men immigratiequota moet hanteren voor allochtone 
werkkrachten. Bovendien zien de ondervraagden wel heil 
in sensibilisatiecampagnes, om elkaars cultuur beter te 
leren kennen.

Deel 2: Privé-sector /Bedrijfsleven
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Opvallend is dat men in het noorden en het zuiden van 
het land een andere beleidsvisie heeft op diversiteit en 
het bestrijden van discriminatie op de arbeidsmarkt. 
Vlaanderen streeft met zijn diversiteitplannen 
een evenwichtige vertegenwoordiging van alle 
bevolkingsgroepen in bedrijven na. Wallonië voert 
sensibilisatiecampagnes ter bestrijding van discriminatie, 
zodat iedereen – ongeacht zijn of haar afkomst, 
(zogenaamd) ras of nationaliteit dezelfde kansen op de 
arbeidsmarkt krijgt.

2. Standpunten over het actief uiten 
van religieuze of levensbeschouwelijke
overtuigingen

> Tekenen

Over uiterlijke tekenen lopen de meningen uiteen:

1.  Verbod:

§ om principiële redenen. Het uiten van een religieuze 
overtuiging behoort tot de privé-sfeer; in het kader 
van de uitoefening van een arbeidsovereenkomst kan 
hiermee geen rekening worden gehouden;

§ omdat men de cohesie tussen collega’s niet in het 
gedrang wil brengen;

§ omdat men zijn imago niet wil schaden. Klanten 
zouden zich aan sommige tekenen kunnen storen. Een 
ondervraagde zegt dat veel afhangt van de ligging van 
het bedrijf. Een zaakvoerder van een KMO of een winkel 
in een wijk met heel wat migranten zal een hoofddoek 
makkelijker aanvaarden. Alles hangt af van de klanten.

2.  Veel ondervraagden zijn voorstander van richtlijnen 
zodat men het uiten kan beperken. Men vreest immers 
dat conform de wet van 25 februari 200318 een 
eventueel verbod als een vorm van discriminatie wordt 
geïnterpreteerd. Sommigen verwijzen ook naar de 
gelijkheid van vrouwen en mannen; zij beschouwen de 
hoofddoek als een teken van onderdrukking.

> Gedragingen en gewoontes

Wat specifieke gedragingen en gewoontes betreft, haalt 
men volgende voorbeelden aan: een man weigert een 
vrouw om religieuze redenen een hand te geven; een 
vrouw wil om dezelfde redenen niet samen met een 
man in een gesloten ruimte zitten. In het algemeen 
beschouwen de ondervraagden dergelijk gedrag als 
onverenigbaar met een correcte uitvoering van de 
arbeidsovereenkomst. Een ondervraagde zegt echter: 
“Voor zover het de relaties tussen collega’s of de interne 
organisatie niet hindert, is het aanvaardbaar”.

Een federatie heeft in het kader van deze bevraging haar 
leden over eventuele problemen ondervraagd. Gelet op 
het geringe aantal antwoorden, besluit de voorzitter dat 
er niet echt een probleem bestaat.

In het algemeen nemen de werkgeversorganisaties 
waarmee wij hebben gesproken geen standpunt in 
over het uiten van overtuigingen. Zij vertrouwen op de 
ervaring van de bedrijfsleiders op het terrein. Maar ze 
wijzen er wel op dat er sowieso bepaalde regels van 
kracht zijn:

§ De arbeidsovereenkomst moet volledig worden 
nageleefd: niets mag de uitvoering in de weg staan. 
De werknemers moeten de opgelegde doelstellingen 
realiseren en de taken uitvoeren.

§ Veiligheid en hygiëne: dit zijn dwingende vereisten 
voor de productie. Alle werknemers moeten de 
opgelegde regels strikt naleven. Dit kan gaan om 
kledingvoorschriften, verbod van hoofddoeken of andere 
hoofddeksels enz.

18  De wet van 25 februari 2003 verbiedt elke vorm van discriminatie 
tussen particulieren om uiteenlopende redenen zoals religieuze of 
levensbeschouwelijke overtuigingen. Het niet-naleven van deze wet, 
die een grote impact heeft op het recht op arbeid (vooral bij de 
indienstneming), kan leiden tot civiele en strafrechtelijke straffen. Op 
6 oktober 2004 heeft het Arbitragehof elke vorm van discriminatie 
– ongeacht de reden – strafbaar gesteld.
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§ Samenhang op diensten en in teams: federaties wijzen 
er in dit verband op dat er problemen kunnen ontstaan 
wanneer er spanningen heersen tussen werknemers 
van verschillende origine. Volgens de ondervraagden 
worden de problemen groter, naarmate de werknemers 
zich minder en minder aan de opgelegde norm houden. 
Daarom nemen werkgevers bij voorkeur mensen in 
dienst “waarvan ze vermoeden dat ze zich aan de regels 
zullen houden”. 

§ Imago van het bedrijf en omgang met de klanten: dit 
is van levensbelang voor bedrijven – “de klant is koning”. 
Aan het voorkomen en het gedrag van werknemers 
die het bedrijf vertegenwoordigen, wordt dan ook veel 
aandacht besteed.

3. Wenselijkheid van een wet- 
of regelgevend initiatief

Federaties willen de vrijheid van bedrijfsleiders vrijwaren 
bij het afsluiten van overeenkomsten en het uitstippelen 
van een bedrijfsbeleid. Daarom wijzen ze uniforme regels 
of wetten af. Elk bedrijf is immers anders en heeft een 
eigen bedrijfscultuur. Daarom moet men binnen het 
bedrijf oplossingen vinden voor eventuele concrete 
problemen die zich voordoen.

De ondervraagden benadrukken dat een wet die 
verbiedt om de actieve uiting van religieuze of 
levensbeschouwelijke overtuigingen in de werksfeer te 
beperken, mogelijk tot meer discriminatie kan leiden bij 
het in dienst nemen van allochtone werknemers omdat 
men vreest dat ze dit recht zouden kunnen opeisen.

B. Vakbonden

Geïnterviewde vakbonden

• ACV Asiel en Immigratie
• ACV Metaal
• ACV Voeding en Diensten
• ACV Bouw en Industrie
• ACLVB (Voeding en diensten, Bedienden, Bouw en 

industrie, Metaal)
• BTB - UBOT (ABVV Transport - FGTB Transport)
• ABVV - FGTB (federaal niveau)
• ACLVB – CGSLB (federaal niveau)
• FGTB - Interrégionale wallonne - Commission 

immigration  
• BBTK – SETCA (Bond der Bedienden, Technici en 

Kaders van België van ABVV-FGTB) (sectorniveau)
• ABVV – FGTB Algemene Centrale (sectorniveau)
• ABVV – FGTB Voeding-Horeca-Diensten 

(sectorniveau)

1. “Samen leven”

Vakbondsafgevaardigden melden weinig problemen 
van culturele of religieuze aard. Ze benadrukken dat 
eventuele problemen vaak niet aan het vakbondsniveau 
worden voorgelegd, maar meestal binnen het bedrijf 
worden opgelost.

Op het gebied van diversiteit melden de 
ondervraagden regionale verschillen. In Vlaanderen 
voert men een uitgewerkt diversiteitbeleid. De Franse 
Gemeenschap schuift de toepassing van de Collectieve 
Arbeidsovereenkomst nr. 38 betreffende de werving en 
de selectie van werknemers naar voren die stelt dat men 
geen onderscheid tussen personen mag maken.

✒      
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Sommige vakbonden zijn van oordeel dat de bedrijven 
geen proactief beleid van “samen leven” hebben 
of voeren: het is meestal het interprofessionele 
vakbondsniveau dat in overleg met de plaatselijke 
afgevaardigden acties onderneemt ter bestrijding 
van discriminatie. Andere vakbonden halen bepaalde 
maatregelen (vegetarische maaltijden) aan als 
voorbeelden van een diversiteitbeleid.

2. Concrete uitingen van religieuze 
of levensbeschouwelijke overtuigingen 

§ Sommige ondervraagden verwijzen bij religieuze 
tekenen naar regels over hygiëne (voedingsindustrie), 
veiligheid (verpakking, bandwerk…) of naar contacten 
die werknemers met het publiek onderhouden. Deze 
omstandigheden vereisen strikte regels: de werkkledij 
moet beantwoorden aan de normen inzake veiligheid 
en hygiëne of aan de normen die het bedrijf oplegt 
(representatief, omgang met klanten).

Enkele ondervraagden maken een onderscheid tussen 
objectieve en subjectieve criteria op basis waarvan 
uiterlijke tekenen op het werk al dan niet worden 
aanvaard. Objectieve criteria, zoals veiligheid en 
hygiëne, worden makkelijker aanvaard. Dat ligt anders 
bij subjectieve criteria, zoals een eventuele reactie van 
klanten, die zouden kunnen afhaken wanneer het bedrijf 
mensen in dienst heeft die openlijk voor hun religieuze 
overtuiging uitkomen.

§ Wat gedragingen en gewoontes betreft, haalt men 
het volgende aan: weigering van een onthaalbediende 
om de hand te drukken, weigering van een vrouw om 
een bureau te delen met een man. Volgens sommige 
ondervraagden leidt dit soort gedrag tot onbehagen: 
enerzijds lijkt het logisch wanneer men rekening houdt 
met de religieuze overtuiging, anderzijds worden bij de 
uitoefening van een arbeidsovereenkomst op die manier 
bepaalde gedragscodes en regels die in onze maatschappij 
gelden in vraag gesteld.

§ Met verzoeken om religieuze redenen moet men 
volgens de vakbonden rekening houden voor zover de 
organisatie van het werk niet in het gedrang komt (hangt 
onder meer af van het aantal werknemers waarop het 
verzoek van toepassing is) en de samenhang binnen 
teams niet bedreigd wordt.

De ondervraagden wijzen ook op de gelijke behandeling 
van werknemers. Wanneer men pauzes inlast voor 
gebedsmomenten, moet men ook pauzes voor de andere 
werknemers inlassen. Anders voelen die zich benadeeld.

> Evolutie en verklaring van de fenomenen

Volgens de ondervraagden neemt het aantal uitingen van 
religieuze overtuigingen toe. Dit zou een gevolg zijn van 
de gebeurtenissen op “11 september” en de spanningen 
tussen gemeenschappen die hieruit zijn voortgevloeid. 
Anderen bekijken deze toename in het licht van de 
geschiedenis van de immigratie die nu in een fase is 
gekomen van een definitieve vestiging van migranten. 
Het integratieproces heeft geleid tot een groeiende 
bevestiging van culturele en religieuze eigenheden en gaat 
gepaard met een roep om erkenning van deze culturele 
en religieuze identiteit.

3. Standpunten over het actief uiten
van religieuze of levensbeschouwelijke
 overtuigingen

> Vaststellingen

Een ondervraagde zegt dat werkgevers de voorkeur 
geven aan kandidaten waarvan ze vermoeden dat ze in 
de rij zullen lopen bij de uitoefening van hun taken en dat 
ze dezelfde normen en waarden delen. Daarom staan ze 
weigerachtig tegenover de indienstneming van personeel 
met een achtergrond van “moslim immigrant” (sic) 
omdat ze vrezen dat ze hen meer verlof zullen moeten 
gunnen, zowel betaald verlof als verlof voor religieuze 
feesten.

Een andere ondervraagde vreest dat uurroosters zullen 
moeten worden aangepast aan religieuze – islam – 
kalenders, wat problemen kan opleveren omdat het kan 
leiden tot spanningen tussen collega’s. Maar momenteel 
is er geen reden om “de zaken te dramatiseren, tenzij het 
aantal verzoeken zou toenemen”.

Men verwijst ook naar discriminatie bij de aanwerving: 
actieve uitingen van religieuze overtuigingen kunnen 
de strijd tegen uitsluiting bemoeilijken, ongeacht 
principeverklaringen en de bestaande wetgeving.
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> Standpunten

Een vast, algemeen standpunt ontbreekt, maar de 
verschillende organisaties leggen eigen accenten:

§ een organisatie voert het debat binnen een officieel 
ideologisch referentiekader: gelijkheid van mannen en 
vrouwen; tolerantie en individuele vrijheid, voor zover 
de vrijheid van anderen niet in het gedrang komt; het 
religieuze extremisme mag niet versterkt worden; 
scheiding van kerk en staat. Ze besteedt vooral aandacht 
aan discriminatie en racisme. En hoewel dit tot de privé-
sfeer behoort, vindt een ondervraagde geen graten in het 
uiten van religieuze overtuigingen, voor zover hiermee 
de eigen veiligheid en de veiligheid van anderen niet in 
het gedrang komt. Wanneer zich problemen voordoen, 
worden die met de hulp van de vakbondsafgevaardigden 
in het bedrijf in kwestie opgelost.

§ een tweede organisatie heeft na overleg nationale 
richtlijnen uitgewerkt. Ze hanteren volgende criteria: 
respect voor de vrijheid, tolerantie, gelijkheid van 
mannen en vrouwen, eis tot het uiten van religieuze 
overtuigingen mag niet leiden tot meer discriminatie 
op het vlak van tewerkstelling, sociale verhoudingen 
binnen bedrijven mogen niet worden bemoeilijkt door 
religieuze kwesties, het recht op het uiten van religieuze 
overtuigingen mag niet gaan primeren op de wet of 
op humanistische waarden, alle werknemers hebben 
evenveel recht op een geschikte job, het toekennen 
van voordelen als gevolg van een bepaalde overtuiging 
mag niet leiden tot een ongelijke behandeling van 
werknemers. Zij zijn van oordeel dat intolerantie, 
bekeringsijver of niet-naleving van wettelijke bepalingen 
om religieuze redenen ontoelaatbaar zijn.

Voor deze organisatie horen religieuze overtuigingen 
thuis in de privé-sfeer en moeten ze vrij kunnen 
worden geuit. Maar zoals bij andere uitingen moet de 
openbare orde gewaarborgd zijn en mag het “vreedzame 
evenwicht” in de maatschappij niet worden verstoord.

De organisatie is ook van oordeel dat men moet 
voorbereid zijn omdat “het debat dat zich nu op 
scholen toespitst, onvermijdelijk naar de werksfeer zal 
verschuiven”. De organisatie vreest dat er almaar vaker 
op het vlak van veiligheid, kleding en werkorganisatie 
zal moeten worden “bemiddeld” en dat dit steeds 
moeizamer zal verlopen.

§ een derde organisatie heeft nog geen richtlijnen 
uitgevaardigd. Zij is voorstander van een pragmatische 
aanpak. Ze benadrukt dat de centrales hierover 
autonoom kunnen beslissen, maar vindt het raadzaam om 
bepaalde principes vast te leggen die als leidraad moeten 
dienen voor eventuele problemen. Op die manier 
gaat men “gettovorming bij tewerkstelling” tegen en 
stimuleert men integratie.

Naast waarden zoals tolerantie, gelijkheid en 
mensenrechten, hecht ze veel belang aan dialoog en 
compromissen. Maar sommige ondervraagden binnen 
deze organisatie zeggen: “Wanneer pragmatisme, dialoog 
en overleg tot niets leiden, moet men overwegen om 
meer formele beslissingen te nemen”.

4.  Wenselijkheid van een wet- 
of regelgevend initiatief

Alle vakbonden zijn gekant tegen wetten of regels die “de 
situatie doen verstrakken”.



35

A. Ziekenhuissector

Geïnterviewde ziekenhuizen

• AZ VUB (Brussel) - Academisch Ziekenhuis van de 
Vrije Universiteit Brussel

• AZ Sint Lucas Gent - Academische Ziekenhuis 
Sint Lucas Gent

• UZ Leuven - Universitair Ziekenhuis Leuven
• Groep Gasthuiszusters (Antwerpen)
• Algemeen ziekenhuis Middelheim (Antwerpen)
• UZ Antwerpen - Universitair Ziekenhuis 

Antwerpen
• Ziekenhuis Oost-Limburg Genk
• Universitair Verplegingscentrum Brugmann 

(Brussel)
• Kliniek Saint-Etienne (Brussel)
• Ziekenhuis Froissard-Leopoldpark (Brussel)
• Hôpital civil de Charleroi
• Cliniques Notre Dame et Reine Fabiola (Charleroi)
• Clinique de Mont-Godinne (Namur)
• Hôpital de la Citadelle (Liège)
• Sint-Pieters Ziekenhuis (Brussel)

1.  “Samen leven”

Op het vlak van samenleving worden weinig problemen 
gesignaleerd: allochtone werknemers zijn volgens de 
ondervraagden in het algemeen goed geïntegreerd in de 
diensten van het ziekenhuis.

> Vermelde gevallen

§ Hiërarchische verhoudingen: in het algemeen 
hebben de relaties tussen personen met diverse 
achtergronden geen invloed op de hiërarchische 
verhoudingen. We stellen wel vast dat allochtone 
werknemers oververtegenwoordigd zijn in lagere 
functies. In dit verband geeft een gesprekspartner 
aan dat hier verandering in komt dankzij een 
doorgedreven diversiteitbeleid: men wil meer allochtone 
verpleegkundigen met een A1-diploma aantrekken.

Deel 3: Gezondheids- en welzijnssector

Inleiding

De ziekenhuissector is een geval apart, omdat er zoveel interactie plaatsvindt op cultureel, 
emotioneel en spiritueel vlak: leven, dood, lijden, geboorte, het lichamelijke… In ziekenhuizen is 
dit de dagelijkse realiteit. Het religieuze of levensbeschouwelijke neemt hier dan ook een grotere 
plaats in dan in andere sectoren.

De ondervraagden die wij hebben ontmoet, zijn rechtstreeks betrokken bij de leiding van 
ziekenhuizen, wat erg concrete informatie heeft opgeleverd.

De term “welzijnssector” verwijst naar non-profitorganisaties zoals ziekenfondsen, Kind en Gezin, 
de federatie van rustoorden en de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij.

Omwille van de intieme interactie en de – feitelijke of principiële – voorrang die ze geven aan 
het relationele en het menselijke, hebben ziekenhuizen en welzijnsorganisaties vaak een open 
geest en zijn ze bereid om rekening te houden met en om in te spelen op de specificiteit van hun 
publiek. Het is dan ook niet vreemd dat in deze sectoren de eerste interculturele bemiddelaars of 
vertalers in dienst werden genomen.
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§ Taalgebruik: kennis van het Nederlands en/of 
het Frans is een voorwaarde. Ziekenhuizen vragen en 
eisen zelfs dat werknemers onderling één van beide 
talen spreken. Eén van de bevraagden geeft aan dat het 
ziekenhuis klachten heeft gekregen omdat werknemers 
Turks met elkaar praatten. Het ziekenhuis stelt duidelijk 
dat dit niet kan op de werkvloer en biedt nu speciale 
taalcursussen aan.

§ Interne organisatie: sommige bevraagden 
melden spanningen in verband met vakantieregelingen. 
Allochtone werknemers willen soms tot vijf weken 
vakantie nemen om naar hun land van oorsprong te 
kunnen gaan, terwijl verzorgend personeel normaal maar 
twee opeenvolgende weken vakantie krijgt.

> Voorbeelden van initiatieven 
om het samenleven te verbeteren

§ oprichten van werkgroepen rond personen van 
allochtone origine;

§ uitwerken van diversiteitsplannen;

§ inzetten van interculturele bemiddelaars;

§ organiseren van opleidingen over het omgaan met 
culturele gebruiken (rituele wassing van overledenen);

§ organiseren van “praatmomenten” om stress als 
gevolg van interculturele conflicten tegen te gaan;

§ rekening houden met religieuze feesten bij het 
plannen van vakantie.

Enkele bevraagden verwijzen naar specifieke voorvallen 
met patiënten: (oudere) patiënten willen soms niet door 
een bepaalde verpleger of verpleegster worden geholpen. 
Hier houdt men in de mate van het mogelijke rekening 
mee. Een andere bevraagde meldt dat vrouwen vaak niet 
door een man willen verzorgd worden.  Dit geldt voor 
vrouwen van verschillende strekkingen of overtuigingen 
en lijkt dus meer een kwestie van schroom dan van 
religie te zijn.

> Voorbeelden van maatregelen om de relaties 
met patiënten te verbeteren

§ Bij allochtone patiënten besteedt men veel aandacht 
aan communicatie; zo mogelijk worden ze in hun eigen 
taal te woord gestaan om verwarring uit te sluiten. 
Een ziekenhuis heeft speciaal Turkse en Maghrebijnse 
vroedvrouwen in dienst genomen om allochtone 
vrouwen tijdens de bevalling bij te staan.

§ Sommige ziekenhuizen nemen bewust meer 
allochtone medewerkers in dienst, onder meer voor 
onthaalfuncties, omdat ze ervan overtuigd zijn dat hun 
personeelsbestand een afspiegeling moet zijn van de 
maatschappij.

§ Andere ziekenhuizen hebben een vertaalsysteem 
voor patiënten ontwikkeld en hebben hiervoor 
interculturele bemiddelaars in dienst.

§ We stellen ook vast dat ziekenhuizen lijsten 
bijhouden waarop wordt vermeld welke talen hun 
personeelsleden beheersen, zodat men ze eventueel 
kan inschakelen wanneer zich taalproblemen voordoen. 
Ziekenhuizen doen soms ook een beroep op externe 
vertaaldiensten van verenigingen.

✒   

       

   

       

      

        

      

      

          

      



§ Veel eerstehulpdiensten beschikken ten slotte over 
lijsten met basistermen in verschillende talen om de 
communicatie te vergemakkelijken.



37

2. Concrete gevallen 
van en standpunten over het actief uiten
van religieuze of levensbeschouwelijke
overtuigingen

Concrete gevallen

§ Zorgverstrekking en interne organisatie: 
de verhouding tussen personen met diverse 
achtergronden hebben in het algemeen geen invloed 
op de interne organisatie van de instelling. De functie-
inhoud en de verwachtingen zijn vooraf duidelijk 
vastgelegd en iedereen moet zich hieraan houden. 
Drie bevraagden melden echter problemen met het 
uitvoeren van euthanasie. Na een weigering heeft 
één van de ziekenhuizen per afdeling een procedure 
uitgewerkt waarbij men rekening houdt met de religieuze 
overtuiging van personeelsleden. Een tweede ziekenhuis 
beschouwde de weigering van joodse en christelijke 
artsen als nefast voor de solidariteit binnen het team. Een 
derde ziekenhuis benadrukt dat wie zich engageert in een 
ziekenhuis dat euthanasie uitvoert, hiervan op de hoogte 
is; die persoon moet zich dan ook professioneel opstellen 
en zijn overtuiging naar de achtergrond schuiven.

§ Verhoudingen tussen mannen en vrouwen: 
in de medische sector werken traditioneel veel meer 
vrouwen dan mannen. In sommige ziekenhuizen 
bestaat het verplegend personeel uit 15% mannen en 
85% vrouwen. Eén ziekenhuis maakt melding van een 
verpleegster die om religieuze redenen weigerde om 
mannenkamers binnen te gaan. Het ziekenhuis heeft 
getracht hiervoor een oplossing te zoeken gezocht 
waarbij wordt vermeden precedenten te scheppen en 
waarbij de gelijke behandeling van alle personeelsleden 
wordt gehandhaafd.

Evolutie

Sommige ondervraagden zijn van oordeel dat religieus 
geïnspireerde uitingen of verzoeken niet toenemen, 
maar dat men gewoon meer aandacht besteedt aan 
deze fenomenen, waardoor men de indruk krijgt dat 
er zich meer problemen voordoen. Anderen stellen de 
voorbije 5 à 6 jaar een duidelijke toename vast, vooral 
dan van personeelsleden met een islamachtergrond die 
hun religiositeit op een militante manier uiten. Volgens 
diezelfde ondervraagden zijn de uiterlijke tekenen ook 
opvallender geworden.

Standpunten

Personeel

In de meeste ondervraagde ziekenhuizen zijn uiterlijke 
tekenen verboden. Sommige ziekenhuizen nemen 
hierover een duidelijk standpunt in en hebben specifieke 
bepalingen in hun arbeidsreglement opgenomen. De 
Vereniging van Belgische Ziekenhuizen neemt geen 
standpunt in over het uiten van religieuze overtuigingen. 
Ze laat die beslissing over aan de ziekenhuizen.

We kunnen de standpunten over het uiten van religieuze 
overtuigingen in vier categorieën indelen:

a) Geen standpunt. Eén van de ondervraagden 
verklaart dat zijn ziekenhuis geen standpunt heeft 
omdat “de vraag zich – gelet op de weinig multiculturele 
omgeving – nog nooit heeft gesteld”. Als er zich 
problemen voordoen, zou de bevraagde zich zo open 
mogelijk opstellen en voorrang geven aan diversiteit, voor 
zover dit het respect voor de patiënten en het ziekenhuis 
niet in het gedrang zou brengen. Voorts is deze 
ondervraagde van oordeel dat het om discrete uitingen 
moet gaan en zou men bij andere ziekenhuizen nagaan 
wat hun ervaringen en goede praktijken – bijvoorbeeld 
met betrekking tot hygiëne – zijn.

b) Expliciet verbod. Sommige ziekenhuizen 
hanteren een expliciet verbod op uiterlijke tekenen 
van religieuze overtuigingen. Dit staat uitdrukkelijk in 
hun arbeidsreglement vermeld of het directiecomité 
heeft hierover een duidelijk standpunt ingenomen. 
Wanneer het gaat om een uitdrukkelijke regel in het 
arbeidsreglement is er overlegd met de vakbonden en 
zijn alle personeelsleden van deze regel op de hoogte. 
Het standpunt lijkt vooral ingegeven door de neutraliteit 
waarvan de instelling blijk wil geven. Wanneer een 
ziekenhuis het dragen van religieuze tekenen verbiedt, 
wordt dit verbod strikt toegepast. Men duldt geen enkele 
uitzondering: niet voor personeelsleden, maar ook niet 
voor stagiairs.

Een voorbeeld van een verbodsbepaling in een 
arbeidsreglement: “Het ziekenhuis heeft respect voor 
de religieuze en levensbeschouwelijke overtuiging van al 
zijn personeelsleden en medewerkers. Als pluralistische 
instelling wil het ziekenhuis nochtans neutraliteit uitstralen 
op confessioneel, levensbeschouwelijk en ideologisch vlak. 
Daarom legt het ziekenhuis aan alle personeelsleden en 
medewerkers op dat zij hun werk verrichten zonder duidelijk 
zichtbare religieuze of levensbeschouwelijke tekens en 
symbolen. Deze tekens en symbolen kunnen immers afbreuk 
doen aan de confessionele neutraliteit van het ziekenhuis en 
de neutrale houding die onze patiënten in de behandeling en 
zorgverlening verwachten.”
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Dit standpunt was voordien een ongeschreven regel, 
maar toen twee stagiaires weigerden om hun hoofddoek 
tijdens de werkuren af te nemen, wilde het ziekenhuis 
een stevigere basis. Na advies ingewonnen te hebben bij 
het Centrum en na overleg met de vakbonden, is deze 
bepaling opgenomen in het arbeidsreglement. 

c) Impliciet verbod. Van de acht ziekenhuizen 
die hun personeel een verbod op religieuze tekenen 
opleggen, hebben er vijf geen specifieke bepaling in 
hun arbeidsreglement of andere documenten. Voor 
een ondervraagde is het uniform op zich een symbool. 
De meeste ziekenhuizen halen kledingvoorschriften 
ter vrijwaring van veiligheid en hygiëne in het 
arbeidsreglement aan. Maar het verbod op religieuze 
tekenen geldt soms ook voor administratief personeel. 
Men verwijst hiervoor naar de opdracht van het 
ziekenhuis om voor iedereen zonder onderscheid 
respect op te brengen, of naar neutraliteit in Franstalige 
ziekenhuizen.

Zulk een impliciet verbod werd meestal niet ingevoerd 
naar aanleiding van een concreet voorval, maar eerder 
preventief. De regel wordt vrij soepel toegepast: men 
houdt rekening met de zichtbaarheid van het symbool 
(daarom is “een chador onaanvaardbaar, maar zou een 
keppeltje wel kunnen”) en met de omstandigheden (een 
stagiair die maar twee maanden in een ziekenhuis in een 
administratieve functie actief was, mocht een keppeltje 
dragen).

De ondervraagden vinden een duidelijk standpunt 
belangrijk, want twijfel leidt tot conflicten. Dialoog is 
belangrijk: men moet de betrokkene duidelijk maken 
waarom men het verbod oplegt. Indien het standpunt 
wordt herzien, doet men dit met een procedure tot 
wijziging van het arbeidsreglement (ondernemingsraad). 
Elke werknemer krijgt een exemplaar van het 
arbeidsreglement en zo wordt het standpunt intern 
kenbaar gemaakt. Geen enkel ziekenhuis maakt zijn 
standpunt aan de buitenwereld kenbaar.

Het argument “veiligheid en hygiëne” leidt tot 
tegenstrijdige standpunten: sommigen aanvaarden een 
hoofddoek precies om hygiënische redenen (wanneer die 
elke dag wordt gewassen), anderen niet.

d) Aanvaarding. Vijf (meestal Franstalige) 
ziekenhuizen laten religieuze tekenen onder bepaalde 
voorwaarden toe: het mag niet gaan om militante 
geloofsbeleving en het moet discreet gebeuren, zowel 
ten opzichte van de collega’s als van de patiënten. 
De geloofsbeleving moet ook stroken met de 
werkomstandigheden. Sommige ziekenhuizen zeggen 
dat ze geen problemen met religieuze tekenen hebben 
en wijzen op het belang van dialoog. Eén ziekenhuis 

heeft een discreet systeem uitgedokterd dat aan alle 
arbeidsvoorwaarden beantwoordt en waarbij men toch 
een hoofddoek kan dragen in de vorm van een wit 
vierkant doekje dat achter de oren wordt geknoopt. Het 
gaat hier niet om een formeel standpunt, maar om een 
traditie of richtlijn die ook in de verplegingsschool wordt 
toegepast.

Patiënten

Patiënten mogen hun geloof in alle vrijheid uiten. Een 
probleem dat vaak opduikt, is de vraag om door een 
persoon van hetzelfde geslacht te worden verzorgd. 
Met deze verzoeken probeert men zo soepel mogelijk 
rekening te houden, maar soms kan of wil men er niet op 
ingaan.

> Gedragingen en gewoontes

Personeel

a) Zorgverstrekking en genderkwesties. Buiten 
één verpleegster die weigerde om mannelijke patiënten 
te verzorgen, zijn ziekenhuizen nog niet met dit probleem 
geconfronteerd.

De ondervraagden weigeren om organisatorische 
redenen in te gaan op verzoeken van religieuze aard, 
zoals de weigering om personen van het andere 
geslacht te behandelen. Ze doen dit uit principe, omdat 
verpleegkundigen zowel mannen als vrouwen moeten 
verzorgen, maar ook om praktische redenen, omdat er 
tijdens de nachtdienst minder personeel beschikbaar is.

b) Zorgverstrekking en religieuze 
voorschriften. Sommige medische praktijken 
– euthanasie, abortus – kunnen om religieuze redenen op 
weerstand van bepaalde leden van het medisch personeel 
stuiten. De standpunten lopen in dit geval uiteen:

§ ofwel weigert het ziekenhuis om hiermee rekening te 
houden,

§ ofwel past het ziekenhuis zijn werkorganisatie aan 
door het betrokken personeelslid op een andere afdeling 
in te zetten.

In de praktijk komen dergelijke weigeringen – die 
overigens uit verschillende religieuze hoeken komen 
– zelden voor.
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Patiënten

a) Weigering om door een man te worden 
verzorgd. Voor zover er personeel beschikbaar 
is, zijn ziekenhuizen bereid om hiermee rekening te 
houden. Volgens sommige ondervraagden is dit verzoek 
niet typisch voor één bepaalde cultuur of godsdienst 
(Amerikaanse protestantse vrouwen dreigden met 
gerechtelijke vervolging wanneer ze zich voor een 
onderzoek in het bijzijn van een mannelijke arts zouden 
moeten uitkleden).

Men schuift verschillende oplossingen voor dit probleem 
naar voren: een ziekenhuis heeft Maghrebijnse en Turkse 
vroedvrouwen in dienst genomen, anderen zoeken 
binnen een ploeg oplossingen wanneer een overleden 
moslimgelovige ritueel moet worden gewassen (wat 
volgens de gebruiken door een persoon van hetzelfde 
geslacht moet gebeuren, behalve bij niet-geslachtsrijpe 
kinderen), nog anderen zorgen ervoor dat oudere 
moslimmannen niet door vrouwen worden verzorgd, of 
men probeert via dialoog een oplossing te bereiken.

Vaak gaat het echter niet om een religieuze kwestie, mar 
om overdreven preutsheid, die niets te maken heeft met 
de religieuze overtuiging of de culturele achtergrond van 
de patiënt.

b) Bloedtransfusie. Twee ziekenhuizen melden dat 
getuigen van Jehova weigerden om een bloedtransfusie 
op hun kind te laten uitvoeren. In één geval is men naar 
de procureur des Konings gestapt om de ouders uit 
het ouderlijke gezag te laten ontzetten, zodat men de 
minderjarige toch de noodzakelijke bloedtransfusie kon 
geven.

> Vragen van patiënten

a) Maaltijden. Alle ziekenhuizen houden rekening 
met religieuze voedselvoorschriften: er is meestal een 
keuzemenu met onder meer vegetarische maaltijden. Eén 
ziekenhuis meldt dat het hallal en koosjere maaltijden kan 
aanbieden.

b) Afscheidsceremonie / Mortuarium. 
Meestal is er een gemeenschappelijke ruimte waar 
alle overtuigingen aangepaste ceremonies kunnen 
organiseren.

Men gaat soepel om met bezoekuren zodat elke 
geloofsgemeenschap naar eigen goeddunken en in alle 
privacy rituele wassingen kan uitvoeren. In sommige 
ziekenhuizen krijgt het personeel van de mortuaria en 
van de afdeling palliatieve zorgen een speciale opleiding 
over afscheidsrituelen. Een ondervraagde in Vlaanderen 
stelt vast dat er minder problemen zijn, nu de familie 
onmiddellijk over het lichaam van de overledene kan 
beschikken. (N.v.d.r.: in Vlaanderen is bij decreet beslist 
dat een kist niet meer nodig is. Overledenen mogen in 
een lijkkleed worden gewikkeld, op voorwaarde dat dit 
de natuurlijke ontbinding van het lichaam niet belemmert. 
Zie decreet van 1 juli 2002, artikel 11).

c) Vertegenwoordigers van erediensten. In 
alle ziekenhuizen kan men terecht voor begeleiding 
door vertegenwoordigers van alle erediensten die in 
België zijn erkend. Sommige ondervraagden zeggen dat 
allochtone patiënten vaak via hun moskee zelf deze 
begeleiding organiseren. Een ziekenhuis nodigt elk jaar de 
vertegenwoordigers van de verschillende erediensten uit, 
maar dit loopt niet van een leien dakje.

d) Bezoek. Bepaalde ziekenhuizen melden dat het 
in sommige culturen een religieuze plicht is om zieken 
te bezoeken. Dit kan soms leiden tot problemen met 
andere patiënten (verstoring van de rust). Door een 
dialoog aan te gaan, kunnen veel van deze problemen 
echter worden opgelost: men kan de families 
bijvoorbeeld vragen om het aantal bezoekers en 
bezoeken te beperken of bezoeken volgens afspraak te 
plannen.

e) Varia. Sommige ziekenhuizen besteden speciale 
aandacht aan religieuze feesten (joods Pasen, het 
suikerfeest…) en bieden feestelijke maaltijden aan, maken 
posters en multiculturele kalenders of versturen kaartjes 
(ook aan het personeel) om het einde van de ramadan te 
vieren.

3. Wenselijkheid van een wet 
of een regelgevend initiatief

De meeste ziekenhuizen zijn gekant tegen een wetgevend 
initiatief over religieuze tekenen. Anderen nuanceren hun 
antwoord en verwijzen naar de euthanasieproblematiek: 
zolang het zonder wetten of regels kan, is dit oké, maar 
op een bepaald ogenblik kan het toch te moeilijk of te 
onduidelijk worden. Dan kunnen regels een uitkomst 
bieden.
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Een ziekenhuis dat in zijn arbeidsreglement een expliciet 
verbod op uiterlijke tekenen van religieuze overtuigingen 
heeft opgenomen (n.v.d.r.: zie punt B1.1), is voorstander 
van een wet als die in de lijn van het eigen verbod ligt. 
Intussen hoopt men dat de eigen regel volstaat om de 
problemen het hoofd te bieden.

Twee ziekenhuizen zeggen dat ze een “vorm van 
reglementering» willen voor het uiten van religieuze 
overtuigingen. Ze vragen geen algemene wet, maar 
specifieke bepalingen die ze in hun arbeidsreglement 
kunnen opnemen.

> Argumenten tegen een wetgevend initiatief

§ een wet zou het tegenovergestelde effect kunnen 
hebben: druk leidt onvermijdelijk tot een reactie. Je moet 
geen problemen creëren, als er geen zijn! Een wet kan de 
dialoog met het personeel bemoeilijken;

§ een wet maakt de zaken er niet altijd duidelijker op 
en lost ook niet alle problemen op;

§ alle noodzakelijke wetten bestaan: wet ter bestrijding 
van discriminatie, wetgeving omtrent uniform en 
volksgezondheid…

§ een wet laat het ziekenhuis weinig appreciatieruimte.

B. Welzijnssector

Geïnterviewde instanties

• Kind en Gezin
• ONE - Office de la naissance et de l’enfance
• Gezinsbond
• KAV - Kristelijke Arbeiders Vrouwenbeweging
• VOB - Vlaams overleg bewonersbelangen
• Vlaamse Huisvestingsmaatschappij
• Fédérations des maisons de repos et de soins
• Landsbond van de neutrale ziekenfondsen
• Landsbond Liberale Mutualiteiten
• Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten
• Christelijke Mutualiteit

1. “Samen leven”

Weinig ondervraagden melden problemen tussen 
personen met een diverse achtergrond. Dit wordt voor 
een stuk verklaard door het relatief beperkt aantal 
allochtonen in dienst, hoewel de welzijnssector in het 
algemeen wel een open houding aanneemt ten aanzien 
van de plurale samenleving. Als verklaring daarvoor halen 
ze aan dat het soms moeilijk is allochtonen te vinden 
die over de vereiste diploma’s beschikken, of die ook 
Nederlands spreken (voor organisaties in Brussel). 

Sommige organisaties hebben specifieke 
diversiteitprojecten. In die specifieke functies zijn er 
wel veel allochtonen actief. Enkele voorbeelden van 
maatregelen die genomen werden om het samenleven 
te bevorderen: positieve actieplannen, doordachte 
aanwervingsprocedures, taalcursussen en algemene 
aandacht voor diversiteit.

Twee geïnterviewde organisaties geven aan dat hun 
werking gestoeld is op verdraagzaamheid, openheid en 
respect voor diversiteit. Tijdens sollicitatiegesprekken 
gaan ze na of de kandidaten ook achter deze waarden 
staan.

Bepaalde organisaties passen de samenstelling van hun 
teams aan hun doelpubliek aan om de contacten te 
vergemakkelijken. Naargelang van de omstandigheden 
geven ze de voorkeur aan vrouwelijk personeel omdat 
“sommige mannen anders hun vrouw zouden verbieden 
om aan de aangeboden activiteiten deel te nemen of om 
van de dienstverlening gebruik te maken”.

Eén van de ondervraagden zegt dat rusthuizen vaak 
personeel van Afrikaanse origine in dienst nemen omdat 
die “meer respect tonen voor ouderen”.

Sommige geïnterviewden wijzen erop dat 
diversiteitsplannen en acties ten voordele van 
allochtonen soms ook tegengestelde effecten kan 
hebben. Zo worden bepaalde rustoorden of spreekuren 
uitsluitend door één bepaalde gemeenschap bezocht. 
Eén van de organisaties die we hebben gesproken had 
daarom een promotiecampagne georganiseerd, waarin ze 
erop wees dat haar diensten voor iedereen toegankelijk 
waren, echter zonder het verhoopte resultaat.

De ervaringen van organisaties die rond kinderopvang 
werken zijn dan weer anders: hoewel deze organisaties 
een breed doelpubliek bereiken, merken zij toch 
dat vallen gezinnen uit de kwetsbaarste categorieën 
– kansarmen en allochtonen – vaak uit de boot vallen.
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Sommige organisaties houden een lijst bij van de talen 
die hun personeelsleden beheersen zodat men van die 
kennis gebruik kan maken om de communicatie met 
klanten vlotter te laten verlopen. Eén organisatie heeft 
een team interculturele medewerkers in dienst om op 
het vlak van taal, waarden en cultuur een brug te slaan 
tussen het doelpubliek en de professionelen. Diezelfde 
organisatie heeft speciaal voor nieuwkomers een aantal 
brochures in het Turks of het Arabisch en werkt ook met 
pictogrammen.

2. Concrete uitingen van religieuze of 
levensbeschouwelijke overtuigingen 

Wat uiterlijke tekenen betreft, vermelden we één geval 
waarin een Marokkaanse vader de tussenkomst van 
een interculturele bemiddelaar weigerde omdat die een 
hoofddoek droeg, terwijl zijn vrouw en dochters dat niet 
deden. Hij vreesde dat deze persoon de “emancipatie” 
van zijn gezin in het gedrang zou brengen.

Sommige werknemers voelen zich ook op hun ongemak 
bij collega’s die een hoofddoek dragen. Bepaalde 
geïnterviewden, die in het algemeen een zeer open 
houding aannemen ten aanzien van diversiteit, stellen zich 
wel de vraag of uiterlijke tekenen zouden kunnen voor 
de bediende aan het onthaal omdat dergelijke functie het 
uithangbord van de organisatie is.

Men meldt geen problemen met specifieke vragen om 
religieuze redenen (ramadan/feestdagen). Hiervoor 
probeert men binnen de dienst oplossingen te vinden.

3. Standpunten over het actief uiten
van religieuze of levensbeschouwelijke
overtuigingen

a) Geen standpunt. Meer dan de helft van de 
ondervraagde organisaties neemt hierover geen 
standpunt in:

- omdat het gaat om een koepelorganisatie die het 
bepalen van dergelijke standpunten aan haar leden 
overlaat;

- omdat het niet nodig is om hierover een standpunt in 
te nemen, want het is geen issue. Er zijn geen uitingen 
van overtuigingen vast te stellen, of men beschouwt het 
niet als een probleem, en men wil ook geen problemen 
creëren;

- omdat de organisatie hierover geen officieel standpunt 
heeft.

b) Verbod. Eén van de organisaties verbiedt het uiten 
van religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen 
en roept hiervoor de neutraliteit van openbare 
dienstverlening in. Enkele organisaties verbieden uiterlijke 
tekenen alleen voor personeel dat in contact komt 
met het publiek. Indien nodig verdelen ze het werk op 
een andere manier en krijgt de persoon in kwestie een 
back-office job. (N.v.d.r.: Het gaat om een christelijke 
organisatie die ook “christelijke” tekenen verbiedt).

c) Aanvaarding. Een organisatie die diversiteit 
(als waarde) hoog in het vaandel draagt, laat uiterlijke 
tekenen toe. Zij doet dit uit respect voor diversiteit en 
geeft hieraan voorrang boven neutraliteit.

Gebruikers

Sommige organisaties worden geconfronteerd met 
moslimvrouwen die niet door mannelijke dienstverleners 
willen worden geholpen. Voor deze kwestie bestaat 
geen eenduidige oplossing. Men moet immers 
bepaalde principes tegen elkaar afwegen: men mag niet 
discrimineren en moet toch zijn doelpubliek bereiken. De 
organisaties merken dat ze een deel van hun doelpubliek 
verliezen, wanneer ze geen rekening houden met zulke 
verzoeken. De organisaties moeten dezelfde afweging 
maken als er bijvoorbeeld vrouwen met een boerka naar 
een spreekuur komen. Men merkt dat dit een gevoel van 
ongehagen of soms schrik (bij kinderen) kan veroorzaken. 
Toch kan men niet zomaar vragen de boerka af te nemen, 
omdat de geïnterviewden het belangrijk vinden dat deze 
vrouwen uit hun huizen komen en zo in contact met de 
buitenwereld kunnen komen.

4.  Wenselijkheid van een wet 
of een regelgevend initiatief

Weinig organisaties spreken zich over deze kwestie uit. 
De meesten zien vooral de nadelen van een algemene 
wet. Er werd opgemerkt dat het enige wat een algemene 
wetgeving zou kunnen bijdragen, is dat je een stok 
achter de deur hebt. Het debat zal verscherpt worden, 
er ontstaat een conflictsfeer, terwijl dialoog net zo 
belangrijk is. Dialoog vraagt meer tijd en geduld, maar 
rendeert op lange termijn beter. 
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Geïnterviewde instanties

• VVJ / AVBB - Vlaamse Vereniging Journalisten 
lid van de Algemene Vereniging van 
Beroepsjournalisten in België

• VTM - Vlaamse Televisie Maatschappij
• VRT - Vlaamse Radio- en Televisieomroep
• CSA - Conseil Supérieur de l’Audiovisuel de la 

Communauté française de Belgique (Audiovisuele 
Hoge Raad van de Franse gemeenschap van 
België)

• RTBF - Radio-Télévision belge de la communauté 
française

• RTL - Radio Télévision Luxembourg

1. “Samen leven”

> Personeel

In het algemeen meldt men weinig 
samenlevingsproblemen, wat kan wijzen op een 
ondervertegenwoordiging van allochtonen, of zoals 
één geïnterviewde fijntjes opmerkte, op hun “perfecte 
integratie”.

De openbare omroepen wijten de 
ondervertegenwoordiging van allochtonen aan de strenge 
toelatingsvoorwaarden tot het openbare ambt die tot de 
jaren ‘80 werden gehanteerd. Toen konden alleen mensen 
met de Belgische nationaliteit aan journalistenexamens 
deelnemen. Vandaag komen alle EU-onderdanen hiervoor 
in aanmerking.

Eén van de verklaringen die commerciële omroepen 
aanhalen is dat er weinig allochtonen kiezen voor 
journalistiek en dat er zich heel weinig allochtonen 
aanbieden. Volgens één van onze gesprekspartners 
stuiten allochtonen op heel wat hinderpalen: taalkennis, 
studiekeuze, scholingsgraad…

Eén geïnterviewde bij een openbare omroep zegt dat zijn 
bedrijf geen specifiek diversiteitsbeleid voert, maar toch 
een afspiegeling wil zijn van de maatschappij en daarom 
allochtonen in dienst neemt. Positieve discriminatie is 
echter uit den boze: medewerkers worden aangenomen 
op basis van hun competentie en niet van hun afkomst.

Een andere geïnterviewde bij een openbare omroep 
beklemtoont dat er om twee redenen een diversiteitscel 
werd opgericht: enerzijds wil men meer allochtonen in 
dienst nemen en anderzijds wil men een positief beeld 
schetsen van de interculturele maatschappij. De cel 
organiseert onder meer opleidingsstages voor allochtone 
journalisten en werkt modules uit om de verschillende 
redacties vertrouwd te maken met het aspect diversiteit. 

Deel 4: Medias

Inleiding

Naast hun taak als werkgever spelen de media een belangrijke rol in de beeldvorming 
over de maatschappij en haar burgers. De media geven het culturele imago van de 
“Andere” vorm en verspreiden het.

De media spelen een essentiële rol bij het in beeld brengen van de sociale, culturele, 
politieke, spirituele of religieuze diversiteit. Daarom moet de nodige aandacht aan 
programma’s, nieuws- en beeldgaring en de verwerking ervan worden besteed, maar ook 
aan de manier waarop allochtonen in beeld komen.

Bij de bevraging hebben we ons beperkt tot de audiovisuele sector: de openbare 
zenders, de commerciële zenders, maar ook de controleorganen en de journalisten-
verenigingen.

We hebben onze verschillende gesprekspartners zowel in hun hoedanigheid van 
werkgever als van mediaverantwoordelijke geïnterviewd. Hierna komen beide aspecten 
apart aan bod.
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Vermeldenswaardig is ook de website van diversiteit 
en actie (www.vrt.be/dena) . De website bevat 
onder andere een platform om allochtonen en 
mediaverantwoordelijken met elkaar in contact te 
brengen.

> Mediaverantwoordelijke

Media

De meeste gesprekspartners zijn zich bewust van de 
impact die hun media hebben op de beeldvorming en 
de bewustmaking met betrekking tot de multiculturele 
maatschappij.

De geïnterviewden verwijzen naar de deontologische 
code van journalisten, maar ook naar het initiatief 
van de werkgroep “Media en migranten”. In juni 1994 
heeft die een aantal aanbevelingen geformuleerd over 
de aanpak van kwesties waarbij allochtonen aan bod 
komen. Deze aanbevelingen werden in het Nederlands 
en het Frans aan alle leden van de Vereniging voor 
Beroepsjournalisten19 bezorgd, samen met een overzicht 
van organisaties en personen waarmee men als referentie 
of bron contact kon opnemen.

Sommige geïnterviewden wijzen op het belang van 
nieuwsgaring en respect voor diversiteit om stereotypen 
en verwarringen te voorkomen. Opleidingen over 
nieuwsgaring, over verwerking van nieuws, over de 
manier waarop nieuws wordt gebracht, of over de 
gepaste terminologie om over allochtonen te berichten, 
raden ze ten stelligste aan.

Enkele ondervraagden hebben het over hun inclusief 
programmabeleid: de thema’s “integratie” en “diversiteit” 
komen in alle programma’s aan bod. Enkele openbare 
media zenden één of meerdere “interculturele” 
programma’s uit.

19 N.v.d.r.: het Centrum heeft meegewerkt aan dit document (de 
brochure is niet meer voorradig, maar het Centrum heeft nog een 
aantal exemplaren). Gelieve contact op te nemen met mevrouw Lieve 
Staes (e-mail: lieve.staes@cntr.be).

Controleorganen

✒        
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20 Zie: Decreet van 27 februari 2003 betreffende de radio-omroep, 
artikel 9; Decreet van 19 december 2002 tot wijziging van het decreet 
van 14 juli 1997 houdende het statuut van de “Radio-Télévision Belge 
de la communauté française (RTBF)”, artikel 7 ; Decreten betreffende 
de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 25 januari 1995, art. 
23§1, art. 31§2…
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Eén geïnterviewde verwijst naar concrete bepalingen 
in de reglementen: artikel 9 van het decreet van 27 
februari 2003 betreffende de radio-omroep zegt 
bijvoorbeeld dat de RTBF geen programma’s mag 
uitzenden die “tegenstrijdig zijn met de wetten of het 
algemeen belang, die de menselijke waardigheid aantasten 
of die aansporen tot discriminatie, haat of geweld, in het 
bijzonder op grond van ras, geslacht, nationaliteit, godsdienst 
of filosofische overtuiging…” of die “een gedachten-, 
geloofs- of opiniestrekking aanmoedigen die een bedreiging 
vormt voor de fundamentele vrijheden die door de Grondwet 
of het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten 
van de mens en de fundamentele vrijheden worden 
gewaarborgd of die tot doel hebben misbruik te maken van 
de geloofwaardigheid van het publiek.”

2. Concrete uitingen van religieuze 
of levensbeschouwelijke overtuigingen

Wat uiterlijke tekenen betreft, zeggen de geïnterviewden 
dat ze nog niet met manifeste uitingen werden 
geconfronteerd, op één geval na: een persoon die een 
duidelijk religieus (christelijk) symbool droeg, moest 
worden terechtgewezen.

Volgens de ondervraagden neemt het aantal religieus 
getinte problemen niet toe. Eén van de geïnterviewden 
vindt wel dat de druk van buitenaf groter wordt om een 
bepaalde – ideologische, religieuze of communautaire 
– lijn of overtuiging te volgen. Voorbeeld: scheldbrieven 
wanneer een presentatrice van Maghrebijnse afkomst op 
het scherm komt, klachten over zogenaamd partijdige 
berichtgeving… 

Sommige ondervraagden melden dat men rekening houdt 
met de ramadan. Uurroosters worden aangepast en er 
worden ruimtes ter beschikking gesteld voor moslims die 

vasten. 

3. Standpunten over het actief uiten
van religieuze of levensbeschouwelijke
overtuigingen

Hoewel enkele geïnterviewden erop wijzen dat er geen 
algemene regels gelden en men geen duidelijk standpunt 
inneemt, houdt iedereen er ongeveer dezelfde mening 
over het uiten van overtuigingen op na. Sommigen 
verwijzen hiervoor naar bepaalde (officiële) reglementen, 
anderen spreken eerder over gebruiken of gedragscodes. 

Het standpunt wordt steeds geformuleerd voor 
journalisten die op het scherm komen.  Zij moeten zich 
strikt houden aan regels qua voorkomen, en mogen geen 
religieuze of levensbeschouwelijke symbolen dragen.

Sommigen breiden dit verbod uit tot alle functies waarbij 
men contacten met het publiek onderhoudt, dus ook 
de cameraman en geluidstechnicus die de journalist 
vergezellen. Voor kantoorpersoneel is een discrete vorm 
aanvaardbaar.

De enige symbolen die presentatoren mogen dragen 
zijn bepaalde symbolen voor een goed doel, zoals het 
“Télévie”-symbool of het het rood lintje dat symbool 
staat voor de solidariteit met personen met AIDS.

De geïnterviewden beroepen zich op de 
neutraliteitsplicht van een overheidsdienst. Het 
verbod geldt voor alle uitingen (politieke, religieuze of 
levensbeschouwelijke). Artikel 11 van het reglement 
van de RTBF luidt als volgt: “Personeelsleden moeten 
de nodige terughoudendheid aan de dag leggen om 
de geloofwaardigheid van de omroep niet in gevaar te 
brengen. Op het scherm moeten ze bij de behandeling 
van controversiële onderwerpen alle meningen aan bod 
laten komen. Ze mogen in geen geval hun eigen mening of 
overtuiging door middel van woorden, gebaren, symbolen of 
tekens kenbaar maken.”

4. Wenselijkheid van een wet- 
of een regelgevend initiatief

Drie verschillende strekkingen:

§ de geïnterviewde neemt geen standpunt in;

§ de geïnterviewde wijst een wet- of een regelgevend 
initiatief over het actief uiten van religieuze of 
levensbeschouwelijke overtuigingen af, omdat hij van 
oordeel is dat de wetgever zich niet met interne 
aangelegenheden hoort te bemoeien;

§ de geïnterviewde is van oordeel dat de bestaande 
bepalingen volstaan.
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Deel 5: Onderwijs

Inleiding

Het onderwijs met zijn typische kenmerken (netten, niveaus, afdelingen, 
gemeenschappen) vormt – gezien zijn taak, zijn structuur en zijn doelpubliek – een heel 
apart sociaal milieu. Een leerling is immers geen gebruiker van diensten, is ook geen klant 
en heeft ook geen arbeidsovereenkomst.

Het neutraliteitsprincipe dat de staat huldigt, wordt in scholen op een speciale manier 
toegepast: enerzijds moet de staat de vrije keuze van de leerlingen voor een bepaalde 
religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging waarborgen, anderzijds mag ze zich niet 
met een bepaalde overtuiging vereenzelvigen. Los van de relatieve autonomie van de 
netten kan deze dubbele eis tot uiting komen in de invulling van de leerinhoud, de 
omkadering, in de deontologie van leerkrachten of in de aankleding van lokalen (aan- of 
afwezigheid van specifieke religieuze symbolen, bijvoorbeeld).

De dubbele rol – educatief en cognitief – van de school beïnvloedt de manier waarop 
men de (sociale, culturele, religieuze of levensbeschouwelijke) diversiteit in deze 
bijzondere omgeving beleeft, hoe men erover denkt en hoe men ermee omgaat. Die 
diversiteit kan leiden tot contacten, ontmoetingen of confrontaties. Daarom – maar ook 
om institutionele redenen – heeft men heel wat aandacht besteed aan onderwerpen 
zoals het uiten van religieuze overtuigingen of het vrijwaren van het neutraliteitsprincipe 
en heeft men hiervoor wetten uitgewerkt. De gemeenschappen en de verschillende 
netten hanteren deze wetten en normen om de neutraliteit te waarborgen en om het 
uiten van religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen strikt te regelen. Als bijlage 
vindt u een overzicht van de belangrijkste wetteksten.

De organisatie van het schoolsysteem in netten met eigen onderwijskoepels – Vlaamse 
en Franse gemeenschap, gesubsidieerd onderwijs (provinciaal en gemeentelijk) en 
vrij onderwijs – heeft ook gevolgen voor de manier waarop men met het uiten 
van religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen omgaat en voor de mening 
die men erover heeft. Het feit of een school al dan niet confessioneel is, speelt hier 
uiteraard een belangrijke rol. Bijvoorbeeld het decreet van de Franse Gemeenschap 
uit 1994 waarin de neutraliteit van het onderwijs wordt vastgelegd, geldt voor het 
gemeenschapsonderwijs, maar niet voor confessionele scholen uit het vrij onderwijs, 
wegens het wettelijk bepaalde principe van de godsdienstvrijheid.

We hebben gesproken met vertegenwoordigers van de belangrijkste netten in de 
Vlaamse en Franse Gemeenschap. In tegenstelling tot de andere sectoren verwijzen we 
naar gemeenschappen en netten en vermelden we in het geval van universiteiten ook 
de naam.

We maken ook een onderscheid tussen het basis- en secundair onderwijs voor 
minderjarigen en het hoger onderwijs, waar volwassenen vrij voor een instelling kiezen. 
Die instellingen beschikken over meer organisatorische vrijheid en komen minder tussen 
in de thema’s die in deze bevraging aan bod komen.
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A. Franse Gemeenschap

Geïnterviewde instanties

> Administratie

• Direction Générale de l’Enseignement Obligatoire 
(Directoraat Generaal van het verplicht onderwijs) 
van AGERS - l’Administration Générale de 
l’Enseignement et de la Recherche Scientifique 
(Algemene Administratie van het Onderwijs en het 
Wetenschappelijk Onderzoek)

> Onderwijskoepels en universiteiten

• Officieel Onderwijs van de Franse Gemeenschap
• Gesubsidieerd Officieel Onderwijs van de stad 

Brussel
• Vrij onderwijs: Secretariaat van het Katholiek 

Onderwijs
• ULB (Université Libre de Bruxelles)
• UCL (Université Catholique de Louvain-la-Neuve)

> Onderwijsvakbonden

Onder de rubriek overheidsvakbonden, behalve 
voor CSC-enseignement (Algemeen Christelijk 
Vakverbond – Onderwijs)

1. “Samen leven”

Het is moeilijk om op het niveau van de 
onderwijskoepels of het Directoraat Generaal van 
het verplicht onderwijs een getrouw en representatief 
beeld te schetsen van de verschillende ervaringen 
en problemen met het “samenleven”, omdat de 
omstandigheden erg verschillen naargelang de 
geografische ligging van de scholen. Eventuele 
samenlevingsincidenten of –problemen worden in de 
scholen zelf aangepakt. Onze gesprekspartners zijn dan 
ook enkel van ernstige gevallen op de hoogte.

> Algemene context

Bekijken we de maatregelen die onderwijskoepels of 
scholen de voorbije jaren hebben genomen om personen 
met een andere culturele achtergrond op te vangen, dan 
valt op dat dit erg geleidelijk is gegaan. Na een eerste 
kennismaking met het multiculturele fenomeen hebben 
de scholen in functie van hun opdracht en doelstellingen 
een aanpak voor het fenomeen uitgewerkt. Hierbij 
hielden ze zoveel mogelijk rekening met eigenheid, 
waarden en culturele verschillen.

Los van andere maatschappelijke fenomenen hebben de 
scholen – die weinig ervaring met dit soort fenomenen 
hadden – hun pedagogische aanpak moeten bijsturen, 
aanpassen of opnieuw uitvinden (Frans als tweede taal, 
bijvoorbeeld) en de organisatie van de school moeten 
bijsturen (discipline, intern reglement, samenwerking met 
verenigingen).

Als opvallende maatregel ter bevordering van het 
“samen leven” in diversiteit, maar ook ter verbetering 
van de relaties tussen leerkrachten en leerlingen, 
werd de nieuwe functie van bemiddelaar in het leven 

De Belgische Grondwet bekrachtigt een dubbele vrijheid inzake onderwijs:

§ iedereen mag onderwijs aanbieden. Inrichtende machten kunnen dus een eigen 
educatief en pedagogisch project op maat van hun doelpubliek aanbieden;

§ de vrije schoolkeuze. Dit veronderstelt wel – gelet op de leerplicht – dat het 
aanbod voldoende groot moet zijn om alle leerlingen – ongeacht hun religieuze of 
levensbeschouwelijke overtuiging – op te vangen.

In de praktijk zijn er echter problemen met dat schoolaanbod. Het werkt discriminatie in 
de hand en leidt tot een oververtegenwoordiging van leerlingen van eenzelfde origine in 
bepaalde scholen. Hieraan probeert men in Vlaanderen bij decreet iets te veranderen en 
aan te sturen op een heterogenisering van scholen door striktere inschrijfvoorwaarden 
te hanteren (decreet van 28 juni 2002 betreffende gelijke onderwijskansen). Maar ook 
deze procedure, die dit schooljaar (2004-2005) voor het eerst wordt toegepast, lijkt niet 
opgewassen tegen de sociale logica van uitsluiting en etnische concentratie. 
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geroepen. Een bemiddelaar  kan nooit samenvallen met 
de functie van schoolhoofd en onderscheidt zich ook van 
leerkrachten, opvoeders, prefecten, CLB… Het inroepen 
van externe hulp kan erop wijzen dat de traditionele 
partijen binnen een school niet langer volstonden om 
een optimale samenleving/integratie in de hand te 
werken.

Wat de leerlingen betreft, levert een diverse groep qua 
afkomst en cultuur soms minder problemen op dan een 
uitgesproken homogene (bijvoorbeeld Maghrebijnse) 
groep. De inrichtende macht van het gesubsidieerd 
stedelijk onderwijs van de stad Brussel benadrukt 
dat men nauwgezet de inschrijvingsvoorwaarden en 
–modaliteiten in de gaten moet houden om zo de 
culturele diversiteit te bevorderen en de toegang tot 
het onderwijs zo democratisch mogelijk te houden 
(onderzoek van de wachtlijsten om (ongewilde) 
discriminatie tegen te gaan).

> Netten

Omdat waarden evolueren en steeds diverser worden, 
zijn de verantwoordelijken van het vrij confessioneel 
onderwijs grondig gaan bekijken of ze trouw moeten 
blijven aan hun initiële roeping of een opening moeten 
creëren voor de hedendaagse realiteit. Dit heeft geleid 
tot de notie “pluralisme situé” (genuanceerd pluralisme) 
(pluralistisch publiek, verbondenheid met de geschiedenis 
en het project van het net, verankering in de traditie van 
het christelijke geloof). Deze notie heeft bijvoorbeeld 
tal van gevolgen voor de organisatie op school en voor 
de inhoud van de lessen godsdienst, bijvoorbeeld. Alle 
opleidingen houden rekening met dit specifieke aspect 
van het educatieve project.

Op dezelfde manier hebben het actief uiten van 
overtuigingen en waarden in het net van de Franse 
Gemeenschap en van het officieel gesubsidieerd 
onderwijs geleid tot debatten, opleidingen en initiatieven 
rond neutraliteit, laïciteit en pluralisme en de praktische 
toepassing ervan op school. In het interne reglement 
werden bepalingen over uiterlijke tekenen opgenomen, 
nadat iedereen uitgebreid werd geïnformeerd 
over het verbod op religieuze tekenen of over hun 
verenigbaarheid met de werking van de school.

> Leerkrachten

Een nieuw multicultureel gegeven was de aanwerving 
van allochtone leerkrachten en opvoeders. Sommige 
ondervraagden benadrukken dat culturele of religieuze 
banden tussen leerlingen en pedagogisch personeel 
problemen in de hand kunnen werken; anderen zien 
hierin een voordeel.

> Universiteiten

Universiteiten maken weinig melding van 
samenlevingsproblemen, wat erop kan wijzen dat 
ze autonoom door professoren of door studenten 
onderling worden opgelost (wanneer feiten zich buiten 
de lescontext voordoen).

2. Concrete uitingen 
van religieuze overtuigingen

Zoals vermeld in de inleiding haalt men meestal 
voorbeelden van islamsymbolen en van hoofddoeken aan, 
hoewel de bevraging uitdrukkelijk over alle vormen van 
religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen gaat..

Naast de kwestie van de hoofddoek, worden nog 
specifieke islamitische symbolen of gedragingen 
aangehaald:

§ problemen met gemengde activiteiten (principieel of 
bepaalde aspecten ervan): weigeren om deel te nemen 
aan turn- of zwemlessen;

§ bepaalde waarden, onderwerpen, thema’s of 
lesinhouden worden betwist of afgewezen (losbandige of 
homoseksuele auteurs, godslasterlijke literatuur, afwijzing 
van lessen die zouden indruisen tegen de islam (biologie), 
afwijzing van seksuele voorlichting of onderwerpen over 
gelijkheid tussen mannen en vrouwen);

§ aanvechten van het interne reglement over het 
dragen van religieuze symbolen;

§ afwezigheid op school tijdens belangrijke religieuze 
feesten;

§ geloof opdringen aan anderen.

Op het gebied van voedingsvoorschriften, merken we 
enerzijds een grote flexibiliteit bij de scholen (sommige 
scholen die de hoofddoek verbieden, bieden bijvoorbeeld 
wel maaltijden zonder varkensvlees aan) en anderzijds 
merkt men in sommige scholen een radicaal standpunt 
op van leerlingen die hallal-maaltijden eisen.

De bevraging heeft deze voorvallen genoteerd, maar kan 
de omvang ervan moeilijk inschatten.



48

3. Standpunten over het actief uiten
 van religieuze of levensbeschouwelijke
overtuigingen 

> Wettelijke referenties en principiële 
standpunten van de overheid

In het verplicht onderwijs verschillen de wettelijke 
standpunten van de onderwijskoepels naargelang van de 
netten. Maar ook binnen de netten zijn er verschillen. 
Wel houdt iedereen zich aan hetzelfde juridische kader:

• het Europees Verdrag voor de rechten van de mens;

• het internationaal Verdrag over burgerlijke en politieke 
rechten;

• het Verdrag voor de rechten van het kind; 

• de Grondwet.

Het onderwijs van de Franse Gemeenschap verwijst 
speciaal naar artikel 24 van de Grondwet en naar het 
Decreet van 31 maart 1994 betreffende de neutraliteit 
van het onderwijs.

Het gesubsidieerd officieel onderwijs baseert zich op het 
decreet van 17 december 2003 “houdende organisatie 
van de neutraliteit eigen aan het gesubsidieerd officieel 
onderwijs”, hoewel deze scholen zich ook op het eerder 
aangehaalde decreet van 31 maart 1994 mogen baseren.

Al deze wetten zeggen iets over het principe of de 
modaliteiten van het uiten van religieuze overtuigingen in 
de maatschappij en op school. Het is dus nuttig dat we de 
belangrijkste bepalingen21 vermelden, hoewel dit niet altijd 
bijdraagt tot een verduidelijking van het standpunt van de 
onderwijskoepels. Op basis van dezelfde teksten aanvaardt 
de ene school hoofddoeken en verbiedt de andere school 
ze.

> Concrete regels en standpunten

Zoals vermeld in de inleiding lichten we de concrete 
regels en standpunten over het uiten van religieuze of 
levensbeschouwelijke overtuigingen toe in functie van het 
onderwijstype en van de verschillende netten.

Voor het verplicht onderwijs is het ook belangrijk om 
duidelijk te vermelden op wie de regels en standpunten 
van toepassing zijn. De regels en standpunten zijn anders 
voor schoolpersoneel (leerkrachten, opvoeders, directie, 
administratie) dan voor leerlingen.

21
 Als bijlage vindt u een overzicht met de belangrijkste wetteksten.

Schoolpersoneel (alle netten)

Van alle schoolpersoneel – behalve dat van het vrij 
confessioneel onderwijs – wordt bijna altijd strikte 
neutraliteit geëist. Elke uiting van religieuze overtuigingen, 
is uitdrukkelijk verboden behalve voor godsdienst-
leerkrachten.

In het algemeen stelt men het neutraliteitsprincipe 
– ook wat kleding betreft – voor als een praktische 
manier om de wettelijk bepaalde vrijheid van religieuze 
en levensbeschouwelijke overtuiging voor leerlingen te 
waarborgen.

Het grondwettelijk principe van de vrije onderwijskeuze 
garandeert de mogelijkheid om confessioneel onderwijs 
in te richten. Hier maakt religieus engagement deel uit 
van het educatieve project.

Leerlingen

Omdat zij administratief verantwoordelijk is voor het 
volledige verplicht onderwijs, houdt het Directoraat 
Generaal van het verplicht onderwijs zich aan de eerder 
aangehaalde wetten. Die leggen de algemene principes 
van de vrije uiting van religieuze overtuigingen vast, maar 
laten niet toe om er concrete regels uit af te leiden.

De onderwijskoepels van alle netten kunnen vrij 
beslissen hoe ze dit concreet aanpakken, voor zover ze 
zich aan de wettelijke bepalingen houden.

✒        
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22
 Francis Delpérée, Le droit constitutionnel en Belgique, Ed. Bruylant, 

Brussel, 2000
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Wat er ook van zij, voor het Directoraat Generaal van 
het verplicht onderwijs is dit geen prioritair dossier. 
Het Directoraat stelt immers vast dat sommige 
schoolhoofden de wettelijke onduidelijkheid aangrijpen 
om aanpassingen in hun schoolpubliek door te voeren en 
dat anderen juist vragen om duidelijke richtlijnen.

Naast de eerder aangehaalde wettelijke 
referenties beschikken de scholen van het Franse 
gemeenschapsonderwijs niet over een officieel standpunt 
of over algemene regels in verband met het uiten van 
religieuze overtuigingen.

Alle scholen kunnen hierover bepalingen in hun intern 
reglement23 opnemen. In sommige scholen met een 
homogene leerlingenbevolking ligt het echter moeilijk om 
hoofddoeken te verbieden omdat het leerlingenaantal 
dreigt te dalen. Daarom zijn deze scholen voorstander 
van een wettelijk kader met duidelijke principes en 
concrete regels over neutraliteit.

Het educatief project van de stad Brussel (officieel 
gesubsidieerd neutraal net), dat in juni 2004 door het 
stadsbestuur is goedgekeurd, houdt zich strikt aan 
de neutraliteitsprincipes voor het onderwijs die zijn 
vastgelegd in het decreet van 31 maart 1994 dat werd 
gewijzigd door het decreet van 17 december 2003 
(zie supra). Op basis van deze principes verbiedt het 
schoolreglement – dat in alle scholen van dit net van 
kracht is – uitdrukkelijk: “ het dragen van symbolen, 
sieraden of kledingstukken die een uiting zijn van 
een religieuze overtuiging”. Ook alle vormen van 
bekeringsijver zijn verboden. Het verbod geldt op school, 
tijdens stages of tijdens buitenschoolse activiteiten of 
verplaatsingen. Omdat dit verbod strikt wordt toegepast 
en bij de inschrijving duidelijk wordt gecommuniceerd, 
heeft het nog niet tot grote conflicten of een rechtzaak.

Voor zijn net hanteert de Conseil des pouvoirs 
organisateurs de l’enseignement neutre subventionné 
(CPEONS) geen algemene norm. De inrichtende 
provinciale of gemeentelijke macht mag zelf beslissen.

23
 Het decreet van maart 1994 houdende organisatie van de 

neutraliteit eigen aan het Franse gemeenschapsonderwijs omschrijft 
in artikel 3 de mogelijkheid om regels op te leggen met betrekking 
tot het uiten van onder meer religieuze overtuigingen. Die vrijheid 
moet immers kaderen in het interne reglement. Gelet op de hiërarchie 
van de normen en de minder strikte voorschriften van het Europese 
Verdrag (zie art.9) rijst de vraag of een intern reglement volstaat om de 
vrije geloofsbeleving aan banden te leggen. Toch wordt dit principe in 
deze scholen gehanteerd om hoofddoeken te verbieden.

De onderwijskoepel van het vrij confessioneel onderwijs 
heeft geen algemeen standpunt over het uiten van 
religieuze overtuigingen. De scholen kunnen zelf geval 
per geval bekijken en een beslissing nemen die kadert 
in het educatieve project van het net (“pluralisme situé” 
(genuanceerd pluralisme), zie supra). Men kan dus in 
principe hoofddoeken toelaten (wanneer veiligheid 
en hygiëne niet in het gedrang komen) wanneer men 
zijn geloof niet opdringt aan anderen en wanneer het 
niet leidt tot polarisering tussen gemeenschappen 
op school. Wel moet men verplicht aan alle lessen 
(ook godsdienstlessen) en schoolactiviteiten (zoals 
zwemlessen) deelnemen. In de praktijk verbiedt 90% van 
alle scholen binnen dit net hoofddoeken.

Universiteiten

De Université Libre de Bruxelles (ULB) en de Université 
Catholique de Louvain (UCL) spreken zich niet uit 
over actieve geloofsbeleving. Om de veiligheid en 
de hygiëne te garanderen, heeft de ULB wel enkele 
kledingvoorschriften ingevoerd: tijdens praktijklessen (in 
het laboratorium, bijvoorbeeld) mogen personeelsleden 
en studenten geen hoofddeksel dragen. 

Aan de UCL beslissen de afdelingen over eventuele 
hoofddoekkwesties. Als dit niet lukt, neemt de raad 
van bestuur een beslissing. De kledij van studenten en 
professoren moet wel voldoen aan de voorschriften voor 
veiligheid en hygiëne. Dit geldt zowel voor praktijklessen 
in het laboratorium, als voor sportactiviteiten.

Naast kledingvoorschriften melden we ook dat de ULB 
examenroosters nooit om religieuze redenen24 aanpast. 
De UCL houdt hiermee tot op zekere hoogte rekening 
en plant voor joodse studenten geen examens op 
zaterdag. De ULB is wel al geconfronteerd met vragen 
om gemengde lessen en stages om religieuze redenen 
niet te volgen. De universiteitsautoriteiten hebben al 
deze vragen resoluut afgewezen.

24
 Aldus de persoon die we op deze universiteit hebben geïnterviewd. 

Professor Hervé Hasquin zegt echter in Le Soir van 6 september 2002: 
“De ULB maakt wel uitzonderingen voor joodse studenten door op zaterdag 
geen examens te plannen.”
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4. Wenselijkheid van een wet 
of een regelgevend initiatief

Omdat de onderwijskoepels van de verschillende netten 
in het verplicht onderwijs naast de wettelijke referenties 
geen eigen normen hanteren over het uiten van 
religieuze overtuigingen, zijn ze ook geen voorstander 
van een wet of een regelgevend initiatief. Zij willen de 
scholen de vrijheid laten om dit probleem naar eigen 
goeddunken op te lossen.

Brussels schooldirecties zijn dan weer wel voorstander 
van een algemene wet (kwestie aangekaart volgens netten, 
zie supra).

Idealiter zou er slechts één decreet voor alle netten 
gelden, aldus het Directoraat Generaal van het verplicht 
onderwijs. Dit heeft als voordeel dat iedereen op 
dezelfde manier wordt behandeld. Het nadeel is het 
strikte karakter van zo een tekst, die een einde zou 
maken aan de huidige soepele aanpak op basis van de 
specifieke context. Bovendien kan de inhoud van dit 
decreet voor problemen zorgen, omdat er binnen de 
Franse Gemeenschap geen eensgezindheid over dit 
onderwerp bestaat.

✒          

      

         

         

      

       

       

    

     

      

      

      

        

       

          

    

B. Vlaamse Gemeenschap

Geïnterviewde instanties

• Gemeenschapsonderwijs
• VSKO - Vlaams Secretariaat van het Katholiek 

Onderwijs
• Federatie van Rudolf Steinerscholen in Vlaanderen
• FOPEM - Federatie Onafhankelijke Pluralistische 

Emancipatorische Methodescholen
• POV - Provinciaal Onderwijs Vlaanderen
• VOOP - Vlaams Onderwijs Overleg Platform 
• KUL - Katholieke Universiteit Leuven
• UA - Universiteit Antwerpen
• UG - Universiteit Gent
• VUB- Vrije Universiteit Brussel

> Onderwijsvakbonden

• ACOD Onderwijs (Algemene Centrale der 
Openbare Diensten – Onderwijs)

• VSOA Onderwijs (Liberale onderwijsvakbond)
• COV (Christelijk Onderwijzersverbond)

1. “Samen leven”

Het is moeilijk om op het niveau van de 
onderwijskoepels een getrouw en representatief beeld te 
schetsen van de verschillende ervaringen en problemen 
met samenleven omdat de omstandigheden erg 
verschillen naargelang van de geografische ligging van de 
scholen. Eventuele samenlevingsincidenten of –problemen 
worden in de scholen zelf aangepakt, waardoor onze 
gesprekspartners niet altijd van alle problemen op de 
hoogte zijn. Toch volgt hierna een antwoord op de vraag 
hoe het samenleven tussen personen met uiteenlopende 
achtergronden verloopt in de schoolgemeenschappen. 

> Leerlingen

Basis- en secundair onderwijs

Het gemeenschapsonderwijs stelt het pluralisme als een 
fundamentele waarde voorop en wil deze waarde aan 
de leerlingen doorgeven. De term “pluralisme” betekent 
hier dat “het onderwijs openstaat voor alle kinderen 
en jongeren, ongeacht hun sociale achtergrond, hun 
(zogenaamd) ras, hun nationaliteit of hun geslacht”. Die 
openheid blijkt ook uit “het respect en de belangstelling 
voor alle politieke, levensbeschouwelijke en religieuze 
overtuigingen”.
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Het vrij onderwijs blijft zijn pedagogisch project 
trouw: de scholen van het net moeten de grote lijnen 
van de christelijke inspiratiebron aanvaarden. Het 
schoolbestuur van elke school krijgt wel veel vrijheid en 
verantwoordelijkheid om met diversiteit om te gaan. De 
beslissing van het schoolbestuur moet wel gebaseerd zijn 
op maximaal overleg en participatie van alle betrokkenen.

Scholen van het vrij niet-confessioneel net (bijvoorbeeld 
Steinerscholen) hebben in het algemeen een vrij 
homogene leerlingenpopulatie en dus weinig problemen 
met diversiteit. Dit neemt niet weg dat ze zelfbewustzijn 
(als vehikel voor zelfrespect) en diversiteit (als vehikel 
voor het openstaan voor anderen) hoog in hun 
pedagogisch vaandel dragen.

Universitair onderwijs

Op universiteiten is er relatief weinig sprake van 
diversiteit en zijn er ook weinig problemen in dat 
verband. Sommige universiteiten lijken meer maatregelen 
te nemen dan anderen om allochtone studenten aan te 
trekken, om ze te steunen en om ze meer te betrekken 
bij het beleid.

Taalproblemen bij allochtone studenten zou de 
belangrijkste oorzaak zijn voor de lagere slaagkansen. 
Op de universiteit is Engels vaak de voertaal, omdat een 
groot deel van de doctoraalstudenten uit het buitenland 
afkomstig is, maar ook om wetenschappelijke redenen. 
Voordeel is dat iedereen een tweede taal gebruikt om te 
communiceren, wat een neutrale band creëert.

> Leerkrachten

Uit de bevraging blijkt dat het lerarenkorps weinig 
divers is. Als verklaring haalt men aan dat het aanbod 
van allochtone leerkrachten zeer klein is en dat er 
problemen zijn met de erkenning van diploma’s.

Een aantal universiteiten merkt op dat mannelijke 
studenten het soms moeilijk hebben met vrouwelijke 
professoren, maar men beschouwt dit als een onderdeel 
van het leerproces van deze studenten. En men doet 
zeker geen toegevingen, zelfs niet om religieuze redenen.

> Maatregelen ter bevordering 
van het samen leven 

Basis- en secundair onderwijs

In alle netten nemen de koepelorganisaties weinig 
specifieke maatregelen ter bevordering van het 
samenleven omdat zij de verantwoordelijkheid hiervoor 
vooral bij de scholen zelf leggen. Sporadisch zijn er wel 
projecten over onthaalbeleid en over taalbeleid om 
taalachterstand van allochtone leerlingen op te vangen 
(door leerkrachten bijvoorbeeld aan te leren hoe ze hun 
cursussen moeten opstellen en door extra te hameren 
op terminologie en begrippen zodat leerlingen daarop 
voort kunnen bouwen).

Universitair onderwijs

De universiteiten nemen om uiteenlopende redenen 
maatregelen om het “samen leven” te bevorderen:

- ze willen zich profileren als internationale instellingen 
en besteden heel wat aandacht aan de opvang van 
buitenlandse studenten;

- ze hechten veel belang aan pluralisme en 
schenken daarom veel aandacht aan verschillende 
levensbeschouwingen (in plaats van ze te neutraliseren).

Vermelde maatregelen ter bevordering 
van het “samen leven”:

- bijna alle universiteiten steunen organisaties van 
buitenlandse studenten;

- de raad van bestuur keurt verklaringen ter bestrijding 
van racisme en discriminatie goed;

- oprichting van diversiteitscommissies;

- organisatie van de “week van de diversiteit”;

- specifieke acties ter bestrijding van racisme;

- ondersteuning van dialoog tussen verschillende 
levensbeschouwingen in de opleidingen;

- joodse studenten krijgen de mogelijkheid om examens 
te verplaatsen wanneer die op de sabbat vallen.
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2. Standpunten over het actief uiten
van religieuze en levensbeschouwelijke
overtuigingen

> Basis- en secundair onderwijs

Leerkrachten

Het gemeenschapsonderwijs hanteert het 
neutraliteitsprincipe: leerkrachten mogen zich politiek en 
sociaal engageren, maar ze mogen in geen geval morele 
druk uitoefenen of eigen voorkeuren opdringen. Daarom 
zijn uiterlijke tekenen van religieuze overtuigingen uit den 
boze. 

Het vrij onderwijs verklaart dat de personeelsstatuten 
geen expliciete vermeldingen bevatten over hoofddoeken 
en andere religieuze symbolen. In principe zou een 
hoofddoek dus kunnen maar “mag men Fortis-foldertjes 
uitdelen in een Dexia-kantoor?”

✒        

       

      

Algemeen valt echter op hoe weinig de geïnterviewden 
over de geloofsbeleving van leerkrachten spreken. 
Leerkrachten hebben hier minder problemen 
mee. Bij leerkrachten zijn er in het algemeen geen 
uiterlijke tekenen van geloofsbeleving vast te stellen. 
De vraag kan gesteld worden of dit komt omdat er 
weinig leerkrachten van andere geloofsovertuigingen 
tewerkgesteld zijn, of omdat leerkrachten het vanuit hun 
functie vanzelfsprekend vinden dat zij hun geloof niet 
tonen aan de leerlingen.

Leerlingen

De meeste koepelorganisaties van de verschillende 
netten nemen over deze kwestie geen duidelijk 
standpunt in en verwijzen naar de autonomie van 
de scholen. Zelfs wanneer scholen van eenzelfde 
onderwijskoepel neutraliteit hoog in het vaandel dragen, 
dan nog wordt dit begrip vaak anders ingevuld en 
worden er verschillende keuzes gemaakt25.

25
 N.v.d.r.: vergelijkbare situatie in de Franse Gemeenschap (zie supra): 

dubbele interpretatie van het begrip neutraliteit.

Vertegenwoordigers van het vrij onderwijs gaan 
ook uit van het principe dat de scholen hierover 
zelf mogen beslissen, maar hebben toch een advies 
geformuleerd waarop scholen zich kunnen baseren om 
hun schoolreglement aan te passen: een hoofddoek is in 
principe niet verboden, maar moet het onderwerp zijn 
van een ruimere discussie over veiligheid en hygiëne. 
Men moet in ieder geval gaan voor een praktische 
oplossing, die niet polemiseert of discrimineert (het 
schoolreglement moet bijvoorbeeld alle hoofddeksels 
verbieden).

Het provinciaal onderwijs heeft naar aanleiding van het 
politieke debat over hoofddoeken een vergadering over 
dit onderwerp gehouden en bevestigt dat het achter 
het principe van actieve neutraliteit staat (zie supra). 
Religieuze tekenen zijn onder vier voorwaarden mogelijk:

- men mag zijn geloof uiten, voor zover men anderen 
respecteert en hen niet onder druk zet om hetzelfde 
geloof aan te nemen en voor zover men andersgelovigen 
niet als minderwaardig beschouwt. 

- leerlingen moeten de uniformregels binnen de school 
naleven. Dit kan inhouden dat ze bijvoorbeeld geen 
hoofddeksel mogen dragen. 

- de veiligheid moet altijd gewaarborgd zijn (bijvoorbeeld 
leerlingen die met machines werken).

-  geloof mag geen argument zijn om bepaalde lessen niet 
te volgen.

Sommigen beschouwen een hoofddoek overigens 
niet als een religieus symbool, maar eerder als een 
cultureel gegeven met religieuze wortels. Zij maken dan 
ook geen onderscheid tussen hoofddoeken, lang haar, 
piercings, Milletvesten enz. Met deze symbolen geeft 
men aan dat men tot een bepaalde cultuur behoort. 
Anderen hebben minder problemen met hoofddoeken 
dan met de weigering om deel te nemen aan bepaalde 
activiteiten. In dat geval moet men creatieve oplossingen 
zoeken (bijvoorbeeld: voor de richting toerisme is een 
buitenlandse reis een essentieel onderdeel van het 
leerplan. Als compromis ging de vader mee op reis).

> Universiteiten

Geen enkele universiteit is principieel gekant tegen 
religieuze symbolen, voor de studenten noch voor de 
professoren. De Universiteit van Gent (UG) en de 
Universiteit van Antwerpen (UA) verwijzen uitdrukkelijk 
naar het principe van pluralisme. De verschillende 
levensbeschouwingen worden niet geneutraliseerd en 
iedereen mag actief uiting geven aan zijn geloof.
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De Universiteit van Gent (UG) heeft trouwens in januari 
2004 een verklaring ter bestrijding van discriminatie 
gepubliceerd: “Deze universiteit is een pluralistische 
universiteit en respecteert derhalve op gelijke wijze de 
godsdienstige en wereldbeschouwelijke opvattingen van alle 
leden van de universitaire gemeenschap en staat positief 
tegenover de uiting ervan voor zover die met onderling 
respect gepaard gaat. Om dit pluralisme te garanderen, 
heeft de instelling zelf een geseculariseerd en gelaïciseerd 
karakter. Wie binnen de universiteit gezag uitoefent, mag 
niet het vermoeden wekken dat leden van de universitaire 
gemeenschap op dergelijke gronden bevoordeeld of benadeeld 
kunnen worden.” 

De Vrije Universiteit Brussel (VUB) vertrekt vanuit de 
filosofische basis van het “Vrij Onderzoek”, wat inhoudt 
dat de universiteit voor vrijheid, verdraagzaamheid en 
diversiteit staat en uiterlijke tekenen aanvaardt. 

De Katholieke Universiteit Leuven (KUL) vertrekt 
ook van het principe van “openheid ten opzichte van 
andere godsdiensten”. Men wil een open universiteit 
zijn, waar alle strekkingen welkom zijn. Met het uiten 
van overtuigingen heeft men geen probleem. Enerzijds 
is dit een princiepskwestie (men wil zich profileren 
als een internationale universiteit), anderzijds ook een 
pragmatische kwestie: een universiteit die zich strikt 
zou verbinden aan het katholicisme, zou niet kunnen 
overleven. Slechts een klein percentage van de studenten 
is praktiserend katholiek en er is sowieso een gebrek 
aan goede professoren. Het personeel wordt op basis 
van zijn kunde geselecteerd en men peilt zelfs niet naar 
de religieuze overtuiging, behalve dan op de faculteit 
Theologie.

Het algemene principe van de verschillende 
universiteiten is dus dat men uiterlijke tekenen van geloof 
toelaat. Een grens die door één van de universiteiten 
wordt aangehaald, is de veiligheid en hygiëne (zeker in 
universitaire ziekenhuizen).

> Vakbonden

Alle onderwijsvakbonden verwijzen naar de autonomie 
van de scholen. De kwestie is overigens nog niet 
uitgebreid ter sprake gekomen.

Eén van de vakbonden is van oordeel dat het onderwijs 
binnen een multiculturele context meer aandacht moet 
besteden aan de etnisch-culturele eigenheid, aan waarden, 
normen en levensbeschouwelijke thema’s. In principe 
moeten religieuze tekenen voor leerlingen kunnen. En als 
er hierdoor problemen zouden ontstaan, zijn de scholen 
het best geplaatst om hierover te oordelen. De leerlingen 
moeten wel aan alle activiteiten deelnemen, anders 
kunnen ze geen diploma behalen. Wat de leerkrachten 
betreft, deelt deze vakbond de mening dat religieuze 
symbolen op school voor hen uit den boze zijn.

3. Concrete uitingen van religieuze 
of levensbeschouwelijke overtuigingen

> Basis- en secundair onderwijs

De geïnterviewden verwijzen naar hun christelijke 
traditie (uit het verleden of nog bestaand) als uitleg voor 
de aanwezigheid van kruisbeelden of Mariabeelden in de 
school-gebouwen. Op zich is dit geen storende factor, 
zelfs niet voor scholen die niet langer tot het katholieke 
net behoren.

Leerlingen

De geïnterviewden geven geen eenduidig antwoord 
op de vraag of er op hun scholen leerlingen voor hun 
overtuiging uitkomen (sommigen zeggen “ja”, anderen 
beweren het niet te weten). Maar iedereen is wel van 
oordeel dat het fenomeen geen uitbreiding neemt. 

> Universiteiten

De universiteiten stellen allerhande uitingen van 
religieuze overtuigingen vast. Een van de geïnterviewden 
zegt dat de voorbije 6 à 7 jaar meer meisjes 
een hoofddoek willen dragen. Tegelijk stelden ze 
groepsvorming en toenemende invloed van buitenaf 
vast. Anderen merken op dat de manier waarop de 
hoofddoek wordt gedragen steeds strikter wordt. Men 
ziet in deze evolutie een middel om zichzelf een plaats in 
de maatschappij te geven. Het zou dan ook gaan om een 
tijdelijk fenomeen dat weer afneemt zodra de integratie 
verbetert.

De universiteit van Antwerpen stelt vast dat het 
merendeel van de moslimstudentes een hoofddoek 
draagt. Dit levert geen problemen op en men heeft 
hierover ook nog geen klachten gekregen.

Nauwelijks enkele jaren geleden zou het voor de 
VUB ondenkbaar zijn geweest dat er in ziekenhuizen 
hoofddoeken zouden worden gedragen. Men is echter 
gaan inzien dat dit standpunt niet houdbaar is gezien in 
het ziekenhuis ook kruisjes gedragen worden. Men heeft 
dit probleem opgelost door te stellen dat iedereen met 
lang haar om hygiënische redenen een soort hoofddoek 
moet dragen.
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Wat maaltijden betreft, lijken er geen problemen te 
zijn: het aanbod is groot en sommige universiteiten 
bieden ook vegetarische maaltijden aan. Eén universiteit 
onderzoekt of het mogelijk is om koosjere en hallal-
maaltijden aan te bieden, maar er rijzen wel problemen 
van praktische (er zijn twee aparte keukens nodig) en 
financiële aard.

De universiteit van Antwerpen vermeldt uitdrukkelijk in 
haar examenreglement dat wanneer een examen op de 
sabbat is gepland, joodse studenten kunnen vragen om 
dit te verplaatsen.

4.  Wenselijkheid van een wet 
of een regelgevend initiatief

Geen van de ondervraagden is voorstander van 
een wetgevend initiatief over uiterlijke tekenen van 
geloofsbeleving (zie supra, aangehaalde redenen). Naast 
het argument dat scholen zelf beslissen, haalt men vaak 
aan dat er eigenlijk geen probleem is en een wet of 
regelgevend initiatief dus niet nodig is.

Een aantal ondervraagden geven ook aan dat het 
bovendien tactisch verkeerd zou zijn om een algemene 
repressieve maatregel in te voeren. Deze maatregel zou 
zeker ten koste gaan van de mate waarin allochtonen 
de school ook als ‘hun’ school ervaren. Het is niet 
wenselijk om gesprekspartners nog verder van het 
maatschappelijke proces te verwijderen door een 
algemeen verbod op levensbeschouwelijke symbolen 
in te voeren. Veel belangrijker lijkt het om een project 
voor ogen te houden dat jonge mensen tot zelfstandig 
denkende wezens opvoedt.

Eén van de ondervraagden merkt op dat het bijzonder 
moeilijk zou zijn om criteria en aangepaste sancties vast 
te leggen.

Bovendien zou een eventuele wet alleen gelden voor 
het gemeenschaps-onderwijs, waardoor een onnodige 
en nieuwe scheidingslijn wordt getrokken tussen de 
verschillende onderwijsnetten.

Hoewel de onderwijsverantwoordelijken van de 
Vlaamse Gemeenschap niet pleiten voor een algemene 
repressieve maatregel, geven ze toe dat er ongetwijfeld 
goede argumenten voor een verbod zijn die wellicht 
ook mensen in hun net aanspreken. Sommige scholen 
hebben meer sturing nodig in gevoelige materies en zijn 
te vinden voor een algemene maatregel. ■

Bijlage bij het deel 
over de onderwijssector

Wettelijke bepalingen betreffende het uiten 
van religieuze overtuigingen

A. Internationaal

Europees Verdrag voor de rechten van de mens:

• Art. 9: “Eenieder 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 in zijn particuliere leven zijn godsdienst 
of overtuiging te belijden door de eredienst, door het onderwijzen ervan, door 
de praktische toepassing ervan en het onderhouden van de geboden en 
voorschriften.”

§2: “De vrijheid om een godsdienst of overtuiging te belijden, kan aan geen 
andere beperkingen zijn onderworpen dan die welke bij wet zijn voorzien, 
en die in een democratische samenleving nodig zijn voor de openbare orde, 
gezondheid of zedelijkheid of de bescherming van de rechten en vrijheden 
van anderen.”

• Art. 2 van het eerste aanvullende protocol op het Verdrag luidt: 
“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.”

Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke 
rechten:

• Art 18, §1 en §4 luidt: “Eenieder heeft het recht op vrijheid van denken, 
geweten en godsdienst. Dit recht omvat mede de vrijheid een zelf gekozen 
godsdienst of levensovertuiging te hebben of te aanvaarden” en “De Staten 
die partij zijn bij dit Verdrag verbinden zich ertoe de vrijheid te eerbiedigen 
van ouders of wettige voogden en de godsdienstige en morele opvoeding van 
hun kinderen overeenkomstig hun eigen levensovertuiging te verzekeren.”

Verdrag inzake de rechten van het kind (New York, 
20/11/1989, van kracht sedert 2/9/1990):

• Verplicht de staten om respect op te brengen voor “het recht van het 
kind op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst en voor de rechten 
en plichten van de ouders om het kind te leiden in de uitoefening van zijn 
of haar recht op een wijze die verenigbaar is met de zich ontwikkelende 
vermogens van het kind.”

• Stelt dat “de vrijheid van eenieder om zijn godsdienst of levensovertuiging 
tot uiting te brengen, slechts in die mate kan worden beperkt als wordt 
voorgeschreven door de wet en noodzakelijk is ter bescherming van de 
openbare veiligheid, de openbare orde, de volksgezondheid of de goede 
zeden, of van de fundamentele rechten en vrijheden van anderen”.

• Zegt dat “in die Staten waarin etnische of godsdienstige minderheden, 
taalminderheden […] voorkomen, het kind dat daartoe behoort niet het 
recht wordt ontzegd tezamen met andere leden van zijn of haar groep zijn 
of haar cultuur te beleven, zijn of haar eigen godsdienst te belijden en ernaar 
te leven”.
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B. Nationaal

Grondwet

• Art. 19: “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.” 

• Art. 20: “Niemand kan worden gedwongen op enigerlei wijze deel te nemen 
aan handelingen en aan plechtigheden van een eredienst of de rustdagen 
ervan te onderhouden.”

Art. 24, §1: “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.”

§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.”

Wet van 29/5/1959 –  Schoolpact:

•  Art. 4 “Het recht van de ouders om de aard van de opvoeding voor hun 
kinderen te kiezen, sluit de mogelijkheid in, over een school naar hun keuze 
op een redelijke afstand te beschikken.”

•  Art. 41: “Politieke propaganda en politieke activiteiten in de 
onderwijsinstellingen, door welke persoon of instantie dan ook en 
ongeacht voor wie bestemd, zijn verboden.” (opgeheven)

C. Vlaamse Gemeenschap

Er bestaan geen decreten die specifiek de neutraliteit 
in het onderwijs regelen. Eventuele bepalingen moeten 
eerder gezocht worden in het pedagogische project van 
de verschillende netten.

D. Franse Gemeenschap 

Decreet van de FG van 24 juli 1997

•  Art. 6: De school streeft (onder meer) volgende doelstellingen na: 

- “alle leerlingen erop voorbereiden verantwoordelijke burgers te zijn, die 
in staat zijn mee te werken aan de ontwikkeling van een democratische, 
solidaire gemeenschap die pluralistisch is en openstaat voor andere culturen.”

- “aan alle leerlingen gelijke kansen garanderen op een sociale emancipatie.”

• Art. 8: “De school doet elke leerling de verplichting eerbiedigen om 
deel te nemen aan alle activiteiten die verbonden zijn aan de certificatie 
georganiseerd door de inrichting en om de taken te vervullen die eruit 
voortvloeien.”

Decreet van 31 maart 1994 betreffende de neutraliteit 
van het Franse gemeenschapsonderwijs:

• Art. 3: “De school waarborgt de leerling het recht, rekening houdend met 
zijn rijpheid, om in alle vrijheid zijn mening te laten kennen over alle vragen 
betreffende de school of de rechten van de mens.” (N.v.d.r.: godsdienstvrijheid 
is een van de rechten van de mens).

Dit recht omvat “de vrijheid voor de leerling om ideeën en informatie te 
verspreiden door elk middel van zijn keuze voor zover de rechten van de 
mens, de reputatie van anderen, de landsveiligheid, de openbare orde, de 
openbare gezondheid, de moraliteit en het intern reglement van de school in 
acht worden genomen.”

“De vrijheid om zijn godsdienst openbaar te maken of zijn meningen te uiten 
[…] wordt aan dezelfde voorwaarden onderworpen.”

• Art. 4: “Bovendien zorgt het personeelslid ervoor dat, onder zijn overheid, 
er noch godsdienstig of filosofisch proselitisme noch politieke propaganda 
ontstaan door het toedoen van studenten of ter bestemming van studenten.”

Decreet van 17 december 2003 houdende organisatie 
van de neutraliteit eigen aan het gesubsidieerd officieel 
onderwijs:

• Art. 2: “In het gesubsidieerd officieel onderwijs worden de feiten uiteengezet 
en uitgelegd, mondeling of schriftelijk, met de grootst mogelijke objectiviteit. 
Ook wordt de diversiteit van opinie aanvaard, tolerantie wordt aangemoedigd 
en iedereen wordt erop voorbereid zijn rol als verantwoordelijke burger te 
spelen in een pluralistische maatschappij .”

Art. 3: “De gesubsidieerde officiële school staat in voor de opvoeding van de 
haar toevertrouwde leerlingen tot het in acht nemen van de basisvrijheden 
en -rechten zoals bepaald bij de Wetgeving, de Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens en de internationale verdragen inzake de Rechten van 
de Mens en het Kind die op de inrichtende machten van toepassing zijn.
Zij mag geen leerstelling in verband met deze waarden bevoorrechten. Zij 
weigert geen enkel domein van de kennis te bestuderen. Zij eerbiedigt de 
gewetensvrijheid van de studenten.”

• Art. 4: “De gesubsidieerde officiële school waarborgt de student of de 
leerling het recht zijn kritische inzicht te beoefenen en, rekening houdend 
met zijn rijpheid, het recht om in alle vrijheid zijn mening te laten kennen 
over alle vragen betreffende de school of de rechten van de mens.”

Art. 6: “De titularissen van de cursussen erkende godsdiensten en niet 
confessionele zedenleer onthouden zich ervan de stellingen verkondigd in de 
andere cursussen te denigreren.
De cursussen bedoeld bij het vorig lid, wanneer ze wettelijk ingericht zijn, 
worden ingericht op een voet van gelijkheid. Zij worden aangeboden aan de 
vrije keuze van de ouders of de studenten. Zij moeten bijgewoond worden.”

• Art. 22: “Alle personeelsleden worden ertoe gehouden het beginsel van 
de neutraliteit bedoeld bij dit decreet in acht te nemen, ten gevolge van hun 
aanwijzing of aanwerving door een inrichtende macht die dit decreet moet 
naleven.” 
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Algemene bijlage

Leiddraad voor de bevraging

I. De leefomgeving

1. Hoe verlopen de verhoudingen tussen personen met 
diverse referentiekaders, zonder belang of dit kader 
religieus, filosofisch, nationaal, etnisch of cultureel is?

1.1 binnen het bedrijf / werkgeversorganisatie / vakbond, 

1.1.1 Tussen de werknemers (op de werkvloer, 
tijdens de pauzes)?

1.1.2 Tussen de werknemers en de directie?

1.2 binnen de school

1.2.1 Tussen de leerlingen (in de klas / op de 
speelplaats)?

1.2.2 Tussen de leerlingen / leerkrachten / directie?

2. Hebben deze verhoudingen (binnen het bedrijf of de 
school) een invloed op:

2.1 de hiërarchische verhoudingen; 

2.2 de verhouding tussen mannen en vrouwen;

2.3 het taalgebruik;

2.4 de interne organisatie in het bedrijf / instelling / 
school;

2.2 de productiviteit binnen het bedrijf.

3. Werden er maatregelen genomen om het samenleven 
binnen de personeelsbezetting / schoolgemeenschap te 
vergemakkelijken of te bevorderen? Hoe evalueert u 
deze maatregelen?

II. Officieel standpunt en genomen maatregelen

4. Heeft uw federatie/bedrijf/organisatie/school/instantie 
een officieel standpunt ingenomen (reglementaire 
beslissing / gebaseerd op de praktijk of de gewoonte)? 

5. Welk standpunt heeft men ingenomen? Zijn er 
uitzonderingen op deze regel?

6. Gaat het om een standpunt dat gevolgd is uit een 
concrete situatie of is het preventief? Wanneer werd dit 
standpunt ingenomen?

7. Is dit standpunt het voorwerp geweest van een 
intern debat? Binnen de gebruikelijke advies- en 
beslissingsorganen? Werden tegengestelde visies en / of 
de betrokken persoon gehoord?

8. Werd dit standpunt intern bekend gemaakt?  

9. Werd dit standpunt extern gecommuniceerd / 
gepubliceerd? Bestaan daar documenten over?

10. Heeft dit positieve of negatieve gevolgen gehad op de 
situatie van de betrokken werknemers, op de betrokken 
leerlingen, op de andere werknemers, op de andere 
leerlingen, op het imago van de instelling?

11. Wordt er een speciale bemiddelings- of 
onderhandelingsprocedure voorzien of maakt men 
gebruik van reeds bestaande overlegsystemen?

12. Is het nodig om deze houding / maatregelen te 
herzien?

13. In welke mate is de officiële houding onderhandelbaar 
als zich nieuwe situaties voordoen? Wat is 
onderhandelbaar? Wat niet?

14. Acht u het wenselijk dat in dit verband wetgevende 
initiatieven genomen worden?



57

III. Concrete gevallen van uiterlijke vormen 
van geloofsbeleving

15. Zijn er binnen uw federatie/bedrijf/organisatie/
school/instantie uiterlijke tekenen van geloofs- en 
levensovertuigingen vast te stellen? Is dit een realiteit?

Zo ja:

16. Over welke geloofsovertuigingen gaat het dan?

17. Komt het voor bij een meerderheid/minderheid van 
werknemers / leerlingen?

18. Is er een evolutie merkbaar? Is er een toename / 
afname?

19. Is het een recent verschijnsel?

20. Kunt u concrete voorbeelden geven van situaties 
die zich binnen uw federatie/bedrijf/organisatie/school/
instantie hebben voorgedaan?

- Wat is over het algemeen de reactie (positief/
negatief, voordelen/nadelen)?

- Hoe reageren de andere collega’s / 
medeleerlingen?

- Hoe reageert de directie?

- Hoe reageert de doelgroep (klanten, leerlingen, 
patiënten…)

21. Hoe verklaart u deze evolutie binnen uw organisatie / 
bedrijf / school / instantie?

22. Heeft dit een invloed op:

- de veiligheid binnen het bedrijf, de school…?

- de hygiëne?

- de verhouding tot de klanten, de gebruikers, het 
publiek?

- de werkrelaties binnen de dienst, het team?

- het beleid van uw federatie / bedrijf / organisatie / 
school / instantie?

23. Hoe wordt ermee omgegaan en waarom op die 
manier? Hoe gebeurde dit in het verleden?

24. Wat zijn de reacties op de genomen maatregelen?

- reactie van de betrokken persoon;

- reactie van directe medewerkers/medeleerlingen;

- reactie van eventuele andere actoren?

Zo nee:

25. Verwacht u dat dit binnen afzienbare tijd een realiteit 
zal worden binnen uw federatie / bedrijf / organisatie / 
school / instantie? Waarom? Waarom niet?

26. Hoe zou u reageren? Wat zou de reactie zijn van de 
andere werknemers? Welke houding zou u aannemen? 
Welke voor- of nadelen zou dit met zich meebrengen? 
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