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Voorzitter: mevrouw Monica Van Kerrebroeck 

Interpellatie van mevrouw An Michiels tot de heer 
Frank Vandenbroucke, viceminister-president van de 
Vlaamse Regering, Vlaams minister van Werk, On-
derwijs en Vorming, over het uitblijven van een richt-
lijn betreffende het dragen van de hoofddoek op school 

De voorzitter: Mevrouw Michiels heeft het woord. 

Mevrouw An Michiels: Mevrouw de voorzitter, mijn-
heer de minister, collega’s, de hoofddoek blijft de laatste 
weken de gemoederen beroeren. Begin deze week was 
er een debat in Gent, en gisteren in de plenaire zitting 
was er een actuele vraag over een eventueel hoofddoe-
kendebat voor stadsambtenaren. 

Enkele weken geleden was er ook een tussentijds arrest 
van de Raad van State (nr. 175.886 van 18 oktober 
2007), waarin een voorlopige uitspraak werd gedaan in 
de zaak van een islamleerkracht die in 2006 om drin-
gende redenen ontslagen werd in een school in Sint-
Pieters-Woluwe. Het schoolreglement van die school 
verbiedt het dragen van kledij, tekens of symbolen 
waarmee zichtbaar een religieuze of levensbeschouwe-
lijke aanhorigheid of overtuiging wordt uitgedrukt bui-
ten de levensbeschouwelijke lessen. 

De lerares in kwestie werd door de school ontslagen nadat 
zij herhaaldelijk weigerde om haar hoofddoek af te nemen 
buiten de klas. De directie oordeelde dat daardoor de 
neutraliteit van de onderwijsinstelling in het gedrang 
kwam, aangezien de lerares zich op die manier duidelijk 
manifesteerde als belijder van een bepaald geloof. 

Mijnheer de minister, het is niet de eerste keer dat dit 
debat hier in de commissie aan bod komt. In 2004 werd 
u om een eenduidige richtlijn gevraagd over het dragen 
van de hoofddoek op school. U pleitte toen voor een 
pragmatische aanpak waarbij scholen zelf een standpunt 
innemen en een pedagogisch project en schoolreglement 
ter zake vaststellen. Dat is ook wat de school in kwestie 
gedaan heeft, maar nu blijkt dit niet te volstaan. Daar-
door rijst de vraag of er door het arrest van de Raad van 
State geen precedent geschapen is, waarbij de rechtsgel-
digheid van een schoolreglement ondergraven wordt. 

In 2004 antwoordde u eveneens dat er verschillende 
interpretaties van het begrip ‘neutraliteit’ mogelijk zijn, 
waardoor, zoals nu duidelijk gemaakt wordt, op een 
verschillende manier gereageerd kan worden op het 
dragen van de hoofddoek. Het arrest van de Raad van 
State gebruikt de lacune in de definiëring van het begrip 
‘neutraliteit’ om het ontslag te schorsen, terwijl de Raad 

van Beroep van het GO! onderwijs van de Vlaamse 
Gemeenschap in eerste instantie de schooldirectie 
volgde in haar interpretatie. Intussen heeft het GO! 
onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap ingezien dat 
een verduidelijking van de regels over het dragen van 
een hoofddoek nodig is en heeft daar een duidelijk 
standpunt over ingenomen.  

Niet iedereen is gelukkig met dat standpunt, maar nu is 
er tenminste wel eenduidigheid. Het GO! onderwijs 
van de Vlaamse Gemeenschap heeft nog eens zeer 
duidelijk gesteld wat ‘neutraliteit’ precies inhoudt. 

De kern van het probleem blijft dat de Vlaamse Rege-
ring geen definitief uitgesproken standpunt durft in te 
nemen over het dragen van een hoofddoek in publieke 
functies. In 2004 schoof u de verantwoordelijkheid 
door naar de scholen en de schoolreglementen. In juni 
2007 nam ook minister Bourgeois in zijn antwoord op 
een actuele vraag van mevrouw Morel geen duidelijk 
standpunt in betreffende het Vlaamse overheidsperso-
neel. Hij verwees enkel naar een antwoord van zijn 
voorganger. Ook gisteren draaide minister Van Brempt 
om de hete brij in haar antwoord op de actuele vraag 
van mevrouw Dua. 

Zolang de Vlaamse Regering het debat voor zich uit 
blijft schuiven en blijft weigeren een duidelijke lijn te 
trekken, zullen met de regelmaat van de klok nieuwe 
problemen opduiken. Als iets voor interpretatie vatbaar 
is, probeert men immers altijd uit te zoeken hoever 
men kan gaan. Een duidelijk standpunt innemen, zo 
toont de praktijk aan, zorgt ervoor dat de discussie over 
interpretatieproblemen niet langer gevoerd wordt. 

Mijnheer de minister, welke beleidsrichtlijnen hebt u 
ondernomen om de interpretatieve ruimte met betrek-
king tot neutraliteit te verengen tot een ondubbelzinni-
ge richtlijn? Vindt u de invulling die de school gegeven 
heeft aan het begrip ‘neutraliteit’ strijdig met de oor-
spronkelijk bedoelde en nu herhaalde principes van het 
GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap? Neemt 
u een officieel standpunt in over het dragen van de 
hoofddoek, of blijven u en de andere ministers bij de 
eerder geformuleerde visie dat deze kwestie het best op 
het lokale vlak uitgeklaard wordt? Hebt u de rechtsgel-
digheid van de schoolreglementen na dit precedent 
opnieuw bepaald? Welk antwoord geeft u de scholen 
en koepels die naar aanleiding van dit arrest ongetwij-
feld veel vragen hebben? Hoe past u uw visie in in uw 
taak als verdediger van de grondwettelijke en funda-
mentele vrijheid van onderwijs? 

De voorzitter: De heer Tavernier heeft het woord. 
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De heer Jef Tavernier: Mijnheer de minister, collega’s, 
ik wil even inpikken op het debat dat gisteren, 7 novem-
ber, gevoerd werd in de plenaire vergadering. Mevrouw 
de voorzitter, ik wil verwijzen naar wat u daarbij gezegd 
hebt. U zei dat het dragen van al dan niet als religieus 
symbool beschouwde tekenen toegelaten moet zijn in 
openbare functies, en dus ook in een school. Dat veran-
dert uiteraard niets aan het feit dat er in de omgeving  
– de klas of andere gebouwen – geen religieuze symbo-
len zichtbaar mogen zijn. Er is mijns inziens geen enkel 
probleem als een individu een kruisje, een hoofddoek of 
een keppeltje draagt. Dat geeft in sommige gevallen 
zelfs gewoon meer duidelijkheid. 

Een en ander houdt overigens niet in dat men zo propa-
ganda zou maken voor de een of andere levensbeschou-
wing of religie. Volgens mij is het inderdaad verstandig 
dat het individu daarin wordt vrijgelaten. De beleidslijn 
van de minister die zegt dat we praktische toepassingen 
het beste aan de school overlaten, is een verstandige 
houding. Wat in de ene situatie wordt beschouwd als iets 
dat moeilijkheden opwekt, is dat in de andere situatie 
duidelijk niet. Ik pleit ervoor dat de minister zijn hou-
ding tegenover de scholen handhaaft. 

Mevrouw Monica Van Kerrebroeck: Dames en heren, 
ik zal mijn betoog van gisteren niet herhalen. Ik heb dat 
tot vervelens toe mogen en moeten doen. In ons klein 
Vlaanderen, in Europa en de hele wereld moeten we 
eindelijk beginnen elkaar te aanvaarden, met elkaar te 
willen spreken, elkaar te respecteren en vooral verdraag-
zaam te leven. Dit zegt genoeg. 

De voorzitter: Minister Vandenbroucke heeft het woord. 

Minister Frank Vandenbroucke: Mevrouw de voorzit-
ter, dames en heren, de vraag van mevrouw Michiels 
refereert aan een eerdere vraag uit 2004. Mevrouw  
Michiels, ik veronderstel dat dit uw interpellatie is die 
werd beantwoord in de commissie voor Onderwijs op 21 
oktober 2004. We hebben toen een debat gevoerd over 
het dragen van de hoofddoek door leerlingen naar aan-
leiding van een rechterlijke uitspraak over een school 
van het provinciaal onderwijs. 

U interpelleert nu over een concrete casus waar het dra-
gen van de hoofddoek door een godsdienstleerkracht in 
het gemeenschapsonderwijs ter discussie stond. Ge-
makshalve stelt u dat u toen al om een richtlijn had ge-
vraagd over het dragen van de hoofddoek op school, 
waarbij u de verschillen tussen een leerling in het pro-
vinciaal onderwijs en een islamleerkracht in het ge-
meenschapsonderwijs eigenlijk een beetje negeert. 

Vooraf wil ik de stelling tegenspreken dat de Raad van 
State een lacune vaststelde in de neutraliteitsverklaring 
van het gemeenschapsonderwijs die nu voorlag. De 
Raad van State oordeelde dat het ontslag dat werd gege-

ven geen grond vond in de neutraliteitsverklaring, 
omdat er geen sprake was van enige vorm van indoc-
trinatie of bekeringsijver. Dit waren en zijn nog steeds 
de mogelijke redenen waarom iemands principieel 
recht om zijn mening te uiten een inbreuk kan beteke-
nen op de neutraliteitsverklaring. De betrokken scho-
lengroep riep deze elementen niet in en had zelf een 
principieel verbod op het dragen van de hoofddoek 
ingesteld. Daarvan oordeelde de Raad van State dat dit 
niet behoort tot de bevoegdheid van de scholengroep, 
maar wel tot de bevoegdheid van de raad op het centra-
le bestuursniveau. 

Ik verzet me tegen de stelling dat door de houding van 
de Vlaamse Regering problemen blijven opduiken, 
zoals u in uw inleiding aangeeft. Er zijn over dit on-
derwerp, dat het vraagstuk inhoudt van de verhouding 
tussen het recht van overheden om het neutraal karak-
ter van hun dienst te bewaren en het persoonlijke recht 
van een individu in die organisatie om zijn persoonlij-
ke overtuiging uit te drukken, in binnen- en buitenland 
vaker geschillen. 

Die uitspraken reflecteren niets meer dan de werkelijk-
heid dat hierin continu moet worden afgewogen welk 
belang in een concrete situatie primeert. De ondertoon 
van uw vraag suggereert de illusie dat een beslissing 
van overheidswege hierin voorgoed dé oplossing kan 
brengen. Elke beslissing is vatbaar voor toetsing door 
een rechtbank, en dat is ook geen probleem, maar inte-
gendeel een normaal verschijnsel in een rechtstaat. 

Dan ga ik dieper in op uw specifieke vragen. Aange-
zien alleen in het gemeenschapsonderwijs een neutrali-
teitsplicht geldt, neem ik aan dat de vraag op het ge-
meenschapsonderwijs betrekking heeft. In het bijzon-
der decreet van 14 juli 1998 betreffende het gemeen-
schapsonderwijs dat unaniem werd goedgekeurd, werd 
de bevoegdheid om de neutraliteitsverklaring te maken 
toevertrouwd aan de raad van het gemeenschapson-
derwijs in artikel 33, paragraaf 1, ten eerste. Dit was 
onder het bijzonder decreet van 19 december 1988 
betreffende de Autonome Raad voor het Gemeen-
schapsonderwijs ook al een bevoegdheid die ingevolg-
de de autonomisering was gedelegeerd aan de centrale 
bestuursorganen van de autonome raad voor het ge-
meenschapsonderwijs. In het licht van die bevoegd-
heidsverdeling is het vreemd om de minister te vragen 
een richtlijn uit te vaardigen met betrekking tot een 
onderwerp dat 20 jaar geleden wetens en willens werd 
gedelegeerd aan onafhankelijke bestuursorganen voor 
het gemeenschapsonderwijs. Deze verklaring moet 
conform zijn aan wat artikel 24, paragraaf 1, derde 
alinea, bepaalt en vooral ook aan de verklaring die de 
grondwetgever bij het neutraliteitsbeginsel heeft afge-
legd. De raad van het gemeenschapsonderwijs heeft 
ook de neutraliteitsverklaring verduidelijkt na deze 
uitspraak, al betekent dit naar mijn mening niet dat de 
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vorige neutraliteitsverklaring onduidelijk was. De raad 
heeft echter geoordeeld dat ze deze stap van verdere 
verduidelijking moest zetten. 

U vroeg of ik de invulling die de school heeft gegeven 
aan het begrip neutraliteit strijdig vind met de oorspron-
kelijke principes van het gemeenschapsonderwijs. Wat ik 
daarover vind, is minder relevant dan wat de bevoegde 
gerechtelijke instanties, wier opdracht het is te waken 
over de juiste balans tussen grondrechten, daarover zeg-
gen. De uitspraak van de Raad van State is duidelijk, 
maar hield geen inhoudelijke toetsing in van waar in die 
discussie de juiste balans moet liggen. De uitspraak zegt 
wel iets over hoe de bevoegdheden in het gemeenschaps-
onderwijs liggen in deze aangelegenheid. Als de scholen-
groep meende de betrokken lerares te moeten ontslaan, 
dan had ze de beslissing moeten baseren op concrete 
omstandigheden eigen aan de betrokken godsdienstleer-
kracht of de specifieke situatie van de school of scholen-
groep. Hier was dat niet het geval en heeft de scholen-
groep het ontslag uitgesproken, los van enige toetsing van 
het dragen van de hoofddoek aan de specifieke context 
van de school of scholengroep en los van omstandigheden 
eigen aan het functioneren van deze leerkracht. 

Mevrouw Michiels, u vraagt of ik een eenduidige richtlijn 
heb uitgevaardigd met betrekking tot het dragen van de 
hoofddoek door leerkrachten in het gemeenschapsonder-
wijs en of ik bij mijn visie blijf dat deze kwestie best in 
het schoolreglement wordt uitgeklaard. Hier slaat u de bal 
mis. Het schoolreglement regelt de rechten en plichten 
van leerlingen, onder meer op het vlak van kleding en 
andere uiterlijke tekenen. In de hier aangehaalde casus 
gaat het om een personeelslid, meer bepaald een leer-
kracht islamitische godsdienst. Voor personeelsleden is 
niet het schoolreglement, maar de neutraliteitsverklaring 
van belang. Aangezien personeelsleden de neutraliteits-
verklaring bij hun indiensttreding moeten ondertekenen, 
wordt die een deel van hun plichten als personeelslid. 

Naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State 
heeft de Raad van het GO! onderwijs van de Vlaamse 
Gemeenschap op 26 oktober 2007 beslist de neutrali-
teitsverklaring te verduidelijken. Deze verduidelijking 
betreft in het bijzonder de inhoud van de neutraliteits-
plicht voor leerkrachten levensbeschouwelijke vakken. 
Ik neem aan dat mevrouw Michiels, onder meer omwille 
van het persbericht dat het gemeenschapsonderwijs 
hierover heeft verspreid, kennis van deze beslissing 
heeft genomen. De neutraliteitsplicht houdt in dat deze 
leerkrachten in het leslokaal en daarbuiten uiterlijke 
tekenen mogen dragen, tenzij ze ook andere opdrachten 
dan leerkracht levensbeschouwelijke vakken vervullen. 

Wat de leerlingen betreft, heeft de raad van het gemeen-
schapsonderwijs zijn eerdere beslissing van 23 januari 
2004 bevestigd. De scholen mogen zelf bepalen of het 
leerlingen is toegestaan uiterlijke tekenen van hun levens-

beschouwelijke of filosofische overtuiging te dragen. Dit 
betekent dat de scholen in dit verband het schoolregle-
ment als instrument kunnen blijven hanteren. 

Mevrouw Michiels heeft ook gevraagd of ik de rechts-
geldigheid van de schoolreglementen na dit precedent 
opnieuw heb bepaald en welk antwoord ik geef aan de 
scholen en de koepels die naar aanleiding van dit arrest 
ongetwijfeld veel vragen hebben. Aan de scholen van 
het gemeenschapsonderwijs antwoord ik dat de raad 
van het gemeenschapsonderwijs zijn standpunt heeft 
verduidelijkt en zodoende de bakens voor de scholen 
en de scholengroepen heeft uitgezet. De school kan, 
rekening houdend met de lokale eigenheid en context, 
in het schoolreglement bepalen of leerlingen al dan niet 
religieuze kentekens mogen dragen. Personeelsleden 
mogen geen uiterlijke kentekenen van hun religieuze 
overtuiging dragen. Hierop wordt een uitzondering 
gemaakt voor leerkrachten levensbeschouwelijke vak-
ken. Ik heb dit daarnet genuanceerd. Buiten het les-
lokaal kan dit enkel indien de leerkracht geen andere 
opdracht dan een levensbeschouwelijk vak heeft. 

Voor de andere netten betekent dit arrest niets nieuws. 
Voor de inrichtende machten van het officieel onderwijs 
kan deze rechtspraak een inspiratie bieden. Ze zijn, in 
tegenstelling tot het gemeenschapsonderwijs, niet aan de 
neutraliteitsplicht gehouden. Afhankelijk van hun peda-
gogisch project kunnen ze een beleidslijn aanhouden in 
functie van het beste evenwicht tussen dit project en het 
individuele recht van leerlingen of van personeelsleden 
om hun overtuiging te uiten. Voor het gesubsidieerd vrij 
onderwijs is deze uitspraak niet relevant. De uitspraak 
vertrekt immers vanuit de inhoud van de neutraliteit van 
het gemeenschapsonderwijs. 

Tot slot heeft mevrouw Michiels gevraagd hoe ik mijn 
visie in mijn taak als verdediger van de grondwettelijke 
en fundamentele vrijheid van onderwijs inpas. Verwij-
zend naar wat ik al eerder heb gezegd, zie ik het ver-
band tussen de gerechtelijke uitspraak en de onder-
wijsvrijheid niet. Deze zaak heeft hier in het geheel 
geen impact op. 

De voorzitter: Mevrouw Michiels heeft het woord. 

Mevrouw An Michiels: Ik dank de minister voor zijn 
uitgebreid antwoord. 

Ik stel vast dat, wat er ook gebeurt en welke arresten er 
ook worden geveld, zijn standpunt hetzelfde blijft. Of 
het nu om leerlingen of om leerkrachten gaat, maakt 
niet uit: de minister blijft steeds hetzelfde herhalen. 

De voorzitter: Het incident is gesloten. 



 

 

 



 

 

 



 

Vlaams Parlement – 1011 Brussel – Tel. 02/552 11 11 – Fax 02/552 11 22 

 


