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INLEIDING 

Deze masterproef houdt een vergelijking in van de jurisprudentie van het Europees Hof voor de rech-

ten van de Mens (hierna EHRM) en deze van het Amerikaanse Hooggerechtshof met betrekking tot 

het verbieden van het dragen van religieuze symbolen en kledij in het publieke domein door de over-

heid. Deze problematiek is zeer breed en betreft het verbieden van het dragen van christelijke kruisjes, 

tulbanden en kirpans (= rituele dolken) vereist door het Sikh-geloof, islamitische hoofddoeken en 

baarden, en joodse keppeltjes, maar ook de symbolen van kleinere godsdiensten zoals bijvoorbeeld 

zoals het haar van de Rastafari‟s, piercings en tatoeages gedragen door aanhangers van de Body Modi-

fication Church, …De overheid kan dit verbieden aan haar werknemers, aan leerkrachten en leerlingen 

in het publieke onderwijssysteem en in de rechtbank met het oog op het behouden van de neutraliteit 

van de staat. Verder kan de overheid het dragen van religieuze symbolen verbieden of het afnemen 

ervan opleggen ter bevordering van de openbare veiligheid, zoals voor veiligheidscontroles op de 

luchthaven. Gevangenisautoriteiten en militaire overheden kunnen ook respectievelijk gevangenen en 

militairen verhinderen in het dragen van religieuze symbolen ter bevordering van de interne orde en 

discipline. 

De kwestie van het dragen van religieuze symbolen en vooral het dragen van de islamitische hoofd-

doek, is de laatste twintig jaar het voorwerp geweest van een intense controverse in Europa.
1
 In België 

is er gedurende de afgelopen vijftien jaar een debat gaande over het dragen van religieuze symbolen en 

dan vooral met betrekking tot de islamitische hoofddoek. Bepaalde overheidswerknemers werden ver-

boden religieuze symbolen te dragen tijdens hun werk. Op federaal niveau werd dit verboden aan rech-

ters en politie. Het dragen van hoofddoeken werd verboden aan de gemeentelijke werknemers van 

Antwerpen en Brussel. Het beleid met betrekking tot het dragen van hoofddoeken in het openbare 

onderwijs is niet uniform en wordt overgelaten aan de lokale overheden. Vele scholen verbieden het 

dragen van hoofddoeken door zowel leerlingen als leerkrachten. Verder werd het dragen van een burqa 

verboden in twintig Belgische gemeenten en steden, waaronder Antwerpen en Gent.
2
 In Frankrijk is l’ 

affaire du foulard het voorwerp van aanhoudend debat sinds 1989, toen drie moslimmeisjes werden 

geschorst door hun secundaire school wegens het dragen van een hoofddoek.
3
 Dit debat mondde uit in 

hevig protest van de moslimgemeenschap toen in 2004 een wet werd goedgekeurd
4
 die leerlingen van 

openbare basis- en secundaire scholen verbood „opvallende‟ symbolen te dragen waarmee zij „open-

lijk‟ een geloofsovertuiging beleden
5
. In Duitsland spitste de discussie zich vooral toe op de vraag of 

leerkrachten van openbare scholen een hoofddoek konden dragen.
6
 Het Duitse Bundesverfassungsge-

richt oordeelde in 2003 dat het niet - aanvaarden van een leerkracht omwille van het feit dat ze een 

hoofddoek wenste te dragen op school, in strijd was met de godsdienstvrijheid en het recht op gelijke 

toegang tot het openbaar ambt.
7
 In Turkije is er een verbod op het dragen van hoofddoeken voor  

vrouwelijke studenten en personeel van openbare universiteiten.
8
 In 2008 trachtte de islamitische rege-

                                                      

1 T. LEWIS, „What Not to Wear: Religious Rights, the European Court, and the Margin of Appreciation‟, ICLQ 2007, 395. 
2 L. BARNETT, Freedom of Religion and Religious Symbols in the Public Sphere, onuitg., onderzoek van de Canadese Library of Parliament, 
2008, 24-26, http://www.parl.gc.ca/information/library/PRBpubs/prb0441-e.pdf. 
3 L. BARNETT, Freedom of Religion, 29. 
4 L. BARNETT, Freedom of Religion, 36 en T. LEWIS, „What Not to Wear‟, 395. 
5 Wet Nr. 2004-228 van 15 maart 2004, Journal Officiel de la République Française (J.O.), 17 maart 2004, p. 5190. Voor een extensievere 

bespreking van de Franse l’ affaire du foulard, zie L. BARNETT, Freedom of Religion, 26-36.  
6 E. BREMS, „De hoofddoek als constitutionele kopzorg‟, TBP 2004, 331-332. 
7 Bundesverfassungsgericht, 24 september 2003, Ludin, 2 BvR 1436/02. 
8 Hof Mensenrechten, Leyla Sahin t. Turkije, arrest van 29 juni 2004, onuitg., §36 en T. Vreemd. 2004, 243, noot M. FOBLETS EN J. VELAE-

RS. 

http://www.parl.gc.ca/information/library/PRBpubs/prb0441-e.pdf
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ringspartij AKP van premier Erdogan het geldende hoofddoekverbod voor personeel en studenten van 

de openbare universiteiten op te heffen. De regering vond daarvoor een meerderheid in het parlement, 

maar stootte op het arrest van het Grondwettelijke Hof, dat in juni 2008 oordeelde dat de poging het 

verbod op te heffen in strijd was met de scheiding tussen kerk en staat.
9
 Hoofddoeken en baarden zijn 

ook verboden voor alle werknemers van staatsinstellingen.
10

 Verder zijn hoofddoeken zijn ook verbo-

den voor leerlingen van openbare secundaire scholen.
11

 Een expliciet verbod op het dragen van religi-

euze symbolen door leerlingen van openbare scholen, zoals de Franse wet nr. 2004-228
12

 die leerlin-

gen van openbare lagere en secundaire scholen verbiedt „opzichtige‟ religieuze symbolen te dragen, 

lijkt niet aan de orde te zijn in de Verenigde Staten.
13

 Lagere Amerikaanse rechtbanken werden in 

verschillende contexten geconfronteerd met klachten met betrekking tot het dragen van religieuze 

symbolen.
14

 Het Amerikaanse Hooggerechtshof werd tot nu toe slechts éénmaal geconfronteerd met 

dergelijke klacht, en dan nog in de specifieke militaire context.
15

 

In zaken voor het EHRM waarin personen gehinderd werden in het dragen van religieuze symbolen of 

kledij, dienden zij gewoonlijk klacht in op grond van het recht op het manifesteren van religie onder 

art. 9 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens
16

 (hierna EVRM). Daarnaast dienden 

zij vaak bijkomend klacht in op grond van art.8 EVRM (recht op eerbiedinging van het privé-leven) 

en/of art. 10 EVRM (vrijheid van meningsuiting). Wanneer een leerling van een openbare school ver-

hinderd werd religieuze symbolen te dragen, dienden zij vaak bijkomend klacht in op grond van art 2 

van het Eerste Protocol bij het EVRM
17

 (het recht op onderwijs en het recht van de ouders op onder-

wijs van hun kind in overeenstemming met hun filosofische of godsdienstige overtuigingen). Ten slot-

te werd bijkomend geregeld een beroep gedaan op art. 14 EVRM in samenhang met één van de vorige 

opgesomde rechten ( verbod van discriminatie). Het Hof onderzocht gewoonlijk de klacht onder art. 9 

EVRM, maar achtte het vaak niet nodig de klachten onder de andere rechten nog te onderzoeken, om-

dat de relevante omstandigheden dezelfde waren als onder art. 9 EVRM.
18

 Aangezien art. 9 EVRM de 

rode draad vormt in de jurisprudentie van het EHRM met betrekking tot het verbieden van het dragen 

van religieuze symbolen, zal ik mijn bespreking van de rechtspraak van het Europees Hof dan ook 

beperken tot dit artikel. Ook voor de Amerikaanse rechtbanken en hoven diende een verzoeker die 

beperkt werd in het dragen van godsdienstige symbolen vaak klacht in op grond van verschillende 

                                                      

9 „Hoofddoekverbod weer ingevoerd in Turkije‟, krantenartikel, 2008, AP Reuters, 
http://www.nrc.nl/buitenland/article1908293.ece/Hoofddoekverbod_weer_ingevoerd_in_Turkije. 
10 Hof Mensenrechten, Kurtulmus t. Turkije, beslissing van 24 jan 2006, onuitg., rubriek „Relevant domestic law and practice‟. 
11 Hof Mensenrechten, Köse en 93 anderen t. Turkije, beslissing van 24 jan 2006, onuitg, rubriek „Relevant domestic law and practice‟. 
12 Wet Nr. 2004-228 van 15 maart 2004, Journal Officiel de la République Française (J.O.), 17 maart 2004, p. 5190.  
13 C.A. BAKER, „French Headscarves and the U.S. Constitution: parents, children, and free exercise of religion‟, Cardozo J.L. & Gender 

2006-07, afl. 13:2, 341; S.G. GEY, „Free Will, Religious Liberty and a Partial Defense of the French Approach to Religious Expression in 
Public Schools‟, Hous. L. Rev. 2005-06, afl. 42:1, 18. De bezorgdheid die de U.S. Commission on International Religious Freedom uitte over 

het op stapel staande Franse verbod vooraleer de wet was goedgekeurd, getuigt hiervan. Met name stelde deze Commissie dat het verbod in 

strijd zou zijn met de Franse verplichtingen onder het EVRM: Persbericht van de U.S. Commission on International Religious Freedom, 
France: Proposed Bill May Violate Religious Freedom, 2004, 

http://www.uscirf.gov/index.php?option=com_content&task=view&id=318&Itemid=51. 
14 Zie onder andere O‟Connor v. Hendrick, 77 N.E. 612 (N.Y. 1906); Cooper v. Eugene Sch. Dist. No. 4J, 723 P.2d 298 (Or. 1986), appeal 
dismissed, 480 US 942 (1987); Chalifoux v. New Caney Independent School District, 976 F.Supp. 659 (1997); Fraternal Order of Police 

Newark Lodge No. 12 v. City of Newark, 170 F.3d 359 (3d Cir. 1999); Daniels v. City of Arlington, 246 F. 3d 500 (5th Cir. 2001) en Nichol 
v. Arin Intermediate Unit 28, 268 F. Supp. 2d 536 (W.D. Pa 2003). 
15 Goldman v. Weinberger 475 US 503 (1986). 
16  Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele vrijheden, ondertekend op 4 november 1950, B.S. 19 augustus, 
1955. 
17 Eerste aanvullend Protocol bij het Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele vrijheden, ondertekend op 20 

maart 1952, B.S. 19 augustus 1955. 
18 Hof Mensenrechten, Leyla Sahin t. Turkije, arrest van 29 juni 2004, onuitg., §117, Juristenkrant 2004, afl. 93, 13, (weergave E. BREMS) en 

T. Vreemd. 2004, 251, noot M. FOBLETS EN J. VELAERS; Hof Mensenrechten, Leyla Sahin t. Turkije, arrest van 10 november 2005, Re-

cueil/Reports 2005, §164 en CDPK 2006, 399, noot C. BROCAL en noot E. BREMS; Hof Mensenrechten, Kurtulmus t. Turkije, beslissing van 
24 jan 2006, onuitg.; Hof Mensenrechten, Köse en 93 anderen t. Turkije, beslissing van 24 jan 2006, onuitg.; Hof Mensenrechten, Dogru t. 

Frankrijk, arrest van 4 december 2008, §84, NJB 2009, afl. 6, 377 en Hof Mensenrechten, Kervanci t. Frankrijk, arrest van 4 december 2008, 

onuitg., §84. 

http://www.nrc.nl/buitenland/article1908293.ece/Hoofddoekverbod_weer_ingevoerd_in_Turkije.
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grondrechten tegelijkertijd. Deze grondrechten zijn onder andere de Free Exercise Clause, de Esta-

blishment Clause en de Free Speech Clause van het Eerste Amendement van de Amerikaanse Grond-

wet,
19

 maar ook het recht van ouders om de religieuze opvoeding van hun kind te bepalen en Title VII 

van de Civil Rights Act.
20

 De de Amerikaanse rechtbanken behandelden deze klachten, in tegenstel-

ling tot het EHRM, onder alle ingeroepen rechten afzonderlijk.
21

 Om tot een vergelijking te kunnen 

komen met de jurisprudentie van het EHRM, beperken we de bespreking van de benadering van het 

Amerikaanse Hooggerechtshof van een verbod op het dragen van religieuze symbolen tot de Free 

Exercise Clause van het Eerste Amendement van de Amerikaanse Grondwet. Deze verhindert dat de 

overheid het uitoefenen van religie zou ontmoedigen of verbieden en is aldus het Amerikaanse equiva-

lent van art. 9 EVRM.
 22

  

Deel I van deze masterproef omvat een algemene vergelijking van de rechtspraak van het EHRM en 

de jurisprudentie van het Amerikaanse Hooggerechtshof met betrekking tot de religieuze vrijheid. De 

klemtoon ligt hierbij op het onderscheid tussen regelgeving die specifiek gericht is tegen de uitdruk-

king van religie enerzijds en religieus neutrale, algemeen toepasselijke regelgeving die slechts inciden-

teel de uitdrukking van religie beperkt anderzijds. Gelovigen die wensen religieuze symbolen te dra-

gen, kunnen daarin immers gehinderd worden door deze beide categorieën van regelgeving. Het expli-

ciete verbod op het dragen van religieuze symbolen dat bestaat aan verschillende Turkse universiteiten 

in naam van de overheidsneutraliteit
23

 is een voorbeeld van regelgeving die direct gericht is tegen de 

uiting van religie. De veiligheidsmaatregel op een consulaat die voorschrijft dat iedereen zijn hoofd-

deksel moet afzetten, is dan weer een illustratie van een neutrale, voor eenieder geldende regel die 

slechts incidenteel de uitdrukking van religie beperkt. De vrouw die gelooft dat ze door het dragen van 

een hoofddoek beantwoordt aan een religieuze plicht van de islam, wordt hierdoor onevenredig 

zwaarder getroffen dan anderen die geen religieus hoofddeksel dragen.
24

 De houding van het EHRM 

en het U.S. Supreme Court ten aanzien van deze beide categorieën van normering worden eerst elk 

afzonderlijk belicht.Vervolgens worden de benaderingen van het EHRM en het Amerikaanse Hoogge-

rechtshof ten aanzien van deze twee soorten regelgeving met elkaar vergeleken. 

In deel II volgt een bespreking van de specifieke rechtspraak van het EHRM en het Amerikaanse 

Hooggerechtshof met betrekking tot het verbieden van het dragen van religieuze symbolen. De bena-

dering van het EHRM en het U.S. Supreme Court worden, zoals in deel I, eerst elk afzonderlijk be-

handeld. Vervolgens volgt een vergelijking van deze twee benaderingen. Het Amerikaanse Hoogge-

rechtshof heeft zich tot dusver slechts één maal dienen te beraden over een dergelijk verbod en dan 

nog slechts in een heel specifieke context, met name met betrekking tot het leger.
25

 Om de waarschijn-

lijke houding van het U.S. Supreme Court ten aanzien van een verbod op het dragen van religieuze 

symbolen in andere contexten te bepalen, wordt de algemene jurisprudentie van dit Hof inzake de Free 

Exercise Clause toegepast op een hypothetische klacht bij het Hooggerechtshof inzake dergelijk ver-

                                                      

19 U.S. Const. amend. I. 
20 Civil Rights Act, 42 U.S.C. §2000e (2006). 
21 J. M. WESTERFIELD, „Behind the Veil: An American Legal Perspective on the European Headscarf Debate‟, Am. J. Comp. L. Rev. 2006, 
afl. 54, 669. 
22 R.H. JR. FALLON, The Dynamic Constitution. An Introduction to American Constitutional Law, Cambridge, Cambridge University Press, 

2004, 68 en E. ZOLLER, „Les rapports entre les églises et les états aux Etats-Unis: le modèle américain de pluralisme religieux égalitaire‟, in 
G. Gonzalez (ed.), Laïcité, liberté de religion et Convention européenne des droits de l’homme, Brussel, Bruylant, 2006, 13. 
23 Zie bijvoorbeeld Hof Mensenrechten, Leyla Sahin t. Turkije, arrest van 29 juni 2004, onuitg., Juristenkrant 2004, afl. 93, (weergave E. 

BREMS) en T. Vreemd. 2004, noot M. FOBLETS EN J. VELAERS en Hof Mensenrechten, Leyla Sahin t. Turkije, arrest van 10 november 2005, 
Recueil/Reports 2005 en CDPK 2006, noot C. BROCAL en noot E. BREMS. 
24 Zie bijvoorbeeld Hof Mensenrechten, El Morsli t. Frankrijk, beslissing van 4 maart 2008, NJB 2008. 
25 Goldman v. Weinberger 475 US 503 (1986). 
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bod. Verder komen een aantal uitspraken van lagere Amerikaanse rechtscolleges die specifiek betrek-

king hebben op het verbieden van religieuze symbolen aan bod. 
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DEEL I 
VRIJHEID VAN RELIGIE IN HET EUROPEES VERDRAG 
VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS EN IN DE AMERI-

KAANSE GRONDWET 

HOOFDSTUK I 
ARTIKEL 9 EVRM EN HET EUROPEES HOF VOOR DE RECHTEN VAN 

DE MENS 

1. ALGEMEEN 

Art. 9 §1 EVRM klinkt als volgt: 

„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 om 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 voor-

schriften.‟ 

Ten eerste wordt dus de individuele vrijheid om een godsdienst of een overtuiging aan te hangen be-

schermd.26 Deze vrijheid omvat eveneens het recht om van godsdienst of overtuiging te veranderen.27 

Dit forum internum heeft een absoluut karakter. Dit betekent dat de staten in geen enkele omstandig-

heid hieraan beperkingen mogen opleggen.28 

Ten tweede strekt de bescherming zich ook uit tot de vrijheid om zijn godsdienst of overtuiging te 

belijden, te manifesteren (= het forum externum). Art. 9 §1 EVRM somt de wijzen op waarop iemand 

zijn godsdienst of overtuiging kan manifesteren: beschermd worden de eredienst, het onderwijzen 

ervan, de praktische toepassing ervan en het onderhouden van de geboden en voorschriften. Deze vrij-

heid kan worden uitgeoefend hetzij alleen, hetzij met anderen, en zowel in het openbare als in het par-

ticuliere leven.29 In tegenstelling tot het forum internum, is deze vrijheid tot het manifesteren van zijn 

godsdienst of overtuiging slechts relatief: art. 9 §2 EVRM bepaalt immers dat aan deze vrijheid beper-

kingen kunnen opgelegd worden die bij wet voorzien zijn en die noodzakelijk zijn in een democrati-

sche samenleving voor de openbare orde, gezondheid, zedelijkheid of de bescherming van de rechten 

en vrijheden van anderen.30 

Deze forum internum - forum externum- dichotomie vormt nog steeds één van de wezenlijke elemen-

ten in de rechtspraak van het EHRM inzake religieuze vrijheid.31 Ze is echter het voorwerp van con-

troverse onder rechtsgeleerden. C. EVANS meent met name dat het beperken van externe geloofsmani-

festaties ernstige gevolgen heeft voor de innerlijke geloofsovertuiging en oordeelt zelfs dat het belas-

ten van een geloofsuiting eveneens een inbreuk is op het innerlijke recht van vrijheid van religie of 

geloof. Ze staaft dit door te verwijzen naar Wisconsin v. Yoder, waarin het U.S. Supreme Court in 

                                                      

26 K. HANSON, „Artikel 9. Vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst‟ in J. VANDE LANOTTE EN Y. HAECK (eds.), Handboek EVRM Deel 2 

Artikelsgewijze Commentaar, I, Antwerpen, Intersentia, 2004, 813. 
27 K. HANSON, „Artikel 9‟, 816. 
28 Commissie, nr. 11581/85, beslissing van 11 april 1988, Darby t. Zweden, onuitg; K. HANSON, „Artikel 9‟, 813. 
29 K. HANSON, „Artikel 9‟, 818. 
30 K. HANSON, „Artikel 9‟, 826 en A. HENDRIKS, „Dealing with different religious convictions and practices‟, in M.L.P. LOENEN EN J.E. 

GOLDSMITH (eds.), Religious pluralism and human rights in Europe: where to draw the line?, Antwerpen, Intersentia, 2007, 149. 
31 C. EVANS, Freedom of religion under the European Convention on Human Rights, Oxford, Oxford University Press, 2001, 72. 
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zelfde zin oordeelde.32 Deze zaak wordt verder in deze masterproef besproken. FAWCETT oordeelt 

eveneens dat het in de praktijk het niet altijd makkelijk is een lijn te trekken tussen enerzijds gedachte en geloof 

en anderzijds de uiting ervan.
33

 

2. ‘MANIFESTATIE VAN EEN GODSDIENST OF OVERTUIGING’ 

2.1. Probleemstelling 

Verzoekers die gehinderd worden in het dragen van religieuze symbolen en die zich voor het EHRM 

beroepen op het recht op het manifesteren van hun godsdienst onder art. 9 §1 EVRM, dienen eerst aan 

te tonen dat er een inmenging in dit recht is. Een preliminaire voorwaarde hiervoor is dat hun hande-

ling, hier het dragen van religieuze symbolen, een manifestatie van hun godsdienst vormt. Hier wringt 

vaak het schoentje: de voormalige Europese Commissie voor de Rechten van de Mens (hierna de 

Commissie of de ECRM) en later ook het Hof hebben de vier vormen van manifestatie van religie, 

opgesomd in de eerste paragraaf van art. 9 EVRM, relatief nauw geïnterpreteerd.34 Vooral de term 

praktische toepassing kreeg volgens de vaste rechtspraak van de Commissie en later ook het Hof een 

enge definitie.35 Vermits in vele zaken inzake het manifesteren van godsdienst de verzoekers zich be-

roepen op het bestaan van een „practice‟, is deze enge interpretatie van het begrip „practice‟ geen aca-

demisch, maar een wezenlijk probleem.36 Hierdoor worden immers volgens C. EVANS achtenswaardi-

ge verzoeken uitgesloten van gepaste behandeling door de Commissie en het Hof37 en afgewimpeld 

met het oordeel „dat er geen inmenging in de godsdienstvrijheid is‟.38 Als een handeling van de ver-

zoeker niet eens een uitdrukking van religie vormt, kan er a fortiori geen sprake zijn van een inmen-

ging. Een nader onderzoek van de jurisprudentie inzake het begrip praktische toepassing is dus op zijn 

plaats en volgt onder b). 

Een tweede obstakel inzake de definitie van een manifestatie van religie is de rechtspraak van de 

Commissie en het Hof inzake het vrijwillig uitcontracteren van rechten. In zaken waar er toch enige 

beperking in het handelen van de verzoeker te bespeuren valt, dient deze te bewijzen dat hij niet vrij-

willig beperkingen op zijn recht op belijden van godsdienst of overtuiging heeft aanvaard door een 

arbeidsovereenkomst te tekenen of lid te worden van een organisatie wiens regels strijdig zijn met het 

manifesteren van zijn geloof.39 Als de verzoeker hier niet in slaagde, oordeelde de Commissie, daarin 

gevolgd door het Hof, dat er geen sprake was van een inmenging in het recht op het belijden van 

godsdienst of overtuiging. Deze rechtspraak wordt besproken onder c). 

Door deze twee obstakels wordt er al te vaak tot niet - inmenging van art. 9 §1 EVRM besloten. Dit 

betekent dat veel handelingen en praktijken volgens de Commissie en het Hof niet eens onder het toe-

passingsgebied van het recht op het manifesteren van godsdienst onder art. 9 §1 EVRM vallen en dus 

                                                      

32 C. EVANS, Freedom of religion, 76. 
33 J.E.S. FAWCETT, The application of the European Convention on Human Rights, Oxford, Clarendon Press, 1997, 238-239. 
34 C. EVANS, Freedom of religion, 103. 
35 C. EVANS, Freedom of religion, 111; K. HANSON, „Artikel 9‟, 820 en B. VERMEULEN, „Freedom of thought, conscience and religion (Ar-

ticle 9)‟ in P. VAN DIJK, F. VAN HOOF, A. VAN RIJN EN L. ZWAAK (eds.), Theory and Practice of the European Convention on Human 

Rights, Antwerpen, Intersentia, 2006, 761. 
36 C. EVANS, Freedom of religion, 119. 
37 C. EVANS, Freedom of religion, 111. 
38 Zie bijvoorbeeld Commissie, nr. 10358/83, beslissing van 15 december 1983, C. t. Verenigd Koninkrijk, D&R 37 p.147; Commissie, nr. 
16278/90, beslissing van 3 mei 1993, Senay Karaduman t. Turkije, D&R 74, p.108-109; JTDE 1993, noot O. DE SCHUTTER, 23 en T. 

Vreemd. 1997, 377, noot; Commissie, nr. 22838/93, beslissing van 22 februari 1995, Van den Dungen t. Nederland, onuitg., §1; Hof Mensen-

rechten, Kalaç t. Turkije, arrest van 1 juli 1997, Recueil/Reports 1997, §27; Hof Mensenrechten, Pichon en Sajous t. Frankrijk, beslissing van 
2 oktober 2001, Recueil/Reports 2001 en Hof Mensenrechten, Pretty t. Verenigd Koninkrijk, arrest van 29 april 2002, Recueil/Reports 2002, 

§82. 
39 C. EVANS, Freedom of religion, 113. 
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niet eens beschermingswaardig worden geacht. De kritiek die hierop kan worden geleverd, wordt be-

sproken onder punt d). In een aantal recente zaken met betrekking tot het dragen van hoofddoeken en 

tulbanden40 leken de enge definitie van het begrip „practice‟41 en de rechtspraak inzake het vrijwillig 

uitcontracteren van rechten42 niet meer te worden gehanteerd, waardoor het toepassingsgebied van het 

recht op het manifesteren van godsdienst althans in deze zaken breder leek te worden geïnterpreteerd. 

Het valt sterk te betwijfelen of deze evolutie zich ook uitstrekt naar zaken die niet handelen over het 

dragen van religieuze symbolen. De bespreking hiervan volgt onder punt e). 

2.2. Definitie van het begrip ‘practice’ 

Het begrip „practice‟ werd voor het eerst gedefinieerd door de Commissie in Arrowsmith t. Verenigd 

Koninkrijk. Met name oordeelde de Commissie dat 

„art. 9 of the Convention does not always guarantee the right to behave in the public sphere in a way which is 

dictated by such a belief. In particular, the term „practice‟ as employed in art. 9 §1 does not cover each act 

which is motivated or influenced by belief.‟
43

 

Met andere woorden, enkel de uitdrukkelijke expressie van een godsdienst of overtuiging en niet de 

daden die enkel beïnvloed of gemotiveerd zijn door een godsdienst of overtuiging, worden als „practi-

ce‟ beschermd.44 Deze argumentering is consistent hernomen in de jurisprudentie van de Commissie 

en het Hof.45 

De Commissie en het Hof hebben het begrip „uitdrukkelijke expressie‟ op verschillende manieren 

ingevuld. De „necessary expression‟ - benadering werd in het merendeel van de zaken46 gebruikt en 

houdt een strenge noodzakelijkheidstest in47. In een beperkt aantal zaken48 hanteerde de Commissie 

alternatieve benadering van de „given expression‟. Hoewel deze benadering een minder strenge test 

lijkt dan de noodzakelijkheidstest en dus de verzoekers zou moeten toelaten te slagen in een groter 

aantal zaken, is deze test slechts in een beperkt aantal zaken gehanteerd en nooit in een zaak waarin de 

verzoeker succesvol was.49 Bij gebruik van de „given expression‟ - test controleerde de Commissie of 

                                                      

40 Hof Mensenrechten, Dahlab t. Zwitserland, beslissing van 15 februari 2001, Recueil/Reports 2001, §1, ; AJDA 2001, noot J.-F. FLAUSS, 

480 en RFDA 2003, 544; Hof Mensenrechten, Leyla Sahin t. Turkije, arrest van 29 juni 2004, onuitg., §71 en T. Vreemd. 2004, 245, noot M. 

FOBLETS EN J. VELAERS; Hof Mensenrechten, Leyla Sahin t. Turkije, arrest van 10 november 2005, Recueil/Reports 2005, §78 en CDPK 
2006, 387-388, noot C. BROCAL en noot E. BREMS; Hof Mensenrechten, Kurtulmus t. Turkije, beslissing van 24 jan 2006, onuitg; Hof Men-

senrechten, Köse en 93 anderen t. Turkije, beslissing van 24 jan 2006, onuitg.; Hof Mensenrechten, Phull t. Frankrijk, beslissing van 11 

januari 2005, Recueil/Reports 2005; Hof Mensenrechten, El Morsli t. Frankrijk, beslissing van 4 maart 2008, N.J.B. 2008, 1727; Hof Men-
senrechten, Mann Singh t. Frankrijk, arrest van 13 november 2008, onuitg.; Hof Mensenrechten, Dogru t. Frankrijk, arrest van 4 december 

2008, onuitg., §47-48 en NJB 2009, afl. 6, 376 en Hof Mensenrechten, Kervanci t. Frankrijk, arrest van 4 december 2008, onuitg., §47-48. 
41 H. Gilbert, „REDEFINING MANIFESTATION OF BELIEF IN LEYLA SAHIN V. TURKEY‟, EHRLR 2006, AFL. 3, 314-315 en S. Knights, FREEDOM 

OF RELIGION, MINORITIES AND THE LAW, OXFORD, OXFORD UNIVERSITY PRESS, 2006, 44-45. 
42 B. VERMEULEN, „Freedom of thought‟, 767. 
43 Commissie, nr. 7050/75, beslissing van 12 oktober 1978, Arrowsmith t. Verenigd Koninkrijk, D&R 19, §5; M.D. EVANS, Religious liberty 
and International Law in Europe, Cambridge, Cambridge University Press, 1997, 306; P.M. TAYLOR, Freedom of Religion. UN and Euro-

pean Human Rights Law and Practice, New York, Cambridge University Press, 2005, 211 en B. VERMEULEN, „Freedom of thought‟, 761. 
44 K. HANSON, „Artikel 9‟, 820. 
45 Zie bijvoorbeeld Commissie, nr. 10358/83, beslissing van 15 december 1983, C. t. Verenigd Koninkrijk, D&R 37, p.147; Commissie, nr. 

16278/90, beslissing van 3 mei 1993, Senay Karaduman t. Turkije, D&R 74, p.108; JTDE 1993, noot O. DE SCHUTTER, 22 en T. Vreemd. 
1997, 377, noot; Commissie, nr. 22838/93, beslissing van 22 februari 1995, Van den Dungen t. Nederland, onuitg., §1; Hof Mensenrechten, 

Kalaç t. Turkije, arrest van 1 juli 1997, Recueil/Reports 1997, §27; Hof Mensenrechten, Pichon en Sajous t. Frankrijk, beslissing van 2 

oktober 2001, Recueil/Reports 2001 en Hof Mensenrechten, Pretty t. Verenigd Koninkrijk, arrest van 29 april 2002, Recueil/Reports 2002, 
§82. 
46 Zie bijvoorbeeld Commissie, nr. 8160/78, beslissing van 12 maart 1981, X. t. Verenigd Koninkrijk, D&R 22, p.27; Commissie, nr. 

10358/83, beslissing van 15 december 1983, C. t. Verenigd Koninkrijk, D&R 37, p.142; Commissie, nr. 14524/89, beslissing van 6 januari 
1993, Yanasik t. Turkije, D&R 74, p.22 en Commissie, nr. 16278/90, beslissing van 3 mei 1993, Senay Karaduman t. Turkije, D&R 74, p.93; 

JTDE 1993, noot O. DE SCHUTTER en T. Vreemd. 1997, noot. 
47 C. EVANS, Freedom of religion, 111; M.D. Evans, Religious liberty, 307 en S. KNIGHTS, Freedom of religion, 44. 
48 Commissie, nr. 11045/84, beslissing van 8 maart 1985, Knudsen t. Noorwegen, D&R 42, p. 247 en Commissie, nr. 7805/77, beslissing van 

5 mei 1979, X. en de Kerk van Scientology t. Zweden, D&R 16, p.68. 
49 C. EVANS, Freedom of religion,123. 
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de handeling van de verzoeker gemotiveerd was door de intentie om uitdrukking te geven aan zijn 

godsdienst.50 

De Commissie51 en het Hof vellen hun oordeel over het feit of een handeling een uitdrukkelijke ex-

pressie vormt van religie zonder rekening te houden met de mening van de verzoeker over het belang 

van zijn geloof en van een bepaalde handeling voor hem of haar.52 Een illustratie van deze aanpak zien 

we in Valsamis t. Griekenland en Efstratiou t. Griekenland. De feiten waren de volgende: kinderen die 

behoorden tot de Getuigen van Jehova werden geschorst door hun school, omdat ze weigerden deel te 

nemen aan een optocht op de Griekse nationale feestdag. Die vormde volgens hen een viering van 

oorlog en dus een schending van hun pacifistische overtuigingen. De ouders claimden voor het Hof 

een schending van art. 2 Eerste Protocol bij het EVRM en de kinderen een schending van art. 9 

EVRM. Het EHRM verwierp beide klachten op grond van het argument dat het niets in de optocht kon 

ontwaren dat de pacifistische overtuigingen van de verzoekers kon aantasten. Het oordeelde zelfs dat 

zulke optochten ten dele pacifistische doeleinden dienden.53 Dus het Hof stelt zijn eigen interpretatie 

van de vereisten van een bepaalde godsdienst of overtuiging in de plaats van die van de gelovigen. 

Deze aanpak is te verwerpen54 en wordt, zoals we hieronder zullen zien, eveneens afgewezen door het 

Amerikaanse Hooggerechtshof. Het beslechten van theologische discussies en het beslissen of een 

bepaalde praktijk al dan niet religieus van aard is of al dan niet een religieuze plicht vormt, behoort 

niet tot de taak van de rechter55. De argumenten die pleiten voor een afwijzing zijn de volgende. 

Vooreerst zit de overtuiging dat overheden in een neutrale, seculiere samenleving zich moeten ont-

houden van uitspraken over de waarde van een religieus of moreel geloof diep geworteld in de wester-

se juridische cultuur. Het EHRM heeft bovendien zelf ook bevestigd dat de neutraliteitsplicht van de 

staat niet te verzoenen is met enige bevoegdheid van de staat om te oordelen over de legitimiteit van 

religieuze overtuigingen.56 

Het feit dat het Hof zelf de geldigheid van een geloofsovertuiging van een verzoeker of het belang van 

een handeling voor deze persoon beoordeelt, verhoogt verder ook de kans dat het EHRM sneller be-

scherming zal verlenen aan religieuze praktijken waarmee de leden van dit Hof vertrouwd zijn. Dit 

kan ernstige gevolgen hebben voor leden van minderheidsgodsdiensten, vermits hierdoor het gevaar 

ontstaat dat het Hof praktijken van de traditionele dominante godsdiensten gunstiger gaat behandelen 

dan praktijken van de (in de Europese context) nieuwere religies57, zoals bijvoorbeeld het dragen van 

een hoofddoek of baard door moslims. Verschillende auteurs hebben de Commissie en het Hof er in-

derdaad reeds van beschuldigd weinig sympathie te hebben voor klachten van aanhangers van niet-

                                                      

50 M. D. Evans, Religious liberty, 312. 
51 Commissie, nr. 5442/72, beslissing van 20 december 1974, X. t. Verenigd Koninkrijk, D&R 1, p.42; Commissie, nr. 8160/78, beslissing 
van 12 maart 1981, X. t. Verenigd Koninkrijk, D&R 22, p.35; en Commissie, nr.24875/94, beslissing van 9 september 1996, Logan t. Vere-

nigd Koninkrijk, onuitg., §3.  
52 C. EVANS, Freedom of religion, 120.  
53 Hof Mensenrechten, Valsamis t. Griekenland, arrest van 18 december 1996, Recueil/Reports 1996, §31 en 37 en Hof Mensenrechten, 

Efstratiou t. Griekenland, arrest van 18 december 1996, Recueil/Reports 1996, §32 en 38; P. EDGE, „The European Court of Human Rights 
and Religious Rights‟, ICLQ 1998, 686; C. EVANS, Freedom of religion, 120; J. MARTINEZ-TORRON EN R. NAVARRO-VALLS, „The protec-

tion of religious freedom in the system of the Council of Europe‟ in T. LINDHOLM, W.C. JR. DURHAM EN B. TAHZIB-LIE (eds.), Facilitating 

Freedom of Religion or Belief: A Deskbook, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2004, 234 ; S. STAVROS, „Freedom of Religion and Claims 
for Exemption from Generally Applicable, Neutral Laws: Lessons from Accross the Pond?‟, EHRLR 1997, 613. 
54 E. BRIBOSIA EN I. RORIVE, „Le voile à l'école: une Europe divisée‟, Rev. trim. D.H. 2004, 956; P. EDGE, „The European Court‟, 686; C. 

EVANS, Freedom of religion, 122; M. FOBLETS EN J. VELAERS, „De ene hoofddoek is de andere niet. Ook na het Sahin-arrest blijft „wijze 
voorzichtigheid‟ de regel‟, noot onder Hof Mensenrechten, Leyla Sahin t. Turkije, arrest van 29 juni 2004, T. Vreemd. 2004, 251; J. MARTI-

NEZ-TORRON EN R. NAVARRO-VALLS, „The protection of religious freedom‟, 234 en S. STAVROS, „Freedom of Religion‟, 611-612. 
55 E. BRIBOSIA EN I. RORIVE, „Le voile‟, 956 en M. FOBLETS EN J. VELAERS, „De ene hoofddoek‟, 251. 
56 Hof Mensenrechten, Metropolitan Church of Bessarabia v. Moldova, arrest van 13 december 2001, Recueil/Reports 2001, §123; J. MAR-

TINEZ-TORRON EN R. NAVARRO-VALLS, „The protection of religious freedom‟, 234. 
57 P. EDGE, „The European Court‟, 125; J. MARTINEZ-TORRON EN R. NAVARRO-VALLS, „The protection of religious freedom‟, 236. 
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christelijke godsdiensten of religies zonder Europees verleden.58 Zo hebben de Commissie en het Hof 

in zaken met betrekking tot het dragen van religieuze symbolen nog nooit beslist tot een schending van 

de godsdienstvrijheid, wat geen grote rol speelt in het christendom, maar wel in andere religies.59  

Deze benadering staat bovendien in schril contrast met de ruime appreciatiemarge die in het algemeen 

wordt verleend aan de lidstaat met betrekking tot de godsdienstvrijheid. Als de Commissie en het Hof 

aanvaarden dat de staat het best geplaatst is om te oordelen over de nood aan overheidsoptreden, om-

wille van zijn grotere kennis over de situatie inzake religie op zijn grondgebied, dienen ze dan ook niet 

te aanvaarden dat de individuele gelovige beter geplaatst is dan een internationaal rechtscollege om te 

oordelen of een bepaalde verplicht gestelde handeling of juist een verbod op een bepaalde handeling in 

strijd is met zijn godsdienstige overtuigingen?60 

Een aantal rechters van het EHRM hadden oren naar deze kritiek en stelden in hun „dissenting opini-

ons‟ dat het niet de taak was van het Hof om zijn eigen interpretatie van de vereisten van een geloofs-

overtuiging in de plaats te stellen van de mening van een individuele gelovige. Zo stelden rechters 

VILHJALMSSON en JAMBREK een alternatieve test voor in hun „joint dissenting opinions‟ in Valsamis t. 

Griekenland en Efstratiou t. Griekenland. Ze meenden dat het Hof de geldigheid van een geloofsover-

tuiging of het belang van een handeling voor de verzoekers niet diende te beoordelen. Daarentegen 

stelden ze dat het Hof het waardeoordeel van de verzoekers met betrekking tot de religieuze en filoso-

fische betekenis van de optocht diende te aanvaarden, tenzij dat dat oordeel klaarblijkelijk ongefun-

deerd en onredelijk was.61 Ook rechters BRATZA, FISCHBACH, THOMASSEN, TSATSA-NIKOLOVSKA, 

PANTÎRU, LEVITS en TRAJA stelde in hun „joint dissenting opinion‟ in de zaak Cha’are Shalom Ve 

Tsedek t. Frankrijk dat, juist omdat het beschermen van een persoon zijn meest private overtuiging het 

essentiële doel van art. 9 EVRM vormt, het EHRM zijn oordeel inzake de omvang en ernst van een 

inmenging in de godsdienstvrijheid niet in de plaats mocht stellen van dat van de verzoeker.62 

2.3. Het vrijwillig uitcontracteren van rechten 

Het is vaste rechtspraak van de Commissie, daarin gevolgd door het Hof, dat er geen inmenging heeft 

plaatsgevonden in het recht van de verzoeker op het manifesteren van zijn godsdienst wanneer hij de 

situatie die het uitdrukken van zijn godsdienst bemoeilijkt enigszins zelf gekozen heeft en ervoor kan 

kiezen om deze situatie terug te veranderen. De Commissie oordeelde in deze zin tegen verzoekers die 

vrijwillig een bepaald werk hadden aanvaard63, zich vrijwillig ingeschreven hadden in een seculiere 

universiteit (= hoofddoekzaken Senay Karaduman t. Turkije en Bulut t. Turkije)64 of zich vrijwillig 

                                                      

58 T.J. GUNN, „Adjucating Rights of Conscience Under the European Convention on Human Rights‟, in J.D. VAN DER VYVER EN J. JR. WITTE 
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PER, „The Rights of Religious Minorities: The Legal Regulation of New Religious Movements‟ in P. CUMPER EN S. WHEATLEY (eds.), Mi-

nority Rights in the ‘New’ Europe, Londen, Kluwer Law International, 1999, 174-175. 
59 C. EVANS, Freedom of religion, 125. 
60 P. EDGE, „The European Court‟, 685 en 686.  
61 Hof Mensenrechten, Valsamis t. Griekenland, arrest van 18 december 1996, Recueil/Reports 1996, dissenting opinion van rechters VILH-

JALMSSON en JAMBREK en Hof Mensenrechten, Efstratiou t. Griekenland, arrest van 18 december 1996, Recueil/Reports 1996, dissenting 
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ters BRATZA, FISCHBACH, THOMASSEN, TSATSA-NIKOLOVSKA, PANTÎRU, LEVITS en TRAJA; §1 K. HANSON, „Artikel 9‟, 825. 
63 Commissie, nr. 8160/78, beslissing van 12 maart 1981, X. t. Verenigd Koninkrijk, D&R 22, p.35; Commissie, nr. 24949/94, beslissing van 
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hadden aangesloten bij een organisatie, zoals het leger65, wiens doelstellingen strijdig bleken te zijn 

met hun geloof of godsdienst. Indien vervolgens de regels van de werkgever of de organisatie werden 

afgedwongen op een manier die het belijden van de godsdienst van de verzoeker bemoeilijkte, was er 

volgens de Commissie geen inbreuk op het recht op het manifesteren van godsdienst, indien verzoe-

kers ervoor hadden gekozen om zich aan te sluiten bij de organisatie of het werk aan te nemen en er-

voor konden kiezen om er uit te stappen.66 Met andere woorden, door te stellen dat de verzoeker reke-

ning moest houden met zijn specifieke situatie (bijvoorbeeld zijn arbeidsovereenkomst of inschrijving 

aan een seculiere universiteit), interpreteerden de Commissie en het Hof in al deze zaken het begrip 

manifestatie van religie beperkend67, waardoor men makkelijker kon beslissen tot niet-inmenging. 

De meningen over deze rechtspraak inzake het vrijwillig uitcontracteren van rechten zijn verdeeld. 

M.D. EVANS sluit zich aan bij deze rechtspraak dat de staat niet hoeft te verzekeren dat het recht op 

het manifesteren van godsdienst vrijelijk, zonder kost kan worden genoten. Hij meent dat, aangezien 

de verzoeker vrijwillig heeft geopteerd voor een beperkende situatie, hij zijn recht op het manifesteren 

van godsdienst zelf heeft gecompromitteerd. Op voorwaarde dat een absoluut minimum van zijn recht 

wordt verzekerd, kunnen meer algemene aspecten van zijn recht worden gevrijwaard door het heron-

derhandelen van het contract of het beëindigen van de relatie. Dit was de kost van zijn vrijheid.‟
68

 

FLAUSS sluit zich hier bij aan.
69

 

C. EVANS daarentegen, heeft scherpe kritiek op deze rechtspraak. Volgens haar houden de Commissie 

en het Hof geen rekening met de moeilijkheden die deze jurisprudentie meebrengt voor religieuze 

minderheden. De ECRM en het Hof oordelen in deze zaken dat er geen inmenging is in het recht op 

het belijden van godsdienst, omdat mensen zelf geopteerd hebben voor de situatie waarin hun gods-

dienstvrijheid beperkt wordt. De Commissie en het Hof houden echter geen rekening met het feit dat 

leden van een religieuze minderheid vaker dan leden van de meerderheidsgodsdienst moeten kiezen 

tussen bijvoorbeeld het aanvaarden van werk dat het belijden van godsdienst bemoeilijkt enerzijds, of 

voorrang geven aan hun godsdienst waardoor ze werkloos blijven anderzijds. Immers, de sociale struc-

turen zijn gewoonlijk beter aangepast aan de religieuze noden van de meerderheid dan aan die van de 

minderheid.70 Bijvoorbeeld, in X. t. Verenigd Koninkrijk, ging het om een moslimleraar die ontslagen 

werd omdat hij op vrijdagmiddag een langere middagpauze nam om naar de moskee te gaan, hoewel 

dit niet in zijn contract stond. Zijn keuzemogelijkheden waren om deeltijds te gaan werken en dus 

minder te verdienen, of zijn beroep op te geven. De kans dat een lid van de Engelse christelijke meer-

derheidsgodsdienst deze keuze zou moeten maken is veel kleiner, aangezien de werkweek afgesteld is 

op het vrijhouden van de christelijke rustdag, met name de zondag. Bovendien situeert de zogenaamde 

vrijwillig genomen beslissing zich vaak in een context waar mensen enkel een keuze hebben uit een 

reeks van onaangename opties, wat zoals ik later zal bespreken, geïllustreerd wordt door de hoofd-

doekzaken Senay Karaduman t. Turkije en Bulut t. Turkije71 GILBERT noemt deze rechtspraak inzake 

het vrijwillig uitcontracteren van rechten de „situational issue‟. Zijn inziens gaan het Hof en de Com-

missie verplichtingen en verantwoordelijkheden gaan opleggen aan de verzoeker die niet blijken uit de 

tekst van art. 9 EVRM zelf, met name de plicht om zijn eigen specifieke situatie in overweging te 

                                                      

65 Commissie, nr. 14524/89, beslissing van 6 januari 1993, Yanasik t. Turkije, D&R 74, p.26 en Hof Mensenrechten, Kalaç t. Turkije, arrest 

van 1 juli 1997, Recueil/Reports 1997, §28; C. EVANS, Freedom of religion, 129-130; J. MARTINEZ-TORRON EN R. NAVARRO-VALLS, „The 

protection of religious freedom‟, 230. Voor een uitgebreidere bespreking van deze zaken, zie: P.M. TAYLOR, Freedom of Religion, 136-147. 
66 C. EVANS, Freedom of religion, 129-131. 
67 H. GILBERT, „Redefining Manifestation‟, 311. 
68 M. D. Evans, Religious liberty, 309-310. 
69 J.-FLAUSS, „Actualité de la Convention européenne des droits de l‟homme‟, A.D.J.A. 1994, 33. 
70 C. EVANS, Freedom of religion, 131. 
71 C. EVANS, Freedom of religion, 131. 
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nemen72, waardoor het begrip manifestatie van religie en dus ook het toepassingsgebied van de eerste 

paragraaf van art. 9 EVRM al te beperkend worden geïnterpreteerd.73 

2.4. Art. 9 §2 EVRM als alternatief voor de enge definiëring? 

Deze enge definiëring door het Hof van het begrip „practice‟, het vervangen van de mening van de 

verzoeker door zijn eigen opvatting over de vereisten van een bepaald geloof en zijn rechtspraak inza-

ke het vrijwillig uitcontracteren van rechten worden door verschillende auteurs bekritiseerd omdat het 

middelen zijn van het Hof om tot een enge interpretatie te komen van het recht op het manifesteren 

van godsdienst, waardoor er a fortiori geen sprake kan zijn van een inmenging in art. 9 §1 EVRM. 

Hun inziens zou het Hof beter een ruimere definitie van het recht op het manifesteren van geloof voor-

staan en zodoende sneller tot een inmenging in art. 9 §1 EVRM besluiten, en vervolgens een beroep 

doen op de tweede paragraaf van art. 9 om te oordelen of beperkingen op manifestaties gerechtvaar-

digd zijn. Met andere woorden, in plaats van het toepassingsgebied van art. 9 §1 EVRM zo beperkt te 

interpreteren, pleiten ze om aanvaardbare en onaanvaardbare vormen van het belijden van godsdienst 

of overtuiging te onderscheiden van elkaar aan de hand van de escape-clausule van §2 zelf.74 

Zo oordeelt GILBERT dat de Arrowsmith-regel (=„article 9 does not protect every act motivated or in-

spired by a religion or belief and does not in all cases guarantee the right to behave in the public 

sphere in a way which is dictated by a belief‟) principieel niet strijdig is met de algemene bescherming 

leend door art. 9 EVRM. Met name vormde deze zinsnede voor hem de uitdrukking van de principes 

waarop de tweede paragraaf van art. 9 EVRM gebaseerd is. Deze zinsnede werd volgens hem echter 

verkeerdelijk gebruikt als een exclusion - clause die werd toegepast op de eerste paragraaf van art. 9 

EVRM, terwijl er al een beperkingsclausule voorhanden was in de tweede paragraaf. Hierdoor waren 

de Commissie en later het Hof volgens hem in staat het toepassingsgebied van het begrip „manifestatie 

van religie‟ gedurende lange tijd al te restrictief te interpreteren op basis van twee technieken. Met 

name besloten ze dat daden louter gemotiveerd door religie geen manifestaties waren in het licht van 

de eerste paragraaf van art. 9 EVRM (= de rechtspraak inzake „practice‟, door deze auteur de „motiva-

tional issue‟ genoemd) en/of sloten ze bepaalde daden uit het toepassingsgebied van het recht op grond 

van het feit dat de verzoeker voor een bepaalde situatie gekozen had (= de rechtspraak inzake het vrij-

willig uitcontracteren van rechten, door GILBERT de „situational issue genoemd).75 

Zo stellen C. EVANS en GUNN eveneens voor om de toelaatbaarheid van beperkingen op het manifes-

teren van een godsdienst of overtuiging te toetsen aan de hand van de tweede paragraaf van art. 9 

EVRM, in plaats van ze te onderzoeken op grond van het onderscheid tussen daden die louter gemoti-

veerd worden door geloof en daden die de uitdrukkelijke expressie vormen van een godsdienst of 

overtuiging. COUSSIRAT- COUSTERE meent dat, aangezien er geen juridische definitie van godsdienst 

is en omwille van de toename van alternatieve godsdienstige bewegingen, afwijkende sociale gedra-

gingen beter worden beschouwd als manifestaties van godsdienst. Vervolgens kunnen de door de 

overheid opgelegde beperkingen dan worden getoetst aan de tweede paragraaf van art. 9 EVRM.76 
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2.5. Recente zaken met betrekking tot religieuze symbolen: herdefiniëring van het begrip 

manifestatie van godsdienst of overtuiging? 

In verschillende recente zaken met betrekking tot religieuze symbolen lijkt het Hof zelf het geweer 

van schouder te veranderen, zowel met betrekking tot het in de plaats stellen van zijn eigen oordeel 

over het belang van een bepaalde handeling voor het geloof van de verzoeker als inzake het vrijwillig 

uitcontracteren van rechten. 

In Dahlab t. Zwitserland ging het Hof niet in op de vraag of er al dan niet een inmenging was in art. 9 

§1 EVRM, maar ging onmiddellijk over naar de beoordeling of beperkingen op het dragen van een 

hoofddoek gerechtvaardigd waren in het licht van de tweede paragraaf van dit artikel.77 Het Hof leek 

er dus impliciet van uit te gaan dat het dragen van een hoofddoek een vorm van belijden van gods-

dienst vormde en dat er zodoende een inmenging in art. 9 §1 EVRM moest geweest zijn, zonder de 

Arrowsmith – jurisprudentie en de rechtspraak inzake het vrijwillig uitcontracteren van rechten78 te 

hanteren. 

In Leyla Sahin t. Turkije, waarin de verzoekster een verbod op het dragen van religieuze kledij op een 

Turkse universiteit aanviel op grond van art. 9 EVRM, besteedde het Hof wel aandacht aan de vraag 

of er een inmenging in art. 9 §1 EVRM geweest was. Het Hof stelde het volgende: 

‘The applicant said that, by wearing the headscarf, she was obeying a religious precept and thereby manifest-

ing her desire to comply strictly with the duties imposed by the Islamic faith. Accordingly, her decision to 

wear the headscarf may be regarded as motivated or inspired by a religion or belief and, without deciding 

whether such decisions are in every case taken to fulfil a religious duty, the Court proceeds on the assumption 

that the regulations in issue, which placed restrictions of place and manner on the right to wear the Islamic 

headscarf in universities, constituted an interference with the applicant‟s right to manifest her religion.‟
79

 

Het Hof aanvaardde dus op basis van de mening van de verzoekster dat haar beslissing om een hoofd-

doek te dragen gemotiveerd en beïnvloed werd door haar godsdienst. Het Hof stelde dus niet zijn ei-

gen interpretatie van de vereisten van een geloof in de plaats van die van de individuele gelovige. Ver-

volgens leek het feit dat het handelen van de verzoekster gemotiveerd werd door haar geloof, zonder 

een verder onderzoek of Mevr. Sahin zo handelde om een religieuze plicht te vervullen, voldoende te 

zijn voor het Hof om te veronderstellen dat de regelgeving die beperkingen aanbracht aan het recht op 

het dragen van een hoofddoek aan universiteiten een inmenging uitmaakte met het recht van Mevr. 

Sahin op het manifesteren van haar geloof. Ze paste dus de Arrowsmith - regel niet toe.80 Immers, vol-

gens deze regel beschermt art. 9 EVRM juist niét elke handeling gemotiveerd of geïnspireerd door een 

religie of geloof, maar enkel diegene die het geloof daadwerkelijk uitdrukken.81 In het Grote Kamerar-

rest stelde het Hof wel dat  

„article 9 does not protect every act motivated or inspired by a religion or belief‟
82

, 
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maar enkel in het hoofdstuk waarin het oordeelde of de reeds vastgestelde inmenging noodzakelijk 

was in een democratische samenleving en dus niet in het hoofdstuk waarin men besliste of er al dan 

niet een inmenging was. Vermits de Arrowsmith - regel juist tot doel heeft te bepalen of er wel sprake 

is van een manifestatie van geloof en dus van een inmenging, lijkt het alsof deze vermelding in het 

latere hoofdstuk slechts pro forma is. Verder greep het Hof het feit dat Mevr. Sahin zich vrijwillig had 

ingeschreven aan de seculiere universiteit niet aan om te stellen dat er geen inmenging in haar gods-

dienstvrijheid had plaatsgevonden.83 

Hoewel het Hof aldus niet uitdrukkelijk stelde dat het dragen van religieuze kledij een manifestatie 

van religie vormde en het hoofddoekverbod een inmenging was in art. 9 §1 EVRM, maar slechts  

„proceed[ed] on the assumption that the regulations in issue […] constituted an interference with the appli-

cant‟s right to manifest her religion‟, 

lijkt dit toch te betekenen dat het Hof de mening van de verzoekster aanvaardde om te beoordelen of 

zij door middel van het dragen van religieuze kledij of symbolen haar religie manifesteerde. Deze 

aanpak is te verkiezen, vermits hierdoor het persoonlijke karakter van de godsdienstvrijheid wordt 

erkend. Het respecteert bovendien het principe dat het niet de taak is van het EHRM of de staat om de 

legitimiteit van een bepaald geloof of de vorm waarin een geloof wordt gemanifesteerd, te bepalen.84 

Ten slotte kwam het Hof door het niet-toepassen van de Arrowsmith -jurisprudentie en de rechtspraak 

inzake het vrijwillig uitcontracteren van rechten tot de conclusie dat er wel degelijk sprake was van 

een inmenging in art. 9 §1 EVRM en diende het te beoordelen of deze inmenging gerechtvaardigd was 

in het licht van art. 9 §2 EVRM. Deze benadering heeft aldus het door vele rechtsgeleerden geopperde 

voordeel dat de aanvaardbare vormen van manifestatie van religie worden gescheiden van de onaan-

vaardbare door middel van de escape-clausule van het tweede lid van art. 9, in plaats van door een al 

te restrictieve interpretatie van het eerste lid.85 

Deze omfloerste aanpak uit Sahin, waarbij het Hof op grond van de mening van de verzoekster veron-

derstelde, „proceed[ed] on the assumption‟ dat een hoofddoekverbod een inmenging in het recht op het 

manifesteren van religie vormde, werd door het Hof, telkens met verwijzing naar dit arrest, verder 

gezet in de hoofddoekzaken Kurtulmus t. Turkije en Köse en 93 anderen t. Turkije, en in Phull t. 

Frankrijk, een zaak waarin het dragen van een tulband beperkt werd.86 

In Dogru t. Frankrijk, Kervanci t. Frankrijk en El Morsli t. Frankrijk met betrekking tot hoofddoeken 

en Mann Singh t. Frankrijk met betrekking tot tulbanden, hanteerde het Hof niet deze omfloerste aan-

pak uit Sahin, maar stelde het Hof uitdrukkelijk dat het verbod op het dragen van een hoofddoek, res-

pectievelijk tulband een inmenging in de godsdienstvrijheid vormde. In alle drie de zaken stelde het 

Hof vooreerst dat het dragen van het religieuze symbool mocht worden beschouwd als een handeling 

gemotiveerd of geïnspireerd door religie of geloof en vervolgens ging het niet louter uit van de veron-

derstelling, maar stelde het uitdrukkelijk dat de bestreden regel die vereiste dat men de hoofddoek, 

respectievelijk tulband aflegde een inmenging vormde in de godsdienstvrijheid.87 Het Hof hanteerde 

dus net zomin als in Sahin de Arrowsmith - test om te oordelen dat er geen inmenging in art. 9 §1 

                                                      

83 H. GILBERT, „Redefining Manifestation‟, 314-315 en B. VERMEULEN, „Freedom of thought‟, 767. 
84 M.D. EVANS, Manual, 85-86. 
85 E. BREMS, „De hoofddoek‟, 346; C. EVANS, Freedom of religion, 199; H. GILBERT, „Redefining Manifestation‟, 309; T.J. GUNN, „Adjucat-
ing Rights‟ 6, 314; K. HANSON, „Artikel 9‟, 825 en V. COUSSIRAT-COUSTERE, „Article 9 §2‟, 361-363. 
86 Hof Mensenrechten, Kurtulmus t. Turkije, beslissing van 24 jan 2006, onuitg; Hof Mensenrechten, Köse en 93 anderen t. Turkije, beslis-

sing van 24 jan 2006, onuitg. en Hof Mensenrechten, Phull t. Frankrijk, beslissing van 11 januari 2005, Recueil/Reports 2005. 
87 Hof Mensenrechten, El Morsli t. Frankrijk, beslissing van 4 maart 2008, N.J.B. 2008, 1727; Hof Mensenrechten, Mann Singh t. Frankrijk, 

arrest van 13 november 2008, onuitg.; Hof Mensenrechten, Dogru t. Frankrijk, arrest van 4 december 2008, onuitg., §46-47, NJB 2009, afl. 

6, 376 en Hof Mensenrechten, Kervanci t. Frankrijk, arrest van 4 december 2008, onuitg., §46-47. 
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EVRM had plaatsgevonden, maar erkende in tegenstelling tot in Sahin wel uitdrukkelijk het bestaan 

van een inmenging, daar waar de Turkse zaak dit louter veronderstelde. Zo stelde het Hof in Dogru en 

Kervançi: 

„The Court reiterates that, according to its case-law, wearing the headscarf may be regarded as “motivated or 

inspired by a religion or religious belief” (see Leyla Sahin, § 78). The Court considers that in the present case 

the ban on wearing the headscarf during physical education and sports classes and the expulsion of the appli-

cant from the school on grounds of her refusal to remove it constitute a “restriction” on the exercise by the 

applicant of her right to freedom of religion, as is, moreover, undisputed by the parties. Such interference will 

infringe the Convention if it does not meet the requirements of paragraph 2 of Article 9.‟
88

 

Verder greep het Hof in Dogru en Kervançi het feit dat de verzoeksters zich vrijwillig hadden inge-

schreven in een seculiere staatsschool ook niet aan om te stellen dat er geen inmenging in hun gods-

dienstvrijheid was geweest omdat ze vrijwillig beperkingen ervop hadden aanvaard. 

In zijn rechtspraak met betrekking tot het verbod op het dragen van religieuze symbolen lijkt het Hof 

de Arrowsmith – test, waarbij het zijn eigen interpretatie van de vereisten van een bepaald geloof in de 

plaats stelt van die van de gelovige, en zijn rechtspraak inzake het vrijwillig uitcontracteren van rech-

ten niet toe te passen. Hierdoor lijkt het Hof af te stappen van zijn vroegere rechtspraak in Senay Ka-

raduman t. Turkije en Bulut t. Turkije89 waarin het dragen van een hoofddoek niet als een manifestatie 

van godsdienst werd aanzien.90 Het EHRM gaat in zijn recente zaken met betrekking tot het dragen 

van religieuze symbolen uit van de veronderstelling dat een verbod op het dragen van religieuze sym-

bolen een inmenging betekent in het recht op het manifesteren van religie of stelt dit zelfs uitdrukke-

lijk. Het Hof lijkt dus zijn positie te hebben gewijzigd: met name lijkt het in zijn beoordeling of kla-

gers door middel van het dragen van religieuze symbolen of kledij al dan niet hun religie manifesteren 

de mening van de klagers te eerbiedigen.91 Volgens GILBERT verwerpt het Hof in Sahin zijn recht-

spraak inzake het definiëren van manifestatie van godsdienst in het algemeen.92 In het licht van wat het 

EHRM beslist heeft in 2006 in Kosteski t. de Voormalige Joegoslavische Republiek van Macedonië 

valt dit te betwijfelen. In casu nam een werknemer van het Macedonische elektriciteitbedrijf verlof om 

een wettelijk erkende moslimfeestdag te vieren, hoewel zijn overste alle werknemers verboden had 

gedurende die week verlof te nemen omwille van de hoge werklast. Hij werd hiervoor tuchtrechtelijk 

gesanctioneerd. Hoewel deze zaak beslist werd na Sahin, deed het Hof zowel een beroep op de Ar-

rowsmith - regel als op de rechtspraak inzake het vrijwillig uitcontracteren van rechten om te conclu-

deren dat er geen inmenging was in het recht op het manifesteren van godsdienst.93 

2.6. Religieus neutrale algemeen toepasselijke regelgeving tegenover regelgeving specifiek 

gericht tegen de uitdrukking van godsdienst of geloofsovertuiging 

Gelovigen die wensen religieuze symbolen te dragen, kunnen daarin gehinderd worden door een speci-

fiek verbod op het dragen van religieuze kledij of door een religieus neutrale, algemeen toepasselijke 

regel die bijkomend het dragen van religieuze symbolen verhindert. Een voorbeeld van dit eerste is het 

verbod op het dragen van religieuze symbolen dat bestaat aan verschillende Turkse universiteiten. Een 

                                                      

88 Hof Mensenrechten, Dogru t. Frankrijk, arrest van 4 december 2008, onuitg., §46-47; NJB 2009, afl. 6, 376 en Hof Mensenrechten, Ker-

vanci t. Frankrijk, arrest van 4 december 2008, onuitg., §46-47. 
89 Commissie, nr. 16278/90, beslissing van 3 mei 1993, Karaduman t. Turkije, D&R 74, p.93, op p.109, T. Vreemd. 1997, noot, 377 en JTDE 
1993, noot O. DE SCHUTTER, 23 en Commissie, nr. 18783/91, beslissing van 3 mei 1993, Bulut t. Turkije, onuitg. 
90 H. GILBERT, „Redefining Manifestation‟, 314-315. 
91 M.D. EVANS, Manual, 84-85. 
92 H. GILBERT, „Redefining Manifestation‟, 314-315. 
93 Hof Mensenrechten, Kosteski t. de Voormalige Joegoslavische Republiek van Macedonië , arrest van 13 april 2006, onuitg., §37; M.D. 

Evans, Manual, 85.  
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voorbeeld van dit laatste vormt de veiligheidsmaatregel op een luchthaven die voorschrijft dat ieder-

een zijn hoofddeksel moet afzetten. De Sikh, voor wie het dragen van een tulband een religieuze plicht 

is, wordt hierdoor onevenredig zwaarder getroffen dan anderen die geen religieus hoofddeksel dragen. 

Verzoeken bij de voormalige Commissie, het EHRM en bij het Amerikaanse Hooggerechtshof inzake 

het dragen van religieuze symbolen zijn dus ofwel gericht tegen regelgeving die specifiek, direct ge-

richt is tegen de uitdrukking van een godsdienst, ofwel tegen neutrale, algemeen toepasselijke regel-

geving die slechts indirect, incidenteel de uitoefening van de godsdienstvrijheid aantast. In dit laatste 

geval gaat het dus om zaken waarin gelovigen een religieus gemotiveerde uitzondering vragen op een 

neutrale en algemeen toepasselijke wet. Dit wordt ook de problematiek van de „consciencious objecti-

on‟ of „gewetensbezwaren‟ genoemd.94 

Men kan zich de vraag stellen of de aard van de regel waartegen de gelovige dient op te boksen, bepa-

lend is voor de graad van bescherming die hij zal verkrijgen bij de voormalige Commissie, het EHRM 

of het Amerikaanse Hooggerechtshof. Deze vraag zullen we hieronder onderzoeken, zowel in het licht 

van de rechtspraak inzake godsdienstvrijheid van het EHRM en het Supreme Court in het algemeen, 

als in het licht van hun specifieke rechtspraak inzake het dragen van religieuze symbolen. Onder deze 

hoofding zullen we de rechtspraak van het EHRM inzake art. 9 EVRM in het algemeen in het licht van 

deze probleemstelling onderzoeken. Het EHRM heeft vaak impliciet een onderscheid gemaakt tussen 

overheidsoptreden dat direct, en optreden dat indirect een impact heeft op religieuze vrijheid.95 

2.6.1. De houding van de Commissie en het Hof ten aanzien van religieus neutrale, algemeen 

toepasselijke regelgeving 

In tegenstelling tot het Amerikaanse Hooggerechtshof96, hebben de Europese Commissie en het 

EHRM met betrekking tot het vragen van religieus gemotiveerde uitzonderingen op neutrale, alge-

meen toepasselijke wetten nog geen algemene theorie ontwikkeld.97 De reden hiervoor is niet dat er 

geen zaken met betrekking tot deze problematiek werden en worden aanhangig gemaakt bij de Com-

missie en het EHRM, maar wel dat ze deze zaken in tegenstelling tot het Amerikaanse Hooggerechts-

hof niet als een aparte categorie behandelen.98 Uit een analyse van de jurisprudentie van de Commissie 

en het Hof kan men echter besluiten dat zij extreem weigerachtig staan tegenover de aanvaarding van 

het idee dat een persoon het recht zou hebben zich om op grond van zijn religieuze overtuiging niet te 

schikken naar religieus neutrale, algemeen toepasselijke regelgeving.99 Ze wijzen claims af,100 door 

middel van drie verschillende werkwijzen.  

Een eerste aanpak houdt in dat de vroegere Commissie of het Hof oordeelt dat er zelfs geen inmenging 

is in het recht beschermd door art. 9 §1 EVRM. Een tweede aanpak houdt in dat neutrale en algemene 

wetgeving wel een inmenging in art. 9 §1 EVRM kan vormen, maar in al deze zaken oordeelt de 

                                                      

94 Hoewel „conscientious objection‟ in enge zin slaat op het hebben van gewetensbezwaren tegen de neutrale en algemene wettelijke ver-

plichting van de militaire dienst, die in veel landen bestaat, wordt dit begrip ook in ruime zin gebruikt wanneer iemand een religieus gemoti-
veerde uitzondering vraagt op een algemeen toepasselijke wet die geen betrekking heeft op de legerdienst: J. MARTINEZ-TORRON EN R. 

NAVARRO-VALLS, „The protection of religious freedom‟, 232, voetnoot 83 en J. DE SOUSA E BRITO, „Conscientious Objection‟, in T. LIND-

HOLM, W.C. JR. DURHAM, B. TAHZIB-LIE (eds.), Facilitating Freedom of Religion or Belief: A Deskbook, Leiden, Martinus Nijhoff Publish-
ers, 2004, 274. 
95J. MARTINEZ-TORRON EN R. NAVARRO-VALLS, „The protection of religious freedom‟, 230. 
96 Zie infra p. 41 e.v. 
97 C. EVANS, Freedom of religion, 168 en J. MARTINEZ-TORRON EN R. NAVARRO-VALLS, „The protection of religious freedom‟, 232. 
98 C. EVANS, Freedom of religion, 168. 
99 E. BREMS, „Is er ruimte voor actief pluralisme in de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens?‟ in P. DE HERT EN 

K. MEERSCHAUT (eds.) , Scheiding van kerk en staat of actief pluralisme?, Antwerpen, Intersentia, 2007, 23; C. EVANS, Freedom of religion, 

198; K. HANSON, „Artikel 9‟, 824 en S. STAVROS, „Freedom of Religion‟, 622. 
100 E. BREMS, „Is er ruimte?‟, 23. 
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Commissie vervolgens dat deze beperking gerechtvaardigd was in het licht van art. 9 (2) EVRM. Ten 

derde wordt de kwestie van gewetensbezwaren tegen militaire dienst traditioneel behandeld onder een 

ander artikel van het EVRM dan art. 9, met name onder art. 4 EVRM. Onder deze traditionele benade-

ring kregen gewetensbezwaarden tegen de legerdienst in het algemeen weinig bescherming van de 

rechtspraak van het EHRM. Het bespreken van deze derde aanpak valt buiten het bestek van deze 

masterproef en zal ik dus niet behandelen. Recentelijk lijkt het EHRM echter een nieuwe benadering 

inzake gewetensbezwaren tegen de legerdienst te hebben aangenomen in Thlimmenos v. Grieken-

land101 die van nut zou kunnen zijn voor elke andere vorm van gewetensbezwaren tegen een neutrale, 

algemeen toepasselijke wet.102 Deze zaak zal wel aan bod komen. Hieronder worden eerst de eerste en 

tweede aanpak in extenso besproken. 

2.6.1.1. Geen inmenging in art. 9 §1 EVRM 

In zaken waarin een religieus gemotiveerde uitzondering op een algemene regel inzake werkuren werd 

gevraagd, deed de Commissie een beroep op de hierboven reeds besproken jurisprudentie inzake het 

vrijwillig afstand doen van een recht om te komen tot het besluit dat er geen inmenging had plaatsge-

vonden in het recht van de verzoeker op het manifesteren van zijn godsdienst.
103

 In Konttinen t. Fin-

land en Stedman t. Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld, vroegen de verzoekers een uitzondering op de 

algemeen toepasselijke werkweek in hun bedrijf, omdat zij van hun godsdienst niet mochten werken 

op zaterdag of zondag. De Commissie oordeelde dat, 

„having found his working hours to conflict with his religious convictions, the applicant was free to relinquish 

his post. The Commission regards this as the ultimate guarantee of his right to freedom of religion. In sum, 

there is no indication that the applicant's dismissal interfered with the exercise of his rights under Article 9 

para. 1.‟104 

In X. t. Verenigd Koninkrijk vroeg een leraar een herschikking van het algemeen toepasselijke uurroos-

ter om op vrijdagmiddag te kunnen bidden in de moskee. De Commissie meende dat 

„in view of the requirements of the education system, the authorities do not disregard a teacher‟s freedom of 

religion if they refuse hem a re-arrangement of the school time table so that he may practise his religion, if he 

has previously accepted his employment without making any reservations in this respect.‟105 

Ook het Hof heeft op een dergelijk argument beroep gedaan in Kosteski t. de Voormalige Joegoslavi-

sche Republiek van Macedonië om een verzoek tot het verkrijgen van een uitzondering op de algeme-

ne werkweek om een islamitische feestdag te vieren, af te wijzen.
106

 

Een beproefd middel in de rechtspraak van de Commissie om tot het besluit te komen dat er geen in-

menging was in het recht op godsdienstvrijheid van de verzoeker door de neutrale en algemeen toe-

passelijke wet, was de hierboven reeds besproken Arrowsmith - test.107 In de meeste zaken waarin ver-

zoekers een uitzondering vroegen op een neutrale en algemene wet om hun godsdienst of overtuiging 

te kunnen uitdrukken op een bepaalde manier, oordeelde de Commissie dat deze uitdrukkingen geen 

uitdrukkelijke expressie van een godsdienst of overtuiging vormden. De Arrowsmith - test werd vol-

gens C. EVANS op een vluchtigere manier gebruikt in zaken waar een neutrale, algemene wet in het 

                                                      

101 Hof Mensenrechten, Thlimmenos t. Griekenland, arrest van 6 april 2000, Recueil/Reports 2000. 
102 C. EVANS, Freedom of religion, 168-170. 
103 S. STAVROS, „Freedom of Religion‟, 615. 
104 Commissie, nr. 24949/94, beslissing van 3 december 1996, Konttinen t. Finland, onuitg., §1 en Commissie, nr. 29107/95, beslissing van 9 

april 1997, Stedman t. Verenigd Koninkrijk, onuitg, §1; E. BREMS, „Is er ruimte?‟, 23. 
105 Commissie, nr. 8160/78, beslissing van 12 maart 1981, X. t. Verenigd Koninkrijk, D&R 22, p.27; E. BREMS, „Is er ruimte?‟, 24. 
106 Hof Mensenrechten, Kosteski t. de Voormalige Joegoslavische Republiek van Macedonië, arrest van 13 april 2006, onuitg., §37-38. 
107 C. EVANS, Freedom of religion, 180 en B. VERMEULEN, „Freedom of thought‟, 762. 
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geding was, dan in zaken waar de aangevallen regel meer specifiek gericht was op religieuze praktij-

ken. Met name besteedde de Commissie in de zaken met betrekking tot deze neutrale wetten bijna 

geen aandacht aan de feiten, maar oordeelde louter dat art. 9 EVRM personen niet het recht gaf om 

zich in de publieke sfeer te gedragen in overeenstemming met alle vereisten van hun geloof of reli-

gie.108 In deze zaken leek de Commissie reeds enig belang te hechten aan het feit dat de regel waarvan 

de verzoeker een uitzondering vorderde, een neutrale en algemeen toepasselijke regel vormde. Zij leek 

uit de algemene toepasselijkheid en de neutrale aard van deze regelgeving af te leiden dat een weige-

ring om te voldoen aan deze regelgeving niet daadwerkelijk uitdrukking gaf aan religie zoals vereist 

door de Arrowsmith-regel en dus geen manifestatie van religie vormde.109 Een voorbeeld van deze 

redenering vinden we in V. t. Nederland. Hierin citeerde de Commissie eerst zijn Arrowsmith - juris-

prudentie volgens dewelke: 

„the term practice as employed in art. 9 §1 does not cover each act which is motivated or influenced by reli-

gion or belief.‟ 

Vervolgens oordeelde zij dat: 

„the obligation to participate in a pension fund applies to all general practicioners on a purely neutral basis 

and cannot be said to have any close link with their religion or beliefs. Correspondingly, the refusal to partic-

ipate in such a pension scheme cannot, in the view of the Commission, be considered as an actual expression 

of this belief‟.
110

 

Soms leek de Commissie volgens C. EVANS impliciet aan te geven dat de neutrale en algemene aard 

van een regel zelf een zekere rol speelde met betrekking tot de vraag of er een inmenging was in het 

recht op godsdienstvrijheid buiten de Arrowsmith - test om. Dit is volgens haar af te leiden uit een 

vergelijking van twee zaken met betrekking tot de algemene verplichting tot het betalen van belastin-

gen, met name C. t. Verenigd Koninkrijk111 en Darby t. Zweden.112 Hoewel de Arrowsmith-

jurisprudentie werd geformuleerd in C. t. Verenigd Koninkrijk, leek die niet getoetst te worden aan de 

specifieke feiten van de zaak. Daarentegen legde de Commissie wel de nadruk op het feit dat de ver-

plichting tot het betalen van belastingen een plicht was die geldt voor eenieder en op het feit dat het 

een neutrale verplichting was die geen specifieke gevolgen had voor iemands geweten. Een verdere 

passage voedt de hypothese dat de eigenlijke oorzaak van de beslissing niet bij het niet-voldoen aan de 

Arrowsmith - test ligt, maar bij de aard van de regelgeving. Met name oordeelde de Commissie dat 

„article 9 does not confer on the applicant the right to refuse, on the basis of his convictions, to abide by legis-

lation, the operation of which is provided for by the Convention and which applies neutrally and generally in 

the public sphere, without impinging on the freedoms guaranteed by article 9‟.
113

 

Deze paragraaf suggereerde dat algemene en neutrale regels geen inmenging konden vormen op art. 9, 

hoewel de circulariteit van het laatste deel van de zin het principe ondermijnde.114 

                                                      

108Zie bijvoorbeeld Commissie, nr. 7050/75, beslissing van 12 oktober 1978, Arrowsmith t. Verenigd Koninkrijk, D&R 19, §5 en 20; Com-
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Volgens M. EVANS is er een andere verklaring voor het oordeel in C. t. Verenigd Koninkrijk dan de 

algemene en neutrale aard van de regel. Hij oordeelt dat belastingwetten geen inmenging kunnen vor-

men op art. 9 EVRM omdat de staat krachtens art. 1 Eerste Protocol bij het EVRM de bevoegdheid 

heeft om belastingen te heffen.115 De Commissie opperde inderdaad in deze zaak dat  

„the power of taxation is expressly recognised by the Convention system and ascribed to the State by Article 

1, First Protocol‟.
116

  

Echter, volgens C. EVANS suggereert een vergelijking tussen Darby t. Zweden en C. t. Verenigd Ko-

ninkrijk dat wel degelijk de algemene en neutrale aard van de regelgeving in de laatste zaak beslissend 

was. De feiten waren de volgende: in C. t. Verenigd Koninkrijk was de verzoeker een lid van de Qua-

kers en dus een pacifist. Hij weigerde het deel van zijn inkomstenbelastingen te betalen dat zou ge-

bruikt worden voor militaire doeleinden. In Darby t. Zweden weigerde de verzoeker een specifieke 

belasting aan een Kerk die hij niet steunde, te betalen. In C. t. Verenigd Koninkrijk werd de klacht 

kennelijk ongegrond verklaard.117 In Darby t. Zweden daarentegen oordeelde de Commissie dat het 

forum internum geschonden was, ook al had Zweden zich beroepen op zijn recht op belasten onder art. 

1 Eerste Protocol bij het EVRM.118 De Commissie onderscheidde beide zaken door te stellen dat in 

Darby t. Zweden de verzoeker zich niet bekloeg over het feit dat een deel van zijn belastinggeld werd 

gebruikt voor een doel dat tegenstrijdig was met zijn overtuigingen (zoals in C. t. Verenigd Konink-

rijk), maar wel over het feit dat hij verplicht was een specifieke belasting te betalen aan de Kerk.119 Het 

verschil leek dus te liggen in de directe religieuze aard van de belasting in Darby, in tegenstelling tot 

de indirecte en algemene belasting in C.t. Verenigd Koninkrijk.120 

Uit het voorgaande kunnen we concluderen dat de religieus neutrale en algemene aard van een regel 

een mogelijke overweging was in de rechtspraak van de Commissie om te besluiten dat er geen in-

menging in art. 9 was. Echter, de Commissie heeft dit nooit expliciet als een algemeen principe aan-

vaard en heeft het ook niet consequent toegepast in alle zaken.121 

De houding van het Hof is zo mogelijk nog dubbelzinniger. In Valsamis v. Greece en Efstratiou v. 

Greece bijvoorbeeld, haalde het Hof wel aan dat de Commissie verzoekers geen recht op vrijstelling 

van neutrale en algemeen toepasselijke tuchtregelen verleende122, maar het paste deze redenering ver-

der niet toe op de omstandigheden van de zaak.123 Het Hof leek ook te verwijzen naar het belang van 

algemene en neutrale regelgeving in Kalaç t. Turkije, waarin het oordeelde dat de verzoeker niet ont-

slagen was uit het leger op basis van zijn godsdienst of geloof, maar wel omwille van zijn gedrag, dat 

in strijd was met algemene militaire tuchtregelen. Vervolgens oordeelde het Hof dat er geen inmen-

ging  was in art. 9 EVRM.124 In Cha’are Shalom Ve Tsedek t. Frankrijk, een zaak over rituele slachtin-

gen, leek het feit dat de staat een uitzondering maakte voor rituele slachtingen op de algemene en neu-

trale regel dat dieren eerst dienden te worden verdoofd alvorens te worden geslacht en bijzondere re-
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gels voorzag om deze rituele slachtingen te reglementeren, een zekere rol te spelen in het oordeel dat 

er geen inmenging in art. 9 EVRM was. De feiten in casu waren de volgende: de ultraorthodoxe jood-

se leden van Cha‟are Shalom Ve Tsedek dienden „glatt‟ vlees te eten, wat aan strengere vereisten 

moest voldoen dan kosher vlees. De Franse wetgeving die stelde dat dieren eerst dienden te worden 

verdoofd alvorens te worden geslacht, voorzag een uitzondering voor rituele slachtingen. Deze rituele 

slachtingen mochten enkel worden verricht door slachters vergund door religieuze organisaties. Enkel 

religieuze organisaties daartoe aangewezen door de Minister van Landbouw mochten dergelijke slach-

ters vergunnen. Cha‟are Shalom Ve Tsedek werd niet aangewezen door de Minister als organisatie 

bevoegd voor het vergunnen van eigen slachters. De Joint Rabinnical Committee, de enige organisatie 

die van de staat deze bevoegdheid had verkregen, weigerde eigen slachters van Cha‟are Shalom Ve 

Tsedek te vergunnen. Hoewel het Hof erkende dat rituele slachtingen onder het toepassingsgebied van 

het recht op het manifesteren van godsdienst vielen,125 meende het vervolgens toch dat er geen inmen-

ging in het recht op het manifesteren van religie was. Met name stelde het Hof:  

„In the first place, the Court notes that by establishing an exception to the principle that animals must be 

stunned before slaughter, French law gave practical effect to a positive undertaking on the State's part in-

tended to ensure effective respect for freedom of religion. The 1980 decree, far from restricting exercise of 

that freedom, is on the contrary calculated to make provision for and organise its free exercise. The Court fur-

ther considers that the fact that the exceptional rules designed to regulate the practice of ritual slaughter per-

mit only ritual slaughterers authorised by approved religious bodies to engage in it does not in itself lead to 

the conclusion that there has been an interference with the freedom to manifest one's religion. The Court con-

siders, like the Government, that it is in the general interest to avoid unregulated slaughter, carried out in con-

ditions of doubtful hygiene, and that it is therefore preferable, if there is to be ritual slaughter, for it to be per-

formed in slaughterhouses supervised by the public authorities. Accordingly, when in 1982 the State granted 

approval to the ACIP, an offshoot of the Central Consistory, which is the body most representative of the Jew-

ish communities of France, it did not in any way infringe the freedom to manifest one's religion.‟126 

In deze geciteerde paragraaf leek het Hof de nadruk te leggen op het feit dat de staat voorzien had in 

een uitzondering voor rituele slachtingen op de wet dat dieren eerst dienden te worden verdoofd alvo-

rens te worden geslacht en bijzondere wettelijke regels had voorzien over de omstandigheden waarin 

deze slachtingen dienden te gebeuren en onder welke vergunningen. Men zou aan de hand van deze 

paragrafen kunnen argumenteren dat het Hof impliciet lijkt te stellen dat er wellicht wel een inmen-

ging zou zijn geweest in art. 9 EVRM mochten er geen bijzondere wettelijke regels en voorzieningen 

zijn geweest voor rituele slachtingen. Men zou aldus op grond hiervan kunnen argumenteren dat het 

Hof mogelijkerwijze in deze zaak impliciet een deur heeft opengezet naar een recht op het verkrijgen 

van religieus gemotiveerde uitzonderingen op algemene wetten. 

2.6.1.2. Inmenging onder art. 9 §1 EVRM die echter gerechtvaardigd is onder art. 9 §2 EVRM 

In het merendeel van de gevallen heeft de Commissie de facto ontkend dat neutrale en algemeen toe-

passelijke regelgeving een inmenging kon vormen op art. 9 §1 EVRM. Dit is echter geen absolute 

regel. In een aantal zaken waarin neutrale en algemeen toepasselijke regels in het geding zijn, heeft de 

Commissie toch beslist dat er een beperking aan het recht op het belijden van een godsdienst of over-

tuiging was gesteld. Dit was vooral het geval inzake de vrijheid van eredienst.127 Maar ook in zaken 

buiten de enge context van vrijheid van eredienst, bijvoorbeeld met betrekking tot het onderhouden 
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van 6 oktober 1982, Chester t. Verenigd Koninkrijk, onuitg.; Commissie, nr. 11691/85, beslissing van 10 oktober 1986, Pelle v. France, D&R 

50, p. 263, §4; Commissie, nr. 20490/92, beslissing van 8 maart 1994, ISKCON t. Verenigd Koninkrijk, onuitg., §2; S. STAVROS, „Freedom 

of Religion‟, 618-619. 
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van het gebod van de Sabbat door een joodse leerling,128 kwam men tot het besluit dat er een inmen-

ging was in art. 9 §1 EVRM.129 In Vergos t. Griekenland schreef het Hof zich in in deze jurisprudentie 

van de Commissie. Het oordeelde dat het niet verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor 

een gebedshuis omwille van het feit dat de bouw ervan in strijd zou zijn met algemeen toepasselijke, 

neutrale regelgeving inzake ruimtelijke ordening een inmenging vormde in art. 9 §1 EVRM.130  

In de zaken waarin de Commissie of het Hof oordeelden dat er wel degelijk een inmenging was in het 

recht op het belijden van een godsdienst of overtuiging, dienden zij vervolgens te bepalen of deze be-

perking voldeed aan de voorwaarden van art. 9§2 EVRM. Zij hebben in al deze zaken geoordeeld dat 

dit wel degelijk het geval was.131 Wanneer de Commissie of het Hof oordeelden over deze art. 9 §2- 

kwestie, onderzochten ze in het merendeel van de gevallen enkel of de wet op zich noodzakelijk was 

in een democratische samenleving. Het zou beter zijn om te onderzoeken of een engere versie van de 

wet, waardoor de godsdienstvrijheid niet aangetast zou worden, eveneens het legitieme overheidsdoel 

zou kunnen bereiken of dat het gepast zou zijn om religieus gemotiveerde uitzonderingen op de wet 

toe te laten. Deze benadering dient de bescherming van de godsdienstvrijheid beter dan de huidige 

aanpak.132 In Vergos t. Griekenland vermeldde het Hof bij de beoordeling of de inmenging gerecht-

vaardigd is in het licht van art. 9 §2 EVRM dat: 

„à la différence de l‟affaire Manoussakis, la Cour est appelée à se prononcer sur la compatibilité avec la Con-

vention de l‟interprétation d‟une loi prima facie neutre à l‟égard de l‟exercice de la liberté de culte (voir, ci-

dessus le droit et la pratique internes et internationaux pertinents). La question particulière qui se pose alors est de 

savoir si l‟application par le Conseil d‟Etat des dispositions générales d‟aménagement du territoire en la ma-

tière pouvait contrarier l‟article 9 de la Convention‟.
133

 

Het Hof leek dus enigszins rekening te houden met het neutrale karakter van de ruimtelijke ordenings-

regelgeving in zijn beoordeling onder art. 9 §2 EVRM. De verwijzing in de geciteerde passage naar „le 

droit et la pratique internes et internationaux pertinents‟ sloeg op het feit dat het Hof in zijn rubriek „het 

interne en internationaal recht‟ de jurisprudentie van het Amerikaanse Hooggerechtshof inzake de 

mogelijkheid tot het vragen van een vrijstelling op religieus neutrale, algemeen toepasselijke wetge-

ving uitdrukkelijk citeerde. Meer bepaald citeerde het Hof het arrest Employment Div., Dep’t of Human 

Resources of Oregon v. Smith
134

 volgens hetwelk: 

„La jurisprudence admet avec fermeté que le droit à un libre exercice de la religion ne soustrait jamais un in-

dividu à son obligation de se soumettre à une loi valide et neutre d‟application générale au motif que cette loi 

proscrit (ou prescrit) un comportement que sa religion prescrit (ou proscrit)» (voir, Employment Division, 

Department of Human Resources v. Smith, 494 U.S. 872 (1990); United States v. Lee, 455 U.S. 252 (1982); 

Braunfeld v. Brown, 366 U.S. 599 (1961)‟.
135

 

Deze Amerikaanse jurisprudentie wordt verder besproken. Volgens ZOLLER wees dit erop dat het 

EHRM zich in deze zaak inschreef in deze jurisprudentie van het Supreme Court.136 Het EHRM leek 

inderdaad deze Amerikaanse rechtspraak te volgen, vermits het oordeelde dat het objectief toepassen 

van algemene ruimtelijke ordeningsplannen gerechtvaardigd was in het licht van het belang dat het 

                                                      

128 Hof Mensenrechten, Martins Casimiro en Cerveira Ferreira t. Luxemburg, beslissing van 27 april 1999, onuitg. 
129 C. EVANS, Freedom of religion, 184-185. 
130 Hof Mensenrechten, Vergos t. Griekenland, arrest van 24 september 2004, onuitg, §32. 
131 C. EVANS, Freedom of religion, 186; S. STAVROS, „Freedom of Religion‟, 622 en B. VERMEULEN, „Freedom of thought‟, 770. 
132 C. EVANS, Freedom of religion, 169. 
133 Hof Mensenrechten, Vergos t. Griekenland, arrest van 24 september 2004, onuitg, §40. 
134 Employment Div., Dep‟t of Human Resources of Oregon v. Smith, 494 US 872 (1990). 
135 Hof Mensenrechten, Vergos t. Griekenland, arrest van 24 september 2004, onuitg, §25; Employment Div., Dep‟t of Human Resources of 

Oregon v. Smith, 494 US 872, op 879 (1990). 
136 E. ZOLLER, „Les rapports‟, 37. 
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publiek had bij een rationeel planningsbeleid.137 Hoewel het Hof dit niet letterlijk stelde, leek het dus 

akkoord te gaan met het Smith - arrest van het Supreme Court in deze zaak, aangezien het in casu aan 

de verzoeker geen uitzondering op het algemeen toepasselijke, neutrale ruimtelijke ordeningsplan 

toestond. 

In Köse en 93 anderen t. Turkije, een zaak met betrekking tot het dragen van religieuze symbolen, 

meenden middelbare schoolleerlingen dat hun recht op het manifesteren van godsdienst geschonden 

was door een uniformregel die voorschreef dat meisjes alle lessen behalve het godsdienstonderricht 

blootshoofds dienden te volgen. Het EHRM veronderstelde ook hier dat er een inmenging in art. 9 §1 

EVRM was, maar meende dat het ging om een algemeen toepasselijke uniformregel en leek dit neutra-

le, algemeen toepasselijke karakter aan te grijpen om geen ernstige afweging onder de tweede para-

graaf van art. 9 te moeten verrichten. Het leek zijn beslissing tot niet-schending van art. 9 EVRM te 

gronden op het algemeen toepasselijke karakter van de uniformregel. Met name oordeelde het Hof dat: 

„the obligation imposed on pupils to wear a school uniform and not to cover their heads at school is a general 

rule applicable to all pupils irrespective of their religious beliefs. Consequently, in the light of the considera-

tions set out above with respect to Article 2 of Protocol No. 1, even assuming that the applicants‟ right to ma-

nifest their religion has been interfered with, the Court finds no appearance of a violation of Article 9 of the 

Convention‟.
138

 

Echter, het Hof oordeelde hier verkeerdelijk dat het ging om een algemeen toepasselijke regel. Hoewel 

een uniformregel dikwijls een religieus neutraal, algemeen toepasselijk karakter heeft, was dit in casu 

niet het geval. Het ging immers om een regel specifiek gericht op het bevorderen van secularisme door 

het verbieden van religieuze kledij.139 

2.6.1.3. Thlimmenos t. Griekenland: een nieuwe benadering ten aanzien van neutrale, alge-

meen toepasselijke wetten? 

In Thlimmenos t. Griekenland140 lijkt het Hof een nieuwe aanpak aangenomen te hebben ten aanzien 

van gewetensbezwaren tegen de legerdienst.141 Het Hof oordeelde dat er een schending was van art. 14 

in combinatie met art. 9 EVRM en vond het hierdoor niet nodig om de klacht onder art. 9 EVRM af-

zonderlijk te behandelen.142 Het Hof oordeelde in casu voor de eerste maal uitdrukkelijk dat het non - 

discriminatiebeginsel ook geschonden wordt wanneer staten zonder objectieve en redelijke verant-

woording personen in duidelijk verschillende situaties gelijk behandelen.143 Met name meende het Hof 

dat de weigering van de Griekse overheid om de verzoeker te erkennen als beëdigd boekhouder op 

basis van een vroegere veroordeling tot een ernstig misdrijf, in strijd was met art. 14 in samenhang 

met art. 9, vermits de verzoeker veroordeeld was wegens militaire dienstweigering op basis van zijn 

geloof en deze veroordeling niet zomaar kon worden gelijkgeschakeld met andere veroordelingen 

wegens het plegen van ernstige misdrijven.144 Het Hof lijkt aldus in het kader van gewetensbezwaren 

tegen de militaire dienst te oordelen dat een algemeen toepasselijke en neutrale wet discriminatoir kan 

zijn wanneer die geen uitzonderingen toestaat voor personen die er niet aan kunnen voldoen op grond 

van hun religie of geloof. Indien deze jurisprudentie zou uitgebreid worden naar andere vormen van 

                                                      

137 Hof Mensenrechten, Vergos t. Griekenland, arrest van 24 september 2004, onuitg, §38-42. 
138 Hof Mensenrechten, Köse en 93 anderen t. Turkije, beslissing van 24 jan 2006, onuitg. 
139 N. GIBSON, „An Unwelcome Trend: Religious Dress and Human Rights Following Leyla Sahin vs Turkey‟, NQHR  2007, afl. 4, 623. 
140 Hof Mensenrechten, Thlimmenos t. Griekenland, arrest van 6 april 2000, Recueil/Reports 2000. 
141 C. EVANS, Freedom of religion, 170. 
142 C. EVANS, Freedom of religion, 178. 
143 Hof Mensenrechten, Thlimmenos t. Griekenland, arrest van 6 april 2000, Recueil/Reports 2000, §44. 
144 Hof Mensenrechten, Thlimmenos t. Griekenland, arrest van 6 april 2000, Recueil/Reports 2000, §47; M.D. EVANS, Manual, 65-66 en G. 

GOEDERTIER, „Artikel 14. Verbod van discriminatie‟ in J. VANDE LANOTTE EN Y. HAECK (eds.), Handboek EVRM Deel 2 Artikelsgewijze 

Commentaar, II, Antwerpen, Intersentia, 2004, 161-162 en B. VERMEULEN, „Freedom of thought‟, 757-758. 
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bezwaren op grond van religie of geloof buiten de militaire sfeer, dan zou dit de houding van het Hof 

ten aanzien van uitzonderingen op algemeen toepasselijke, neutrale regelgeving in het kader van art. 9 

EVRM drastisch kunnen veranderen. Het zou kunnen dat vele claims die vroeger normalerwijze routi-

neus werden afgewezen door het EHRM, aanzienlijk meer kans hebben om te slagen.145  

Men kan zich de vraag stellen of het niet discriminatoir is dat het Hof van de lidstaten zou vereisen dat 

ze uitzonderingen op religieus neutrale, algemeen toepasselijke regelgeving zouden toelaten op grond 

van religieuze bezwaren, maar niet op grond van andere bezwaren. Zeker nu het nieuwe algemene 

non-discriminatiebeginsel van art. 1 van het Twaalfde Protocol bij het EVRM
146

 in werking is getre-

den, is een dergelijke claim niet denkbeeldig. Immers, in tegenstelling tot art. 14 EVRM dat enkel kan 

worden ingeroepen in samenhang met een substantief recht beschermd door het EVRM of één van zijn 

protocollen, is dit verbod van discriminatie niet accessoir. Art. 1 van het Twaalfde Protocol biedt be-

scherming tegen discriminatie in het genot van elk recht dat wordt toegekend onder internationaal of 

nationaal recht.147 

2.6.2. De houding van de Commissie en het Hof ten aanzien regelgeving specifiek gericht 

tegen de uitdrukking van godsdienst of geloofsovertuiging 

Wanneer de handeling van een individu wordt verhinderd of bestraft door regelgeving direct gericht 

op het beperken van de praktische toepassing, de eredienst of de verspreiding van alle of bepaalde 

religies, lijkt het EHRM doorgaans te beslissen tot een inmenging in het recht op het uitoefenen van 

godsdienst of geloofsovertuiging. Indien het Hof beslist tot inmenging in art. 9 §1 EVRM, dient de 

staat vervolgens aan te tonen dat deze beperking gerechtvaardigd is in het licht van art. 9 §2 EVRM.148 

Uit de hierboven besproken hoofddoekzaak Köse en 93 anderen t. Turkije149 blijkt echter dat het Hof 

soms nogal gemakkelijk zou kunnen aanvaarden dat een bepaalde regel „religieus neutraal‟ en „alge-

meen toepasselijk‟ is, terwijl het eigenlijk gaat om een regel specifiek gericht tegen het uitdrukken van 

religie.150 

Zoals we hierboven besproken hebben onder 2.6.1.2, komen de Commissie en het Hof in zaken waarin 

de bestreden regelgeving van algemeen toepasselijke en neutrale aard is, soms tot de conclusie dat er 

een inmenging is in art. 9 §1 EVRM. Dan dient de staat eveneens aan te tonen dat deze inmenging 

gerechtvaardigd is overeenkomstig de tweede paragraaf van art. 9 EVRM. De voorwaarden waaronder 

beperkingen op het recht op het manifesteren van godsdienst toelaatbaar zijn in het licht van art. 9 §2 

EVRM worden hieronder in punt 4. besproken. Zoals we hieronder zullen zien, speelt de zogenaamde 

„margin of appreciation‟ hierin een grote rol. Onze aandacht gaat dan ook vooral uit naar deze appreci-

atiemarge. Of de aard van de regelgeving, met name religieus neutraal en algemeen toepasselijk te-

                                                      

145 C. EVANS, Freedom of religion, 179 en 199. 
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genover direct gericht tegen de uitdrukking van religie, een rol speelt in de breedte van deze apprecia-

tiemarge, wordt hieronder eveneens behandeld. 

3. TOELAATBARE BEPERKINGEN VAN DE VRIJHEID OM ZIJN GODSDIENST 

TE BELIJDEN (ART. 9 §2 EVRM) 

3.1. Voorwaarden 

Art. 9 §2 EVRM klinkt als volgt: 

„De vrijheid van 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. 9 §2 EVRM bevat dus, net zoals art. 8, 10 en 11 EVRM, een escape-clausule. Echter, in tegenstel-

ling tot de tweede paragrafen van art. 8, 10 en 11 EVRM, die slaan op alle rechten die in de eerste 

paragraaf van deze artikelen worden opgesomd, verklaart art. 9 §2 EVRM zich enkel van toepassing 

op de vrijheid om zijn godsdienst of overtuiging te manifesteren.151 Zoals hierboven reeds gesteld,152 

kan dus enkel het recht om zijn godsdienst te manifesteren worden onderworpen aan beperkingen. 

De tweede paragraaf van art. 9 EVRM laat toe dat een afweging wordt gemaakt tussen het recht van 

het individu op manifestatie van zijn religie of overtuiging en het algemene maatschappelijke belang. 

Een inmenging in het individuele recht om zijn godsdienst of overtuiging te manifesteren moet „voor-

zien zijn bij wet‟, moet één van de rechtmatige doelen opgesomd in art. 9 §2 EVRM dienen en moet 

„noodzakelijk zijn in een democratische samenleving.‟153 

Inzake de noodzakelijkheidsvoorwaarde heeft het Hof een reeks algemene principes uitgewerkt.154 

Deze vereiste betekent volgens het Hof dat iedere inmenging, op grond van de specifieke feiten van de 

zaak, evenredig moet zijn aan het beoogde doel, moet beantwoorden aan een dwingende maatschappe-

lijke behoefte en de redenen voor de inmenging, aangebracht door de staat, moeten relevant en perti-

nent zijn.155 Dit omvat met andere woorden een proportionaliteitstoets tussen het individuele recht op 

manifestatie van godsdienst of overtuiging en het algemene belang van de maatschappij. In deze even-

redigheidstest speelt de „margin of appreciation‟, de appreciatiemarge van de staat, een belangrijke rol. 

156 

Het is niet het onderwerp van deze masterproef om deze verschillende voorwaarden waaronder het 

recht op het belijden van zijn godsdienst of overtuiging in het algemeen kan worden beperkt, te be-

spreken.157 Dit zou ons te ver leiden. Deze beperkingsvoorwaarden zullen worden behandeld in het 

licht van de specifieke rechtspraak van het EHRM inzake het verbod op het dragen van religieuze 

symbolen. We zullen hierna enkel de rol van de margin of appreciation-doctrine in de evenredigheids-

                                                      

151 K. HANSON, „Artikel 9‟, 826. 
152 Zie supra p.6. 
153 C. EVANS, Freedom of religion, 136-137 en T. LEWIS, „What Not to Wear‟, 397. 
154 C. EVANS, Freedom of religion, 136-137 en T. LEWIS, „What Not to Wear‟, 397. 
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voorwaarde bespreken. Immers, deze margin of appreciation speelt een prominente rol in de recht-

spraak van het Hof inzake religie.158 

3.2. De beslissende rol van de ‘margin of appreciation’-doctrine van het EHRM in de 

evenredigheidsvoorwaarde van art. 9 §2 EVRM 

3.2.1. De betekenis van de margin of appreciation-doctrine in het algemeen 

De „margin of appreciation‟ slaat op de interpretatieruimte waarover de contracterende staten beschik-

ken met betrekking tot de wijze waarop zij de individuele verdragsrechten beschermen.159 Het heeft 

geen uitdrukkelijke grond in de tekst van het EVRM en is dus volledig ontstaan uit de rechtspraak.160  

Zoals reeds eerder vermeld, speelt deze doctrine een belangrijke rol in de interpretatie van één van de 

voorwaarden waaronder het recht op manifestatie van godsdienst of overtuiging kan worden beperkt, 

met name in de vereiste dat de beperking van het individuele recht noodzakelijk moet zijn in een de-

mocratische samenleving. Bij het interpreteren van deze vereiste, oordeelde het Hof dat de primaire 

verplichting tot het beschermen van de verdragsrechten bij de contracterende staten ligt.161 De reden 

die het Hof hiervoor geeft, is dat de staten door hun directe en voortdurende contact met de vitale 

krachten van hun land, principieel beter geplaatst zijn dan de internationale rechter om een initiële 

beoordeling te maken van het dwingende overheidsbelang dat bedoeld wordt door de noodzakelijk-

heidsvoorwaarde.162 Dit wordt erkend door het Hof doordat het de staten een „margin of appreciation‟, 

een zekere mate van discretie geeft bij het bepalen of een bepaalde beperking op een recht vereist 

wordt door de gegeven omstandigheden.163 De „margin of appreciation‟ is dus in essentie een uitdruk-

king van rechterlijke terughoudendheid (judicial self-restraint).164 Deze beslissingsvrijheid is echter 

niet onbeperkt. Immers, zoals het Hof in Handyside t. Verenigd Koninkrijk stelde, „the domestic mar-

gin of appreciation thus goes hand in hand with a European supervision‟.165 Het Hof behoudt met an-

dere woorden zijn rol als toezichthouder.166 

De omvang van de margin of appreciation is variabel. Het Hof en de Commissie hebben een aantal 

elementen bepaald die de omvang van deze appreciatiemarge bepalen, zoals de aard van de doelstel-

ling die met de inmenging wordt nagestreefd en de aard van de inmenging167,de aard van het verdrags-

recht, de aard van activiteiten van de verzoeker die beperkt worden, de omvang van de inmenging, de 

                                                      

158 T. LEWIS, „What Not to Wear‟, 397. 
159 J. VANDE LANOTTE EN Y. HAECK (eds.), Handboek EVRM. Deel 1, 204. 
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omstandigheden van de zaak en de aan- of afwezigheid van een consensus tussen de lidstaten inzake 

de in het geding zijnde kwestie.168 

3.2.2. De appreciatiemarge met betrekking tot religie 

3.2.2.1. Aard van de regelgeving 

De „margin of appreciation‟ speelt in twee soorten zaken onder art. 9 EVRM een rol.De appreciatie-

marge komt vooreerst aan bod in zaken waarin verzoekers zich beklagen over regelgeving die direct 

gericht tegen is de uitdrukking van religie, in naam van de overheidsneutraliteit. Immers, zoals we 

hierboven gezien hebben, oordeelt het Hof in deze zaken dat er een inmenging in art. 9 §1 is, waarvan 

de staat dient aan te tonen dat deze noodzakelijk is in een democratische samenleving overeenkomstig 

art. 9 §2. In deze evenredigheidsvoorwaarde speelt deze appreciatiemarge een grote rol.Ten tweede 

speelt de appreciatiemarge ook een rol wanneer het Hof oordeelt dat neutrale, algemeen toepasselijke 

regelgeving een inmenging vormt in de eerste paragraaf van art. 9, vermits dan eveneens een evenre-

digheidstoets onder de tweede paragraaf dient te gebeuren. 

Men kan zich de vraag stellen of het feit dat de regelgeving religieus neutraal en algemeen toepasselijk 

is, dan wel direct gericht is tegen de uitdrukking van religie, al dan niet bepalend is voor de breedte 

van de appreciatiemarge. Het Hof verleent gewoonlijk een ruime appreciatiemarge met betrekking tot 

zaken onder art. 9 EVRM.169 Een belangrijk motief hiervoor dat het EHRM in vele zaken met betrek-

king tot religieuze vrijheid aanhaalt, is de afwezigheid van een Europese consensus inzake de beteke-

nis van religie in de maatschappij.170 Ten aanzien van religieus neutrale, algemeen toepasselijke regel-

geving lijkt het Hof een nog iets bredere appreciatiemarge toe te passen dan de gewoonlijke ruime 

appreciatiemarge onder art. 9 EVRM.171 Ten aanzien van regelgeving die direct gericht is tegen de 

uiting van religie, neemt de gewoonlijke ruime appreciatiemarge onder art. 9 EVRM slechts af in za-

ken waarin de regelgeving van de staat opzettelijk traditioneel religieus gedrag viseert, zoals het op-

richten van inrichtingen van eredienst of proselitisme.172 Het Hof hanteert daarentegen in Dahlab t. 

Zwitserland, Leyla Sahin t. Turkije, Dogru t. Frankrijk en Kervançi t. Frankrijk, zaken waarin regel-

geving direct gericht is tegen173 een voor Europa minder traditionele vorm van manifestatie van reli-

gie, met name het dragen van een hoofddoek, een ruime appreciatiemarge.174 

3.2.2.2. Religie versus andere rechten 

                                                      

168 Hof Mensenrechten, Sunday Times v. het Verenigd Koninkrijk, arrest van 26 april 1979, Publ. Hof, Serie A, Vol 30, §59, zie ook M.D. 

Evans, Religious liberty, 320 en B. TAHZIB-LIE, „Dissenting Women‟, 465. 
169 Hof Mensenrechten, Otto-Preminger-Institut t. Oostenrijk, arrest van 20 september 1994, Publ. Hof, Serie A, Vol. 295, §50; Hof Mensen-
rechten, Wingrove t. Verenigd Koninkrijk, arrest van 25 november 1996, Recueil/Reports 1996, §58; C. EVANS, Freedom of religion, 143; 

E.F. DEFEIS, „Religious Liberty and Protections in Europe‟, J. Cath. Leg. Stud. 2006, afl. 45, 75-76; T. LEWIS, „What Not to Wear‟, 397. 
170Hof Mensenrechten, Otto-Preminger-Institut t. Oostenrijk, arrest van 20 september 1994, Publ. Hof, Serie A, Vol. 295, §50; Hof Mensen-
rechten, Wingrove t. Verenigd Koninkrijk, arrest van 25 november 1996, Recueil/Reports 1996, §58; C. EVANS, Freedom of religion, 143; T. 

LEWIS, „What Not to Wear‟, 397. 
171 S. STAVROS, „Freedom of Religion‟, 620-622. 
172 Zie bijvoorbeeld Hof Mensenrechten, Kokkinakis t. Griekenland, arrest van 25 mei 1993, Publ. Hof, Serie A, Vol. 260; Hof Mensenrech-

ten, Manoussakis e.a. t. Griekenland, arrest van 26 september 1996, Recueil/Reports 1996; Hof Mensenrechten, Hasan en Chaush t. Bulga-
rije, arrest van 26 oktober 2000, Recueil/Reports 2000 en Hof Mensenrechten, Metropolitan Church of Bessarabia v. Moldova, arrest van 13 

december 2001, Recueil/Reports 2001; C. EVANS, Freedom of religion, 167 en S. STAVROS, „Freedom of Religion‟, 620. 
173 E. BREMS, „Is er ruimte?‟, 24-25. 
174 Hof Mensenrechten, Dahlab t. Zwitserland, beslissing van 15 februari 2001, Recueil/Reports 2001, §1; Hof Mensenrechten, Leyla Sahin t. 

Turkije, arrest van 29 juni 2004, onuitg., §101-102; Hof Mensenrechten, Leyla Sahin t. Turkije, arrest van 10 november 2005, Re-

cueil/Reports 2005, §109; Hof Mensenrechten, Dogru t. Frankrijk, arrest van 4 december 2008, onuitg., §63 en Hof Mensenrechten, Kervan-
ci t. Frankrijk, arrest van 4 december 2008, onuitg., §63. Hoewel het Hof in Dahlab t. Zwitserland niet deze ruime appreciatiemarge niet 

uitdrukkelijk vermeldt, blijkt dit toch het geval te zijn, aangezien het Hof zich er toe beperkt te onderzoeken de beslissing van de overheid 

„niet onredelijk‟ is: E. BREMS, „De hoofddoek‟, 338. 



31 

Een criterium waardoor de breedte van de appreciatiemarge wordt bepaald, is het onderwerp, de in-

houd van het recht in kwestie. De „margin of appreciation‟ verleend aan staten bij het beperken van 

politieke meningsuitingen van algemeen belang (onder art. 10 EVRM) of bij het beperken van privaat 

homoseksueel gedrag (onder art. 8 EVRM) blijkt veel enger te zijn dan de appreciatiemarge verleend 

aan de staten in zaken met betrekking tot religieuze manifestatie en meningsuiting (onder art. 9 en 10 

EVRM).175 

Ten eerste blijkt de „margin of appreciation‟ die wordt verleend aan de staten inzake het beperken van politieke 

of journalistieke vrije meningsuiting van algemeen belang  (onder art. 10 EVRM) veel enger dan die verleend 

aan de staten inzake beperkingen opgelegd aan het recht op religieuze meningsuiting (onder art. 10 EVRM). Met 

andere woorden, de interpretatieruimte van de staat blijkt veel ruimer bij het beperken van de uiting van religie, 

dan bij het beperken van meningsuiting van algemeen belang, alhoewel het in beide gevallen in essentie om een 

vorm van uitdrukking gaat. Het gevolg hiervan is dat aan politieke en journalistieke meningsuiting van algemeen 

belang een hogere graad van bescherming wordt verleend dan aan religieuze meningsuiting.. Dit wordt duidelijk 

uit een vergelijking tussen de zaken VgT Verein Gegen Tierfabriken t. Zwitserland
176

 en Murphy t. Ierland.
177

 In 

beide zaken had de overheid een verbod ingesteld op bepaalde vormen van radio- of televisieadvertering.
178

  

In VgT Verein Gegen Tierfabriken t. Zwitserland oordeelde het EHRM dat het Zwiterse verbod op 

politieke televisieadvertering een schending vormde van de rechten van de onder art. 10 EVRM. Met 

dit verbod wou men vermijden dat rijke organisaties grote blokken zendtijd zouden opkopen en zo de 

radio zouden domineren met hun politieke boodschappen. Echter, omdat VgT zeker geen machtige 

organisatie, maar wel een kleine liefdadigheidsgroep was en toch getroffen werd door het verbod, 

oordeelde het Hof dat de verbodsbepaling een disproportionele inmenging in de rechten van VgT on-

der art. 10 EVRM uitmaakte.179 In Murphy t. Ierland bestreed de verzoeker een verbod op religieuze 

advertering via de radio. Hoewel dit verbod wilde vermijden dat machtige religieuze groeperingen de 

zendtijd zouden beheersen, terwijl de verzoeker, die ook getroffen werd door de ban, helemaal geen 

deel uitmaakte van zo‟n grote organisatie, oordeelde het Hof dat er geen schending was van art.10 

EVRM.180 Het EHRM onderscheidde deze zaak uitdrukkelijk van VgT Verein Gegen Tierfabriken t. 

Zwitserland op grond van het verschil in soort meningsuiting. Ze oordeelde dat religieuze meningsui-

ting een grotere margin of appreciation toeliet dan politieke meningsuiting: 181  

„…there is little scope under Article 10 § 2 of the Convention for restrictions on political speech or on debate 

of questions of public interest. However, a wider margin of appreciation is generally available to the Con-

tracting States when regulating freedom of expression in relation to matters liable to offend intimate personal 

convictions within the sphere of morals or, especially, religion…What is likely to cause substantial offence to 

persons of a particular religious persuasion will vary significantly from time to time and from place to place, 

especially in an era characterised by an ever growing array of faiths and denominations…The Court therefore 

observes that it is this margin of appreciation which distinguishes the present case from the above-cited case 

of VgT Verein gegen Tierfabriken v. Switzerland. In the latter case, the Court considered that the advertisement 

prohibited concerned a matter of public interest to which a reduced margin of appreciation applied.’
182

  

De reden voor dit onderscheid naargelang het soort uiting, ligt waarschijnlijk in de verschillende in-

strumentele waarde van deze rechten. Het recht op politieke en journalistieke meningsuiting is een 

                                                      

175 T. LEWIS, „What Not to Wear‟, 398. 
176 Hof Mensenrechten, VgT Verein Gegen Tierfabriken t. Zwitserland, arrest van 28 juni 2001, Recueil/Reports 2001. 
177 Hof Mensenrechten, Murphy t. Ierland, arrest van 10 juli 2003, Recueil/Reports 2003. 
178 T. LEWIS, „What Not to Wear‟, 398 
179 Hof Mensenrechten, VgT Verein Gegen Tierfabriken t. Zwitserland, arrest van 28 juni 2001, Recueil/Reports 2001, inzake de margin of 

appreciation: §67-71, inzake proportionaliteit: §72-79. 
180 Hof Mensenrechten, Murphy t. Ierland, arrest van 10 juli 2003, Recueil/Reports 2003, §82. 
181 T. LEWIS, „What Not to Wear‟, 398-399. 
182 Hof Mensenrechten, Murphy t. Ierland, arrest van 10 juli 2003, Recueil/Reports 2003, §67. 
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conditio sine qua non in het democratische proces, een proces dat een centrale waarde inneemt in de 

geest van het EVRM. Het Hof heeft ettelijke keren benadrukt dat „freedom of political debate is at the very 

core of the concept of a democratic society which prevails throughout the Convention‟.183 Het EHRM 

is van oordeel dat er een Europese consensus is over de cruciale waarde van de politieke meningsui-

ting. Religieuze expressie, daarentegen, lijkt een mindere instrumentele waarde voor de maatschappij 

te bezitten, maar komt eerder ten goede aan het individu zelf dat zijn religie uit. Deze afwezigheid van 

een externe waarde voor de gehele maatschappij is waarschijnlijk de reden waarom er geen Europese 

consensus is over het belang van godsdienst in de samenleving, wat op zijn beurt dan resulteert in een 

ruimere discretie voor de staat.184 

Hoewel dit niet voor de hand ligt, kan men de appreciatiemarge toegekend aan de staat inzake het 

beperken van het recht op het manifesteren van godsdienst of geloofsovertuiging ook vergelijken met 

de discretie die wordt gelaten aan de staat in zaken met betrekking tot het strafbaar stellen van consen-

suele private homoseksuele handelingen. In Dudgeon t. Verenigd Koninkrijk meende het Hof dat de 

Noord-Ierse wettelijke strafbaarstelling van homoseksueel gedrag een schending was van het recht op 

privé- en familieleven onder art. 8 EVRM.185 Dit was niettegenstaande het feit dat vele Noord-Ieren 

een verbod steunden om de morele standaard te beschermen.186 Deze afwezigheid van overeenstem-

ming inzake het al dan niet goedkeuren van homoseksueel gedrag lijkt erop te wijzen dat de staten een 

ruime appreciatiemarge zouden moeten krijgen. Het Hof oordeelde echter dat er zeer ernstige redenen 

dienen te bestaan vooraleer een inmenging door de overheid in één van de meest intieme aspecten van 

het privé-leven gerechtvaardigd is.187 Met andere woorden, de appreciatiemarge van de staat was zeer 

eng. Volgens LEWIS verkrijgt dit private gedrag deze enge margin of appreciation en aldus hoge be-

scherming omdat het veel minder waarschijnlijk is dat deze privé-handelingen schade zullen berokke-

nen aan anderen dan publiek gedrag. Een gelovige die zijn of haar geloof in de publieke ruimte wil 

manifesteren zal volgens deze auteur sowieso vlugger anderen beïnvloeden (en misschien „schaden‟) 

dan iemand die zich slechts privé op een bepaalde manier gedraagt.188 

LEWIS komt dus tot het besluit dat een persoon die zijn religie of geloofsovertuiging manifesteert, op 

twee verschillende vlakken wordt benadeeld inzake de rol van de margin of appreciation bij het af-

dwingen van zijn recht op het belijden van zijn geloof. Volgens hem is de interpretatieruimte die de 

staat krijgt met betrekking tot het beperken van het recht op religieuze meningsuiting ruimer dan de 

appreciatiemarge die hij krijgt inzake beperkingen op het recht op meningsuiting die het algemeen 

belang dient, omdat religieuze meningsuiting in tegenstelling tot politieke expressie niet essentieel is 

voor de werking van het democratisch proces. In vergelijking met de bescherming van private seksue-

le handelingen, worden religieuze uitingen slechts pover beschermd omdat volgens deze auteur deze 

manifestaties van religie per definitie zichtbaar zijn in de publieke ruimte.189 Men kan zich echter af-

vragen of manifestatie van religie inderdaad per definitie publiek dient te zijn. Bijvoorbeeld, in Valsa-

mis t. Griekenland en Efstratiou t. Griekenland190 claimen verzoekers dat hun weigering om deel te 

                                                      

183 Hof Mensenrechten, Lingens t. Oostenrijk, arrest van 8 juli 1986, Publ. Hof, Serie A, Vol. 103, §42; Hof Mensenrechten Castells t. Span-
je, arrest van 23 april 1992, Publ. Hof, Serie A, Vol. 236, §43; Hof Mensenrechten, United Communist Party of Turkey t. Turkije, arrest van 

30 januari 1998, Recueil/Reports 1998, §44. 
184 A. GEDDIS, „You Can‟t Say “God” on the Radio: Freedom of Expression, Religious Advertising and the Broadcast Media after Murphy v. 
Ireland‟, European Human Rights Law Review 2004; afl. 2, 189 en T. LEWIS, „What Not to Wear: Religious Rights, the European Court, and 

the Margin of Appreciation‟, I.C.L.Q. 2007, 398-399. 
185 Hof Mensenrechten, Dudgeon t. Verenigd Koninkrijk, arrest van 22 oktober 1981, Publ. Hof, Serie A, Vol. 59, §63. 
186 Hof Mensenrechten, Dudgeon t. Verenigd Koninkrijk, arrest van 22 oktober 1981, Publ. Hof, Serie A, Vol. 59, §56-57. 
187 Hof Mensenrechten, Dudgeon t. Verenigd Koninkrijk, arrest van 22 oktober 1981, Publ. Hof, Serie A, Vol. 59, §52. 
188 T. LEWIS, „What Not to Wear‟, 400. 
189 T. LEWIS, „What Not to Wear‟, 401. 
190 Hof Mensenrechten, Valsamis t. Griekenland, arrest van 18 december 1996, Recueil/Reports 1996 en Hof Mensenrechten, Efstratiou t. 

Griekenland, arrest van 18 december 1996, Recueil/Reports 1996. 
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nemen aan een optocht die zij strijdig vonden met hun pacifistische overtuiging een manifestatie van 

religie vormt. Vermits de verzoekers door deze weigering juist niet meelopen in de optocht, kan men 

deze weigering bezwaarlijk publiek noemen.191  

Een andere verklaring waarom religie slechts een zwakke bescherming krijgt van het EHRM, die 

wordt aangegeven door C. EVANS, maar ook door LEWIS, is dat het Hof nooit een ernstige poging 

heeft ondernomen om de filosofische gronden voor religieuze vrijheid te begrijpen.192 Het Hof heeft 

enkel in vage termen gesproken over het belang van pluralisme en van religie voor de individuele ge-

lovige.193 Dit onvermogen om te begrijpen waarom precies religieuze vrijheid waardevol is, de afwe-

zigheid van een duidelijke filosofische fundering, zou kunnen de reden zijn waarom het Hof werkt met 

een ruime appreciatiemarge en de margin of appreciation zo belangrijk is als rechterlijk instrument in 

zijn jurisprudentie.194 Gelet op de gemaakte opmerkingen bij de andere verklaring van LEWIS, zou dit 

een plausibelere verklaring kunnen zijn. Vele auteurs beschrijven een gans scala aan mogelijke gron-

den voor het bestaan van een recht op godsdienstvrijheid.195 Het valt buiten het bestek van deze mas-

terproef om al deze mogelijke filosofische funderingen te bespreken. Afhankelijk van welke grond 

men prefereert, zal dit leiden tot verschillende interpretaties van de draagwijdte en het belang van dit 

recht.196 

Het Hof heeft daarentegen helemaal geen moeite om te begrijpen waarom het recht op vrije menings-

uiting van algemeen belang en het recht op intieme private seksualiteit dienen beschermd te worden. 

Immers, deze laatste leunen dicht aan tegen de onderliggende seculiere mensenrechtenwaarden, terwijl 

dit voor de vrijheid van religie niet het geval is. In het EVRM suggereert niets dat vrijheid van religie 

minder belangrijk zou zijn dan vrijheid van politieke meningsuiting of seksuele privacy, maar dit is 

wel degelijk het gevolg van de jurisprudentie van het Hof. Die rechten die ontsproten zijn aan onze 

huidige liberale, pluralistische cultuur (zoals vrijheid van politieke meningsuiting en seksuele privacy) 

worden door het Hof meer naar waarde geschat en door middel van een enge appreciatiemarge beter 

beschermd dan die rechten ontstaan uit pre - Verlichtingswaarden, zoals het recht op het belijden van 

religie. Die laatste worden door het gebruik van een brede appreciatiemarge minder gevrijwaard van 

beperkingen.197 

Dit alles mag misschien passen binnen het systeem van de mensenrechten ontsproten uit de Verlich-

ting, maar vanuit het standpunt van een gelovige die zijn of haar religie wil manifesteren, door bij-

voorbeeld het dragen van religieuze kledij of symbolen, komt het feit dat rechten die overeenkomen 

met de kernprincipes van de „Verlichte mensenrechtenleer‟ een hogere graad van controle krijgen dan 

de rechten die deze doctrine minder na aan het hart liggen, over als een onverbloemde ongelijke be-

handeling.198 M. EVANS oppert terecht het volgende: 

                                                      

191 Tegen dit laatste argument zou kunnen worden ingebracht dat het Hof in de zaken Valsamis t. Griekenland en Efstratiou t. Griekenland 
geoordeeld heeft dat de verplichting deel te nemen aan de militaire parade geen inmenging vormde in het recht op het manifesteren van 

religie: Hof Mensenrechten, Valsamis t. Griekenland, arrest van 18 december 1996, Recueil/Reports 1996, §37 en Hof Mensenrechten, 
Efstratiou t. Griekenland, arrest van 18 december 1996, Recueil/Reports 1996, §38 
192 C. EVANS, Freedom of religion, 33; T. LEWIS, „What Not to Wear‟, 405. 
193 Hof Mensenrechten, Kokkinakis t. Griekenland, arrest van 25 mei 1993, Publ. Hof, Serie A, Vol. 260, §31; C. EVANS, Freedom of reli-
gion, 33. 
194 T. LEWIS, „What Not to Wear‟, 405. 
195 Zie onder andere: R. DWORKIN, Taking Rights Seriously, Harvard University Press, 2005, 392p.; J. RAWLS, A Theory of Justice, Oxford, 
Clarendon Press, 1999, 254p.; J. RAZ, The Morality of Freedom, Oxford, Clarendon Press, 1986, 435p.; D. FELDMAN, Civil Liberties and 

Human Rights in Engeland and Wales, Oxford, Oxford University Press, 1993, 927p. Voor een opsomming van die auteurs en hun ideëen, 

zie: T. LEWIS, „What Not to Wear‟, 401-405; C. EVANS, Freedom of religion, 29-33. 
196 C. EVANS, Freedom of religion, 32. 
197 T. LEWIS, „What Not to Wear‟, 411-12. 
198 T. LEWIS, „What Not to Wear‟, 411 
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„Increasingly the doctrine of human rights is claimed to be the single universal framework within which all 

views must fit. One might say it has all the hallmarks of a proselytizing religion and advocates the adoption 

of a particular world view which does not necessarily reflect the views of individuals in some religious cul-

tures.‟
199

. 

  

                                                      

199 M. EVANS, „Religion law and human rights: locating the debate‟ in P.W. EDGE EN G. HARVEY (eds.), Law and Religion in Contemporary 

Society, Ashgate, Aldershot, 2000, 183.  
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HOOFSTUK II 
DE ‘RELIGION CLAUSES’ EN HET U.S. SUPREME CORT 

1. DE ‘RELIGION CLAUSES’ 

De Religion Clauses van het Eerste Amendement van de Amerikaanse Grondwet klinken als volgt: „Congress 

shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof.‟200
 

Het eerste deel van de zin omvat de Establishment Clause. Deze verbiedt dat de overheid inspanningen 

zou doen om religieuze geloofsovertuigingen of praktijken op te leggen en legt een zekere scheiding 

van kerk en staat op. Het tweede deel van de zin omvat de Free Exercise Clause. Deze verhindert dat 

de overheid het uitoefenen van religie zou ontmoedigen of verbieden.201 Er is geen equivalent in het 

EHRM van de Establishment Clause, maar wel van de Free Exercise-clause. Zoals blijkt uit de frase-

ring van de Free Exercise Clause, bevat deze in tegenstelling tot art. 9 EVRM geen escape-clausule 

aan de hand waarvan beperkingen op de godsdienstvrijheid kunnen gesteld in naam van verschillende 

legitieme overheidsbelangen.202 Het stellen van beperkingen op deze vrijheid gebeurt evenwel, zoals 

zal blijken uit onderstaande bespreking, op een gelijkaardige manier. Ook bij de bespreking van de 

Amerikaanse rechtspraak vertrekken we vanuit de centrale vraagstelling of de aard van de bestreden 

regelgeving, met name algemeen toepasselijke, neutrale regelgeving of wetgeving specifiek gericht 

tegen de uitdrukking van religie, bepalend is voor de graad van bescherming die door het Amerikaanse 

Hooggerechtshof aan het recht op vrijheid van religie wordt verleend. De Europese Commissie en het 

EHRM stellen zich vooreerst de vraag of de bestreden regelgeving een inmenging vormt in art. 9 §1 

EVRM. Zoals we hierboven gezien hebben, lijken zij de al dan niet religieus neutrale aard van de re-

gelgeving doorgaans niet in hun argumentering de iure hieromtrent te hanteren, maar lijken zij de fac-

to tot een inmenging in art. 9 §1 EVRM te besluiten wanneer de regelgeving direct gericht is tegen de 

uitdrukking van religie,203 terwijl zij de facto vaak lijken te beslissen tot niet-inmenging wanneer de 

bestreden maatregel religieus neutraal en algemeen toepasselijk is.204 In tegenstelling tot de Europese 

Commissie en het EHRM stelt het Amerikaanse Hooggerechtshof, zoals we in punt 2. zullen bespre-

ken, zich niet de preliminaire vraag of de bestreden overheidsregulering een inmenging vormt in de 

Free Exercise Clause van het Eerste Amendement van de Amerikaanse Grondwet. Het Supreme Court 

meent namelijk dat een rechter niet de taak heeft om het belang van een bepaald geloof of een bepaal-

de praktijk voor een zekere godsdienst of de geldigheid van een geloofsinterpretatie van een partij in 

vraag te stellen.205 Aangezien het Supreme Court zich deze preliminaire vraag niet stelt, kan de al dan 

religieus neutrale, algemeen toepasselijke aard van de regelgeving hier dan ook geen rol spelen.Wel is 

de al dan niet religieus neutrale, algemeen toepasselijke aard van de bestreden regulering, van belang 

voor het bepalen van de „standard of review‟ die wordt gehanteerd door het Amerikaanse Hoogge-

rechtshof om in de beoordeling van de toelaatbaarheid van beperkingen op het recht op het uitoefenen 

van religie het overheidsbelang af te wegen tegenover de grondwettelijk gewaarborgde godsdienstvrij-

                                                      

200 U.S. Const. amend. I. 
201 R.H. JR. FALLON, The Dynamic Constitution, 68 en E. ZOLLER, „Les rapports‟, 13. 
202 E. ZOLLER, „Les rapports‟, 13. 
203 Zie bijvoorbeeld Hof Mensenrechten, Kokkinakis t. Griekenland, arrest van 25 mei 1993, Publ. Hof, Serie A, Vol. 260, §36; Hof Mensen-
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Leyla Sahin t. Turkije, arrest van 29 juni 2004, onuitg., §71, T. Vreemd. 2004, 245, noot M. FOBLETS EN J. VELAERS en Hof Mensenrechten, 
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204 Zie supra p. 21. 
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ployment Div., Dep‟t of Human Resources of Oregon v. Smith, 494 US 872, 887 (1990). 
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heid. De Amerikaanse rechtsleer legt bij het bespreken van het gebruik door het Supreme Court van de 

verschillende standards of review ten aanzien van Free Exercise een grote nadruk op dit onder-

scheid.206 Dit wordt hieronder besproken onder punt 3. Het EHRM gaat, eens het geoordeeld heeft dat 

er een inmenging is in het recht op het manifesteren van godsdienst, zoals het Supreme Court een af-

weging van dit recht ten opzichte van het overheidsbelang doorvoeren. Hoewel de al dan niet neutrale 

aard van de regelgeving, zoals we hierboven reeds hebben besproken, soms vermeld wordt door het 

EHRM in deze afweging, lijkt deze geen doorslaggevende rol te spelen in het bepalen van de breedte 

van de margin of appreciation. Deze appreciatiemarge is de Europese tegenhanger van de Amerikaan-

se standard of review. In tegenstelling tot wat geldt voor de Europese margin of appreciation, is de al 

dan niet neutrale aard van de bestreden regelgeving wel determinerend voor de graad van strengheid 

van de Amerikaanse standard of review. 

2. GEEN VEREISTE VAN ‘INMENGING’ IN DE RECHTSPRAAK VAN HET SU-

PREME COURT MET BETREKKING TOT FREE EXERCISE 

Zoals we hierboven gezien hebben, heeft de eerder gebrekkige bescherming die door het EHRM en de 

Commissie verleend wordt aan het recht op het manifesteren van godsdienst of overtuiging twee oor-

zaken.Ten eerste beslist men al te vaak dat er zelfs geen inmenging is in het recht op het manifesteren 

van godsdienst of overtuiging (art. 9 §1 EVRM), vanwege het enge toepassingsgebied dat men aan dit 

recht geeft door gebruik van de Arrowsmith-jurisprudentie. Deze laatste stelt dat: 

„daden van personen die niet uitdrukkelijk, daadwerkelijk hun godsdienst of overtuiging uitdrukken, niet on-

der het toepassingsgebied van art. 9 §1 EVRM vallen, ook al zijn zij wel beïnvloed of gemotiveerd door deze 

godsdienst of overtuiging‟.
207

 

Zoals we hierboven besproken hebben, vellen de Commissie en het Hof doorgaans hierover hun oor-

deel zonder rekening te houden met de mening van de verzoeker over het belang van zijn geloof en 

van een bepaalde handeling voor hem of haar.208 Ze stellen hun eigen interpretatie inzake het geloof 

van een verzoeker en het belang van een bepaalde handeling voor hem of haar in de plaats van die van 

de verzoeker.209 Als men dan toch tot een inmenging in art. 9 §1 EVRM beslist, acht men die in de 

meeste gevallen gerechtvaardigd in het licht van de legitieme overheidsdoelstellingen zoals opgesomd 

in de tweede paragraaf van art. 9 EVRM, wegens de ruime appreciatiemarge die men aan de staat ver-

leent. 

Het Amerikaanse Hooggerechtshof stelt eveneens beperkingen aan het uitoefenen van religie aan de 

hand van een techniek gelijkaardig aan de margin of appreciation, maar beperkt niet a priori het toe-

passingsgebied van het recht zoals het EHRM dit wel doet. Het Supreme Court stelt dat een rechter 

niet de taak heeft om het belang van een bepaald geloof of een bepaalde praktijk voor een zekere 

godsdienst, of de geldigheid van een geloofsinterpretatie van een partij in vraag te stellen.210 Recht-

banken mogen volgens het Hooggerechtshof geen beoordeling maken van de aannemelijkheid van een 
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religieuze claim211, tenzij deze claim zo vreemd is, zo kennelijk een niet-religieuze motivatie heeft dat 

deze niet gerechtigd is op bescherming onder de Free Exercise-clause.212 Dit is omdat rechtscolleges 

‘are no arbiters of scriptural interpretation’.213 Om deze principes na te leven, meent het Supreme 

Court dat het zich moet onthouden van het in vraag stellen van de claim van een partij dat het deelne-

men aan een bepaalde activiteit strijdig is met haar religieuze overtuigingen.214 

Dit is duidelijk tegengesteld aan de aanpak van het EHRM. Een voorbeeld van deze aanpak vinden we 

in Valsamis t. Griekenland en Efstratiou t. Griekenland, waarin het Hof zoals hierboven reeds vermeld 

oordeelde dat zij niets in de optocht kon ontwaren dat de pacifistische overtuigingen van de verzoekers 

kon aantasten. Het Hof plaatste dus zijn interpretatie in de plaats van de mening van de verzoekers, die 

stelden dat de parade een viering van oorlog vormde en dus een schending was van hun pacifistische 

overtuiging.215 De aanpak van het Amerikaanse Hooggerechtshof is te verkiezen boven die van het 

EHRM, vermits deze aanpak de claims van verzoekers veel ernstiger neemt dan de benadering van het 

EHRM.216 Rechters VILHJALMSSON en JAMBREK van het EHRM stelden in hun joint dissenting opini-

ons bij Valsamis t. Griekenland en Efstratiou t. Griekenland een gelijkaardige test voor als de de be-

nadering van het Supreme Court. Ze meenden dat het Hof de geldigheid van een geloofsovertuiging of 

het belang van een handeling voor de verzoekers niet diende te beoordelen. Daarentegen stelden ze dat 

het Hof het waardeoordeel van de verzoekers met betrekking tot de religieuze en filosofische betekenis 

van de optocht diende te aanvaarden, tenzij dit oordeel klaarblijkelijk ongefundeerd en onredelijk is.217 

Recent echter lijkt het Hof zich in te schrijven in de rechtspraak van het Amerikaanse Hooggerechts-

hof, althans in zaken met betrekking tot het dragen van een islamitische hoofddoek en het dragen van 

een tulband vereist door het Sikh-geloof.218 Hierin aanvaardt het Hof op basis van de mening van de 

verzoekster dat haar beslissing om een hoofddoek te dragen gemotiveerd en beïnvloed wordt door haar 

godsdienst en dit blijkt voldoende te zijn om te beslissen tot een inmenging in het recht op het mani-

festeren van godsdienst. Het Hof stelt dus niet zijn eigen interpretatie van de vereisten van een geloof 

in de plaats van die van de individuele gelovige.219 Dit werd hierboven uitvoeriger besproken. 

3. TOELAATBARE BEPERKINGEN OP ‘FREE EXERCISE’? 

3.1. Belief versus action? 

Hieronder wordt de evolutie besproken van de verschillende criteria die het Amerikaanse Supreme 

Court heeft gebruikt bij het beoordelen van de toelaatbaarheid van overheidsbeperkingen op het mani-
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festeren van religie. De Amerikaanse rechtsleer legt bij het bespreken van de Free Exercise-

jurisprudentie van het Supreme Court een grote nadruk op de volgende vraag: moet de overheid uit-

zonderingen toekennen op algemeen toepasselijke wetten voor mensen die religieus gemotiveerde 

redenen hebben om gedrag te vertonen dat door die wetten als illegaal wordt bestempeld of be-

zwaard?220 Dit uitgangspunt zal dan ook naar voren komen in de onderstaande bespreking, waarin we 

zullen onderzoeken wat de houding is van het Supreme Court ten aanzien van beperkingen opgelegd 

aan het manifesteren van geloof enerzijds door religieus neutrale, algemeen toepasselijke wetgeving 

en anderzijds door regelgeving specifiek gericht tegen de uitdrukking van religie. 

Om de hierboven geformuleerde vraag te beantwoorden, maakte het Supreme Court aanvankelijk een 

scherp onderscheid tussen geloof enerzijds en daden anderzijds. In Reynolds v. United States bijvoor-

beeld oordeelde het Hof dat hoewel wetten zich niet mogen mengen in louter geloof en opinie, ze dit 

wel mogen in praktische toepassingen van het geloof.221 In Cantwell v. Connecticut werd dit standpunt 

bevestigd, maar tegelijk enigszins genuanceerd. In dit arrest bepaalde het Hof uitdrukkelijk dat de Free 

Exercise Clause zowel de vrijheid om te geloven als de handelingsvrijheid bevat. De eerste vrijheid 

werd echter absoluut geacht, terwijl de tweede, omwille van zijn aard, slechts relatief kon zijn. Gedrag 

kon dus onderworpen worden aan regelgeving ter bescherming van de maatschappij.222 

Dit onderscheid tusen „belief‟ en „action‟ werd echter door vele Amerikaanse auteurs bekritiseerd. 

FREEMAN stelde bijvoorbeeld dat „iedere godsdienst niet enkel een kwestie van geloof is, maar een 

manier van leven, het omvat daden‟.223 KURLAND oordeelde dat „het onderscheid tussen geloof en 

daden niet erg nuttig is in het oplossen van moeilijke problemen‟.224 Volgens FALLON is dit onder-

scheid een harde aanpak, waardoor de overheid zijn burgers dwingt te kiezen tussen het breken van 

hun eigen religieuze plichten of het schenden van de seculiere wet. Het is volgens hem niet ondenk-

baar om in de Free Exercise Clause een plicht van de overheid te lezen om redelijke voorzieningen ter 

beschikking te stellen zodat de burgers dergelijke keuzes niet hoeven te maken.225 LIVELY, HADDON, 

ROBERTS EN WEAVER oordelen dat zo‟n onderscheid de grondwettelijke garantie herleidt tot een lege 

doos. Volgens hen leidt deze opdeling ertoe dat de overheid religie vrijelijk kan belasten zolang ze 

zich ervan weerhoudt een godsdienst formeel voor te schrijven.226  

In de jaren ‟30-‟40 verzachtte het Hof geleidelijk de harde aanpak van Cantwell v. Connecticut227 en 

nam aan dat de Free Exercise Clause gedrag soms wel beschermt, tenminste wanneer door religie ge-

motiveerd gedrag gekoppeld is aan meningsuiting.228 Het Hof kende een opvallende uitzondering voor 

religieus gemotiveerd gedrag toe in Wisconsin v. Yoder, waarin het besloot dat de staat de Old Order 

Amish moest vrijstellen van een wet die ouders verplichtte hun kinderen naar school te sturen totdat ze 

zestien jaar waren.229 Het Hof meende immers dat godsdienst voor de Amish niet louter een kwestie 
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van geloofsovertuigingen uitmaakt, maar een diepe religieuze overtuiging vormde die hun hele manier 

van leven beïnvloedde. Vervolgens oordeelde het Hof dat het tussenkomen in de „Amish way of life‟ 

onvermijdelijk een inmenging in hun geloof betekende.230 CHIEF JUSTICE BURGER oordeelde in Wis-

consin v. Yoder dat geloof en daden niet in afgescheiden compartimenten op te delen waren.231 

Vandaag lijkt de nadruk van de analyse inzake de Free Exercise Clause eerder op het afwegen van de 

belangen van de gelovige ten aanzien van de belangen van de overheid te liggen dan op het onder-

scheid tussen geloof en daden. Hoewel Reynolds v. United States nooit verworpen is en het onder-

scheid tussen geloof en daden nog steeds een onderdeel vormt de First Amendment-case law, ligt de 

nadruk van de Free Exercise-jurisprudentie niet langer op deze opdeling.232 In de rechtspraak van het 

EHRM daarentegen, speelt, zoals hierboven gebleken is en ondanks kritiek, deze forum internum - 

forum externumopdeling nog steeds een prominente rol.233 Ook de verwoording van art. 9, 1
e
 lid sug-

gereert dat een onderscheid dient te worden gemaakt tussen het algemene recht om een godsdienst of 

overtuiging aan te hangen en het recht die godsdienst of overtuiging te uiten.234 

3.2. Huidig interpretatieschema 

De Amerikaanse hedendaagse afwegingsanalyse werd voorspeld in Braunfeld v. Brown.235 In deze 

zaak stelden joodse winkeliers dat ze economisch bezwaard werden door wetgeving die de zondag als 

verplichte sluitingsdag oplegde, vermits hun geloof vereiste dat ze gesloten waren op zaterdag. Ze 

vorderden een religieus gemotiveerde uitzondering op deze wetgeving. Hoewel het onderscheid tussen 

geloof en daden nog uitdrukkelijk vermeld werd in de motivering van het Hof,236 bleek de nadruk eer-

der te liggen op het afwegen van de free exercise-belangen van de gelovige ten aanzien van de belan-

gen van de overheid.237 Het Hof leek de belangen van de eisers niet al te zeer geschaad te vinden door 

de „Sunday Closing Laws‟: 

„The statute at bar does not make unlawful any religious practices of appellants; the Sunday law simply regu-

lates a secular activity and, as applied to appellants, operates so as to make the practice of their religious be-

liefs more expensive... Recognizing that the alternatives open to appellants and others similarly situated - re-

taining their present occupations and incurring economic disadvantage or engaging in some other commercial 

activity which does not call for either Saturday or Sunday labor - may well result in some financial sacrifice 

in order to observe their religious beliefs, still the option is wholly different than when the legislation at-

tempts to make a religious practice itself unlawful.‟
238

 

De belangen van de staat lijkt het wel te zeer aangetast te vinden: 

„To strike down, without the most critical scrutiny, legislation which imposes only an indirect burden on the 

exercise of religion, i. e., legislation which does not make unlawful the religious practice itself, would radical-

ly restrict the operating latitude of the legislature...We cannot find a State without power to provide a weekly 

respite from all labor and, at the same time, to set one day of the week apart from the others as a day of rest, 

repose, recreation and tranquillity... To permit the exemption might well undermine the State's goal of provid-

ing a day that, as best possible, eliminates the atmosphere of commercial noise and activity...Enforcement 

problems would be more difficult...[Competitors might] assert that they have religious convictions which 

compel them to close their businesses on what had formerly been their least profitable day. This might make 
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necessary a state-conducted inquiry into the sincerity of the individual's religious beliefs, a practice which a 

State might believe would itself run afoul of the spirit of constitutionally protected religious guarantees.‟239 

Deze afwegingsoefening werd verdergezet onder Sherbert v. Verner.240 Deze zaak wordt verder be-

sproken. 

Waar het Supreme Court, in tegenstelling tot het EHRM dus niet langer de nadruk legt op het onder-

scheid tussen innerlijk geloof en daden, maakt het, wel zoals het EHRM, een afweging van het over-

heidsbelang dat wordt opgeworpen ter rechtvaardiging van de aantasting van het grondwettelijk recht 

enerzijds, en het grondwettelijk recht anderzijds. Deze afweging gebeurt aan de hand van „standards of 

judicial review‟, zijnde controlegraden die te vergelijken zijn met de margin of appreciation in de 

rechtspraak van het EHRM.241 Welke controlegraad een wet zal ondergaan hangt af van welk grond-

wettelijke terrein de bestreden regelgeving beheerst.242 Met andere woorden, naargelang het in het 

geding zijnde recht zal deze standard soepeler of strenger zijn. 

De standards of review die gebruikt worden inzake de religieuze vrijheid, zijn toepassingen van de 

standards of review die in het algemeen gehanteerd worden in de jurisprudentie van het Supreme 

Court.243 Om deze reden zullen wij eerst deze controlegraden in het algemeen bespreken. Vervolgens 

zullen wij het gebruik van deze algemene standaarden in de rechtspraak inzake de Free Exercise-

Clause behandelen. 

3.2.1. De ‘standards of judicial review’ 

3.2.1.1. Rational basis review 

Bij deze test stelt men zich de vraag of de regelgeving een redelijk middel vormt om enig legitiem 

overheidsdoel te bereiken. Indien dit het geval is, doorstaat het overheidsoptreden de test.244 Deze 

standaard is de soepelste vorm van controle. Algemeen wordt aangenomen dat bijna elke wet die aan 

deze controlegraad wordt onderworpen, de test doorstaat.245 De soepelheid van de test is voornamelijk 

het middel van de rechterlijke macht om deference te introduceren. Rational basis review wordt onder 

andere gebruikt om te beoordelen of economische regelgeving al dan niet in overeenstemming is met 

de Grondwet.246 Immers, inzake economische wetgeving is het Supreme Court van oordeel dat het 

slecht geplaatst is om een streng toezicht te houden. Het Hof kent de wetgevende en uitvoerende 

macht een ruime vrijheid toe om deze regelgeving te bepalen.247 Indien geen individuele rechten mee-

spelen, wordt deze standaard ook gebruikt voor het controleren van wetgeving aangenomen door het 

Congres in overeenstemming met haar enumerated powers.248 
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3.2.1.2. Intermediate scrutiny 

Dit is het middenniveau van controle gebruikt door de rechtspraak om grondwettelijke zaken door 

middel van judicial review te beslechten. Indien het Supreme Court „intermediate scrutiny‟ gebruikt, 

onderzoekt het de regelgeving grondiger dan dat het geval is bij „rational basis review‟. De wetgeving 

moet een belangrijk overheidsbelang dienen en moet een substantieel middel zijn om dat overheids-

doel te bereiken.249 Deze controlegraad zal onder andere gebruikt worden om benign sex classification-

regelgeving te toetsen aan de grondwet.250 

3.2.1.3. Strict scrutiny 

Bij deze test stellen de rechtbanken zich eerst de vraag of de nagestreefde overheidsbelangen dwin-

gend zijn („compelling state interest‟). Indien dit het geval is, wordt onderzocht of de bestreden regel-

geving een strikt evenredig middel („narrowly tailored means‟) vormt om deze overheidsdoelstelling te 

bereiken. Aangezien de overheid de grondwettelijke kernrechten van een persoon aantast, kunnen 

slechts „compelling state interests‟, met name de meest dwingende omstandigheden, overheidsingrij-

pen rechtvaardigen.251 „Narrow tailoring‟ vereist dat de draagwijdte van de wetgeving niet meer of 

minder activiteiten beslaat dan noodzakelijk is om de dwingende overheidsdoelen te dienen. Met ande-

re woorden, de regelgeving moet „het minst beperkende alternatief‟ zijn voor het bereiken van het 

overheidsbelang.252 Aan de hand deze test van overeenstemming tussen het middel en de overheidsob-

jectieven kan het Hof de ernst van het beweerde overheidsdoel beoordelen.253 

Strict scrutiny is het hoogste niveau van judicial review. Wanneer deze test wordt gehanteerd, wordt 

de regelgeving slechts zelden in overeenstemming met de grondwet bevonden.254 Het Supreme Court 

gebruikt deze controlegraad in zaken van „suspect class discrimination‟ onder the Equal Protection - 

garanties van het Vijfde en het Veertiende Amendement.255 Het gebruikt deze test eveneens indien het 

de bestreden regelgeving toetst aan de Free Speech Clause van het Eerste Amendement256 en de 

Freedom of Assocation Clause van het Eerste Amendement.257 Strict scrutiny wordt ook gebruikt om 

het grondwettelijke gehalte te beoordelen van wetgeving die rechten aantast die worden beschouwd als 

fundamenteel onder de Due Process en Equal Protection Clauses van het Vijfde en Veertiende Amen-

dement. Deze „fundamentele rechten‟ zijn de volgende: substantive due process, right to travel en het 

recht om te stemmen of zich verkiesbaar te stellen.258 Religieuze vrijheid is een laatste domein waarin 

deze test wordt gehanteerd, alhoewel deze standard of review in het kader van Free Exercise sinds de 

jaren negentig onder druk staat. Deze kwestie komt aan bod in punt 2.  

3.2.2. Toepassing van deze standards of review op godsdienstvrijheid 

3.2.2.1. Sherbert v. Verner: Free Exercise onder de strict scrutiny-test. 
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Deze zaak betrof een sabbatiste die haar werk verloren had omdat ze omwille van religieuze bezwaren 

weigerde te werken op zaterdag. De overheid weigerde haar werkloosheidsvergoeding te betalen om-

dat ze meende dat de vrouw eerder vrijwillig dan onvrijwillig werkloos was.259 Het Supreme Court 

onderzocht of deze inmenging in de uitoefening van de religie van de verzoekster gerechtvaardigd 

werd door een dwingend overheidsbelang.260 Aangezien dit niet het geval was, diende het Hof niet 

verder te onderzoeken of deze regelgeving het minst beperkende alternatief was voor het bereiken van 

de overheidsdoelstelling.261 Het Hof paste met andere woorden de strict scrutiny-test toe. Het Supreme 

Court oordeelde aldus dat Mrs. Sherbert recht had op een uitzondering van de anders toepasselijke 

regel die werkloosheidsuitkeringen weigerde aan diegenen die hun job vrijwillig verloren hadden, 

tenzij de overheid kon aantonen dat het opleggen van de regel aan Mrs. Sherbert noodzakelijk was om 

een dwingend overheidsbelang te dienen.262 

De strict scrutiny-test werd verschillende malen bevestigd in Free Exercise- zaken die betrekking had-

den op de weigering van werkloosheidsvergoedingen, zoals in Thomas v. Review Board en Hobbie v. 

Unemployment Appeals Commission of Florida, en werd ook gebruikt in een zaak met betrekking tot 

onderwijs, met name Wisconsin v. Yoder.263 

In tegenstelling tot de enge interpretatie van de Free Exercise-clause die Reynolds v. United States 

vooropstelde, gaven deze zaken een ruime betekenis aan de clause.264 In al deze zaken ging het dus om 

een gelovige die op grond van zijn religie een uitzondering op een wet of andere regel trachtte te be-

komen. In deze zaken oordeelde het Hof op basis van de strict scrutiny-test dat men de verschillende 

in het geding zijnde belangen moest afwegen en men zich moest afvragen of de lasten opgelegd aan de 

geloofsuitoefening door de gelovigen gerechtvaardigd waren door een dwingend belang van openbare 

orde. Indien de staat niet kon aantonen dat de wet, waarop de gelovige een uitzondering vroeg, beant-

woordde aan een ernstig en reëel belang van openbare orde, dan moest de overheid de gevraagde vrij-

stelling van de wet toekennen aan de gelovige.265 

3.2.2.2. Employment Div. v. Smith: het ondergraven van de strict scrutiny-test. 

In de periode tussen Sherbert v. Verner en Employment Div., Dep’t of Human Resources of Oregon v. 

Smith266 (hierna Smith) slaagden een aantal verzoekers erin een uitzondering te verkrijgen op algemeen 

toepasselijke, religieus neutrale regelgeving. Deze zaken waarin strict scrutiny werd toegepast, betrof-

fen zoals hierboven vermeld werkloosheidsvergoedingen, met name Thomas v. Review Board en Hob-

bie v. Unemployment Appeals Commission of Florida, en het onderwijs, met name Wisconsin v. Yoder. 

Maar een groter aantal free exercise claims wees het Hof in die periode af.267 Wanneer het Hof in de 

periode tussen Sherbert en Smith geen uitzondering op neutrale, algemeen toepasselijke regelgeving 

verleende, trachtte ze die afgewezen verzoeken te onderscheidden van Sherbert en Yoder door middel 

van verschillende technieken.268 In Goldman v. Weinberger269 en O’ Lone v. Estate of Shabbaz270 bij-
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voorbeeld, waarin respectievelijk een militair en een gevangene een religieus gemotiveerde uitzonde-

ring vroegen op respectievelijk het algemene uniformbeleid en algemene gevangenisbeleid, hanteerde 

het Hof openlijk een soepelere standard of review dan strict scrutiny en rechtvaardigde dit door te 

verwijzen naar de specifieke context van het leger en de gevangenis.271 Met andere woorden, het 

rechtvaardigde het niet-gebruiken van strict scrutiny in deze zaken door ze te onderscheiden van Sher-

bert omwille van hun specifieke militaire en gevangeniscontext.272 In Lyng v. Northwest Indian Ceme-

tery Protection Association273 besliste het Hof dat het aanleggen van een weg door de Forest Service 

dat liep door een heilige plaats van de indianen, niet in strijd was met de religieuze vrijheid van de 

eiser. In deze zaak oordeelde het Hof dat de druk op de religieuze praktijk niet voldoende groot was 

om een strenge controlegraad te rechtvaardigen.274 Het rechtvaardigde aldus het niet-gebruiken van 

strict scrutiny door deze zaken te onderscheiden van Sherbert door middel van een enge definitie van 

het begrip druk op een religieuze praktijk.275  

In Smith ging het om de vraag of Amerikanen van indiaanse afkomst, zoals Mr. Smith, die gewoonlijk 

peyote innemen in het kader van hun religieuze rituelen, aanspraak konden maken op een uitzondering 

op de regelgeving van Oregon inzake het gebruik van verdovende middelen en op de sociale wetge-

ving die het toekennen van werkloosheidsvergoedingen aan mensen ontslagen wegens wangedrag 

(zoals het gebruiken van drugs) verbiedt.276 Het Hof oordeelde dat een uitzondering niet vereist was.277 

Waar Goldman, O’Lone en Lyng nog konden onderscheiden worden van Sherbert en Yoder op grond 

van verschillende technieken, leek het Hooggerechtshof in Smith een nieuwe Free Exercise-test te 

ontwikkelen. 278 

De regels inzake beperkingen op de vrijheid van religie geformuleerd in Smith zijn de volgende: De 

„General Rule of Deferential Review‟ houdt in dat religieus neutrale en algemeen toepasselijke wetge-

ving (facially neutral laws genoemd door het Supreme Court) die geloofsvrijheid bijkomend, inciden-

teel aantast, onderworpen wordt aan een minimale graad van controle. Wetgeving die niet neutraal is 

ten opzichte van religie of niet algemeen van toepassing is, wordt nog steeds, zoals ook het geval was 

voor Smith, onderworpen aan de strict scrutiny-test.279 Het standpunt van het Supreme Court inzake het 

recht van gelovigen om niet gediscrimineerd te worden in de uitoefening van hun religie, kan dus als 

volgt samengevat worden: een wet die het verdrukken, belemmeren of rechtstreeks discrimineren van 
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één of meerdere godsdiensten tot doel heeft, zal aan strict scrutiny moeten voldoen. Aangezien dit een 

strenge controlegraad vormt, zal deze regelgeving hier vaak niet aan voldoen en in strijd bevonden 

worden met de Free exercise-clause van het Eerste Amendement van de Amerikaanse Grondwet.280 

Een wet die echter religieus neutraal en algemeen toepasselijk is (facially neutral law), maar een zeke-

re dwang of last oplegt die de geloofsuitoefening tegenwerkt, met andere woorden een wet die slechts 

onrechtstreeks discrimineert, is sinds Smith niet langer onderworpen aan strict scrutiny, maar zal 

slechts aan rational basis review moeten voldoen om grondwettelijk te worden bevonden.281 De Free 

Exercise-clause creëert dus geen recht op het verkrijgen van religieus gemotiveerde uitzonderingen op 

neutrale, algemeen toepasselijke wetten.282 

De uitzonderingen die onder „Strict Scrutiny‟ blijven vallen, zijn de volgende: religieus neutrale en 

algemeen toepasselijke regelgeving die slechts incidenteel de religieuze vrijheid aantast, wordt toch 

onderworpen aan een verstrengde controle indien deze wetgeving andere grondwettelijke rechten naast 

godsdienstvrijheid aantast (de Hybrid Rights Exception) of indien uitzonderingen op deze wetgeving 

wel worden toegestaan op grond van bepaalde individuele omstandigheden, maar niet op basis van 

inmenging in een godsdienst (de Individualized Assessment Exception).283 In de Individualized Asses-

sment Exception gaat het aldus om regelgeving die een procedure voorziet voor het beoordelen door 

overheidsagenten van individuele verzoeken tot het verkrijgen van uitzonderingen, maar niet toestaat 

dat het belasten van religie („religious hardship‟) in rekening wordt gebracht in deze individuele be-

oordeling. De overheidsagenten in kwestie hebben aldus een discretionaire bevoegdheid om te bepalen 

ten aanzien van welke gevallen al dan niet een uitzondering op de wet kan worden toegestaan.284 

De „Rule of Permissive Accommodation‟: De „General Rule‟ bepaalt dat rechters geen religieus gemo-

tiveerde uitzonderingen mogen toestaan op godsdienstneutrale en algemeen toepasselijke regelgeving 

die slechts incidenteel de godsdienstvrijheid aantast, tenzij wanneer één van de twee „Exceptions‟ van 

toepassing is. Het Congres en de wetgevende vergaderingen van de staten mogen daarentegen wel 

steeds bij wet uitzonderingen gaan bepalen.285 Zulke uitzonderingen noemt men „grondwettelijk toege-

laten‟ in tegenstelling tot „grondwettelijk verplichte‟ accommodaties van religie.286 Inderdaad, de 

grondwet verplicht de staten en het Congres noch tot het toekennen van religieuze vrijstellingen op 

hun religieus neutrale, algemeen toepasselijke wetten, noch tot het voorzien van faciliteiten voor de 

uitoefening van religie. Indien de staten of het Congres inderdaad uitzonderingen toestaan, dan mogen 

deze niet ingaan tegen de grondwet of tegen de federale wetten. Met andere woorden, het religieuze 

belang heeft dus niet langer systematisch voorrang op het algemene belang.287 Zo kan het verlenen van 

uitzonderingen op religieus neutrale, algemeen toepasselijke wetgeving door de wetgevende macht in 

aanvaring komen met de Establishment Clause van het Eerste Amendement van de Amerikaanse 

Grondwet of met de Equal Protection Clause van het Veertiende Amendement van de Amerikaanse 

Grondwet.288 Deze problematiek wordt hier niet besproken, vermits dit buiten het bestek van deze 

masterproef valt.289 
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Deze regels geformuleerd in Smith werden fel bekritiseerd, niet in het minst door het Amerikaanse  

Congress, zoals we hieronder in punt 2.3.1 zullen bespreken. Maar ook rechtsgeleerden lieten zich 

kritisch uit. Ze meenden onder andere dat de Smith-jurisprudentie de rechten van religieuze minderhe-

den met de voeten trad.290 Dit is een groot pijnpunt in het licht van het onderwerp van deze master-

proef, aangezien personen die vragen om een uitzondering op een algemeen verbod tot het dragen van 

hoofddeksels (bijv. voor de hoofddoek) of tot het dragen van wapens (bijv. voor de kirpan, dit is de 

religieuze dolk van de Sikhs) vaak behoren tot een religieuze minderheid. De reden voor deze kritiek 

is dat met de belangen en gevoeligheden van aanhangers van de meerderheidsgodsdienst vanuit histo-

rische en traditionele overwegingen vaak al rekening wordt gehouden in de regelgeving, zodat deze 

gelovigen geen reden hebben om een uitzondering te vragen op algemeen toepasselijke regelgeving. 

De reactie van het Hof op de realiteit van het culturele pluralisme blijkt een paranoïde hang naar con-

formiteit te zijn. Door zich te onderwerpen aan het beweerdelijke belang dat de staat zou hebben bij 

uniforme afdwinging van regelgeving, gaat het Hof voorbij aan de waarde van religieuze praktijken. 

Het Hof heeft hier gefaald te vereisen van staten dat ze vrijstellingen toekennen aan gelovigen.291 

Het feit dat het Supreme Court in een aantal zaken heeft gesteld dat de Establishment Clause niet ver-

biedt dat staten en het Congres religieuze praktijken faciliteren292, biedt meestal geen soelaas voor de 

belangen van religieuze minderheden, aangezien deze „permissive accomodation‟ door de staten en het 

Congres meestal gericht is op de belangen van de mainstreamgodsdiensten. Hierdoor hebben verschil-

lende leden van het Supreme Court geweigerd de Smith-regel te aanvaarden. Zij menen dat het Hof 

Smith zou moeten verwerpen.293 In tegenstelling tot de Sherbert-test kan een gelovige die gehinderd 

wordt in het uitoefenen van zijn religie niet langer de openbare macht nagenoeg verplichten tot rede-

lijke facilitering („reasonable accommodation‟). Paradoxaal genoeg kan hij, zoals we verder zullen 

bespreken, zo‟n facilitering wel afdwingen van „private machten‟, meer bepaald van zijn werkgever.294 

3.2.2.3. De Strict Scrutiny-test na Smith 

A. De Religious Freedom Restoration Act en City of Boerne v. Flores 

Het Amerikaanse Congres was ontstemd door de uitspraak van het Supreme Court in Smith. Als reac-

tie op deze beslissing vaardigde het de Religious Freedom Restoration Act (hierna: „RFRA‟) uit.295 

Deze federale wet creëerde een wettelijke rechtsgrond voor het eisen van religieus gemotiveerde uit-

zonderingen op algemeen toepasselijke wetten op grond van de Free E Eexercise-clause. Immers, de 

wet verplichtte rechtbanken tot het toepassen van strict scrutiny-test van Sherbert v. Verner op wetten 

die religieuze praktijken ernstig bezwaarden.296 Het antwoord van het Supreme Court op deze demar-

che van het Congress was niet mals: in City of Boerne v. Flores297 verklaarde het Hof de RFRA on-

grondwettelijk in zoverre deze wet strict scrutiny oplegde voor de rechterlijke toetsing van statelijke 

wetten. De reden hiervoor was dat het definiëren van de free exercise-clause tot de bevoegdheid be-

hoorde van het Hof en niet tot de bevoegdheid van het Congres.298 
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B. Het huidige toepassingsgebied van de strict scrutiny-test 

Ten eerste is strict scrutiny op grond van de RFRA nog steeds van toepassing op federale wetten die 

de uitoefening van religie substantieel bezwaren. Immers, City of Boerne v. Flores heeft de RFRA 

slechts ongrondwettelijk bevonden in zoverre deze wet strict scrutiny oplegde voor een rechterlijke 

toetsing van statelijke wetten. Bovendien hebben vele staten vervolgens een eigen versie van de RFRA 

goedgekeurd, waardoor al dan niet religieus neutrale, algemeen toepasselijke statelijke regelgeving die 

de uiting van religie ernstig bezwaart in de staten met een statelijke RFRA niet alleen onderzocht dient 

te worden onder de Amerikaanse Grondwet, maar eveneens onder deze statelijke RFRA.299 

Ten tweede, zoals reeds hierboven is vermeld,300 heeft Smith de strict scrutiny-test louter verworpen 

voor free exercise-claims inzake religieus neutrale en algemeen toepasselijke regelgeving. Wanneer 

federale en statelijke regelgeving doelbewust godsdiensten viseert en zodoende discrimineert, vereist 

het Supreme Court nog steeds strict scrutiny.301 Dit bleek ook uit Church of the Lukumi Babalu Aye, 

Inc. v. Hialeah302 een zaak die drie jaar na Smith werd beslecht door het Supreme Court. Hierin werd 

een stedelijke verordening die volgelingen van het Santeriageloof onderwierp aan strafrechtelijke ver-

volging voor het participeren aan rituele slachtingen in het kader van hun godsdienst, ongrondwettelijk 

verklaard. Vooreerst oordeelde het Hof dat de verordening niet voldeed aan de vereisten van de „Gene-

ral Rule of Deferential Review‟ geformuleerd in Smith, want de regel was niet religieus neutraal, noch 

algemeen toepasselijk.303 De regel werd vervolgens onderworpen aan de vereisten van de strict scruti-

ny-test, waaraan hij niet voldeed. Een regel die religieus gedrag viseert met het doel dat gedrag te dis-

crimineren of een regel die legitieme overheidsbelangen alleen opwerpt ten aanzien van religieus ge-

motiveerd gedrag zal slechts zelden aan de vereisten van strict scrutiny voldoen.304 

Ten derde heeft Smith ook twee uitzonderingen voorzien, met name de hierboven geformuleerde „Hybrid Rights 

Exception‟ en „Individualized Assessment Exception‟, waarin de bestreden religieus neutrale, algemeen toepas-

selijke regelgeving toch dient te worden aan strict scrutiny.
305

 

Ten slotte vereist de federale Religious Land Use and Institutionalized Persons Act306 (hierna: „RLUI-

PA‟) strict scrutiny inzake federale en statelijke wetten die het gebruik van land door religieuze instel-

lingen of de religieuze praktijken van personen die verblijven in of opgesloten zijn in een instelling, 

substantieel belasten, ongeacht of deze wetten al dan niet religieus neutraal en algemeen toepasselijk 

zijn.307 Deze instellingen zijn eigendom van of worden beheerd door staten of lagere overheden. De 

personen die erin verblijven of erin opgesloten worden, zijn mentaal of fysiek gehandicapten, chro-

nisch zieken, gevangenen, mensen in voorhechtenis en minderjarigen die in dergelijke instelling zorg 

krijgen of in voorhechtenis zitten.308 Het hoofdstuk van RLUIPA inzake personen die in een instelling 

verblijven of opgesloten zitten, werd in tegenstelling tot de RFRA door het Hooggerechtshof wel in 

                                                      

299 C.A. BAKER, „French Headscarves‟, 356 en T. WELCH, „The Prohibition‟, 194-195. De staten die een eigen RFRA hebben ingevoerd, zijn: 

Arizona, Connecticut, Florida, Idaho, Illinois, Missouri, New Mexico, Oklahoma, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina en Texas: zie 
T. WELCH, „The Prohibition‟, 195, voetnoot 101. 
300 Zie supra p.14. 
301 A. WINKLER, „Fatal in Theory‟, 859-860. 
302 Church of the Lukumi Babalu Aye, Inc. v. Hialeah, 508 US 520 (1993). 
303 Church of the Lukumi Babalu Aye, Inc. v. Hialeah, 508 US 520, op 531-532 (1993); D.E. LIVELY, P.A. HADDON, D.E. ROBERTS EN R.L. 
WEAVER, Constitutional Law, 1139 en J. JR. WITTE EN M.C. GREEN, „The American Constitutional Experiment‟, 546. 
304 Church of the Lukumi Babalu Aye, Inc. v. Hialeah, 508 US 520, op 546-547 (1993). 
305 Employment Div., Dep‟t of Human Resources of Oregon v. Smith, 494 US 872, op 881-884 (1990) en City of Boerne v. Flores, 521 US 
507, op 513-514 (1997); F.M. GEDICKS, „The Permissible Scope‟, 1211. 
306 42 U.S.C.A. § 2000cc (2006). 
30742 U.S.C.A. §2000cc (a)(1) en § 2000cc-1(a) (2006); A. WINKLER, „Fatal in Theory‟, 859-860. Het Congress beriep zich hiervoor op haar 
bevoegdheid onder enerzijds de Commerce and Spending Clauses (Art. 1, Secion 8, Clause 1 en 3 U.S. Constitution) en anderzijds op de Due 

Process Clause vervat in Section 5 van het 14de Amendement. 
308 42 U.S.C.A. § 2000cc (2006), sec. 3 (a) en Civil Rights of Institutionalized Persons Act 42 U.S.C.A. §1997.  
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overeenstemming met de Amerikaanse Grondwet bevonden. Meer bepaald oordeelde het Hof dat dit 

hoofdstuk een vorm van „permissible legislative accomodation of religion‟ uitmaakte en aldus geen 

schending van de Establishment Clause van het Eerste Amendement van de Amerikaanse Grondwet 

vormde:309  

„we hold that §3 of RLUIPA fits within the corridor between the Religion Clauses: On its face, the Act quali-

fies as a permissible legislative accommodation of religion that is not barred by the Establishment Clause.‟  310 

  

                                                      

309 R. UITZ, Freedom of religion, 136. 
310 Cutter v. Wilkinson, 544 US 709 (2005). Over de grondwettelijkheid van het hoofdstuk van RLUIPA in verband met het gebruik van land 

door religieuze instellingen heeft het Supreme Court zich in deze zaak niet uitgesproken, vermits dit arrest enkel handelde over het hoofdstuk 

van deze wet met betrekking tot de religieuze praktijken van personen die in een instelling verblijven of er opgesloten zitten. 
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HOOFDSTUK III 
DE RECHTSPRAAK VAN HET EUROPEES HOF VOOR DE RECHTEN 

VAN DE MENS VERSUS HET U.S. SUPREME COURT: EEN VERGELIJ-
KING 

1. TOEPASSINGSGEBIED VRIJHEID VAN RELIGIE 

Zoals hierboven reeds besproken, stellen de Europese Commissie en het EHRM doorgaans hun eigen 

interpretatie inzake het belang van een bepaalde handeling voor het geloof van de verzoeker in de 

plaats van de interpretatie van de verzoeker311 en beperken zo het toepassingsgebied van het recht op 

het manifesteren van godsdienst. Slechts wanneer zij op grond van hun zelfstandige interpretatie oor-

delen dat er sprake is van een manifestatie van religie, besluiten zij tot inmenging in het recht op het 

manifesteren van religie. Aan de hand van deze techniek oordelen de Commissie en het Hof vaak dat 

de bestreden neutrale, algemeen toepasselijke regelgeving geen inmenging vormt op het recht op het 

manifesteren van godsdienst.312 Het Hof beslist daarentegen meestal wel tot inmenging in het recht op 

het uitoefenen van zijn godsdienst of geloofsovertuiging wanneer de handeling van een individu wordt 

verhinderd of bestraft door regelgeving direct gericht op het beperken van de praktische toepassing, 

eredienst of de verspreiding van alle of bepaalde religies.313 Door het ruime gebruik van de „margin of 

appreciation‟ in dergelijke zaken beslissen de Commissie en het Hof echter zelden tot een schending 

van het recht op vrijheid van religie. Het Amerikaanse Hooggerechtshof daarentegen beperkt niet a 

priori het toepassingsgebied van het recht op het uitoefenen van religie door het stellen van een in-

mengingvereiste, maar aanvaardt de claim van een partij dat de verhindering omeen bepaalde activiteit 

te verrichten strijdig is met haar religieuze overtuigingen,
314 tenzij deze claim zo vreemd is, zo kenne-

lijk een niet-religieuze motivatie heeft zodat deze niet gerechtigd is op bescherming onder de Free 

Exercise-clause.315 

Met andere woorden, het Amerikaanse Hooggerechtshof aanvaardt de claim van een verzoeker dat een 

bepaald overheidsoptreden een beperking vormt op het recht op het uitoefenen van zijn religie en gaat 

zonder meer over naar de beoordeling of deze beperking al dan niet toegelaten is in het licht van de 

Free Exercise Clause van het Eerste Amendement van de Amerikaanse Grondwet. Het EHRM daaren-

tegen dient zich doorgaans er eerst van te vergewissen of een bepaald overheidsoptreden een inmen-

ging vormt in art. 9 §1 EVRM. Pas als dit het geval is, beantwoordt het de vraag of deze beperking 

toelaatbaar is in het licht van art. 9 §2 EVRM. Recent echter lijkt het Hof zich in te schrijven in de 

rechtspraak van het Amerikaanse Hooggerechtshof, althans in zaken met betrekking tot het dragen van 

                                                      

311 P. EDGE, „The European Court‟, 686; C. EVANS, Freedom of religion, 122; J. MARTINEZ-TORRON EN R. NAVARRO-VALLS, „The protec-
tion of religious freedom‟, 234 en S. STAVROS, „Freedom of Religion‟, 611-612. 
312 Zie bijvoorbeeld Commissie, nr. 10358/83, beslissing van 15 december 1983, C. t. Verenigd Koninkrijk, D&R 37 p.142; Commissie, nr. 

10678/83, beslissing van 5 juli 1984, V. t. Nederland, D&R 34 p.267; Commissie, nrs. 14331/88 en 14332/88, beslissing van 8 september 
1989, Révert en Legallais t. Frankrijk, D&R 62, p.314 en Commissie, nr. 26568/95, beslissing van 16 december 1996, Karakuzey t. Duits-

land, onuitg.; Hof Mensenrechten, Valsamis t. Griekenland, arrest van 18 december 1996, Recueil/Reports 1996; Hof Mensenrechten, Efstra-
tiou t. Griekenland, arrest van 18 december 1996, Recueil/Reports 1996; Hof Mensenrechten, Kalaç t. Turkije, arrest van 1 juli 1997, Re-

cueil/Reports 1997 en Hof Mensenrechten, Cha‟are Shalom Ve Tsedek t. Frankrijk, arrest van 27 juni 2000, Recueil/Reports 2000. 
313 Zie bijvoorbeeld Hof Mensenrechten, Kokkinakis t. Griekenland, arrest van 25 mei 1993, Publ. Hof, Serie A, Vol. 260, §36; Hof Mensen-
rechten, Buscarini t. San Marino, arrest van 18 februari 1999, Recueil/Reports 1999, §34; Hof Mensenrechten, Dahlab t. Zwitserland, beslis-

sing van 15 februari 2001, Recueil/Reports 2001, §1, A.J.D.A. 2001,480, noot J.-F. FLAUSS en R.F.D.A. 2003, 544 ; Hof Mensenrechten, 

Leyla Sahin t. Turkije, arrest van 29 juni 2004, onuitg., §71, T. Vreemd. 2004, 245, noot M. FOBLETS EN J. VELAERS en Hof Mensenrechten, 
Leyla Sahin t. Turkije, arrest van 10 november 2005, Recueil/Reports 2005, §78; (nog meer verwijzingen in biblio naar rs) J. MARTINEZ-

TORRON EN R. NAVARRO-VALLS, „The protection of religious freedom‟, 230-231. 
314 United States v. Ballard, 322 U.S. 78, 85 -87 (1944); Jones v. Wolf, 443 U.S. 595, 602 -606 (1979); Thomas v. Review Bd. of Indiana 
Employment Security Div., 450 U.S. 707, 716 (1981); Employment Div., Dep‟t of Human Resources of Oregon v. Smith, 494 US 872, 887 

(1990); C. EVANS, Freedom of religion, 120; S. STAVROS, „Freedom of Religion‟, 612. 
315 Thomas v. Review Bd. of Indiana Employment Security Div., 450 U.S. 707, 716 (1981).  

http://www.jura.be/modules/search/result/elink.jsp?df=d25028e96&docid=WKBE-JURA-DOC-300040483@NL
http://caselaw.lp.findlaw.com/cgi-bin/getcase.pl?navby=case&court=us&vol=322&invol=78#85
http://caselaw.lp.findlaw.com/cgi-bin/getcase.pl?navby=case&court=us&vol=443&invol=595#602
http://caselaw.lp.findlaw.com/cgi-bin/getcase.pl?navby=volpage&court=us&vol=450&page=716#716
http://caselaw.lp.findlaw.com/cgi-bin/getcase.pl?navby=volpage&court=us&vol=450&page=716#716
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een islamitische hoofddoek en tulbanden vereist door het Sikh-geloof.316 Hierin aanvaardt het Hof op 

basis van de mening van de verzoekster dat haar beslissing om een hoofddoek te dragen gemotiveerd 

en beïnvloed wordt door haar godsdienst en dit blijkt voldoende te zijn om te beslissen tot een inmen-

ging in het recht op het manifesteren van godsdienst. Het Hof stelt in deze zaken dus niet zijn eigen 

interpretatie van de vereisten van een geloof in de plaats van die van de individuele gelovige.317 

2. DE ‘MARGIN OF APPRECIATION’ VERSUS DE ‘STANDARDS OF JUDICIAL 

REVIEW’ 

Om te oordelen of een beperking al dan niet toegelaten is in het licht van art. 9 EVRM of al dan niet in 

strijd is met de Free Exercise Clause van het Eerste Amendement van de Amerikaanse Grondwet, 

maken zowel het EHRM als het Amerikaanse Supreme Court een afweging van het overheidsbelang 

dat wordt opgeworpen ter rechtvaardiging van de aantasting van het recht op het belijden van zijn 

religie enerzijds, en het recht zelf anderzijds. 

Om deze afweging te kunnen maken hanteert het EHRM de margin of appreciation-doctrine,318 terwijl 

het Amerikaanse Supreme Court de verschillende standards of judicial review hanteert. De verschil-

lende Amerikaanse standards of review duiden rechtstreeks de controlegraad aan die zal uitgeoefend 

worden door de Amerikaanse Supreme Court. Zoals hierboven reeds vermeld, vormt de margin of 

appreciation de (brede of enge) interpretatieruimte die het EHRM verleent aan de nationale overheden 

om te bepalen of een bepaalde inmenging noodzakelijk is in een democratische samenleving voor het 

beschermen van gezondheid, zedelijkheid, en andere opgesomde belangen.319 Deze appreciatiemarge is 

dus analoog aan het Amerikaanse systeem van de standards of review, aangezien de omvang van deze 

marge verleend aan de overheid, zijn rechtstreekse weerslag heeft op het niveau van controle uitgeoe-

fend door het EHRM.320 Zowel deze margin of appreciation als de standards of judicial review zijn 

aldus een manier om het toezicht van het EHRM of het Supreme Court te versoepelen of te verstren-

gen. 

Zoals hierboven vermeld, hangt in de rechtspraak van het EHRM in het algemeen de omvang van de 

appreciatiemarge verleend aan de staat, en dus eveneens de graad van strengheid of soepelheid van het 

toezicht door het EHRM, af van een geheel van elementen bepaald door het Hof, zoals de aard van de 

doelstelling die met de inmenging wordt nagestreefd en de aard van de inbreuk,321 de aard van het 

verdragsrecht, de aard van activiteiten van de verzoeker die beperkt worden, de omvang van de in-

breuk, de omstandigheden van de zaak en de aan- of afwezigheid van een consensus tussen de lidsta-

ten betreffende de in het geding zijnde kwestie.322 323 Met andere woorden, de appreciatiemarge hangt 

dus niet uitsluitend af van welk verdragsrecht en welk overheidsbelang in het geding zijn. Dat niet 

alleen de aard van het aangetaste recht, maar ook de aard van de beperkte activiteiten van de verzoe-

ker, een rol kan spelen, bleek bijvoorbeeld uit het feit dat de margin of appreciation inzake beperkin-

gen op politieke meningsuiting (onder art. 10 EVRM) enger is dan betreffende beperkingen op religi-

                                                      

316 Hof Mensenrechten, Dahlab t. Zwitserland, beslissing van 15 februari 2001, Recueil/Reports 2001, §1; Hof Mensenrechten, Leyla Sahin t. 

Turkije, arrest van 29 juni 2004, onuitg., §71; Hof Mensenrechten, Leyla Sahin t. Turkije, arrest van 10 november 2005, Recueil/Reports 
2005, §78; Hof Mensenrechten, Dogru t. Frankrijk, arrest van 4 december 2008, onuitg., 647-48; Hof Mensenrechten, Kervanci t. Frankrijk, 

arrest van 4 december 2008, onuitg., §47-48 en Hof Mensenrechten, Mann Singh t. Frankrijk, arrest van 13 november 2008, onuitg.. 
317 H. GILBERT, „Redefining Manifestation‟, 314-315. 
318 J. VANDE LANOTTE EN Y. HAECK (eds.), Handboek EVRM. Deel, 211. 
319 J.A. BRAUCH, „The Margin of Appreciation‟, 116; J. M. WESTERFIELD, „Behind the Veil‟, 673. 
320 J. M. WESTERFIELD, „Behind the Veil‟, 673. 
321 Hof Mensenrechten, Leander v. Zweden, arrest van 26 maart 1987, Publ. Hof, Serie A, Vol. 116, §59. 
322 Hof Mensenrechten, Sunday Times v. het Verenigd Koninkrijk, arrest van 26 april 1979, Publ. Hof, Serie A, Vol 30, §59. 
323 M.D. Evans, Religious liberty, 320; B. TAHZIB-LIE, „Dissenting Women‟, 465. 
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euze manifestaties (onder art. 9 en 10 EVRM).324 Daarentegen, welke standard of review een wet zal 

ondergaan, hangt wel vooral af van het grondwettelijke terrein dat de bestreden regelgeving be-

heerst.325 

Welke type van margin of appreciation of standard of judicial review gebruikt wordt, kan in beide 

gevallen beslissend zijn voor de uitkomst van het geschil.326 Algemeen wordt aangenomen dat bijna 

elke norm die aan rational basis review onderworpen wordt, de test doorstaat327 en ook een brede mar-

gin of appreciation leidt er in vele gevallen toe dat het EHRM besluit tot niet-schending van het 

recht.328 Wanneer echter de Amerikaanse strict scrutiny-test wordt gehanteerd, wordt de regelgeving 

slechts zelden in overeenstemming met de grondwet bevonden,329 net zoals het vaststellen van een 

enge appreciatiemarge door het EHRM vaak een voorbode vormt van het besluiten tot een schending 

van het in het geding zijnde recht.330 

In zaken specifiek met betrekking tot godsdienstvrijheid, zien we dat het EHRM en het Amerikaanse 

Supreme Court ten aanzien van religieus neutrale, algemeen toepasselijke wetgeving die geloofsvrij-

heid slechts bijkomend, incidenteel aantast, beiden een lage graad van controle hanteren, door het ge-

bruik van respectievelijk een ruime appreciatiemarge331 en „rational basis‟ review.332 Het EHRM en het 

Amerikaanse Hooggerechtshof delen dus een grote terughoudendheid om te aanvaarden dat een per-

soon omwille van zijn of haar geloofsovertuigingen recht zou hebben op een vrijstelling van religieus 

neutrale, algemeen toepasselijke regelgeving.333 Dit blijkt ook uit het arrest Vergos t. Griekenland van 

het EHRM, waarin het Hof het arrest Employment Div., Dep’t of Human Resources of Oregon v. 

Smith334 van het Supreme Court uitdrukkelijk citeert in de rubriek „het interne en internationale recht‟. 

Volgens ZOLLER wijst dit erop dat het EHRM zich in deze zaak inschrijft in de jurisprudentie van het 

Supreme Court in verband met het vragen van religieus gemotiveerde uitzonderingen op neutrale, 

algemeen toepasselijke regelgeving.335 Een uitzondering hierop is de zaak Thlimmenos t. Grieken-

land.336 Dit is een zaak met betrekking tot gewetensbezwaren tegen de militaire dienst waarin het Hof 

op grond van art. 14 EVRM in samenhang met art. 9 EVRM lijkt te oordelen dat een algemeen toepas-

selijke en neutrale wet discriminatoir kan zijn wanneer die geen uitzonderingen toestaat voor personen 

die er niet aan kunnen voldoen op grond van hun religie of geloof. Indien deze nieuwe benadering op 

grond van het non-discriminatieverbod zou uitgebreid worden naar andere vormen van bezwaren op 

grond van religie of geloof buiten de militaire sfeer, dan zou het kunnen dat vele claims die vroeger 

                                                      

324 Zie supra ,p.10-14. 
325 Zie supra p.16-18; B.F. KLEIN, „Rational Basis‟, 321. 
326 J. M. WESTERFIELD, „Behind the Veil‟, 644. 
327 Zie o.a. West Construction Hotel v. Parrish, 300 U.S. 379 (1937); United States v. Carolene Products Co., 304 U.S. 144 (1938); Railway 

Express Agency v. New York, 336 U.S. 106 (1949); Williamson v. Lee Optical Co., 348 U.S. 483 (1955); United States R.R. Retirement Bd. 

v. Fritz, 449 U.S. 166 (1980); Hodel v. Virginia, 452 U.S. 314 (1981); G. GUNTHER, „The Supreme Court‟, 8. 
328 Zie onder andere: Hof Mensenrechten, James en anderen t. Verenigd Koninkrijk, arrest van 21 februari 1986, Publ. Hof, Serie A, Vol. 98, 

§77; Hof Mensenrechten, Otto-Preminger-Institut t. Oostenrijk, arrest van 20 september 1994, Publ. Hof, Serie A, Vol. 295, §50 en Hof 

Mensenrechten, Wingrove t. Verenigd Koninkrijk, arrest van 25 november 1996, Recueil/Reports 1996, §58. Zoals we verder nog in detail 
zullen bespreken, speelde ook inzake het verbod op religieuze symbolen in Turkse universiteiten de ruime appreciatiemarge van de staat een 

beslissende rol bij het beslissen tot een niet-schending door het Hof: Hof Mensenrechten, Leyla Sahin t. Turkije, arrest van 29 juni 2004, 
onuitg., §101-102, §114-115; Hof Mensenrechten, Leyla Sahin t. Turkije, arrest van 10 november 2005, Recueil/Reports 2005., §121-123. 
329B.F. KLEIN, „Rational Basis‟, 322.  
330 Zie onder andere: Hof Mensenrechten, Manoussakis e.a. t. Griekenland, arrest van 26 september 1996, Recueil/Reports 1996, §44, §53 en 
Hof Mensenrechten, Dudgeon t. Verenigd Koninkrijk, arrest van 22 oktober 1981, Publ. Hof, Serie A, Vol. 59, §63. 
331 S. STAVROS, „Freedom of Religion‟, 620-622. 
332 Employment Div., Dep‟t of Human Resources of Oregon v. Smith, 494 US 872, op 877-80, 882, 884-58 (1990); Church of the Lukumi 
Babalu Aye, Inc. v. Hialeah, 508 US 520, op 531-32, 546 (1993) en City of Boerne v. Flores, 521 US 507, op 514 (1997); F.M. GEDICKS, 

„The Permissible Scope‟, 1211. 
333 S. STAVROS, „Freedom of Religion‟, 625-626. 
334 Employment Div., Dep‟t of Human Resources of Oregon v. Smith, 494 US 872 (1990). 
335 E. ZOLLER, „Les rapports‟, 37. 
336 Hof Mensenrechten, Thlimmenos t. Griekenland, arrest van 6 april 2000, Recueil/Reports 2000. 
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normalerwijze routineus werden afgewezen door het EHRM, aanzienlijk meer kans hebben om te sla-

gen.337 Of deze jurisprudentie zal uitgebreid worden, is nog onzeker. Tot dan deelt het EHRM de prin-

cipiële weigerachtigheid van het Amerikaanse Hooggerechtshof ten opzichte van het toekennen van 

religieus gemotiveerde uitzonderingen op neutrale, algemeen toepasselijke regelgeving. 

Deze principiële weigerachtigheid van het Supreme Court ten aanzien van het toekennen van religieus 

gemotiveerde uitzonderingen op religieus neutrale, algemeen toepasselijke regelgeving dient echter 

genuanceerd te worden. Het Supreme Court voorziet met name twee uitzonderingen waarin religieus 

neutrale en algemeen toepasselijke regelgeving toch onderworpen wordt aan strict scrutiny. Met name 

wordt religieus neutrale en algemeen toepasselijke regelgeving die slechts incidenteel de religieuze 

vrijheid aantast toch onderworpen aan een verstrengde controle indien deze wetgeving andere grond-

wettelijke rechten naast godsdienstvrijheid aantast („de Hybrid Rights Exception‟) of indien uitzonde-

ringen op deze wetgeving worden toegestaan op grond van bepaalde individuele omstandigheden, 

maar niet op basis van inmenging in een godsdienst („de Individualized Assessment Exception‟).338 De 

jurisprudentie van het EHRM lijkt geen gelijkaardige uitzonderingen te bevatten. 

Ten aanzien van regelgeving die religie uitdrukkelijk viseert lijken het EHRM en het Supreme Court 

een verschillende controlegraad te hanteren. In tegenstelling tot het Supreme Court, dat deze regelge-

ving steeds onderwerpt aan strict scrutiny,339 hanteert het EHRM slechts een engere appreciatiemarge 

in zaken waarin de regelgeving van de staat opzettelijk traditioneel religieus gedrag viseert, zoals het 

oprichten van inrichtingen van eredienst of proselitisme.340 Het Hof hanteert daarentegen in Dahlab t. 

Zwitserland, Leyla Sahin t. Turkije, Dogru t. Frankrijk en Kervançi t. Frankrijk, zaken waarin regel-

geving direct gericht is tegen341 een voor Europa minder traditionele vorm van manifestatie van reli-

gie, met name het dragen van een hoofddoek, een ruime appreciatiemarge.342 

Het Amerikaanse Hooggerechtshof voorziet aldus twee uitzonderingen waarin religieus neutrale, al-

gemeen toepasselijke regelgeving die de uiting van religie slechts incidenteel beperkt, toch onderwor-

pen wordt aan strict scrutiny, terwijl het EHRM de staten ten aanzien van dergelijke regelgeving 

steeds een ruime appreciatiemarge verleent. Ten aanzien van regelgeving die religie uitdrukkelijk vi-

seert, hanteert het U.S. Supreme Court steeds strict scrutiny. Het EHRM hanteert daarentegen slechts 

een engere appreciatiemarge ten aanzien van regelgeving die opzettelijk traditioneel religieus gedrag 

viseert. Het totaalbeeld lijkt aldus te suggereren dat het Amerikaanse Hooggerechtshof een ruimere 

bescherming verleent aan het recht op het uitoefenen van religie dan het EHRM. Deze conclusie dient 

                                                      

337 C. EVANS, Freedom of religion, 179 en 199. 
338 Employment Div., Dep‟t of Human Resources of Oregon v. Smith, 494 US 872, op 881 (1990) en City of Boerne v. Flores, 521 US 507, 

op 514 (1997); F.M. GEDICKS, „The Permissible Scope‟, 1211. Zoals hierboven reeds vermeld, heeft het Supreme Court in Smith de „unem-

ployment cases‟ Sherbert, Hobbie en Thomas niet omver geworpen ( „overruled‟), maar slechts onderscheiden van Smith ( „distinguished‟) 
door de „Individualized Assessment Exception‟ te creëren. Het gevolg van het feit dat Smith de unemployment cases slechts heeft onder-

scheiden, doch niet heeft omver geworpen, is dat zaken betreffende weigeringen van werkloosheidsvergoedingen na Smith nog steeds aan 

strict scrutiny dienen te worden onderworpen: Employment Div., Dep‟t of Human Resources of Oregon v. Smith, 494 US 872, op 883-884 
(1990); F.M. GEDICKS, „The Permissible Scope‟, 1221. 
339 Employment Div., Dep‟t of Human Resources of Oregon v. Smith, 494 US 872, op 881 (1990) en City of Boerne v. Flores, 521 US 507, 
op 513-514 (1997); F.M. GEDICKS, „The Permissible Scope‟, 1211. 
340 Zie bijvoorbeeld Hof Mensenrechten, Kokkinakis t. Griekenland, arrest van 25 mei 1993, Publ. Hof, Serie A, Vol. 260; Hof Mensenrech-

ten, Manoussakis e.a. t. Griekenland, arrest van 26 september 1996, Recueil/Reports 1996; Hof Mensenrechten, Hasan en Chaush t. Bulga-
rije, arrest van 26 oktober 2000, Recueil/Reports 2000 en Hof Mensenrechten, Metropolitan Church of Bessarabia v. Moldova, arrest van 13 

december 2001, Recueil/Reports 2001; C. EVANS, Freedom of religion, 167 en S. STAVROS, „Freedom of Religion‟, 620. 
341 E. BREMS, „Is er ruimte?‟, 24-25. 
342 Hof Mensenrechten, Dahlab t. Zwitserland, beslissing van 15 februari 2001, Recueil/Reports 2001, §1; Hof Mensenrechten, Leyla Sahin t. 

Turkije, arrest van 29 juni 2004, onuitg., §101-102; Hof Mensenrechten, Leyla Sahin t. Turkije, arrest van 10 november 2005, Re-

cueil/Reports 2005, §109; Hof Mensenrechten, Dogru t. Frankrijk, arrest van 4 december 2008, onuitg., §63 en Hof Mensenrechten, Kervan-
ci t. Frankrijk, arrest van 4 december 2008, onuitg., §63. Hoewel het Hof in Dahlab t. Zwitserland niet deze ruime appreciatiemarge niet 

uitdrukkelijk vermeldt, blijkt dit toch het geval te zijn, aangezien het Hof zich er toe beperkt te onderzoeken de beslissing van de overheid 

„niet onredelijk‟ is: E. BREMS, „De hoofddoek‟, 338. 
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echter genuanceerd te worden. Het Amerikaanse Hooggerechtshof stelde immers in Smith ook het 

volgende: 

'The "compelling government interest" requirement seems benign, because it is familiar from other fields. But 

using it as the standard that must be met before the government may accord different treatment on the basis of 

race, see, e. g., [494 U.S. 872, 886]   Palmore v. Sidoti, 466 U.S. 429, 432 (1984), or before the government 

may regulate the content of speech, see, e. g., Sable Communications of California v. FCC, 492 U.S. 115, 126 

(1989), is not remotely comparable to using it for the purpose asserted here. What it produces in those other 

fields - equality of treatment and an unrestricted flow of contending speech - are constitutional norms; what it 

would produce here - a private right to ignore generally applicable laws - is a constitutional anomaly.‟343 

Het Hof meende aldus dat de toepassing van strict scrutiny overeind diende te blijven ten aanzien van 

de vrijheid van meningsuiting (Free Speech), maar wees dit af ten aanzien van het recht op het uitoe-

fenen van religie (Free Exercise) wanneer dit bedreigd werd door een religieus neutrale, algemeen 

toepasselijke regel. Het U.S. Supreme Court leek hier aldus te oordelen dat de vrijheid van meningsui-

ting een hogere bescherming verdient de vrijheid van religie. Zoals hierboven gebleken is uit de verge-

lijking van de zaken VgT Verein Gegen Tierfabriken t. Zwitserland344 en Murphy t. Ierland.345, is de 

„margin of appreciation‟ die het EHRM verleend aan de staten inzake het beperken van politieke of 

journalistieke meningsuiting van algemeen belang onder art. 10 EVRM veel enger dan die verleend 

aan de staten inzake beperkingen opgelegd aan het recht op religieuze meningsuiting onder art. 10 

EVRM. Het gevolg hiervan is dat aan politieke en journalistieke meningsuiting van algemeen belang 

een hogere graad van bescherming wordt verleend door het EHRM dan aan religieuze meningsui-

ting.346 Hoewel deze zaken van het EHRM beide handelden over de vrijheid van meningsuiting, met 

name de bescherming van religieuze ten opzichte van politieke meningen, terwijl het Amerikaanse 

Hooggerechtshof in de hierboven geciteerde paragraaf van Smith sprak over enerzijds Free Speech en 

anderzijds Free Exercise, zou men toch kunnen gewag kunnen maken van een analogie tussen de uit-

spraken van het EHRM in VgT Verein Gegen Tierfabriken t. Zwitserland en Murphy t. Ierland ener-

zijds en de hierboven geciteerde paragraaf uit het arrest – Smith van het Amerikaanse Hooggerechts-

hof anderzijds. Men dient echter ook rekening te houden met de zaken van het Amerikaanse Hoogge-

rechtshof met betrekking tot religieuze meningsuiting van leerlingen in publieke scholen. In deze za-

ken heeft het U.S. Supreme Court consequent geoordeeld dat religieuze meningsuiting dezelfde be-

scherming verdient als niet - religieuze meningsuiting.347 Dit lijkt dan weer in tegenstrijd te zijn met de 

uitspraken van het EHRM in VgT Verein Gegen Tierfabriken t. Zwitserland en Murphy t. Ierland, 

waarin het Hof het recht op politieke of journalistieke meningsuiting van algemeen belang bescher-

menswaardiger achtte onder art. 10 EVRM dan het recht op religieuze meningsuiting.348 

  

                                                      

343 Employment Div., Dep‟t of Human Resources of Oregon v. Smith, 494 US 872, op 884-885 (1990). 
344 Hof Mensenrechten, VgT Verein Gegen Tierfabriken t. Zwitserland, arrest van 28 juni 2001, Recueil/Reports 2001. 
345 Hof Mensenrechten, Murphy t. Ierland, arrest van 10 juli 2003, Recueil/Reports 2003. 
346 T. LEWIS, „What Not to Wear‟, 398. 
347 Widmar v. Vincent, 454 US 263, op 267-270 (1981), Lamb‟s Chapel v. Center Moriches Union Free School District, 508 US 385, 393-

394 (1993) en Good News Club v. Milford Cent. Sch., 533 US 98, op 106-112 (2001); S.G. GEY, „Free Will‟, 20-21. 
348 T. LEWIS, „What Not to Wear‟, 398. 

http://caselaw.lp.findlaw.com/cgi-bin/getcase.pl?navby=case&court=us&vol=466&invol=429#432
http://caselaw.lp.findlaw.com/cgi-bin/getcase.pl?navby=case&court=us&vol=492&invol=115#126
http://caselaw.lp.findlaw.com/cgi-bin/getcase.pl?navby=case&court=us&vol=492&invol=115#126
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DEEL II 
SPECIFIEKE RECHTSPRAAK MET BETREKKING TOT HET 

DRAGEN VAN RELIGIEUZE SYMBOLEN 

HOOFDSTUK I 
RECHTSPRAAK VAN HET EUROPEES HOF 

Hieronder zullen de opeenvolgende zaken van het EHRM die specifiek handelen over het dragen van 

religieuze symbolen en de tendensen die zich hierin aftekenen, worden geschetst. Hierin kunnen twee 

types van zaken worden onderscheiden. Ten eerste kan het gaan om een gelovige die beweert dat zijn 

godsdienstvrijheid geschonden is door een overheidsregel die specifiek gericht is tegen godsdienstui-

tingen door middel van religieuze symbolen en kledij, vaak in naam van de overheidsneutraliteit. In 

een tweede reeks van zaken vragen gelovigen een religieus gemotiveerde uitzondering op een algeme-

ne regel die niet direct gericht is tegen de uitdrukking van godsdienst door middel van religieuze sym-

bolen en kledij, maar die indirect wel de gelovige hindert in de uiting van zijn godsdienst.
349

 

1. OVERHEIDSREGEL SPECIFIEK GERICHT TEGEN UITDRUKKINGEN VAN 

RELIGIE DOOR MIDDEL VAN RELIGIEUZE SYMBOLEN EN KLEDIJ 

De zaken voor de Europese Commissie en het EHRM gebracht waarbij het verbod op het dragen van 

religieuze symbolen voortvloeit uit een regel die specifiek gericht is tegen de uitdrukking van religie 

betreffen telkens moslimleerkrachten en –professoren of moslimleerlingen en -studenten die een 

hoofddoek willen dragen in het openbaar onderwijs, maar daarin getroffen worden door een verbod. 

De eerste twee zaken werden behandeld door de Commissie. De volgende zaken werden behandeld 

door het Hof zelf. 

1.1. De zaken Senay Karaduman t. Turkije en Bulut t. Turkije van de Commissie 

1.1.1. Feiten 

De feiten van Senay Karaduman t. Turkije en Bulut t. Turkije
350

 waren de volgende. Mevr. Karaduman 

en Mevr. Bulut waren afgestudeerd aan de universiteit. Zij verzochten de universiteit om een certifi-

caat dat bewees dat zij hun diploma hadden behaald. Hiertoe verstrekten zij een identiteitsfoto waarop 

zij een hoofddoek droegen. Het certificaat werd hen geweigerd, omdat de foto‟s niet voldeden aan de 

universitaire tuchtregelen, die het dragen van hoofddoeken in de universiteit verboden. Mevr. Kara-

duman en Mevr. Bulut vochten deze administratieve beslissing aan voor de interne rechtscolleges, 

waar zij telkens verloren.
351

 Vervolgens dienden zij klacht in bij de Europese Commissie voor de 

Rechten van de Mens op grond van art. 9 EVRM.  

                                                      

349 E. BREMS, „Is er ruimte?‟, 22-24.  
350 Commissie, nr. 16278/90, beslissing van 3 mei 1993, Senay Karaduman t. Turkije, D&R 74, p.93, JTDE 1993, noot O. DESCHUTTER en T. 

Vreemd. 1997, noot en Commissie, nr. 18783/91, beslissing van 3 mei 1993, Bulut t. Turkije, onuitg. Voor Senay Karaduman en Bulut was 

er reeds een Turkse hoofddoekzaak voor de Commissie gekomen: Commissie, nr. 13623/88, beslissing van 13 april 1989, GD t. Turkije, 
onuitg. In casu ging het om een Turkse universiteitsstudente die een tuchtsanctie had gekregen wegens het dragen van een hoofddoek in de 

universiteitsgebouwen. Haar verzoek werd echter onontvankelijk verklaard omdat de Commissie zich temporeel onbevoegd achtte. 
351 Commissie, nr. 16278/90, beslissing van 3 mei 1993, Senay Karaduman t. Turkije, D&R 74, p.103-104. 
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1.1.2. Geen inmenging in art. 9 §1 EVRM 

De Commissie oordeelde in casu dat de verzoeken van Mevr. Karaduman en Mevr. Bulut onontvanke-

lijk waren wegens kennelijke ongegrondheid, aangezien er geen inmenging was in de vrijheid van 

geweten en godsdienst.
352

 Ze meende dat, rekening houdende met de eisen van de seculiere universi-

teitssysteem, het reglementeren van de kleding van studenten en het weigeren van de administratieve 

dienstverlening (zoals het verlenen van een diploma) zolang de studenten de regelgeving niet respec-

teerden, op zich geen inmenging vormde in de godsdienstvrijheid.
353

 

Deze beslissing valt te bekritiseren. Ten eerste had de zaak beter het voorwerp uitgemaakt van een 

arrest ten gronde. Bij het gebruik van de onontvankelijkheidsgrond „kennelijke ongegrondheid‟ voert 

de Commissie een verkorte analyse ten gronde uit. Deze werkwijze is nuttig in eenvoudige dossiers of 

in zaken waaromtrent vaste rechtspraak bestaat. Dit was echter allerminst het geval in deze zaak. De 

rechtscolleges van de lidstaten van de Raad van Europa twijfelden immers al een lange tijd over de 

vraag of de godsdienstvrijheid vereiste dat de hoofddoek al dan niet toegelaten moest worden in het 

openbaar onderwijs voor leerlingen en leerkrachten. Zij hadden nood aan een uitgebreid gemotiveerd 

arrest ten gronde, waarin het Hof een duidelijk standpunt innam.
354

  

Ten tweede is het betreurenswaardig dat de Commissie meende dat er geen inmenging was geweest in 

het recht op het manifesteren van godsdienst. Met andere woorden, de Commissie oordeelde hier dat 

het dragen van een hoofddoek op een officiële identiteitsfoto zelfs niet onder het toepassingsgebied 

van het recht op het manifesteren van godsdienst zoals omschreven in art. 9 §1 EVRM viel en dus ook 

geen bescherming behoefde onder het recht op godsdienstvrijheid. De Commissie had een afwijzing 

van de klacht ook kunnen bereiken op een correctere manier, door te stellen dat er wel een inmenging 

was, maar dat deze gerechtvaardigd was onder de tweede paragraaf van art. 9 EVRM voor de be-

scherming van de rechten van anderen.
355

 

1.1.3. Eigenlijke argumenten om te beslissen tot niet-inmenging in art. 9 §1 EVRM 

De Commissie hanteerde haar hierboven besproken vaste Arrowsmith -jurisprudentie
356

 en haar vaste 

rechtspraak inzake het vrijwillig uitcontracteren van rechten om te komen tot de conclusie dat het dra-

gen van een hoofddoek geen vorm van belijden van godsdienst uitmaakte, waardoor er a fortiori geen 

sprake kon zijn een inmenging in art. 9 §1 EVRM.
357

 

Vooreerst formuleerde ze haar vaste Arrowsmith - jurisprudentie inzake het definiëren van het begrip 

„praktische toepassing‟ als volgt:  

art. 9 of the Convention does not always guarantee the right to behave in the public sphere in a way which is 

dictated by such „a belief. In particular, the term „practice‟ as employed in art. 9 §1 does not cover each act 

which is motivated or influenced by belief.‟358 

                                                      

352 Commissie, nr. 16278/90, beslissing van 3 mei 1993, Senay Karaduman t. Turkije, D&R 74, p.109; JTDE 1993, noot O. DE SCHUTTER, 23 

en T. Vreemd. 1997, 377, noot; E. BREMS, „Geen doekjes winden om integratie: over de houding van recht en beleid tot de islamitische 
hoofddoek‟, T. Vreemd. 1997, 356; E. BREMS, „De hoofddoek‟, 338 en E. BRIBOSIA EN I. RORIVE, „Le voile‟, 953. 
353 Commissie, nr. 16278/90, beslissing van 3 mei 1993, Senay Karaduman t. Turkije, D&R 74, p.109; JTDE 1993, noot O. DE SCHUTTER, 23 

en T. Vreemd. 1997, 377, noot. 
354 E. BREMS, „De hoofddoek‟, 339. 
355 E. BREMS, „Geen doekjes winden om integratie‟, 356 en E. BREMS, „De hoofddoek‟, 339 en 346. 
356 Commissie, nr. 7050/75, beslissing van 12 oktober 1978, Arrowsmith t. Verenigd Koninkrijk, D&R 19,§5 
357 E. BREMS, „Geen doekjes winden om integratie‟, 356 en E. BREMS, „De hoofddoek‟, 339 en 346. 
358 Commissie, nr. 16278/90, beslissing van 3 mei 1993, Senay Karaduman t. Turkije, D&R 74, p.108; JTDE 1993, noot O. DE SCHUTTER, 22 

en T. Vreemd. 1997, 376-377, noot. 
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Volgens art. 9 §1 EVRM heeft eenieder het recht om zijn godsdienst te manifesteren door de eredienst, 

door het onderwijzen ervan, door de praktische toepassing ervan en door het onderhouden van de ge-

boden en voorschriften. In Arrowsmith v. United Kingdom bracht de Commissie, later daarin gevolgd 

door het Hof, een belangrijke beperking aan aan het begrip praktische toepassing.
359

 Met name oor-

deelde de Commissie 

„when the actions of individuals do not actually express the belief concerned they cannot be as such protected 

by Article 9 (1), even when they are motivated or influenced by it.‟360 

Met andere woorden, enkel de uitdrukkelijke expressie van een godsdienst of overtuiging en niet de 

daden die enkel beïnvloed of gemotiveerd zijn door een godsdienst of overtuiging, worden als „practi-

ce‟ beschermd.361  Een argument dat de Commissie opwierp om aan te tonen dat er in casu inderdaad 

geen sprake was van een „practice‟ en dus ook niet van een manifestatie, was de alinea waarin ze stel-

de dat een foto op een diploma enkel bedoeld was om de persoon in kwestie te identificeren en dus 

geen medium was om geloofsovertuigingen uit te drukken.362 Dit is een illustratie van de vaste recht-

spraak van de Commissie om haar interpretatie van de vereisten van een geloof in de plaats te stellen 

van die van de individuele verzoeker. Hierboven in het algemene deel inzake art. 9 EVRM zijn reeds 

de bezwaren daartegen opgesomd. 

Vervolgens formuleerde de Commissie haar rechtspraak inzake het vrijwillig „uitcontracteren van 

rechten‟ om te argumenteren dat er geen inmenging in art. 9 §1 EVRM had plaatsgevonden als 

volgt:363 

„The Commission considers that a student in a secular university is implicitly subject, by the nature of things, 

to certain rules of conduct laid down in order to ensure respect for the rights and freedoms of others. The reg-

ulations of the university may also require that the degree certificates issued to students do not reflect in any 

way the identity of a movement owing allegiance to a particular religion in which these students may take 

part […] The Commission takes the view that by choosing to pursue her higher education in a secular univer-

sity a student submits to those university rules, which may make the freedom of students to manifest their re-

ligion subject to restrictions as to place and manner…‟364 

De Commissie oordeelde hier aldus dat Mevr. Karaduman, doordat ze zich had ingeschreven aan een 

seculiere universiteit, zich vrijwillig had onderworpen aan de universitaire regels, die gerechtigd wa-

ren haar recht op het manifesteren van haar godsdienst te beperken. 

Zoals hierboven reeds vermeld, zijn de meningen over de rechtspraak inzake het vrijwillig uitcontrac-

teren van rechten in het algemeen verdeeld. Dit is ook het geval met de toepassing van deze jurispru-

dentie in Karaduman. FLAUSS meent dat er in Turkije überhaupt geen verplichting bestaat om zich in 

te schrijven aan een universiteit waarvan de organisatiewijze niet strookt met de eigen religieuze over-

tuigingen. Doet men dit toch, dan is dit uit vrije wil en vormt deze inschrijving zijns inziens een on-

derwerping aan de universitaire regelgeving. Deze onderwerping houdt volgens hem geen afstand van 

                                                      

359 K. HANSON, „Artikel 9‟, 820. 
360 Commissie, nr. 7050/75, beslissing van 12 oktober 1978, Arrowsmith t. VK, D&R 19,§5 en 19; E. BREMS, „Geen doekjes winden om 

integratie, 356; M.D. EVANS, Religious liberty, 306 en P.M. TAYLOR, Freedom of Religion, 211. 
361 Commissie, nr. 7050/75, beslissing van 12 oktober 1978, Arrowsmith t. VK, D&R 19, nr. 5; K. HANSON, „Artikel 9‟, 820. 
362 Commissie, nr. 16278/90, beslissing van 3 mei 1993, Senay Karaduman t. Turkije, D&R 74, p.109; JTDE 1993, noot O. DE SCHUTTER, 23 

en T. Vreemd. 1997, 377, noot; E. BREMS, „Geen doekjes winden om integratie‟, 356 en E. BREMS, „De hoofddoek‟, 338. 
363 H. GILBERT, „Redefining Manifestation‟, 311en P.M. TAYLOR, Freedom of Religion, 254. 
364 Commissie, nr. 16278/90, beslissing van 3 mei 1993, Senay Karaduman t. Turkije, D&R 74, p.108; JTDE 1993, noot O. DE SCHUTTER , 

22-23 en T. Vreemd. 1997, 377, noot. 
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het wezen van het recht op het manifesteren van godsdienst in, maar louter van bepaalde vormen van 

uitdrukking in het kader van een openbare dienstverlening.
365

 

C. EVANS daarentegen meent dat de Commissie geen rekening houdt met de moeilijkheden die haar 

jurisprudentie meebrengt voor religieuze minderheden. De Commissie houdt met name geen rekening 

met het feit dat leden van een religieuze minderheid vaker dan leden van de meerderheidsgodsdienst 

moeten kiezen tussen bijvoorbeeld het aanvaarden van werk dat het belijden van godsdienst bemoei-

lijkt enerzijds of voorrang geven aan hun godsdienst waardoor ze werkloos blijven anderzijds, vermits 

de sociale structuren gewoonlijk beter aangepast zijn aan de religieuze noden van de meerderheid dan 

aan die van de minderheid.
366

 Hoewel de Islam de meerderheidsgodsdienst is in Turkije gaat dit argu-

ment volgens haar ook op in deze zaak, vermits het neutrale karakter van de grondwet en van de poli-

tiek (hoewel dit voor de politiek, met het aantreden van Erdogan, de laatste jaren wel enigszins geëvo-

lueerd is) het gevolg heeft dat diegenen die bepaalde islampraktijken willen uitoefenen, de facto ge-

transformeerd worden in een minderheid. Bijvoorbeeld, in casu had Mevr. Karaduman de „keuze‟ om 

ofwel gratis staatsonderwijs te volgen mits aantasting van haar godsdienstvrijheid, ofwel een grote 

som te betalen, indien ze daartoe in staat was, voor privaat onderwijs waarin ze vrijelijk haar religie 

kon uiten. Met andere woorden, de zogenaamd vrijwillig genomen beslissing situeerde zich in een 

context waar mensen enkel een keuze hebben uit een reeks van onaangename opties.
367

  

Zoals we hierboven gezien hebben, legt deze rechtspraak inzake het vrijwillig uitcontracteren van 

rechten volgens GILBERT verantwoordelijkheden op aan de verzoeker die niet blijken uit de tekst van 

art. 9 EVRM zelf, met name de plicht om zijn eigen specifieke situatie in overweging te nemen
368

, 

waardoor het begrip manifestatie van religie en dus ook het toepassingsgebied van de eerste paragraaf 

van art. 9 EVRM al te beperkend worden geïnterpreteerd.
369

 Karaduman is volgens hem een goede 

illustratie hiervan, vermits de Commissie oordeelde dat het verbod op het dragen van een hoofddoek in 

sommige situaties, met name wanneer men zich vrijwillig had ingeschreven in een seculiere universi-

teit, geen inmenging vormde in het recht op belijden van godsdienst
370

. 

1.1.4. Oneigenlijke argumenten om te komen tot niet - inmenging in art. 9 §1 EVRM 

1.1.4.1. Argumenten die thuishoren onder de escape - clausule van art. 9 §2 EVRM 

De Commissie deed voor het ondersteunen van het argument inzake het vrijwillig uitcontracteren van 

rechten, dat diende om aan te tonen dat er geen inmenging was in art. 9 §1 EVRM, beroep op argu-

menten die normaal slechts onder art. 9 §2 EVRM dienden opgeworpen te worden, nadat men geoor-

deeld had dat er een inmenging was geweest.
371

 Dit blijkt uit de volgende paragrafen: 

„The Commission considers that a student in a secular university is implicitly subject, by the nature of things, 

to certain rules of conduct laid down in order to ensure respect for the rights and freedoms of others. The reg-

ulations of the university may also require that the degree certificates issued to students do not reflect in any 

way the identity of a movement owing allegiance to a particular religion in which these students may take 

part‟ […] „The Commission takes the view that by choosing to pursue her higher education in a secular uni-

versity a student submits to those university rules, which may make the freedom of students to manifest their 

religion subject to restrictions as to place and manner intended to ensure harmonious coexistence between 

                                                      

365 J.-FLAUSS, „Actualité‟, 33. 
366 C. EVANS, Freedom of religion, 131. 
367 C. EVANS, Freedom of religion, 131. 
368 Hof Mensenrechten, Kalaç t. Turkije, arrest van 1 juli 1997, Recueil/Reports 1997, §27. 
369 H. GILBERT, „Redefining Manifestation‟, 311. 
370 H. GILBERT, „Redefining Manifestation‟, 311. 
371 H. GILBERT, „Redefining Manifestation‟, 311. 
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students of different beliefs. Especially in countries where the great majority of the population owe allegiance 

to one particular religion, manifestation of the observances and symbols of that religion, without restriction as 

to place and manner, may constitute pressure on students who do not practice that religion or those who ad-

here to another religion. Where secular universities have laid down dress regulations for students, they may 

ensure that certain fundamentalist religious movements do not disturb public order in higher education or im-

pinge on the belief of others.‟372 

De Commissie leek inderdaad haar oordeel dat er geen inmenging was in art. 9 §1 EVRM verder te 

willen staven met argumenten die eigenlijk van het type zijn dat wordt gebruikt om, wanneer er wel 

een inmenging wordt vastgesteld, te argumenteren dat deze gerechtvaardigd is, omdat ze evenredig is 

met een wettig doel. Hier was dit doel de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. De 

Commissie meende met name dat in een land zoals Turkije, waar de overgrote meerderheid van de 

bevolking één godsdienst aanhing, onbeperkte uitdrukking van de symbolen van deze religie kon lei-

den tot druk op studenten die geen aanhanger van deze godsdienst waren. Ze oordeelde eveneens dat 

neutrale openbare universiteiten mochten controleren of fundamentalistische bewegingen de orde in 

het hoger onderwijs niet verstoorden en de geloofsovertuigingen van anderen niet aantastten. Met be-

trekking tot de vermeende druk op andere studenten, hield de Commissie ook rekening met het oordeel 

van het Turkse Grondwettelijke Hof over de hoofddoek. Dat stelde dat het dragen van een hoofddoek 

in de universiteiten een provocatie kon vormen tegenover diegenen die hem niet droegen.
373

 De Com-

missie leverde echter geen enkel bewijs van enige druk op de overige studenten, noch van enig risico 

voor de openbare orde van fundamentalistische bewegingen.
374

 Het argument dat de weigering om het 

diploma af te leveren niet definitief was, maar louter gebonden was aan de voorwaarde dat een pasfoto 

moest afgeleverd worden die in overeenstemming was met de reglementering, was eveneens een 

overweging in het kader van het evenredigheidsonderzoek.
375

 

Uit deze redenering blijkt dat, hoewel het niet ging om een argumentering in het licht van art. 9 §2 

EVRM, de Commissie een ruime appreciatiemarge toestond aan Turkije. Dit valt goed te keuren vol-

gens BREMS. De afweging tussen de conflicterende rechten, gebeurt inderdaad het best in de context 

van een bepaalde samenleving en daarvoor zijn de nationale overheden beter geplaatst dan de Com-

missie, vermits deze beter de specifieke nationale context kennen. De enige aanwijzing die de Com-

missie gaf met betrekking tot de manier waarop deze grondrechten tegen elkaar dienden afgewogen te 

worden, was het grote belang die ze hechtte aan de druk op de medestudenten die zou kunnen uitgaan 

van de hoofddoek.
376

 Hieruit volgt ook dat de beslissing van de Commissie sterk verbonden is met de 

specifieke Turkse situatie
377

, waar niet alleen aan het secularisme van de overheid in het algemeen en 

het openbaar onderwijs in het bijzonder een enorm belang wordt gehecht, maar waar bovendien de 

Islam de godsdienst is van de grote meerderheid van de bevolking en fundamentalistische stromingen 

sterk in opmars zijn.
378

  

1.1.4.2. Zich gronden op ‘te onderscheiden’ precedenten inzake religieus neutrale en algemeen 

toepasselijke regelgeving 

                                                      

372 Commissie, nr. 16278/90, beslissing van 3 mei 1993, Senay Karaduman t. Turkije, D&R 74, p.108; JTDE 1993, noot O. DE SCHUTTER, 
22-23 en T. Vreemd. 1997, 377, noot. 
373 Commissie, nr. 16278/90, beslissing van 3 mei 1993, Senay Karaduman t. Turkije, D&R 74, p.108; JTDE 1993, noot O. DE SCHUTTER, 22 
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375 Commissie, nr. 16278/90, beslissing van 3 mei 1993, Senay Karaduman t. Turkije, D&R 74, p.109; JTDE 1993, noot O. DE SCHUTTER, 23 

en T. Vreemd. 1997, 377, noot; E. BREMS, „Geen doekjes winden om integratie‟, 356 en E. BREMS, „De hoofddoek‟, 338. 
376 E. BREMS, „De hoofddoek‟, 339. 
377 E. BREMS, „De hoofddoek‟, 338 en E. BRIBOSIA EN I. RORIVE, „Le voile‟, 951-952. 
378 E. BREMS, „De hoofddoek‟, 338. 
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De Commissie hanteerde vaak de Arrowsmith - jurisprudentie en de rechtspraak inzake het vrijwillig 

afstand doen van rechten om te besluiten tot niet-inmenging van art. 9 §1 EVRM ten aanzien van re-

gelgeving die, hoewel de Commissie dit meestal niet vermeldde in zijn overwegingen, de facto religi-

eus neutraal en algemeen toepasselijk was.
379

 In Karaduman leek de Commissie door verwijzing naar 

oudere jurisprudentie te suggereren dat de regel die het voorleggen van een identiteitsfoto zonder 

hoofddoek vereiste, gelijkaardig was aan de regels die vereisten dat leerkrachten de normale werkuren 

respecteerden, of die motorrijders verplichtten tot het dragen van een valhelm. Over deze regels oor-

deelde de Commissie respectievelijk dat deze geen inmenging vormden in art. 9 §1 EVRM of een 

inmenging vormden die echter gerechtvaardigd was onder art. 9 §2 EVRM, waarschijnlijk deels omdat 

deze, hoewel de Commissie dat niet uitdrukkelijk heeft gesteld, religieus neutraal en algemeen toepas-

selijk waren:
380

 

„The Commission recalls that it has held to be compatible with the freedom of religion protected by Article 9 

of the Convention the obligation requiring a teacher to observe normal working hours where, as he claimed, 

these clashed with his attendence at prayers ( No. 8160, X. v. the United Kingdom, Dec 12 3 81, D R 22 p27). 

The same applies to the obligation requiring a motorcyclist to wear a crash helmet, which he claimed was in-

compatible with his religious duties ( No. 7992/77, X. v. the United Kingdom, Dec 12 7 78, D R 14 p234).‟381 

In Karaduman vereiste de universiteit echter niet louter een identiteitsfoto, ze vereiste een foto zonder 

hoofddoek. Deze regel kon hierdoor niet als religieus neutraal of algemeen toepasselijk beschouwd 

worden, hij was specifiek gericht tegen hoofddoeken wegens hun religieuze betekenis. De Commissie 

kon aldus volgens GIBSON geen beroep doen op de grotere vrijheid die verleend werd aan de staat in 

de zaken X. t. het Verenigd Koninkrijk, zaken waarin de gewraakte regelgeving religieus neutraal en 

algemeen toepasselijk was.
382

 

1.2. De hoofddoekzaken behandeld door het EHRM 

Het EHRM behandelde vier zaken in verband met leerlingen, meer bepaald Leyla Sahin t. Turkije in 

verband met een universiteitsstudente en Köse en 93 anderen t. Turkije en Dogru en Kervançi t. 

Frankrijk in verband met middelbare schoolleerlingen. Verder behandelde het Hof een aantal zaken in 

verband met leerkrachten, meer bepaald Dahlab t. Zwitserland (leerkracht in een openbare lagere 

school), Kurtulmus t. Turkije (professor aan een staatsuniversiteit) en 4 zaken tegen Turkije gebracht 

door leerkrachten van secundaire openbare scholen.
383

 Hoewel men zou kunnen opteren de zaken met 

                                                      

379 Zie supra p. 21. 
380 N. GIBSON, „An Unwelcome Trend, 622-623. 
381 Commissie, nr. 16278/90, beslissing van 3 mei 1993, Senay Karaduman t. Turkije, D&R 74, p.108; JTDE 1993, noot O. DE SCHUTTER, 23 

en T. Vreemd. 1997, 377, noot. 
382 N. GIBSON, „An unwelcome trend, 622-623. 
383 Hof Mensenrechten, Dahlab t. Zwitserland, beslissing van 15 februari 2001, Recueil/Reports 2001, AJDA 2001, noot J.-F. FLAUSS, Juris-

tenkrant 2001, afl. 28 (weergave E. BREMS); Soc. Kron. 2003, noot J. JACQMAIN en RFDA 2003; Hof Mensenrechten, Leyla Sahin t. Turkije, 

arrest van 29 juni 2004, onuitg., Juristenkrant 2004, afl. 93, (weergave E. BREMS) en T. Vreemd. 2004, noot M. FOBLETS EN J. VELAERS; Hof 
Mensenrechten, Leyla Sahin t. Turkije, arrest van 10 november 2005, Recueil/Reports 2005 en C.D.P.K. 2006, noot C. BROCAL en noot E. 

BREMS; Hof Mensenrechten, Kurtulmus t. Turkije, beslissing van 24 jan 2006, onuitg.; Hof Mensenrechten, Köse en 93 anderen t. Turkije, 
beslissing van 24 jan 2006, onuitg.; Hof Mensenrechten, Caglayan t. Turkije, beslissing van 3 april 2007, onuitg.; Hof Mensenrechten, Fatma 

Karaduman t. Turkije, beslissing van 3 april 2007, onuitg.; Hof Mensenrechten, Tandogan t. Turkije, beslissing van 3 april 2007, onuitg.; 

Hof Mensenrechten, Yilmaz t. Turkije, beslissing van 3 april 2007, onuitg.; Hof Mensenrechten, Dogru t. Frankrijk, arrest van 4 december 
2008, onuitg., NJB 2009, afl. 6 en Revue Droit Administratif 2009, afl. 1, noot P. RAIMBAULT en Hof Mensenrechten, Kervanci t. Frankrijk, 

arrest van 4 december 2008, onuitg., en Revue Procédures 2009, afl. 1, noot N. FRICERO. 

Het Hof heeft overigens nog een zaak met betrekking tot een Turkse universiteitsstudente ontvankelijk verklaard onder art. 9 EVRM, met 
name Hof Mensenrechten, Tekin t. Turkije, beslissing van 2 juli 2002, onuitg. Tekin, een studente aan de Universiteit van Ege, beweerde dat 

haar godsdienstvrijheid geschonden was wegens de tuchtsancties die haar waren opgelegd door de universiteit, omdat ze weigerde haar 

hoofddoek af te nemen. Vooraleer het Hof uitspraak ten gronde kon doen, vroeg de verzoekster echter de doorhaling van de zaak, waar het 
Hof gehoor aan gaf in Hof Mensenrechten, Tekin t. Turkije, arrest van 29 juni 2004, onuitg. Deze zaak komt dan ook verder niet meer aan 

bod. In Hof Mensenrechten, Kavakçi v. Turkije, arrest van 5 april 2007, onuitg., werd een vrouw verhinderd de eed af te leggen als volksver-

tegenwoordiger wegens het dragen van een hoofddoek op de eedaflegging. Zij diende klacht in bij het EHRM op grond van art. 9 EVRM, art. 

http://www.jura.be/modules/search/result/elink.jsp?df=d29024e105&docid=WKBE-JURA-DOC-300017831@NL
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betrekking tot leerkrachten en leerlingen in aparte categorieën te behandelen, heb ik ervoor gekozen 

deze samen te behandelen in één bespreking, vermits de door het Hof gehanteerde rechtvaardigings-

gronden voor het hoofddoekverbod in de verschillende zaken in grote lijnen dezelfde zijn, met name 

het secularisme en de neutraliteit van het openbare onderwijs, de gendergelijkheid en de bescherming 

tegen het proselitiserende effect van de hoofddoek. De nadruk van de bespreking ligt op de arrest - 

Sahin, vermits dit een Grote Kamerarrest betreft en het belang ervan aldus nauwelijks onderschat kan 

worden,
384

 maar ook Dahlab komt in extenso aan bod, vermits Sahin en Dahlab de meest becommen-

tarieerde arresten in de rechtsleer vormen.
385

 

1.2.1. De feiten en het overzicht van de beslissing of het arrest in de verschillende zaken 

1.2.1.1. Dahlab t. Zwitserland 

Dahlab t. Zwitserland
386

 handelde over een leerkracht die les gaf in een staatsschool in het basison-

derwijs toen ze zich bekeerde tot de islam en een hoofddoek begon te dragen. Gedurende vier jaar 

droeg ze haar hoofddoek in de klas, zonder opmerkingen van haar collega‟s, haar leerlingen of hun 

ouders. In 1995 verbood de directeur-generaal haar om nog langer een hoofddoek te dragen, vermits 

dit in strijd zou zijn met de neutraliteit van het openbaar onderwijs en met sectie 6 van de Public Edu-

cation Act, die bepaalde dat het openbare onderwijs zou waarborgen dat de politieke en religieuze 

overtuigingen van de leerlingen en hun ouders gerespecteerd werden. Mevr. Dahlab diende een ver-

zoek in bij het EHRM op grond van schending van art. 9 EVRM, dat door het Hof onontvankelijk 

werd verklaard wegens kennelijke ongegrondheid.
387

 

                                                                                                                                                                      

3 Eerste Protocol bij het EVRM (recht op vrije en geheime verkiezingen), art. 6 EVRM (recht op een eerlijke proces) en art. 14 EVRM 

(verbod van discriminatie). Het Hof oordeelde dat het recht op vrije en geheime verkiezingen inderdaad geschonden was en meende dat het 

niet meer nodig was om de middelen onder de andere artikelen te onderzoeken. Deze zaak is aldus uitzonderlijk in de zin dat het Hof een 
zaak met betrekking tot het dragen van religieuze symbolen niet onderzocht heeft onder art. 9 EVRM.  
384 C. EVANS, „The Islamic scarf in the European Court of Human Rights‟, Melb. J.I.L. 2006, 

http://search.austlii.edu.au/au/journals/MelbJIL/2006/4.html, 2. 
385 Over Dahlab en Sahin zijn vele commentaren geschreven. Voor de bespreking hiervan heb ik een selectie gemaakt uit de omvangrijke 

rechtsleer. Deze zaken worden verder nog besproken in: K. ALTIPARMAK EN O. KARAHANOGULLARI, „European Court of Human Rights. 

After Sahin: The debate on headscarves is not over, Leyla Sahin v. Turkey, Grand Chamber Judgment of 10 November 2005, Application 
No. 44774/98‟, EuConst 2006, afl. 2, 268-292; K. BENNOUNE, „Secularism and Human Rights: A Contextual Analysis of Headscarves, 

Religious Expression, and Women‟s Equality Under International Law‟, Colum. J. Transnat’l L. 2006-2007, afl. 46, 367-426; E. BREMS, 

„Het recht van leerlingen om een hoofddoek te dragen op school: recente ontwikkelingen‟, noot onder Hof Mensenrechten, Leyla Sahin t. 
Turkije, arrest van 10 november 2005, C.D.P.K.2006, 406-414; C. BROCAL, „Le droit à l‟acces à l‟instruction entre confirmations et nou-

velles pistes‟, noot onder Hof Mensenrechten, Leyla Sahin t. Turkije, arrest van 10 november 2005, C.D.P.K. 2006, 400-406; L. BURGOR-

GUE-LARSEN EN E. DUBOUT, „Le port du voile à l'université. Libres propos sur l'arrêt de la grande chambre Leyla Sahin c. Turquie du 10 
novembre 2005‟,Rev. trim. D.H. 2006, 183-215; N. CHAUVIN, „Le port du foulard islamique par une enseignante- à propos de la décision de 

la CEDH Dahlab contre Suisse‟, R.F.D.A.2003, 536-545; D. CH. DECKER EN M. LLOYD, „Leyla Sahin v. Turkey‟, European Human Rights 

Law Review, 2004, afl. 6, 672-678; X. DELGRANGE, „Interdire le foulard à l'école? Quand le législateur se voile la face‟, Journ. jur. 2004, afl. 
30, 10, err. , Journ. jur. 2004, afl. 29, 14-15 en J.d.J. , n° 29, 24 februari 2004, 14; J. DE WIT, „Gelijke kappen voor gelijke monniken‟, 

Juristenkrant 2004, afl. 82, 4; H. GOMMER, „Hoofddoekjes als bedreiging voor de democratie‟, Ars Aequi 2007, 496-505; G. GONZALEZ, 

noot onder Hof Mensenrechten, Leyla Sahin t. Turkije, arrest van 10 november 2005, A.J.D.A. 2006, 317-319; J. JACQMAIN, „Encore le voile 

islamique‟, noot onder Hof Mensenrechten, Dahlab t. Zwitserland, beslissing van 15 februari 2001, Soc. Kron. 2003, 301-302; KRENC, 

F., „Strasbourg et le voile: bis repetita?‟, Journ. jur. 2005, afl. 47, 1 ; N. LERNER, „How wide the margin of appre-

ciation? The Turkish Headscarf Case, The Strasbourg Court, and Secularist Tolerance‟, Willamette J. Int’l L. & Dis. Res. 2005, afl. 13, 65-

85; M.L.P. LOENEN, „Het EHRM en de grenzen van religieus pluralisme‟, N.J.B. 2006, 304-310; R. TORFS, „Religieuze symbolen in het 
maatschappelijke leven‟, N.J.W. 2004, 866-873; A. VAKULENKO, „`Islamic Headscarves' and the European Convention On Human Rights: 

an Intersectional Perspective‟, Social & Legal Studies 2007, afl. 16, No. 2, 183-199; J. VELAERS EN M.-C. FOBLETS, „Wijze voorzichtigheid 

of ideologische verbetenheid? Over het hoofddoekje in het onderwijs‟, in X. (ed.), Ad amicissimum scripsimus. Vriendenboek Raf Verstegen, 
Brugge, die Keure, 2004, 334-341 en A. WOLTJER, „De hoofddoek als halszaak? Over hoofddoeken en de scheiding van Kerk en Staat‟, Ars 

Aequi 2004, 246-252. 
386 Hof Mensenrechten, Dahlab t. Zwitserland, beslissing van 15 februari 2001, Recueil/Reports 2001, AJDA 2001, noot J.-F. FLAUSS, Juris-
tenkrant 2001, afl. 28, (weergave E. BREMS); Soc. Kron. 2003, noot J. JACQMAIN en RFDA 2003. 
387 Hof Mensenrechten, Dahlab t. Zwitserland, beslissing van 15 februari 2001, Recueil/Reports 2001, AJDA 2001, 481, noot J.-F. FLAUSS, 

Juristenkrant 2001, afl. 28, (weergave E. BREMS), 16; Soc. Kron. 2003, noot J. JACQMAIN, 300 en RFDA 2003, 545. 

http://search.austlii.edu.au/au/journals/MelbJIL/2006/4.html
http://www.jura.be/modules/search/result/elink.jsp?df=d29024e105&docid=WKBE-JURA-DOC-300017831@NL
http://www.jura.be/modules/search/result/elink.jsp?df=d29024e105&docid=WKBE-JURA-DOC-300017831@NL
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Het Hof ging, zoals hierboven reeds vermeld, niet in op de vraag of er al dan niet een inmenging was 

in art. 9 §1 EVRM, maar ging onmiddellijk over naar de beoordeling of beperkingen op het dragen 

van een hoofddoek gerechtvaardigd waren in het licht van de tweede paragraaf van dit artikel. Het 

EHRM oordeelde dat de maatregel voorzien was bij wet en doelstellingen nastreefde die legitiem wa-

ren in het licht van de tweede paragraaf van art. 9 EVRM. Met name streefde de maatregel volgens het 

Hof de bescherming van de rechten van anderen, de openbare veiligheid en openbare orde na. Vervol-

gens diende het Hof te oordelen of de overheidsmaatregel noodzakelijk was in een democratische sa-

menleving. Hiertoe diende het te beslissen of de redenen aangegeven voor het nemen van de over-

heidsmaatregel relevant en toereikend leken en evenredig waren met de nagestreefde legitieme doel-

stellingen.
388

 Het Hof oordeelde dat dit het geval was. Het belangrijkste argument in de redenering van 

het Hof was het verlenen van een „margin of appreciation‟ aan de staat.
389

 Het EHRM stelde: 

„the Contracting States have a certain margin of appreciation in assessing the existence and extent of the need 

for interference, but this margin is subject to European supervision, embracing both the law and the decisions 

applying to it…‟390 

Na het vermelden van zijn vaste rechtspraak inzake de „margin of appreciation‟, volgde de centrale 

passage van het arrest - Dahlab. Het Hof stelde met name het volgende: 

„The Court notes that the applicant, who abandoned the Catholic faith and converted to Islam in 1991, by 

which time she had already been teaching at the same primary school for more than a year, wore an Islamic 

headscarf for approximately three years, apparently without any action being taken by the head teacher or the 

district schools inspector or any comments being made by parents. That implies that during the period in 

question there were no objections to the content or quality of the teaching provided by the applicant, who 

does not appear to have sought to gain any kind of advantage from the outward manifestation of her religious 

beliefs. 

The Court accepts that it is very difficult to assess the impact that a powerful external symbol such as the 

wearing of a headscarf may have on the freedom of conscience and religion of very young children. The ap-

plicant‟s pupils were aged between four and eight, an age at which children wonder about many things and 

are also more easily influenced than older pupils. In those circumstances, it cannot be denied outright that the 

wearing of a headscarf might have some kind of proselytising effect, seeing that it appears to be imposed on 

women by a precept which is laid down in the Koran and which, as the Federal Court noted, is hard to square 

with the principle of gender equality. It therefore appears difficult to reconcile the wearing of an Islamic 

headscarf with the message of tolerance, respect for others and, above all, equality and non-discrimination 

that all teachers in a democratic society must convey to their pupils.‟ 391 

Vervolgens oordeelde het Hof: 

„Accordingly, weighing the right of a teacher to manifest her religion against the need to protect pupils by 

preserving religious harmony, the Court considers that, in the circumstances of the case and having regard, 

above all, to the tender age of the children for whom the applicant was responsible as a representative of the 

State, the Geneva authorities did not exceed their margin of appreciation and that the measure they took was 

therefore not unreasonable.‟392 

1.2.1.2. Leyla Sahin t. Turkije: het Kamer- en Grote Kamerarrest 

                                                      

388 Hof Mensenrechten, Dahlab t. Zwitserland, beslissing van 15 februari 2001, Recueil/Reports 2001, §1; AJDA 2001, 480, noot J.-F. 

FLAUSS en RFDA 2003, 544. 
389 E. BREMS, „Geen recht op hoofddoek voor onderwijzeres‟, Juristenkrant 2001, afl. 28, 16 en E. BREMS, „De hoofddoek‟, 338. 
390 Hof Mensenrechten, Dahlab t. Zwitserland, beslissing van 15 februari 2001, Recueil/Reports 2001, §1; AJDA 2001, 480, noot J.-F. 

FLAUSS en RFDA 2003, 544. 
391 Hof Mensenrechten, Dahlab t. Zwitserland, beslissing van 15 februari 2001, Recueil/Reports 2001, §1; AJDA 2001, 481, noot J.-F. 
FLAUSS en RFDA 2003, 544. 
392 Hof Mensenrechten, Dahlab t. Zwitserland, beslissing van 15 februari 2001, Recueil/Reports 2001, §1; AJDA 2001, 481, noot J.-F. 

FLAUSS en RFDA 2003, 544. 
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De verzoekster in Leyla Sahin t. Turkije
393

 studeerde gedurende vier jaar geneeskunde aan de universi-

teit van Bursa. In die periode droeg ze een hoofddoek. In augustus 1997 schreef ze zich in aan de uni-

versiteit van Istanbul. Aan deze universiteit droeg ze een hoofddoek tot februari 1998. Dan vaardigde 

de vice -rector een omzendbrief uit die stipuleerde dat studenten die de islamitische hoofddoek of een 

baard droegen niet mochten worden toegelaten tot colleges en lezingen. De omzendbrief voorzag 

tuchtmaatregelen indien studenten met hoofddoek of baard weigerden het universiteitsdomein te verla-

ten. De verzoekster weigerde haar hoofddoek af te leggen. Hierdoor werd haar verschillende malen de 

toegang tot examens en colleges ontzegd en werd ze uiteindelijk tuchtrechtelijk geschorst. In septem-

ber 1999 schreef ze zich in aan de universiteit van Wenen, waar ze wel een hoofddoek mocht dragen 

en waar ze haar studie afwerkte.
394

 Mevr. Sahin diende een verzoek in bij het EHRM op grond van 

schending van art. 9 EVRM, wat door de Vierde Kamer en vervolgens door de Grote Kamer ten gron-

de onderzocht werd. 

De Kamer, daarin gevolgd door de Grote Kamer, ging uit van de veronderstelling van een inmenging 

in art. 9 §1 EVRM, louter op grond van de mening van de verzoekster dat haar beslissing om een 

hoofddoek te dragen gemotiveerd en beïnvloed werd door haar godsdienst:
395

 

‘The applicant said that, by wearing the headscarf, she was obeying a religious precept and thereby manifest-

ing her desire to comply strictly with the duties imposed by the Islamic faith. Accordingly, her decision to 

wear the headscarf may be regarded as motivated or inspired by a religion or belief and, without deciding 

whether such decisions are in every case taken to fulfil a religious duty, the Court proceeds on the assumption 

that the regulations in issue, which placed restrictions of place and manner on the right to wear the Islamic 

headscarf in universities, constituted an interference with the applicant‟s right to manifest her religion.‟396 

Dan gingen de Kamer en de Grote Kamer over tot het onderzoek of deze inmenging toelaatbaar was in 

het licht van de escape - clausule van art. 9 §2 EVRM. Daartoe dienden ze te onderzoeken of de be-

perking voorzien was bij wet, één of meerdere legitieme doelstellingen opgesomd in de tweede para-

graaf van art. 9 EVRM diende, en noodzakelijk was in een democratische samenleving voor het berei-

ken van deze legitieme doelstellingen.
397

 De eerste twee voorwaarden werden snel behandeld. Zowel 

de Kamer als de Grote Kamer oordeelden dat de bestreden maatregel houdende het verbod op het dra-

gen van hoofddoeken bij wet voorzien was en legitieme doelstellingen zoals opgesomd in art. 9 §2 

EVRM nastreefde, met name de bescherming van de rechten van anderen en het beschermen van de 

openbare orde.
398

 

De beoordeling of de bestreden verbodsregel noodzakelijk was in een democratische samenleving 

vormde de kern van de motivering van het Hof.
399

 Binnen deze vereiste speelde de appreciatiemarge 

                                                      

393 Hof Mensenrechten, Leyla Sahin t. Turkije, arrest van 29 juni 2004, Juristenkrant 2004, afl. 93, (weergave E. BREMS) en T. Vreemd. 

2004, noot M. FOBLETS EN J. VELAERS en Hof Mensenrechten, Leyla Sahin t. Turkije, arrest van 10 november 2005, Recueil/Reports 2005 

en C.D.P.K. 2006, noot C. BROCAL en noot E. BREMS. 
394 Hof Mensenrechten, Leyla Sahin t. Turkije, arrest van 29 juni 2004, onuitg., §11-25, Juristenkrant 2004, afl. 93, 13, (weergave E. BREMS) 

en T. Vreemd. 2004, 239-240, noot M. FOBLETS EN J. VELAERS en Hof Mensenrechten, Leyla Sahin t. Turkije, arrest van 10 november 2005, 
Recueil/Reports 2005, §15-28 en C.D.P.K. 2006, 378-379, noot C. BROCAL en noot E. BREMS. 
395 E. BRIBOSIA EN I. RORIVE, „Le voile‟, 956. 
396 Hof Mensenrechten, Leyla Sahin t. Turkije, arrest van 29 juni 2004, onuitg., §71 en T. Vreemd. 2004, 245, noot M. FOBLETS EN J. VE-

LAERS en Hof Mensenrechten, Leyla Sahin t. Turkije, arrest van 10 november 2005, Recueil/Reports 2005, §78 en C.D.P.K. 2006, 387-388, 

noot C. BROCAL en noot E. BREMS. 
397 E. BRIBOSIA EN I. RORIVE, „Le voile‟, 956. 
398 Hof Mensenrechten, Leyla Sahin t. Turkije, arrest van 29 juni 2004, onuitg., §81 en 84 en T. Vreemd. 2004, 247, noot M. FOBLETS EN J. 

VELAERS en Hof Mensenrechten, Leyla Sahin t. Turkije, arrest van 10 november 2005, Recueil/Reports 2005, §98-99 en C.D.P.K. 2006, 390, 

noot C. BROCAL en noot E. BREMS. 
399 E. BRIBOSIA EN I. RORIVE, „Le voile‟, 956 en T. LINDHOLM, The Strasbourg Court Dealing with Turkey and the Human Right to Freedom 

of Religion or Belief: A Critical Assessment in the Light of Recent Case Law (Leyla Sahin v. Turkey, 29 june 2004), onuitg., paper Norwegian 

Centre for Human Rights, University of Oslo, http://strasbourgconference.org/papers/Lindholm%20Strasbourg.pdf, 8. 

http://strasbourgconference.org/papers/Lindholm%20Strasbourg.pdf
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verleend aan de lidstaat een centrale rol.
400

 Op grond van het subsidiariteitsbeginsel, meenden zowel 

de Kamer als de Grote Kamer dat de nationale overheid het best geplaatst was om de afweging te ma-

ken tussen individuele en gemeenschapsbelangen. De appreciatiemarge die hier werd verleend aan de 

staat, was ruim. Deze ruime margin of appreciation verantwoordden de Kamer en de Grote Kamer 

door te verwijzen naar het gebrek aan consensus in Europa met betrekking tot de verhouding tussen 

kerk en staat. De ruime appreciatiemarge was volgens beiden des te meer noodzakelijk, wanneer de 

klacht betrekking heeft op regelgeving inzake het dragen van religieuze symbolen in onderwijsinstel-

lingen, vermits de nationale benaderingen hier erg divers zijn.
401

 Om deze overweging te staven, ver-

wezen de Kamer en de Grote Kamer naar een vergelijkend overzicht in het arrest
402

 van de regelgeving 

van verschillende lidstaten met betrekking tot deze problematiek.
403

  

Met betrekking tot het dragen van de hoofddoek, baseerden de Kamer en de Grote Kamer zich op de 

arresten Senay Karaduman t. Turkije en Dahlab t. Zwitserland, om te stellen dat: 

„the Convention institutions found that in a democratic society the State was entitled to place restrictions on the wearing of 

the Islamic headscarf if it was incompatible with the pursued aim of protecting the rights and freedoms of others, public 

der and public safety.‟
404 

Vervolgens bespraken de Kamer en de Grote Kamer de uitspraken in deze zaken, waarbij ze de centra-

le passage over de betekenis van de islamitische hoofddoek uit Dahlab t. Zwitserland herhaalden: 

„In Karaduman, measures taken in universities to prevent certain fundamentalist religious movements from exerting 

sure on students who did not practise their religion or who belonged to another religion were not considered to constitute 

interference for the purposes of Article 9 of the Convention. Consequently, it is established that institutions of higher 

cation may regulate the manifestation of the rites and symbols of a religion by imposing restrictions as to the place and 

manner of such manifestation with the aim of ensuring peaceful coexistence between students of various faiths and thus 

protecting public order and the beliefs of others (see, among other authorities, Refah Partisi (the Welfare Party) and 

Others, cited above, § 95). In Dahlab, which concerned the teacher of a class of small children, the Court stressed among 

other matters the “powerful external symbol” which her wearing a headscarf represented and questioned whether it might 

have some kind of proselytising effect, seeing that it appeared to be imposed on women by a religious precept that was hard 

to reconcile with the principle of gender equality. It also noted that wearing the Islamic headscarf could not easily be 

conciled with the message of tolerance, respect for others and, above all, equality and non-discrimination that all teachers 

in a democratic society should convey to their pupils.‟
405 

Dan definieerde de Kamer zijn taak. Met name stelde het:  

„In order to assess the „necessity‟ of the interference caused by the circular of 23 February 1998 imposing re-

strictions as to place and manner of the rights of students such as Ms. Sahin to wear the Islamic headscarf on 

university premises, the Court must put the circular in its legal and social context and examine it in the light 

of the circumstances of the case. […] The Court‟s task is confined to determining whether the reasons given 

for the interference were relevant and sufficient and the measures taken at the national level proportionate to 
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the aims pursued. […] The interference was based, in particular, on two principles- secularism and equality- 

which reinforce and complement each other.‟406
 

De Grote Kamer stelde eveneens dat de inmenging in art. 9 §1 EVRM gegrond was op de principes 

van secularisme en gelijkheid.
407

 Zowel de Kamer als de Grote Kamer stelden dat de Turkse opvatting 

van secularisme zoals gedefinieerd in het arrest van 7 maart 1989 door het Grondwettelijk Hof, in 

overeenstemming was met de waarden waarop het EVRM steunde en dat het hoog houden van dit 

secularisme mocht beschouwd worden als noodzakelijk voor het beschermen van het democratische 

systeem in Turkije.
408

 

Vervolgens nam de Grote Kamer de redenering van de Kamer letterlijk over. Met name meende ze dat: 

„... The Court ... notes the emphasis placed in the Turkish constitutional system on the protection of the rights of women ... 

Gender equality – recognised by the European Court as one of the key principles underlying the Convention and a goal to 

be achieved by member States of the Council of Europe (see, among other authorities, Abdulaziz, Cabales and Balkandali 

v. the United Kingdom, judgment of 28 May 1985, Series A no. 94, pp. 37-38, § 78; Schuler-Zgraggen v. Switzerland, 

judgment of 24 June 1993, Series A no. 263, pp. 21-22, § 67; Burgharz v. Switzerland, judgment of 22 February 1994, 

Series A no. 280-B, p. 29, § 27; Van Raalte v. the Netherlands, judgment of 21 February 1997, Reports 1997-I, p. 186, § 39 

in fine; and Petrovic v. Austria, judgment of 27 March 1998, Reports 1998-II, p. 587, § 37) – was also found by the Turkish 

Constitutional Court to be a principle implicit in the values underlying the Constitution ... 

... In addition, like the Constitutional Court ..., the Court considers that, when examining the question of the Islamic 

headscarf in the Turkish context, it must be borne in mind the impact which wearing such a symbol, which is presented or 

perceived as a compulsory religious duty, may have on those who choose not to wear it. As has already been noted (see 

Karaduman, decision cited above, and Refah Partisi (the Welfare Party) and Others, cited above, § 95), the issues at stake 

include the protection of the „rights and freedoms of others‟ and the „maintenance of public order‟ in a country in which the 

majority of the population, while professing a strong attachment to the rights of women and a secular way of life, adhere to 

the Islamic faith. Imposing limitations on freedom in this sphere may, therefore, be regarded as meeting a pressing social 

need by seeking to achieve those two legitimate aims, especially since, as the Turkish courts stated ..., this religious symbol 

has taken on political significance in Turkey in recent years. 

... The Court does not lose sight of the fact that there are extremist political movements in Turkey which seek to impose on 

society as a whole their religious symbols and conception of a society founded on religious precepts ... It has previously 

said that each Contracting State may, in accordance with the Convention provisions, take a stance against such political 

movements, based on its historical experience (see Refah Partisi (the Welfare Party) and Others, cited above, § 124). The 

regulations concerned have to be viewed in that context and constitute a measure intended to achieve the legitimate aims 

referred to above and thereby to preserve pluralism in the university.‟
409 

Vervolgens meenden beiden met betrekking tot het secularisme zoals gedefinieerd door het Turkse 

Grondwettelijke Hof: 

„It is the principle of secularism, as elucidated by the Constitutional Court, which is the paramount consideration 

ing the ban on the wearing of religious symbols in universities. In such a context, where the values of pluralism, respect for 

the rights of others and, in particular, equality before the law of men and women are being taught and applied in practice, it 

is understandable that the relevant authorities should wish to preserve the secular nature of the institution concerned and so 
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consider it contrary to such values to allow religious attire, including, as in the present case, the Islamic headscarf, to be 

worn.‟410 

Hierna gingen de Kamer en de Grote Kamer over tot de vraag of het verbod op het dragen van religi-

euze symbolen proportioneel was met de nagestreefde legitieme doelstellingen. De belangrijkste 

overweging stelde dat studenten vrij waren om aan de universiteit hun religie te manifesteren volgens 

de „gewoonlijke‟ voorschriften van de islam en vermeldde het non-discriminatoire karakter van het 

verbod: 

„Like the Chamber, the Grand Chamber notes at the outset that it is common ground that practising Muslim students in 

Turkish universities are free, within the limits imposed by the constraints of educational organisation, to manifest their 

gion in accordance with habitual forms of Muslim observance. In addition, the resolution adopted by Istanbul University on 

9 July 1998 shows that various other forms of religious attire are also forbidden on the university premises (see paragraph 

47 above).‟
411

 

Tot slot besloten beide Kamers dat de verbodsmaatregel tot het dragen van religieuze symbolen geen 

schending inhield van de godsdienstvrijheid: 

„In the light of the foregoing and having regard to the Contracting States‟ margin of appreciation in this sphere, the Court 

finds that the interference in issue was justified in principle and proportionate to the aim pursued. Consequently, there has 

been no breach of Article 9 of the Convention.‟
412

 

1.2.1.3. Onontvankelijkheidsbeslissingen met betrekking tot Turkije na Dahlab en Sahin 

Kurtulmus t. Turkije
413

 handelde over een universiteitsprofessor die disciplinair gesanctioneerd werd 

door de universiteit voor het dragen van een hoofddoek. Hierdoor voldeed ze immers niet aan de kle-

dijregels voor publieke werknemers. Zij diende een verzoek in bij het EHRM op grond van een be-

weerde schending van art. 9 EVRM. Het Hof verklaarde dit verzoek onontvankelijk als kennelijk on-

gegrond. Zoals in Sahin, ging het Hof op grond van de mening van de verzoekster uit van de veronder-

stelling dat de kledijregels voor publieke werknemers een inmenging vormden in haar godsdienstvrij-

heid: 

„In the light of the applicant‟s submissions, the Court will proceed on the basis that the rules on dress for public servants 

constituted interference with her right to manifest her religion, as she considered that Muslim women have a religious duty 

to wear the Islamic headscarf (see, to the same effect, Leyla Şahin v. Turkey [GC], no. 44774/98, § 78, ECHR 2005-XI).‟
414 

Vervolgens meende het EHRM bondig dat de kledijmaatregelen voorzien waren bij wet en legitieme 

doelstellingen zoals opgesomd in art. 9 §2 EVRM nastreefden, met name de bescherming van de rech-

ten van anderen en van de openbare orde.
 415

 De kern van de overweging van het Hof zat ook hier in de 

beoordeling of de inmenging „noodzakelijk was in een democratische samenleving‟. In tegenstelling 

tot Dahlab, lag de nadruk in deze beoordeling op het secularisme en de neutraliteit van de openbare 

overheidsdienst. Het proselitiserende effect van de hoofddoek komt niet aan bod. Dit is logisch, ver-
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mits volwassenen studenten veel minder beïnvloedbaar zijn dan jonge kinderen en er minder een 

machtsverhouding bestaat tussen de professor en de studenten.
416

 

Het Hof stelde dat hoewel de staat gerechtigd was om publieke werknemers op grond van hun hoeda-

nigheid te verplichten zich te onthouden van publieke geloofsuitingen, ook zij individuen waren die 

onder de bescherming van art. 9 EVRM vielen. Daarom diende het Hof op grond van de specifieke 

omstandigheden te beoordelen of de genomen tuchtmaatregelen een ‘fair balance’ vertegenwoordig-

den tussen enerzijds de godsdienstvrijheid van de werknemer en anderzijds het belang van de staat om 

ervoor te zorgen dat de openbare dienst de legitieme doelstellingen van art. 9 §2 EVRM bevorderde. 

Bij het beoordelen van deze ‘fair balance’ stelde het Hof op grond van zijn arrest - Sahin dat het prin-

cipe van secularisme een fundamenteel principe van de Turkse staat vormde en dat dit beginsel de 

belangrijkste overweging was waarop de kledijregels gegrond waren.
417

 Verder stelde het Hof het 

gende: 

„There is no doubt that the applicant assumed the status of a public servant of her own free will. As a university lecturer, 

and thus a person in authority at the university and a representative of the State, she could not have been unaware of the 

les requiring her not to express her religious beliefs in public in an ostentatious manner.‟
418

 

Zoals we hierboven gezien hebben, hanteerden de Commissie en het Hof dit argument inzake het vrij-

willig afstand doen van rechten in andere zaken dan de recente hoofddoekzaken in het onderwijs, om 

te oordelen dat er niet eens een inmenging in art. 9 §1 EVRM had plaatsgevonden.
419

 In casu aan-

vaardde het Hof op grond van de mening van de verzoekster weliswaar dat de kledijregels een inmen-

ging vormden in haar recht op godsdienstvrijheid, maar hanteerde het dit argument inzake het vrijwil-

lig uitcontracteren van rechten om te kunnen concluderen dat de inmenging in de godsdienstvrijheid 

gerechtvaardigd was in het licht van art. 9 §2 EVRM. 

Vervolgens hanteerde het Hof op grond van zijn uitspraken in Dahlab en Sahin een ruime apprecia-

tiemarge. Het meende op grond van deze twee uitspraken dat de draagwijdte en de vorm van de kledij-

regels, die gerechtvaardigd worden door het principe van de neutraliteit van het staatsonderwijs en 

door het principe van secularisme, binnen deze brede appreciatiemarge vielen. Als gevolg hiervan 

oordeelde het EHRM dat de inmenging in de godsdienstvrijheid door de kledijregels principieel ge-

rechtvaardigd en evenredig was: 

„Likewise, where questions concerning the relationship between State and religions are at stake, on which opinion in a 

democratic society may reasonably differ widely, the role of the national decision-making body must be given special 

importance. This will notably be the case when it comes to regulating the wearing of religious symbols in educational 

institutions (see Leyla Şahin, cited above, § 109). 

The Court also takes into account the margin of appreciation that has to be left to the States in determining the obligations 

on teachers in the State education system depending on the level of education concerned (primary, secondary or higher). In 

that connection, it notes that in Dahlab it found that the authorities in Geneva, who had instructed Ms Dahlab not to wear 

the headscarf when teaching, had not exceeded their margin of appreciation, regard being had to the tender age of the 

ren she was responsible for and the principle of neutrality in the State primary-education system. In the present case, the 

les complained of by Ms Kurtulmuş were justified by imperatives pertaining to the principle of neutrality in the public 

vice and, in particular in the State education system, and to the principle of secularism. In the light of the aforementioned 

decision and of the judgment in the case of Leyla Sahin, which concerned the dress code of female students at the 

ty (see the judgment cited above, § 116), the Court ruled that the choice of the extent and form such regulations should take 
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must inevitably be left, up to a point, to the State concerned (ibid., § 109). Differences in the rules applied by the States 

may thus be regarded as coming within the scope of the margin of appreciation. 

In the light of the foregoing and having regard to the margin of appreciation left to the Contracting States in this sphere, the 

Court finds that the impugned interference was justified in principle and proportionate to the aim pursued.‟
420

 

Na Kurtulmus verklaarde het Hof nog vier klachten waarin leerkrachten van Turkse secundaire staats-

scholen beweerden dat hun godsdienstvrijheid geschonden was, onontvankelijk wegens kennelijke 

ongegrondheid. Het Hof maakte hier weinig woorden aan vuil en herhaalde louter het belang van de 

neutraliteit van het openbare onderwijs en de ruime appreciatiemarge. Hiertoe steunde het op zijn 

vroegere uitspraken inzake hoofddoeken in het openbaar onderwijs: 

„La Cour rappelle avoir déjà examiné des griefs similaires dans le cadre des affaires Dahlab c. Suisse ((déc.) no 42393/98, 

CEDH 2001-V) et Kurtulmuş c. Turquie (décision précitée) et avoir conclu à l‟absence d‟apparence de violation des 

sitions précitées de la Convention, compte tenu notamment de l‟importance du respect de la neutralité de l‟enseignement 

dans les établissements d‟enseignement public et de la marge d‟appréciation laissée aux Etats contractants en ce qui 

cerne la réglementation des obligations des enseignants de l‟enseignement public, suivant les niveaux de celui-ci (primaire, 

secondaire et supérieur) (voir, entre plusieurs autres, Leyla Şahin c. Turquie, précité, §§ 109 et 154 et Köse et autres c. 

Turquie (décision précitée)). En l‟espèce, la Cour ne voit aucune raison de s‟écarter de cette conclusion.‟
421

 

Köse en 93 anderen t. Turkije
422

 betrof een zaak waarin het Hof de klacht van een aantal middelbare 

schoolleerlingen onontvankelijk verklaarde wegens kennelijke ongegrondheid. Köse en anderen waren 

leerlingen van een door de staat gefinancierde religieuze middelbare school. De „Rules on Dress for 

Staff and Pupils in Schools dependent on the Ministry of Education‟ verboden de hoofddoek op 

school, behalve in de Koranlessen. Op grond van deze regels werden de leerlingen die weigerden hun 

hoofddoek af te nemen de toegang geweigerd tot de school.
423

 

Het Hof onderzocht deze zaak hoofdzakelijk onder het recht op onderwijs van de leerling en het recht 

van de ouders op onderwijs en opvoeding van hun kinderen in overeenstemming met hun religieuze of 

filosofische overtuigingen (art. 2 Eerste Protocol bij het EVRM). Hoewel deze masterproef het verbod 

op het dragen van religieuze symbolen enkel in het licht van de godsdienstvrijheid bespreekt, worden 

de belangrijkste passages van de redenering onder art. 2 Eerste Protocol bij het EVRM hier aange-

haald. De reden hiervoor is dat het Hof in zijn latere zaken Dogru t. Frankrijk en Kervançi t. Frankrijk 

verschillende malen verwijst naar wat het beslist heeft in Köse met betrekking tot het recht op onder-

wijs.
424

 Met name oordeelde het EHRM dat de disciplinaire maatregelen genomen tegen de leerlingen 

wegens het niet - voldoen aan de kledijregels principieel gerechtvaardigd waren en in een evenredige 

verhouding stonden tot de nagestreefde legitieme doelstellingen van het beschermen van de rechten 

van anderen, het vermijden van ordeverstoring en de neutraliteit van het openbare onderwijs. Met be-

trekking tot het principe van het secularisme van het openbare onderwijs en de mogelijke druk op an-

deren stelde het Hof het volgende: 

„Although their primary function is to train future religious functionaries, the İmam-Hatip Secondary Schools are not 

gious schools and are part of the Turkish State-education system. Consequently, they are not exempt from the principle of 

secularism. A State that establishes State schools of this kind cannot be released from its role as a neutral arbiter and 

rantor of religious pluralism. In that connection, it is incumbent on the competent authorities to be very careful to ensure, 
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within the bounds of their margin of appreciation, that when, out of respect for pluralism and the freedom of others, they 

permit students to manifest their religious beliefs on school premises, such manifestation does not become ostentatious and 

thus a source of pressure and exclusion. The need for such care is made all the more acute by the fact that the meaning or 

impact of the public expression of a religious belief will differ according to time and context (see, mutatis mutandis, Leyla 

Şahin, cited above, § 109).‟
425

 

Onder art. 9 EVRM maakte het Hof enkel een opmerking in verband met het zogenaamde religieus 

neutrale en algemeen toepasselijke karakter van de kledijregel: 

„the obligation imposed on pupils to wear a school uniform and not to cover their heads at school is a general rule 

ble to all pupils irrespective of their religious beliefs. Consequently, in the light of the considerations set out above with 

respect to Article 2 of Protocol No. 1, even assuming that the applicants‟ right to manifest their religion has been interfered 

with, the Court finds no appearance of a violation of Article 9 of the Convention.‟426 

Het Hof herhaalde hier aldus de fout uit Senay Karaduman t. Turkije
427

 dat de uniformregel die stelde 

dat meisjes alle lessen behalve het godsdienstonderricht blootshoofds dienden te volgen, een religieus 

neutrale, algemeen toepasselijke regel vormde. Een uniformregel kan een algemeen toepasselijk ka-

rakter hebben, maar in casu ging het om een uniformregel gericht op het bevorderen van secularisme 

door het verbieden van religieuze kledij. Het was dus wel degelijk een regel die religie viseerde.
428

 Het 

EHRM ging hier uit van de veronderstelling dat er een inmenging in art. 9 §1 EVRM was, maar leek 

het - zogezegde - algemeen toepasselijke karakter van de uniformregel aan te grijpen om geen ernstige 

afweging onder de tweede paragraaf van art. 9 te moeten verrichten. 

1.2.1.4. Dogru t. Frankrijk en Kervançi t. Frankrijk 

In Dogru t. Frankrijk en Kervançi t. Frankrijk
429

 werden moslimleerlingen van een Franse openbare 

school van school gestuurd omdat ze herhaaldelijk weigerden hun hoofddoek af te nemen tijdens de 

gymles. Het schoolreglement verbood het dragen van hoofddoeken tijdens de gymles om gezondheids- 

en veiligheidsredenen. De verzoeksters putten alle interne rechtsmiddelen uit, waarbij ze steeds in het 

ongelijk werden gesteld. Uiteindelijk dienden ze een verzoekschrift bij de Raad van State, die hun 

klacht wegens schending van de gewetens- en uitingsvrijheid onontvankelijk verklaarde. Vervolgens 

dienden ze een verzoek in bij het EHRM op grond van schending van art. 9 EVRM. Het Hof onder-

zocht deze klacht ten gronde.
430

  

Na verwezen te hebben naar zijn rechtspraak uit Sahin die stelde dat het dragen van een hoofddoek 

„may be regarded as motivated or inspired by a religion or religious belief‟,431
 

stelde het Hof uitdrukkelijk dat in casu het hoofddoekverbod gedurende de gymlessen en de uitsluiting 

van school vanwege de weigering om de hoofddoek af te nemen tijdens deze lessen een inmenging in 

de godsdienstvrijheid vormde. Deze inmenging moest vervolgens voldoen aan de vereisten van het 

tweede lid van art. 9 EVRM.
432

 Ook hier stelde het Hof dat de inmenging voorzien was bij wet
433

 en 

                                                      

425 Hof Mensenrechten, Köse en 93 anderen t. Turkije, beslissing van 24 jan 2006, onuitg. 
426 Ibid. 
427 Commissie, nr. 16278/90, beslissing van 3 mei 1993, Senay Karaduman t. Turkije, D&R 74, p.108; JTDE 1993, noot O. DE SCHUTTER, 23 

en T. Vreemd. 1997, 377, noot. 
428 N. GIBSON, „An Unwelcome Trend‟, 623. 
429 Hof Mensenrechten, Dogru t. Frankrijk, arrest van 4 december 2008, NJB 2009, afl. 6 en Revue Droit Administratif 2009, afl. 1, noot P. 

RAIMBAULT en Hof Mensenrechten, Kervanci t. Frankrijk, arrest van 4 december 2008, Revue Procédures 2009, afl. 1, noot N. FRICERO. 
430 Hof Mensenrechten, Dogru t. Frankrijk, arrest van 4 december 2008, onuitg., §5-16 en 46 en NJB 2009, afl. 6, 376 en Hof Mensenrechten, 

Kervanci t. Frankrijk, arrest van 4 december 2008, onuitg., §5-16 en 46. 
431 Hof Mensenrechten, Dogru t. Frankrijk, arrest van 4 december 2008, onuitg., §47 en NJB 2009, afl. 6, 376 en Hof Mensenrechten, Ker-
vanci t. Frankrijk, arrest van 4 december 2008, onuitg., §47. 
432 Hof Mensenrechten, Dogru t. Frankrijk, arrest van 4 december 2008, onuitg., §48 en NJB 2009, afl. 6, 376 en Hof Mensenrechten, Ker-

vanci t. Frankrijk, arrest van 4 december 2008, onuitg., §48. 
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gericht was op de legitieme doelstellingen van de bescherming van de rechten van anderen en de be-

scherming van de openbare orde.
434

 

De kern van het arrest situeerde zich andermaal in de vraag of de inmenging noodzakelijk was in een 

democratische samenleving. Ook hier verleende het Hof een ruime appreciatiemarge aan de staat. Het 

deed dit met verwijzing naar en op grond van hetzelfde argument als in Sahin, met name de afwezig-

heid van een Europese consensus omtrent de regulering van het dragen van religieuze symbolen in het 

onderwijs: 

„Where questions concerning the relationship between State and religions are at stake, on which opinion in a democratic 

society may reasonably differ widely, the role of the national decision-making body must be given special importance. This 

will notably be the case when it comes to regulating the wearing of religious symbols in educational institutions, in respect 

of which the approaches taken in Europe are diverse. Rules in this sphere will consequently vary from one country to 

ther according to national traditions and the requirements imposed by the need to protect the rights and freedoms of others 

and to maintain public order (see Leyla Sahin, cited above, §§ 108-09).‟
435

 

Vervolgens stelde het Hof met verwijzing naar zijn uitspraken in Sahin en Refah Partisi en anderen t. 

Turkije
436

 dat de staat gerechtigd was het recht op het manifesteren van religie, bijvoorbeeld door het 

dragen van een hoofddoek, te beperken indien het uitoefenen van dit recht schade toebracht aan de 

rechten van anderen, de openbare orde en de openbare veiligheid. Het staafde dit door een overzicht te 

geven van een aantal zaken waarin het oordeelde dat een verbod op het dragen van religieuze symbo-

len geen schending vormde van art. 9 EVRM. Zo verwees het naar X. v. het Verenigd Koninkrijk, 

Phull t. Frankrijk en El Morsli t. Frankrijk
437

, hoewel dit zaken waren waarin de uitdrukking van reli-

gie verhinderd werd door religieus neutrale, algemeen toepasselijke wetten, terwijl het in casu om een 

regel direct gericht tegen de uitdrukking van religie ging. Verder verwees het naar zijn uitspraken in 

Karaduman en Dahlab, waarbij het zijn negatieve oordeel over de betekenis van de hoofddoek her-

haalde, althans met betrekking tot het proselitiserende effect en de bedreiging voor de gendergelijk-

heid. Het stelde met name: 

„In the case of Dahlab […] the Court stressed the “powerful external symbol” represented by wearing the headscarf and 

so considered the proselytising effect that it might have seeing that it appeared to be imposed on women by a religious 

cept which was hard to square with the principle of gender equality.‟438
 

Dan volgde een uitgebreidere bespreking van zijn uitspraken in Sahin en Köse en 93 anderen, vermits 

deze zaken een gelijkaardige feitenconstellatie hadden als Dogru en Kervançi.
439

 Het Hof baseerde 

zich op deze vroegere rechtspraak om te argumenteren dat enerzijds het Franse secularisme en ander-

                                                                                                                                                                      

433 Hof Mensenrechten, Dogru t. Frankrijk, arrest van 4 december 2008, onuitg., §49-59 en NJB 2009, afl. 6, 376 en Hof Mensenrechten, 
Kervanci t. Frankrijk, arrest van 4 december 2008, onuitg., §49-59. 
434 Hof Mensenrechten, Dogru t. Frankrijk, arrest van 4 december 2008, onuitg., §60; NJB 2009, afl. 6, 376-377 en Hof Mensenrechten, 

Kervanci t. Frankrijk, arrest van 4 december 2008, onuitg., §60. 
435 Hof Mensenrechten, Dogru t. Frankrijk, arrest van 4 december 2008, onuitg., §63; NJB 2009, afl. 6, 377 en Revue Droit Administratif 

2009, afl. 1, 8, noot P. RAIMBAULT en Hof Mensenrechten, Kervanci t. Frankrijk, arrest van 4 december 2008, onuitg., §63 en Revue Procé-
dures 2009, afl. 1, 16, noot N. FRICERO. 
436 Hof Mensenrechten, Refah Partisi e.a. t. Turkije, arrest van 13 februari 2003, Recueil/Reports 2003, N.J.B. 2003, en R.W. 2004-05 (weer-

gave A. VERSTICHEL). 
437 Commissie, nr. 7992/77, beslissing van 12 juli 1978, X. t. Verenigd Koninkrijk, D&R 14, p.234; Hof Mensenrechten, Phull t. Frankrijk, 

beslissing van 11 januari 2005, Recueil/Reports, 2005 en Hof Mensenrechten, El Morsli t. Frankrijk, beslissing van 4 maart 2008, onuitg., 

N.J.B. 2008. 
438 Hof Mensenrechten, Dogru t. Frankrijk, arrest van 4 december 2008, onuitg., §64; NJB 2009, afl. 6, 377 en Revue Droit Administratif 

2009, afl. 1, 8-9, noot P. RAIMBAULT en Hof Mensenrechten, Kervanci t. Frankrijk, arrest van 4 december 2008, onuitg., §64 en Revue 

Procédures 2009, afl. 1, 16-17, noot N. FRICERO. 
439 Hof Mensenrechten, Dogru t. Frankrijk, arrest van 4 december 2008, onuitg., §65-67; NJB 2009, afl. 6, 377 en Revue Droit Administratif 

2009, afl. 1, 9, noot P. RAIMBAULT en Hof Mensenrechten, Kervanci t. Frankrijk, arrest van 4 december 2008, onuitg., §65-67 en Revue 

Procédures 2009, afl. 1, 17, noot N. FRICERO. 
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zijds de rechten van anderen, meer bepaald het vermijden van druk op anderen, het hoofddoekverbod 

rechtvaardigden: 

„Applying those principles and the relevant case-law to the present case, the Court observes that the domestic authorities 

justified the ban on wearing the headscarf during physical education classes on grounds of compliance with the school rules 

on health, safety and assiduity which were applicable to all pupils without distinction. The courts also observed that, by 

refusing to remove her headscarf, the applicant had overstepped the limits on the right to express and manifest religious 

beliefs on the school premises. 

The Court also observes, more generally, that the purpose of that restriction on manifesting a religious conviction was to 

adhere to the requirements of secularism in state schools, as interpreted by the Conseil d’Etat in its opinion of 27 

November 1989 and its subsequent case-law and by the various ministerial circulars issued on the subject. 

The Court next notes that it transpires from these various sources that the wearing of religious signs was not inherently 

incompatible with the principle of secularism in schools, but became so according to the conditions in which they were 

worn and the consequences that the wearing of a sign might have. 

In that connection the Court refers to its earlier judgments in which it held that it was for the national authorities, in the 

exercise of their margin of appreciation, to take great care to ensure that, in keeping with the principle of respect for 

pluralism and the freedom of others, the manifestation by pupils of their religious beliefs on school premises did not take 

on the nature of an ostentatious act that would constitute a source of pressure and exclusion (see Köse and Others, cited 

above). In the Court‟s view, that concern does indeed appear to have been answered by the French secular model. 

The Court also notes that in France, as in Turkey or Switzerland, secularism is a constitutional principle, and a founding 

principle of the Republic, to which the entire population adheres and the protection of which appears to be of prime 

tance, in particular in schools. The Court reiterates that an attitude which fails to respect that principle will not necessarily 

be accepted as being covered by the freedom to manifest one‟s religion and will not enjoy the protection of Article 9 of the 

Convention (see Refah Partisi (Prosperity Party) and Others, cited above, § 93). Having regard to the margin of 

tion which must be left to the member States with regard to the establishment of the delicate relations between the 

ches and the State, religious freedom thus recognised and restricted by the requirements of secularism appears legitimate in 

the light of the values underpinning the Convention.‟
440

 

Vervolgens meende het Hof dat de genomen disciplinaire maatregelen evenredig waren met de legi-

tieme doelstellingen. Het EHRM gaf hiervoor vier redenen. Vooreerst hadden de overheden verschil-

lende vruchteloze pogingen ondernomen om een dialoog op te starten met de verzoeksters. Ten tweede 

was het verbod beperkt tot de gymlessen. Ten derde creëerde de weigering van de verzoeksters om 

hun hoofddoek af te nemen een gespannen klimaat op school. Bovendien meende het Hof dat de 

tuchtprocedure omkleed was met voldoende proceswaarborgen.
441

 Het Hof concludeerde ten slotte: 

„Accordingly, having regard to the circumstances of the case, and taking account of the margin of appreciation that should 

be left to the States in this domain, the Court concludes that the interference in question was justified as a matter of 

ple and proportionate to the aim pursued. Accordingly, there has been no violation of Article 9 of the Convention.‟
442

 

1.2.2. Evaluatie 

1.2.2.1. Onontvankelijkheidsbeslissingen vs. arresten ten gronde 

In Dahlab verklaarde het Hof het verzoek, zoals de Commissie in Senay Karaduman en Bulut, onont-

vankelijk omwille van kennelijke ongegrondheid. Het gebruik van de onontvankelijkheidsgrond van 

                                                      

440 Hof Mensenrechten, Dogru t. Frankrijk, arrest van 4 december 2008, onuitg., §68-72; NJB 2009, afl. 6, 377 en Revue Droit Administratif 

2009, afl. 1, 9-10, noot P. RAIMBAULT en Hof Mensenrechten, Kervanci t. Frankrijk, arrest van 4 december 2008, onuitg., §68-72 en Revue 

Procédures 2009, afl. 1, 17-18, noot N. FRICERO. 
441Hof Mensenrechten, Dogru t. Frankrijk, arrest van 4 december 2008, onuitg., §73-76; NJB 2009, afl. 6, 377 en Revue Droit Administratif 
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kennelijke ongegrondheid valt ook in deze zaak te bekritiseren. Dahlab was immers geen vanzelfspre-

kende zaak, maar vereiste een uitgebreide analyse ten gronde. De rechtscolleges van verschillende 

lidstaten van de Raad van Europa werden en worden nog steeds geconfronteerd met de vraag of de 

godsdienstvrijheid vereist dat leerkrachten en leerlingen een hoofddoek mogen dragen in het openbare 

onderwijs, of dat de scheiding van Kerk en Staat juist een verbod vereist.
443

 Daarentegen onderzocht 

het EHRM de klacht van de verzoekster in Sahin ten gronde. Dit is aldus een grote stap voorwaarts in 

vergelijking met de onontvankelijkheidsbeslissingen in Karaduman, Bulut en Dahlab.
444

 

Na Sahin werd het EHRM geconfronteerd met een grote hoeveelheid klachten van vrouwen die in het 

Turkse seculiere onderwijssysteem geconfronteerd werden met een hoofddoekverbod. Het Hof ver-

klaarde al deze klachten op grond van art. 9 EVRM onontvankelijk op grond van kennelijke onge-

grondheid.
445

 eek   - ood, ware Dit valt goed te keuren. Immers, al deze nieuwe zaken handelden net 

zoals Sahin over Turkije. Eén van deze zaken, met name Köse, betrof bovendien een gelijkaardige 

situatie als Sahin, met name een hoofddoekverbod voor leerlingen, weliswaar met dit verschil dat het 

in Köse ging om secundaire schoolleerlingen en niet om universiteitsstudenten. De andere beslissingen 

betroffen leerkrachten van het secundaire onderwijs en universiteitsprofessoren. Aangezien het Hof in 

Sahin een hoofddoekverbod ten aanzien van universiteitsstudenten aanvaardbaar achtte, lijkt een der-

gelijk verbod, wegens de grotere autoriteit van leerkrachten ten aanzien van leerlingen of studenten en 

hun hoedanigheid van publieke werknemer van de seculiere staat Turkije, a fortiori door de beugel te 

kunnen. In Dogru en Kervançi t. Frankrijk ging het Hof wel over tot een onderzoek ten gronde.
446

 

1.2.2.2. Inmenging in art. 9 §1 EVRM 

In Dahlab ging het Hof, zoals hierboven reeds vermeld, niet in op de vraag of er al dan niet een in-

menging was in art. 9 §1 EVRM, maar ging onmiddellijk over naar de beoordeling of beperkingen op 

het dragen van een hoofddoek gerechtvaardigd waren in het licht van de tweede paragraaf van dit arti-

kel.
447

 Het EHRM besteedde dus geen overwegingen aan de vraag of het dragen van een hoofddoek 

onder het toepassingsgebied van art. 9 §1 EVRM viel, maar nam dit als vanzelfsprekend aan.
448

 Dit is 

een positieve evolutie ten aanzien van Senay Karaduman en Bulut, waar de Commissie meende dat het 

dragen van een hoofddoek niet in alle contexten onder het toepassingsgebied van de godsdienstvrij-

heid viel.
449

  

Zoals hierboven reeds vermeld, gingen de Kamer en de Grote Kamer in Sahin uit van de veronderstel-

ling dat er een inmenging in art. 9 §1 EVRM was, louter op grond van de mening van de verzoekster 

dat haar beslissing om een hoofddoek te dragen gemotiveerd en beïnvloed werd door haar gods-

                                                      

443 E. BREMS, „Geen recht op hoofddoek‟, 16 en E. BREMS, „De hoofddoek‟, 339. 
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Hof Mensenrechten, Melek Sima Yilmaz t. Turkije, beslissing van 3 april 2007, onuitg. 
446 Hof Mensenrechten, Dogru t. Frankrijk, arrest van 4 december 2008, onuitg., §46 en Hof Mensenrechten, Kervanci t. Frankrijk, arrest van 
4 december 2008, onuitg., §46. 
447 Hof Mensenrechten, Dahlab t. Zwitserland, beslissing van 15 februari 2001, Recueil/Reports 2001, §1; AJDA 2001, 480, noot J.-F. 

FLAUSS en RFDA 2003, 544. 
448 E. BREMS, „De hoofddoek‟, 346 en C. EVANS, „The Islamic scarf‟, 3. 
449 Commissie, nr. 16278/90, beslissing van 3 mei 1993, Senay Karaduman t. Turkije, D&R 74, p.109; JTDE 1993, noot O. DE SCHUTTER, 23 
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dienst.
450

 Het Hof stelde dus niet zijn eigen interpretatie van de vereisten van een geloof in de plaats 

van die van de gelovige en hanteerde aldus niet de Arrowsmith - test.
451

 Immers, volgens deze test 

beschermde art. 9 EVRM juist niét elke handeling gemotiveerd of geïnspireerd door een religie of 

geloof, maar enkel diegene die het geloof daadwerkelijk uitdrukten.
452

 Verder greep het Hof het feit 

dat Mevr. Sahin zich vrijwillig had ingeschreven aan de seculiere universiteit niet aan om te stellen dat 

er geen inmenging in haar godsdienstvrijheid had plaatsgevonden.
453

 Na Dahlab stapte het Hof in Sa-

hin aldus verder af van de jurisprudentie van de voormalige Commissie in Senay Karaduman en Bu-

lut
454

, waarin die op grond van de Arrowsmith - test en de rechtspraak inzake het vrijwillig afstand 

doen van rechten, oordeelde dat de vereiste een pasfoto zonder hoofddoek te verlenen om een univer-

siteitsdiploma te verkrijgen, geen inmenging vormde in het recht op het manifesteren van gods-

dienst.
455

  

Hoewel het Hof in Sahin aldus niet uitdrukkelijk stelde dat het dragen van religieuze kledij een mani-

festatie van religie vormde en het hoofddoekverbod een inmenging vormde in art. 9 §1 EVRM, maar 

slechts 

„proceed[ed] on the assumption that the regulations in issue…constituted an interference with the applicant‟s right to 

nifest her religion‟,
456

 

lijkt dit toch te betekenen dat het Hof de mening van de verzoekster aanvaardde om te beoordelen of 

zij door middel van het dragen van religieuze kledij of symbolen haar religie manifesteerde. Deze 

aanpak is, zoals hierboven reeds vermeld, te verkiezen, vermits hierdoor het persoonlijke karakter van 

de godsdienstvrijheid wordt erkend. Het respecteert bovendien het principe dat het niet de taak is van 

het Hof of de staat om de legitimiteit van een bepaald geloof of de vorm waarin een geloof wordt ge-

manifesteerd te bepalen.
457

 Tenslotte heeft deze benadering het voordeel dat de aanvaardbare vormen 

van manifestatie van religie worden gescheiden van de onaanvaardbare door middel van de escape - 

clausule van het tweede lid van art. 9, in plaats van door een al te restrictieve interpretatie van het eer-

ste lid.
458

 

Deze omfloerste aanpak uit Sahin, waarbij het Hof op grond van de mening van de verzoekster veron-

derstelde, ‘proceeded on the assumption’ dat een hoofddoekverbod een inmenging in het recht op het 

manifesteren van religie vormde, werd door het Hof, telkens met verwijzing naar dit arrest, verder 

gezet in Kurtulmus en Köse.
459

 In Dogru en Kervançi stelde het Hof zelfs uitdrukkelijk dat het hoofd-

doekverbod gedurende de gymlessen en de uitsluiting van school vanwege de weigering om deze af te 

nemen tijdens deze lessen een inmenging in de godsdienstvrijheid vormde.
460

 

1.2.2.3. Ruime appreciatiemarge 

                                                      

450 E. BRIBOSIA EN I. RORIVE, „Le voile‟, 956 en M.D. EVANS, Manual, 65-66. 
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Centraal in de hoofddoekzaken stond het verlenen van een ruime appreciatiemarge door het EHRM 

aan de staat om te oordelen of de verbodsmaatregel noodzakelijk was in een democratische samenle-

ving overeenkomstig art. 9 §2 EVRM.
461

 

In Dahlab besprak het Hof de aan de staat verleende „margin of appreciation‟ niet uitdrukkelijk. Deze 

was echter ruimer dan gemiddeld. Impliciet gaf het Hof dit toe, aangezien het zijn beoordeling of het 

verbod noodzakelijk was in een democratische samenleving beperkte tot het nagaan of de beslissing 

van de Zwitserse overheid „niet onredelijk‟ was.
462

 Vermits het Zwitserse rechtscollege het recht van 

de onderwijzeres om haar godsdienst uit te drukken uitgebreid had afgewogen ten opzichte van de 

andere in het geding zijnde belangen, kon zijn beslissing niet als onredelijk worden beschouwd.
463

 

BREMS steunt het Hof in het verlenen van een ruime appreciatiemarge. Deze auteur meent dat de af-

weging tussen de conflicterende rechten het best gebeurt in de context van een bepaalde samenleving 

en dat de nationale overheden daarvoor het meest geschikt zijn.
464

 Het resultaat van de beslissing, met 

name dat elk land zelf kan beslissen of het al dan niet het recht verleent aan onderwijzeressen om op 

school een hoofddoek te dragen, is volgens deze auteur verdedigbaar.
465

  

In Sahin verleenden beide Kamers eveneens een ruime appreciatiemarge aan Turkije. Rechter Tulkens, 

die een „dissenting opinion‟ schreef bij het Grote Kamerarrest waarin ze bepleitte dat er volgens haar 

toch sprake was van een schending van art. 9 EVRM, had twee vormen van kritiek op deze brede be-

leidsvrijheid voor de overheid.
466

 

Vooreerst viel het argument dat gebruikt werd voor het rechtvaardigen van de ruime appreciatiemarge 

haar inziens te bekritiseren. Zoals we hierboven reeds hebben gezien, rechtvaardigde het Hof de brede 

marge door te verwijzen naar het gebrek aan Europese consensus met betrekking tot de verhouding 

tussen kerk en staat en zeker met betrekking tot de specifieke problematiek van het reguleren van het 

dragen van religieuze symbolen in onderwijsinstellingen.
467

 Het Hof leek deze problematiek echter 

dusdanig afgebakend te hebben om te kunnen concluderen dat er geen Europese eensgezindheid was. 

Hoewel de lidstaten van de Raad van Europa het inderdaad niet eens lijken met betrekking tot het re-

guleren van het dragen van religieuze kledij in basis - en secundaire scholen, lijkt hun benadering van 

deze problematiek in het hoger onderwijs opvallend gelijklopend. De vergelijkende studie in het ar-

rest
468

 toont aan dat behalve Turkije, Albanië en Azerbeidzjan geen van de lidstaten een verbod op het 

dragen van religieuze symbolen voor universiteitsstudenten heeft.
469

 Volgens rechter Tulkens verwierp 

deze vaststelling het argument van het Hof voor een brede appreciatiemarge.
470

 Het Hof rechtvaardig-

de de ruime appreciatiemarge verleend aan Frankrijk in Dogru en Kervançi eveneens op grond van de 

afwezigheid van een Europese consensus met betrekking tot het reguleren van het dragen van religieu-

                                                      

461 E. BREMS, „Geen recht op hoofddoek‟, 16; E. BREMS, „De hoofddoek‟, 338 en E. BREMS, „Hoofddoek verbieden mag‟, 13.  
462 E. BREMS, „Geen recht op hoofddoek‟, 16; E. BREMS, „De hoofddoek‟, 338-339 en E. BRIBOSIA EN I. RORIVE, „Le voile‟, 954. 
463 E. BREMS, „Geen recht op hoofddoek‟, 16 en E. BREMS, „De hoofddoek‟, 338-339. 
464 E. BREMS, „Geen recht op hoofddoek‟, 16 en E. BREMS, „De hoofddoek‟, 339. 
465 E. BREMS, „Geen recht op hoofddoek‟, 16. 
466 Hof Mensenrechten, Leyla Sahin t. Turkije, arrest van 10 november 2005, Recueil/Reports 2005, dissenting opinion van rechter Tulkens, 

§3. 
467 Hof Mensenrechten, Leyla Sahin t. Turkije, arrest van 29 juni 2004, onuitg., §100-102 en T. Vreemd. 2004, 249, noot M. FOBLETS EN J. 

VELAERS en Hof Mensenrechten, Leyla Sahin t. Turkije, arrest van 10 november 2005, Recueil/Reports 2005, §109 en C.D.P.K. 2006, 392, 

noot C. BROCAL en noot E. BREMS. 
468 Hof Mensenrechten, Leyla Sahin t. Turkije, arrest van 10 november 2005, Recueil/Reports 2005, §55-65 en C.D.P.K. 2006, 384-386, noot 

C. BROCAL en noot E. BREMS. 
469 E. BRIBOSIA EN I. RORIVE, „Le voile‟, 963-964; C. EVANS, „The Islamic scarf‟, 4-5; N. GIBSON, „An Unwelcome Trend‟, 614-615 en S. 
VAN DROOGENBROECK, „Strasbourg et le voile‟, Journ. jur. 2004, afl. 34, 10. 
470 Hof Mensenrechten, Leyla Sahin t. Turkije, arrest van 10 november 2005, Recueil/Reports 2005, dissenting opinion van rechter Tulkens, 

§3. 
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ze kledij in onderwijsinstellingen, waarbij het telkens verwijst naar Sahin.
471

 Vermits er inderdaad, 

zoals blijkt uit de rubriek vergelijkend recht in Sahin
472

, meer onenigheid bestaat tussen de lidstaten 

over de vraag of leerlingen van het openbare basis- en secundaire onderwijs religieuze symbolen mo-

gen dragen, lijkt dit argument de ruime appreciatiemarge in Dogru en Kervançi beter te rechtvaardigen 

dan in Sahin.
473

  

Zelfs indien de brede appreciatiemarge in Sahin gerechtvaardigd zou geweest zijn wegens een effectief 

gebrek aan Europese consensus over een correct afgebakende problematiek, dan nog was er toezicht 

door het EHRM vereist. Ongeacht de breedte van de gebruikte appreciatiemarge kon deze niet de toe-

zichthoudende rol van het EHRM volledig wegnemen. Met name stelde het Hof geregeld met betrek-

king tot kwesties waar er geen Europese eensgezindheid over bestond en er een zekere appreciatie-

marge werd verleend:  

„This does not mean that the supervision is limited to ascertaining whether the respondent State exercised its discretion 

asonably, carefully and in good faith; what the Court has to do is to look at the interference complained of in the light of the 

case as a whole and determine whether it was "proportionate to the legitimate aim pursued" and whether the reasons 

ced by the national authorities to justify it are relevant and sufficient.‟474 

Ook in Sahin erkenden de Kamer en de Grote Kamer hun toezichthoudende rol wanneer ze het vol-

gende stelden: 

„this margin of appreciation does not exclude European supervision‟ […] „this margin of appreciation goes hand in hand 

with European supervision [... ] The Court‟s task is to determine whether the measures taken at national level were justified 

in principle and proportionate.‟
475 

Ze handelden er echter niet naar.
476

 Met name onderzochten beiden louter of de Turkse maatregel die 

de hoofddoek verbood, niet onevenredig was. Hierdoor verschoof de bewijslast van de staat, die nor-

malerwijze diende te bewijzen dat het gebruikte middel proportioneel was, naar de verzoekster, die 

diende aan te tonen dat dit een onevenredig middel vormde.
477

 Volgens GIBSON, hanteerde het Hof 

aldus een „margin of abdication‟, een marge van afstand, in plaats van een „margin of appreciation‟. 

Het ge - of misbruikte zijn inziens de margin of appreciation - doctrine om te maskeren dat het er niet 

in geslaagd was de Turkse maatregelen nauwkeurig te onderzoeken: 

„[T]he Court applies a „margin of abdication‟: (ab)using the doctrine to justify its failure to scrutinize the 

Turkish authorities‟ actions properly.‟478 

 Dit werd scherp veroordeeld door de dissenting rechter Tulkens, die stelde dat 

„European supervision seems quite simply to be absent from the judgment.‟479 

                                                      

471 Hof Mensenrechten, Kurtulmus t. Turkije, beslissing van 24 jan 2006, onuitg.; Hof Mensenrechten, Dogru t. Frankrijk, arrest van 4 de-
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Een derde punt van kritiek dat kan geleverd worden volgens C. EVANS, is dat het Hof de appreciatie-

marge in Sahin, Dogru en Kervançi leek uit te breiden buiten het respecteren van de beslissingen van 

democratisch verkozen overheden naar het respecteren van de beslissingen van respectievelijk Turkse 

universitaire autoriteiten en tuchtorganen uit het Franse secundaire onderwijs. Het EHRM achtte deze 

organen beter geplaatst om de noden van hun onderwijsinstelling te lenigen. Met name stelde het Hof 

in Sahin, respectievelijk Dogru en Kervançi: 

„By reason of their direct and continuous contact with the education community, the university authorities are in principle 

better placed than an international court to evaluate the local needs and conditions or the requirements of a particular 

course.‟
480

 

„As regards the choice of the most severe penalty, it should be pointed out that, where the ways and means of ensuring 

pect for internal rules are concerned, it is not within the province of the Court to substitute its own vision for that of the 

ciplinary authorities, which, being in direct and continuous contact with the educational community, are best placed to 

luate local needs and conditions or the requirements of a particular training.‟
481

 

Een gelijkaardig argument hanteerde het normalerwijze ten aanzien van democratisch verkozen over-

heden om hen een appreciatiemarge te verlenen. Door dit argument ook te gebruiken ten aanzien van 

universitaire overheden en tuchtorganen uit het secundaire onderwijs, verleende het Hof als het ware 

tweemaal een appreciatiemarge. Het voegde zich aldus ten eerste naar de inzichten van de verkozen 

overheid en ten tweede naar die van de universiteit. Dit kan volgens C. EVANS een riskante uitbreiding 

van de doctrine van de „margin of appreciation‟ inluiden.
482

 

1.2.2.4. Leyla Sahin t. Turkije en Dogru en Kervançi t. Frankrijk: Het plaatsen van het hoofd-

doekverbod in zijn ‘legal and social context’ 

Zoals we hierboven in het overzicht van het Kamer - en Grote Kamerarrest van Sahin hebben gezien, 

stelde de Kamer dat zij het hoofddoekverbod in haar wettelijke en sociale context diende te plaatsen 

om de noodzakelijkheid van de inmenging veroorzaakt door dit verbod te kunnen beoordelen
483

 Ech-

ter, volgens GUNN wordt de lezer van het Kamerarrest misleid door de wettelijke en legale context 

zoals hij werd voorgesteld door de Kamer. Met name ging de Kamer uit van de onvoorwaardelijke 

veronderstelling dat het hoofddoekverbod en de grondwettelijke principes van secularisme en gelijk-

heid voortvloeiden uit een democratisch proces. Zo stelde de Kamer het hoofddoekverbod consistent 

voor als een democratisch tot stand gekomen beslissing
484

 en aanvaardde ze zonder enige bedenking 

het oordeel van het Turkse Grondwettelijke Hof dat het verbod in universiteiten vereist werd door de 

Turkse Grondwet.
485

 Daarentegen zweeg de Kamer over het feit dat de hoofddoekwetten van 1981 - 

82, waarop de universitaire omzendbrief in Sahin was gebaseerd, werden ingevoerd door het militaire 

bewind dat het land bestuurde sinds een machtsgreep in 1980. Verder vermeldde ze evenmin dat de-

mocratisch verkozen overheden verschillende malen geprobeerd hadden om dit verbod af te schaffen, 

                                                      

480 Hof Mensenrechten, Leyla Sahin t. Turkije, arrest van 10 november 2005, Recueil/Reports 2005, §121 en C.D.P.K. 2006, 394, noot C. 

BROCAL en noot E. BREMS. 
481 Hof Mensenrechten, Dogru t. Frankrijk, arrest van 4 december 2008, onuitg., §75; NJB 2009, afl. 6, 377 en Revue Droit Administratif 

2009, afl. 1, 10, noot P. RAIMBAULT en Hof Mensenrechten, Kervanci t. Frankrijk, arrest van 4 december 2008, onuitg., §75 en Revue Pro-

cédures 2009, afl. 1, 18, noot N. FRICERO. 
482 C. EVANS, „The Islamic scarf‟, 5. 
483 Hof Mensenrechten, Leyla Sahin t. Turkije, arrest van 29 juni 2004, onuitg., §103-104 en T. Vreemd. 2004, 249, noot M. FOBLETS EN J. 

VELAERS. 
484 Het Hof gebruikt herhaaldelijk de woorden „democratie‟ en „democratisch‟ om Turkije te beschrijven, met name in Hof Mensenrechten, 

Leyla Sahin t. Turkije, arrest van 29 juni 2004, onuitg., §26, 31, 36, 91, 105 en 106 en T. Vreemd. 2004, 240, 241, 242, 247 en 249, noot M. 

FOBLETS EN J. VELAERS. 
485 Het Hof hanteert herhaaldelijk de woorden „grondwet‟ en „grondwettelijk‟ met betrekking tot Turkije in het algemeen en het hoofddoek-

verbod in het bijzonder, met name in Hof Mensenrechten, Leyla Sahin t. Turkije, arrest van 29 juni 2004, onuitg., §12, 26, 27, 30, 36, 38, 50, 

51, 72, 78, 85, 107 en 112 en T. Vreemd. 2004, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 246, 247, 249 en 250, noot M. FOBLETS EN J. VELAERS. 
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maar dat die telkens werden verijdeld door het leger.
486

 De Grote Kamer volgde deze werkwijze van 

de Kamer.
487

 Dit weglaten van relevante stukken uit de geschiedenis van het hoofddoekverbod valt 

volgens WESTERFIELD moeilijk te rijmen met de ruime appreciatiemarge die het Hof verleent aan be-

slissingen van de Turkse overheid.
488

 

Ook de evolutie van het Franse secularisme werd volgens het INSTITUTE ON RELIGION & PUBLIC PO-

LICY door het EHRM in Dogru en Kervançi verkeerd voorgesteld. De tegenstelling tussen het advies 

van de Raad van State uit 1989, volgens hetwelk het loutere dragen van religieuze symbolen door leer-

lingen in staatsscholen niet kon worden beschouwd als zijnde in strijd met het principe van secularis-

me, en de ministeriële omzendbrief van 1994 die de schoolbesturen aanbeval een verbod op het dragen 

van „opvallende‟ religieuze symbolen op te leggen, werd niet vermeld. Vervolgens weet het Hof de 

vele conflicten in scholen in de jaren negentig aan het feit dat de „milde‟ rechtspraak van de Raad van 

State geen oplossing betekende voor de problematiek. Met name stelde het Hof:  

„Some ten years later more and more issues relating to the headscarf had arisen and the advisory opinion [of the Conseil d‟ 

Etat] does not appear to have provided a lasting solution to the difficulties.‟
489

 

Hierdoor kon het Hof de wet van 2004, die het „openlijk‟ dragen van religieuze symbolen door leer-

lingen in openbare lagere en middelbare scholen verbood,
490

 voorstellen als zijnde noodzakelijk na het 

„falen van de „mildere‟ rechtspraak van de Raad van State. Echter, de vele conflicten in scholen waren 

niet het resultaat van het mislukken van de aanpak van de Raad van State, maar wel van de minder 

tolerante overtuiging van sommige politici ten aanzien van religieuze symbolen die tot uiting kwam in 

de omzendbrief van 1994. Toch wordt de wet van 2004 door het Hof voorgesteld als noodzakelijk na 

het „falen‟ van de „mildere‟ rechtspraak van de Raad van State.
491

 

1.2.2.5. Rechtvaardigingen voor het verbod op het dragen van religieuze symbolen 

Zoals reeds hierboven vermeld, herhaalde het Hof in Sahin de centrale passage uit Dahlab inzake de 

betekenis van de hoofddoek. Deze passage was de volgende: 

„In Dahlab, which concerned the teacher of a class of small children, the Court stressed among other matters the “powerful 

external symbol” which her wearing a headscarf represented and questioned whether it might have some kind of 

sing effect, seeing that it appeared to be imposed on women by a religious precept that was hard to reconcile with the 

ciple of gender equality. It also noted that wearing the Islamic headscarf could not easily be reconciled with the message of 

tolerance, respect for others and, above all, equality and non-discrimination that all teachers in a democratic society should 

convey to their pupils.‟
492 

Deze centrale passage bevatte aldus drie sleutelelementen. Met name zou de hoofddoek een zeker 

proselitiserend effect hebben, zou hij in strijd zijn met de gendergelijkheid en zou hij onverenigbaar 

zijn met de tolerantie en het respect voor anderen.
493

 Het Hof steunde zijn beslissing in Dahlab voor-
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namelijk op de proselitiserende werking van de hoofddoek en in bijkomende mate op de neutraliteit 

van het openbare onderwijs
494

, terwijl het arrest - Sahin eerder gesteund werd op het vrijwaren van 

secularisme en gendergelijkheid.
495

 

In de onontvankelijkheidsbeslissingen na Sahin in verband met Turkse leerkrachten en professoren 

werd het hoofddoekverbod gegrond op het secularisme en de neutraliteit van het openbare onder-

wijs.
496

 In Köse werd dit gegrond op de neutraliteit van het openbare onderwijs en op het vermijden 

van druk op anderen.
497

 Ook in Dogru en Kervançi vormden het grondwettelijke principe van secula-

risme en het vermijden van druk op andere leerlingen de rechtvaardigingen voor het beperken van het 

recht op het manifesteren van godsdienst door de hoofddoek
498

. Verder herhaalde het Hof in Dogru en 

Kervançi verkort de passage uit Dahlab over de negatieve betekenis van de hoofddoek, waar het stelde 

dat: 

„In the case of Dahlab […] The Court stressed the “powerful external symbol” represented by wearing the headscarf and 

also considered the proselytising effect that it might have seeing that it appeared to be imposed on women by a religious 

precept which was hard to square with the principle of gender equality.‟
499

 

In alle zaken worden dus één of meerdere van de volgende rechtvaardigingen voor het hoofddoekver-

bod gehanteerd: het principe van secularisme en de neutraliteit van het openbare onderwijs, het moge-

lijke proselitiserende effect van de hoofddoek en de gendergelijkheid. In Sahin hanteert het Hof nog 

een vierde rechtvaardiging, met name de strijd tegen het politieke extremisme.
500

 Deze vier rechtvaar-

digingen worden aldus besproken, soms in het licht van alle zaken, soms specifiek toegespitst op één 

of meerdere zaken, naargelang die grond een belang heeft in één of meerdere zaken. 

A. Proselitisme en de negatieve godsdienstvrijheid van anderen 

Deze rechtvaardigingsgrond was vooral van belang in Dahlab. De bespreking hieronder handelt dan 

ook vooral over deze zaak en in mindere mate over Sahin, Dogru en Kervançi, waarin het proselitise-

rende effect van de hoofddoek ook werd vermeld met verwijzing naar Dahlab. Het Hof meende in 

Dahlab dat het zeer moeilijk is om de impact van een sterk symbool als de hoofddoek op de gods-

dienstvrijheid van heel jonge kinderen in te schatten. Niettemin oordeelde het dat de beslissing sterk 

werd beïnvloed door de jeugdige leeftijd (tussen vier en acht jaar oud)van de leerlingen van Mevr. 

Dahlab. Het Hof meende met name dat dergelijke jonge leerlingen veel vragen stelden en gemakkelijk 
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beïnvloedbaar waren, zodat men een mogelijk proselitiserende werking van de hoofddoek niet kon 

uitsluiten.
501

 In deze overweging woog het Hof het recht op het manifesteren van geloof van de on-

derwijzeres, Mevr. Dahlab, af tegenover de negatieve vrijheid van religie van haar leerlingen.
502

  

Op deze overweging werden twee grote punten van kritiek geleverd in de rechtsleer, die hieronder 

zullen worden besproken.  

A.1. Zwak bewijs van het mogelijke proselitiserende effect van de hoofddoek 

In de rechtsleer werd veel kritiek geleverd op het zwakke bewijs van deze mogelijke wervende wer-

king in Dahlab. Volgens verschillende auteurs bracht het Hof geen bewijs naar voren van dit proseli-

tisme. Volgens C. EVANS was er vooreerst geen bewijs van direct proselitisme. Uit de feiten bleek dat 

Mevr. Dahlab haar studenten niet vertelde dat ze moslim was. Wanneer haar leerlingen haar vroegen 

waarom ze hoofddoek droeg, antwoordde ze „dat hij haar oren warm hield‟. Ze probeerde hen dus 

zeker niet te bekeren. Voorts was het bewijs van indirect proselitisme haar inziens zwak en geheel 

gebaseerd op het dragen van de hoofddoek. Het Hof erkende de moeilijkheid om empirisch bewijs te 

vinden van enige schade aan de godsdienstvrijheid van de leerlingen door het dragen van de hoofd-

doek. Met name meende het: 

„it is very difficult to assess the impact that a powerful external symbol such as the wearing of a headscarf may have on the 

freedom of conscience and religion of very young children.‟503 

Desondanks stelde het vervolgens dat een mogelijk proselitiserend effect van de hoofddoek niet kon 

worden uitgesloten: 

„it cannot be denied outright that the wearing of a headscarf might have some kind of proselytising effect.‟
504

 

Dit was volgens C. EVANS een manier van het Hof om te verdoezelen dat er in concreto geen bewijs 

was van enige wervende werking naast de loutere overheidsbewering dat er een proselitiserend effect 

was. In de klassen van Mevr. Dahlab, die de facto verschillende jaren als test - case hadden gediend, 

was er inderdaad geen bewijs te vinden van enige wervende werking waaronder leerlingen hadden 

geleden.
505

 En zelfs indien de bewering van het Hof dat er enig proselitiserend effect uitging van de 

hoofddoek juist was geweest, was het haar inziens nog niet duidelijk of het verbieden van het dragen 

van de hoofddoek werkelijk „noodzakelijk zou zijn geweest in een democratische samenleving‟ in het 

licht van art. 9 §2 EVRM, wat een strenge test vormt.
506

 

Volgens FLAUSS hanteerde het EHRM een nagenoeg onweerlegbaar vermoeden van proselitisme. Dit 

onweerlegbare vermoeden van proselitisme valt zijn inziens moeilijk te rijmen met het feit dat het Hof 

geenszins het al dan niet bestaan van een zekere bekeringsijver van de verzoekster in concreto onder-

zocht. Zo vermeldde het Hof wel dat de verzoekster gedurende drie jaar geen opmerkingen had gekre-
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gen van de ouders van haar leerlingen en geen voordeel trachtte te halen uit haar uitdrukking van reli-

gie, maar het leek daar geen conclusies uit te willen trekken.
507

 

De argumenten van de Turkse overheid die het proselitiserende effect van de hoofddoek in Sahin 

dienden aan te tonen, waren eveneens speculatief. Met name beweerde de overheid louter dat er klach-

ten waren van andere studenten over druk uitgeoefend op hen door studenten die lid waren van fun-

damentalistische religieuze bewegingen, zonder dit te staven:
508

 

„complaints by other students of pressure from students from fundamentalist religious movements.‟509 

Niettemin nam het EHRM dit speculatieve argument over waar het verwees naar:
510

 

„the impact which wearing such a symbol (…) may have on those who choose not to wear it.‟511
 

 

A.2. Vergelijking met de algemene rechtspraak van het EHRM inzake proselitisme 

Hoewel het vermeende proselitiserende effect van de hoofddoek een belangrijk argument van het Hof 

vormde in Dahlab, verwees het in deze zaak niet naar zijn algemene rechtspraak omtrent proselitis-

me.
512

 Ook in Sahin, Dogru en Kervançi, waarin de mogelijke wervende werking van de hoofddoek 

een bijkomend argument vormde van het EHRM, verwees het Hof niet naar deze algemene recht-

spraak. De zwakheid van het proselitisme - argument van het Hof in Dahlab, Sahin, Dogru en Ker-

vançi wordt onderstreept door deze algemene rechtspraak die handelde over veel openlijkere vormen 

van proselitisme dan de vermeende vorm door de verzoeksters in de hoofddoekzaken.
513

 De twee be-

langrijkste zaken van het EHMR betreffende proselitisme en de negatieve vrijheid van religie zijn 

Kokkinakis t. Griekenland
514

 en Larissis t. Griekenland.
515

 Kokkinakis handelde over twee getuigen 

van Jehova die vervolgd waren wegens proselitisme, omdat ze geprobeerd hadden een lid van de 

Grieks - orthodoxe kerk te bekeren. Het Hof stelde in deze dat proselitisme, zijnde het uitdragen van 

godsdienst om anderen te bekeren, principieel beschermd werd onder art. 9 EVRM:
516

 

„[freedom of religion] includes in principle the right to try to convince one‟ s neighbour, for example through „teaching‟, 

failing which, moreover, „freedom to change [one‟s] religion or belief‟, enshrined in Article 9, would be likely to remain a 

dead letter.‟
517 

Het Hof maakte echter een onderscheid tussen gepast proselitisme dat onder de bescherming van art. 9 

EVRM viel en ongepast, onbetamelijk proselitisme dat verboden mocht worden, vermits het onvere-

nigbaar was met de godsdienstvrijheid van anderen:
518
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„a distinction has to be made between bearing Christian witness and improper proselytism. The former corresponds to true 

evangelism, which a report drawn up in 1956 under the auspices of the World Council of Churches describes as an essential 

mission and a responsibility of every Christian and every Church. The latter represents a corruption or deformation of it. It 

may, according to the same report, take the form of activities offering material or social advantages with a view to gaining 

new members for a Church or exerting improper pressure on people in distress or in need; it may even entail the use of 

lence or brainwashing; more generally, it is not compatible with respect for the freedom of thought, conscience and religion 

of others.‟519 

Het loutere dragen van religieuze kledij kan echter moeilijk een vorm van ongepast proselitisme ge-

noemd worden. Het passieve dragen van de hoofddoek (zelfs gedragen met het oog op bekeren, wat 

Mevr. Sahin ten stelligste ontkent
520

) is immers niet te vergelijken met de actieve dwang waardoor de 

voorbeelden van ongepast proselitisme in Kokkinakis gekenmerkt worden.
521

 De verzoeksters in de 

hoofddoekzaken hanteren geen van deze vormen van ongepast proselitisme, zoals het bedreigen of het 

verlenen van materiële voordelen.
522

 

De rechtspraak van het Hof meende echter dat zelfs een gewone uitwisseling van ideeën een vorm van 

ongepast proselitisme kon inhouden door de hiërarchische, dwingende aard van de relatie waarin ze 

plaatsvond.
523

 Het Hof hield aldus rekening met de mate van autonomie van de ontvangers van religi-

euze informatie. Het meende dat staten speciale beschermingsmaatregelen tegen proselitisme mochten 

nemen ter bescherming van personen die bijzonder kwetsbaar waren of ter bescherming tegen 

machtsmisbruik.
524

 Zo oordeelde het Hof in Larissis dat de overheid gerechtigd was maatregelen te 

nemen om ondergeschikte leden van de luchtmacht te beschermen tegen de bekeringspogingen van 

hogere officieren. Dit oordeel was gegrond op het feit dat de hiërarchische structuur van het leger zou 

kunnen bemoeilijken dat een ondergeschikte de poging tot bekering zou kunnen weerstaan.
525

 Het Hof 

stelde het volgende:  

„the hierarchical structures which are a feature of life in the armed forces may colour every aspect of the relations between 

military personnel, making it difficult for a subordinate to rebuff the approaches of an individual of superior rank or to 

withdraw from a conversation initiated by him. Thus, what would in the civilian world be seen as an innocuous exchange of 

ideas which the recipient is free to accept or reject, may, within the confines of military life, be viewed as a form of 

sment or the application of undue pressure in abuse of power. It must be emphasized that not every discussion about 

gion or other sensitive matters between individuals of unequal rank will fall within this category. Nonetheless, where the 

circumstances so require, States may be justified in taking special measures to protect the rights and freedoms of 

te members of the armed forces.‟
526 

In Dahlab waren beide factoren aanwezig: jonge kinderen worden door hun leeftijd beschouwd als 

makkelijk beïnvloedbaar en de leerkracht heeft een zekere macht over de leerlingen die kan worden 

misbruikt.
527

 Men kan dus argumenteren op grond van de redenering in Larissis dat leerlingen een 

hogere graad van bescherming dienen te verkrijgen. Zelfs loutere bekeringspogingen van leerlingen 

door leerkrachten op school zouden ongepast zijn, omdat leerlingen mogelijkerwijze zich hier moeilijk 
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zouden kunnen tegen verweren omwille van de hiërarchische structuur van de relatie tussen de leer-

kracht en de leerlingen.
528

 

Kan dit oordeel in Larissis echter doorgetrokken worden naar het loutere dragen van een hoofddoek 

door een leerkracht? Er is geen bewijs van actief proselitisme door Mevr. Dahlab. Ze gaf geen religi-

euze les aan haar leerlingen en vereiste evenmin dat ze deelnamen aan religieuze activiteiten. Ze ver-

telde niet eens dat ze moslim was. Veronderstellen dat leerlingen aanvoelen dat ze moslim dienen te 

zijn om te zijn als hun leerkracht is vergezocht, rekende houdende met het feit dat de andere leerkrach-

ten waarschijnlijk christelijk waren en dat de kinderen hoogstwaarschijnlijk geconfronteerd werden 

met het geloof van hun ouders en familie. Volgens GIBSON en C. EVANS kan zonder bewijs van actief 

proselitisme in hoofde van Mevr. Dahlab niet gesteld worden dat zij zich schuldig maakte aan onge-

past proselitisme.
529

 

NATHWANI meent eveneens dat het loutere dragen van een hoofddoek dient onderscheiden te worden 

van een echte bekeringspoging door middel van een gesprek. Leerlingen kunnen gemakkelijker ie-

mands kledij negeren dan iemands poging om een discussie te beginnen. Verder dient zijn inziens een 

onderscheid gemaakt te worden tussen leerlingen die slechts één leerkracht hebben en leerlingen die 

les krijgen van verschillende leerkrachten. Het is onwaarschijnlijk dat ongepaste druk zou uitgaan van 

een lerares met hoofddoek als haar leerlingen eveneens les krijgen van leerkrachten zonder hoofddoek. 

Verder kan het dragen van een religieus symbool van de meerderheidsgodsdienst volgens deze auteur 

een grotere druk uitoefenen op de negatieve godsdienstvrijheid van leerlingen dan het vertonen van 

een symbool van een minderheidsgodsdienst. De islam vormt een minderheidsgodsdienst in Zwitser-

land. Er is zijn inziens eveneens een groter risico dat leerlingen zich gedwongen voelen een hoofddoek 

te dragen en zich te conformeren naar het gedrag van hun leerkracht die een hoofddoek draagt, wan-

neer zij de religie van de leerkracht delen. Hij besluit aldus dat het argument dat het dragen van een 

hoofddoek door een leerkracht problematisch zou zijn in het licht van de negatieve godsdienstvrijheid 

van leerlingen, slechts enige waarde heeft wanneer het gaat om zeer jonge leerlingen die les krijgen 

van slechts één leerkracht, vooral wanneer de leerling de religie van de leerkracht deelt.
530

  

Rekening houdende met het feit dat het Hof in Dahlab focuste op de kwetsbaarheid van jonge leerlin-

gen om te stellen dat  

„it cannot be denied outright that the wearing of a headscarf might have some kind of proselytising effect‟,531
 

kan men zich volgens C. EVANS afvragen welke boodschap nieuwsgierige en kwetsbare kinderen ont-

vangen wanneer hun leerkracht wordt ontslagen wegens het dragen van een hoofddoek. Hoewel het 

Hof zijn beslissing voornamelijk steunde op de premisse dat leerlingen beschermd dienden te worden 

tegen de intolerante en discriminatoire handelingen van vrouwen die een hoofddoek droegen, leek 

datzelfde Hof blind voor de dwingende aard van overheidsinterventie en de boodschappen dat dit zou 

kunnen verspreiden inzake intolerantie en discriminatie. Met name kunnen moslimkinderen zich af-

vragen waarom hun onderwijzeres zich niet mag kleden als de vrouwen in hun familie en kunnen kin-

deren die al neigen naar racisme zich hierin bevestigd voelen.
532
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B. Secularisme 

B.1. Overname van de Turkse, Franse en Zwitserse fundamentalistische interpretatie van secularisme 

door het EHRM 

Het secularisme is ontstaan uit het Franse begrip laïcité. Laïcité vindt haar oorsprong in de Franse 

revolutie en is geëvolueerd tot een Frans grondwettelijk principe. De Turkse variant van secularisme, 

laiklik, is sterk bëinvloed door het Franse laïcité en is eveneens ingeschreven in de Turkse grond-

wet.
533

 Secularisme kan op een liberale of een fundamentalistische manier geïnterpreteerd worden. De 

gevolgen van deze interpretaties op het recht op het belijden van godsdienst zijn sterk verschillend. 

Het gebruiken van het begrip secularisme zonder te definiëren waarvoor het staat, zoals het EHMR in 

haar hoofddoekzaken, is dan ook riskant.
534

 Zowel „liberal secularism‟ als „fundamentalist secularism‟ 

menen dat religie een private kwestie vormt, maar ze vullen dit op een heel verschillende manier in. 

Volgens het liberale secularisme impliceert dit dat geloof geen publieke verantwoordelijkheid is en dat 

de overheid niet het recht heeft om een religieuze of niet - religieuze leer op te dringen aan zijn bur-

gers. Volgens het fundamentalistische secularisme daarentegen houdt de stelling dat religie een private 

kwestie is, in dat religieuze manifestaties enkel toegelaten zijn in het private domein, zoals private 

huizen of plaatsen van eredienst. Het recht op het manifesteren van religie is hierdoor zeer beperkt in 

het publieke domein, en vooral in openbare instellingen. Dit geldt zowel voor vertegenwoordigers van 

de staat als voor private personen die de publieke instellingen betreden.
535

 Het fundamentalistische 

secularisme, beperkt het recht op het manifesteren van godsdienst aldus veel meer dan het liberale 

secularisme, vermits het religieuze uitdrukkingen expliciet beperkt tot het private domein.
536

  

De recente ontwikkelingen in Frankrijk en Turkije tonen aan dat beide landen hun principe van secula-

risme steeds meer een fundamentalistische invulling geven. Zo stelde de Franse Raad van Staat in 

1989 nog dat het dragen van religieuze symbolen in openbare scholen op zichzelf niet in strijd was 

met het principe van secularisme. Echter, in 2004 keurde het Franse parlement een wet goed volgens 

dewelke het dragen van symbolen of kledij waarmee leerlingen openlijk hun religie manifesteren ver-

boden is in openbare lagere en middelbare scholen.
537

 In Turkije werd onder Atatürk het dragen van 

hoofddoeken afgeraden, maar de hoofddoek op zich werd niet in strijd geacht met laiklik. In 1982 

werd de hoofddoek verboden in publieke onderwijsinstellingen, maar dit verbod werd niet consistent 

toegepast. Echter, wanneer Mevr. Sahin in 1998 klacht neerlegde bij de hoogste administratieve recht-

bank, handhaafde die het verbod op het dragen van religieuze symbolen omdat het laiklik ondersteun-

de. Het Turkse secularisme lijkt aldus steeds fundamentalistischer te worden ingevuld.
538

 

In Refah Partisi en anderen t. Turkije
539

, Dahlab en Sahin leek het EHRM volgens PLESNER de kwes-

tie van religieuze manifestaties in het openbare domein te benaderen vanuit deze fundamentalistische 

interpretatie van secularisme.
540

 In Refah, waarin het EHRM de verplichte ontbinding van een politie-

ke partij in Turkije niet in strijd achtte met art. 11 EVRM, verdedigde Turkije de ontbinding van de 
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partij op grond van een fundamentalistische interpretatie van secularisme.
541

 Het EHRM hanteerde in 

zijn argumentatie de begrippen neutraliteit en secularisme en stelde algemeen: 

„In applying the above principles to Turkey the Convention institutions have expressed the view that the principle of 

larism is certainly one of the fundamental principles of the State which are in harmony with the rule of law and respect for 

human rights and democracy.‟542
 

PLESNER meent dat het Hof de Turkse fundamentalistische interpretatie van secularisme leek te aan-

vaarden als zijnde in overeenstemming met het EVRM, doordat het bij de hierboven geciteerde alge-

mene stelling niet expliciet vermeldde dat het secularisme anders definieerde dan Turkije. In Dahlab 

en Sahin verwees het EHRM naar de Zwitserse en Turkse interpretaties van de term secularisme. Het 

verlenen van een ruime appreciatiemarge in beide zaken met betrekking tot de verhouding tussen kerk 

en staat doet volgens PLESNER vermoeden dat het Hof een fundamentalistische invulling van secula-

risme aanvaardde als een legitieme benadering van het kerk – staatmodel.
543

 De Kamer en de Grote 

Kamer van het EHRM, die in vroegere zaken nochtans een liberale opvatting van het secularisme 

voorstonden
544

, bevestigden het verbod op het dragen van religieuze symbolen in Sahin, waarbij het 

secularisme als één van de belangrijkste rechtvaardigingen hanteert, zonder dit begrip echter te defini-

eren. Hierdoor heeft het EHRM volgens WESTERFIELD en LEVINET de fundamentalistische variant van 

secularisme opgenomen in zijn rechtspraak.
545

 

Ook in Dogru en Kervançi t. Frankrijk leek het Hof de Franse fundamentalistische invulling van het 

secularisme te onderschrijven wegens het verlenen van een ruime appreciatiemarge met betrekking tot 

de kerk - staatverhouding. Dit bleek uit het feit dat het EHRM de Franse interpretatie van het secula-

risme beschouwde als één van de principes waarop de Republiek steunt en dit Franse secularisme in 

overeenstemming achtte met de waarden onderliggend aan het EVRM
546

: 

„The Court also observes, more generally, that the purpose of that restriction on manifesting a religious conviction was to 

adhere to the requirements of secularism in state schools, as interpreted by the Conseil d’Etat in its opinion of 27 

November 1989 and its subsequent case-law and by the various ministerial circulars issued on the subject. 

The Court also notes that in France, as in Turkey or Switzerland, secularism is a constitutional principle, and a founding 

principle of the Republic, to which the entire population adheres and the protection of which appears to be of prime 

tance, in particular in schools. The Court reiterates that an attitude which fails to respect that principle will not necessarily 

be accepted as being covered by the freedom to manifest one‟s religion and will not enjoy the protection of Article 9 of the 

Convention (see Refah Partisi (Prosperity Party) and Others, cited above, § 93). Having regard to the margin of 

tion which must be left to the member States with regard to the establishment of the delicate relations between the 

ches and the State, religious freedom thus recognised and restricted by the requirements of secularism appears legitimate in 

the light of the values underpinning the Convention.‟
547

 

In de hoofddoekzaken in het openbaar onderwijs tegen Turkije, Frankrijk en Zwitserland leek het 

EHRM dus telkens te oordelen dat het verbod op het dragen van religieuze symbolen principieel ge-
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rechtvaardigd werd door de Turkse, respectievelijk Franse of Zwitserse interpretatie van het secula-

risme, waarbij deze interpretaties telkens door het EHRM in overeenstemming met de waarden onder-

liggend aan het EVRM werd bevonden.
548

 

Hierop is veel kritiek gekomen in de rechtsleer. NATHWANI keurt goed dat het EHRM geen specifiek 

kerk - staatmodel oplegt aan de staten en hen aldus een ruime appreciatiemarge verleent om dit zelf te 

bepalen, wegens het gebrek aan Europese consensus hieromtrent.
549

 Deze auteur bekritiseert echter het 

feit dat de keuze voor een streng model door een bepaalde staat, zoals het laïcisme in Frankrijk en 

Turkije, zou kunnen worden aangegrepen door het Hof om het niveau van bescherming verleend aan 

het recht op het manifesteren van godsdienst in die staat te beperken. Het feit dat het Kerk-Staatmodel 

binnen de beleidsvrijheid van de staten valt, mag volgens hem geen negatieve invloed hebben op het 

niveau van bescherming verleend aan de godsdienstvrijheid van individuen. Zo stelt hij dat het EHRM 

in de zaak - Sahin veel belang hechtte aan de constitutionele principes van Turkije
550

, waarin secula-

risme een overheersende rol speelde, terwijl deze eigenlijk geen rol zouden mogen spelen in de inter-

pretatie van het EVRM dat voor alle lidstaten geldt.
551

 WESTERFIELD deelt deze vrees en meent dat het 

feit dat het Hof op grond van de ruime appreciatiemarge oordeelde dat de Turkse fundamentalistische 

interpretatie van secularisme een inmenging in de godsdienstvrijheid verantwoordde, een bedenkelijk 

precedent vormt met mogelijk verstrekkende gevolgen. Zoals NATHWANI vreest deze auteur dat het 

aanvaarden door het EHRM van het fundamentalistische secularisme aanleiding zou kunnen geven tot 

een „two - tier Europe‟, een Europa van twee snelheden, waarbij landen met een secularismebeginsel 

aan minder hoge standaarden inzake godsdienstvrijheid zouden dienen te voldoen dan landen zonder 

een dergelijk principe: 

„Could the ECHR‟s acceptance of fundamentalist secularism give rise to a „two-tier‟ Europe, in which coun-

tries with a principle of secularism are subject to less stringent standards governing religious freedom than 

countries with no such principle?‟ 552 

 Het arrest - Dogru en Kervançi lijkt deze vrees te bevestigen, vermits het Hof in de hierna geciteerde 

paragraaf leek te laten uitschijnen dat het met betrekking tot een verbod op het dragen van religieuze 

symbolen dezelfde aanpak als in deze Franse zaak zou hanteren ten aanzien van elke andere lidstaat 

met een grondwettelijk principe van secularisme
553

: 

„The Court also notes that in France, as in Turkey or Switzerland, secularism is a constitutional principle, and a founding 

principle of the Republic, to which the entire population adheres and the protection of which appears to be of prime 

tance, in particular in schools. The Court reiterates that an attitude which fails to respect that principle will not necessarily 

be accepted as being covered by the freedom to manifest one‟s religion and will not enjoy the protection of Article 9 of the 

Convention (see Refah Partisi (Prosperity Party) and Others, cited above, § 93). Having regard to the margin of 
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550 Hof Mensenrechten, Leyla Sahin t. Turkije, arrest van 29 juni 2004, onuitg., §27-32 en T. Vreemd. 2004, 249, noot M. FOBLETS EN J. 
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380-383, noot C. BROCAL en noot E. BREMS. 
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tion which must be left to the member States with regard to the establishment of the delicate relations between the 

ches and the State, religious freedom thus recognised and restricted by the requirements of secularism appears legitimate in 

the light of the values underpinning the Convention.‟
554 

Deze verschuiving naar fundamentalistisch secularisme in Turkije, Frankrijk en Zwitserland heeft zich 

in die landen gemanifesteerd door het verwijderen van bepaalde uitdrukkingen van de islam uit het 

publieke domein. Dit toont volgens WESTERFIELD aan dat de fundamentalistische variant van secula-

risme zou kunnen gemotiveerd zijn door angst voor de islam en „Islamic‟ fundamentalisme. Deze au-

teur noemt de verschuiving naar een fundamentalistische interpretatie van secularisme een verontrus-

tende tendens. Met name heeft het haar inziens niet enkel een negatieve impact op het hoofddoekde-

bat, maar is het mogelijkerwijze in staat om in staten met een grondwettelijk principe van secularisme, 

de vrijheid van religie uit te hollen.
555

 Ook de uitspraak in Sahin is volgens LINDHOLM te verklaren 

vanuit de angst voor „Islamism‟. Hij stelt met name dat men de uitspraak slechts kan begrijpen wan-

neer men tussen de lijnen van het arrest leest. Zo aanvaardde het Hof zonder enig bezwaar de bewe-

ringen van de Turkse overheid dat „Islamism‟ dreigde de openbare orde te verstoren en dat een „Isla-

mist‟ machtsgreep in Turkije mogelijk was. Dit zou volgens deze auteur erop kunnen wijzen dat het 

EHRM bevreesd is over wat er zou kunnen gebeuren als de „Islamists‟ aan de macht komen: zullen zij 

alle vrouwen verplichten een hoofddoek te dragen of hun macht gebruiken om „Islamic‟ waarden op te 

leggen aan de gehele samenleving?
556

 

LINDHOLM heeft kritiek op deze angst die hij vermoedt bij het EHRM. Ten eerste kan men volgens 

hem de verschillende vormen van „Islamism‟ niet over dezelfde kam scheren. In Turkije zijn er inder-

daad steeds meer bewegingen die onder de noemer „politieke islam‟ of „Islamism‟ vallen, zijnde een 

politieke groepering die „Islamic‟ waarden promoot. Zo is de huidige democratisch verkozen regering 

van premier Erdogan en zijn AK – partij een „Islamist‟ regering. Men dient echter een onderscheid te 

maken tussen „liberal Islamists‟ en „fundamentalist Islamists‟. „Liberal Islamists‟ respecteren de de-

mocratie, de mensenrechten en de grondwet, „fundamentalist Islamists‟ daarentegen hebben als doel, 

eens ze verkozen zijn, hun waarden dwingend op te leggen aan de gehele maatschappij. Hoewel beide 

varianten in Turkije aanwezig zijn, hebben de „liberal Islamists‟, waartoe de AK - partij van premier 

Erdogan behoort, een veel grotere aanhang dan de „fundamental Islamists‟. Ten tweede is het schetsen 

van dit onderscheid tussen „liberal‟ en „fundamental Islamism‟ zijn inziens zelfs overbodig, vermits 

het Kamer en het Grote Kamerarrest geen bewijs leveren dat Mevr. Sahin enige vorm van „Islamism‟ 

aanhing. Ondanks dit gebrek aan bewijs, lijkt het oordeel van het Hof volgens deze auteur toch inge-

geven te zijn vanuit een angst voor „Islamism‟. Het lijkt zijn inziens te redeneren dat het toelaten dat 

moslimvrouwen een hoofddoek dragen in het publieke domein in Turkije, de legitimiteit van (kwaad-

aardig) „Islamism‟ zal verhogen. Dit is volgens hem slechts een mager juridisch argument.
557

 

B.2. Onvoldoende kritisch onderzoek door het Hof van de argumenten van de overheid 

Zonder enig onderzoek meenden beide Kamers dat de Turkse interpretatie van secularisme in overeen-

stemming was met het EVRM en dat het handhaven van dit principe noodzakelijk was ter behoud van 
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het democratische systeem in Turkije.
 558 

De Kamer, daarin gevolgd door de Grote Kamer, accepteerde 

zonder enige zweem van kritiek dat het verbieden van het dragen van religieuze symbolen waar ande-

ren aanstoot aan nemen gegrond kon worden op het
 
Turkse interpretatie van secularisme.

559
 Met name 

stelden beide Kamers:  

„the Court considers that, when examining the question of the Islamic headscarf in the Turkish context, it must be borne in 

mind the impact which wearing such a symbol, which is presented or perceived as a compulsory religious duty, may have 

on those who choose not to wear it.‟ 

„Having regard to the above background, it is the principle of secularism, as elucidated by the Constitutional Court (see 

ragraph 39 above), which is the paramount consideration underlying the ban on the wearing of religious symbols in 

sities. In such a context, where the values of pluralism, respect for the rights of others and, in particular, equality before the 

law of men and women are being taught and applied in practice, it is understandable that the relevant authorities should 

wish to preserve the secular nature of the institution concerned and so consider it contrary to such values to allow religious 

attire, including, as in the present case, the Islamic headscarf, to be worn‟.
 560

 

Turkije bracht echter geen enkele vorm van bewijs naar voren dat het dragen van hoofddoeken op 

school in strijd is met het principe van secularisme. Beide Kamers stelden dit gebrek aan bewijs echter 

nooit in vraag.
561

 Er was ook geen bewijs dat Mevr. Sahin zelf een bedreiging vormde voor het 

grondwettelijke secularisme, vermits ze dit principe nooit in vraag stelde.
562

 Dit gebrek aan bewijs 

werd ook aan de kaak gesteld door rechter Tulkens in haar „dissenting opinion‟ bij het Grote Kamerar-

rest: 

„The fact that the Grand Chamber recognized the force of the principle of secularism did not release it from its obligation to establish that the ban on wearing the Islamic headscarf to which the 

plicant was subject was necessary to secure compliance with that principle and, therefore, met a „pressing social need‟. Only indisputable facts and reasons whose legitimacy is beyond doubt- not 

mere worries or fears- are capable of satisfying that requirement and justifying interference with a right guaranteed by the Convention. Moreover, where there has been interference with a 

tal right, the Court‟s case-law clearly establishes that mere affirmations do not suffice: they must be supported by concrete examples (Smith and Grady v. the United Kingdom, judgment of 27 

September 1999, §89). Such examples do not appear to have been forthcoming in the present case.‟563
 

De kritiek van rechter Tulkens in Sahin kan eveneens getransponeerd worden naar de onontvankelijk-

heidsbeslissingen met betrekking tot Turkse leerkrachten en leerlingen na Sahin en naar Dogru en 

Kervançi. In deze zaken stelde het Hof telkens dat het hoofddoekverbod gerechtvaardigd is in het licht 

van het grondwettelijk principe van secularisme en de neutraliteit van het openbaar onderwijs, maar 

ook hier leverde het Hof geen enkel bewijs voor deze stelling. Zijn oordeel werd louter gegrond op 

veelvuldige verwijzingen naar Sahin.
564

 Echter, zoals we hier net besproken hebben, leverde het Hof 

ook in Sahin geen bewijs voor de bewering dat een hoofddoekverbod het principe van secularisme kon 

bevorderen. 

                                                      

558 Hof Mensenrechten, Leyla Sahin t. Turkije, arrest van 29 juni 2004, onuitg., §105-106 en T. Vreemd. 2004, 249, noot M. FOBLETS EN J. 

VELAERS en Hof Mensenrechten, Leyla Sahin t. Turkije, arrest van 10 november 2005, Recueil/Reports 2005, §113-114 en C.D.P.K. 2006, 

392-393, noot C. BROCAL en noot E. BREMS; T.J. GUNN, Fearful Symbols, 15-16 en J. M. WESTERFIELD, „Behind the Veil‟, 655-656. 
559 T.J. GUNN, Fearful Symbols, 18 en J. M. WESTERFIELD, „Behind the Veil‟, 656. 
560 Hof Mensenrechten, Leyla Sahin t. Turkije, arrest van 29 juni 2004, onuitg., §108 en 110 en T. Vreemd. 2004, 249, noot M. FOBLETS EN J. 
VELAERS en Hof Mensenrechten, Leyla Sahin t. Turkije, arrest van 10 november 2005, Recueil/Reports 2005, §115-116 en C.D.P.K. 2006, 

393, noot C. BROCAL en noot E. BREMS. 
561 J. M. WESTERFIELD, „Behind the Veil‟, 656. 
562 T. LEWIS, „What not to wear‟, 408. 
563 Hof Mensenrechten, Leyla Sahin t. Turkije, arrest van 10 november 2005, Recueil/Reports 2005, dissenting opinion van rechter Tulkens, 

§5. 
564 Hof Mensenrechten, Kurtulmus t. Turkije, beslissing van 24 jan 2006, onuitg.; Hof Mensenrechten, Köse en 93 anderen t. Turkije, beslis-

sing van 24 jan 2006, onuitg.; Hof Mensenrechten, Caglayan t. Turkije, beslissing van 3 april 2007, onuitg.; Hof Mensenrechten, Fatma 

Karaduman t. Turkije, beslissing van 3 april 2007, onuitg.; Hof Mensenrechten, Tandogan t. Turkije, beslissing van 3 april 2007, onuitg.; 
Hof Mensenrechten, Yilmaz t. Turkije, beslissing van 3 april 2007, onuitg.; Hof Mensenrechten, Dogru t. Frankrijk, arrest van 4 december 

2008, onuitg., §72, NJB 2009, afl. 6, 377 en Revue Droit Administratif 2009, afl. 1, 10, noot P. RAIMBAULT en Hof Mensenrechten, Kervanci 

t. Frankrijk, arrest van 4 december 2008, onuitg., §72 en Revue Procédures 2009, afl. 1, 18, noot N. FRICERO. 



86 

B.3. Pluralisme? 

In de hierboven onder B.2 geciteerde paragraaf van het arrest - Sahin, met name:  

„Having regard to the above background, it is the principle of secularism, as elucidated by the Constitutional 

Court (see paragraph 39 above), which is the paramount consideration underlying the ban on the wearing of 

religious symbols in universities. In such a context, where the values of pluralism, respect for the rights of 

others and, in particular, equality before the law of men and women are being taught and applied in practice, 

it is understandable that the relevant authorities should wish to preserve the secular nature of the institution 

concerned and so consider it contrary to such values to allow religious attire, including, as in the present case, 

the Islamic headscarf, to be worn.‟565 

leek het EHRM, hoewel het de Turkse interpretatie van secularisme overnam en aannam dat het ver-

bod op het dragen van religieuze symbolen op deze Turkse invulling van secularisme gegrond kon 

worden, toch een zekere definitie te geven van secularisme. Met name leek het EHRM het secularisme 

te verbinden met de waarden van pluralisme, respect voor de rechten van anderen en gelijkheid voor 

de wet. Men zou zich vooreerst de vraag kunnen stellen of deze waarden met elkaar verenigbaar zijn. 

Bovendien zou men zich kunnen afvragen of het principe van pluralisme noodzakelijkerwijze een 

verbod op het dragen van religieuze symbolen moet inhouden. Door dit te veronderstellen in Sahin, 

negeerde het Hof zijn eigen oordeel in Serif t. Griekenland, waarin het stelde dat: 

„Although the Court recognises that it is possible that tension is created in situations where a religious or any 

other community becomes divided, it considers that this is one of the unavoidable consequences of pluralism. 

The role of the authorities in such circumstances is not to remove the cause of tension by eliminating plural-

ism, but to ensure that the competing groups tolerate each other.‟566 

Er was nochtans geen goede grond om Sahin te onderscheiden van Serif. In Serif had de Griekse over-

heid de beslissing wie de religieuze leider van de moslimgemeenschap van Thrace diende te worden, 

onttrokken aan die gemeenschap en had zelf de leider aangesteld om spanningen tussen moslims en 

christenen en tussen Griekenland en Turkije te vermijden. Het feit dat de overheid in Serif haar in-

greep probeerde te rechtvaardigen door spanningen tussen religieuze bewegingen aan te voeren, ter-

wijl in Sahin de Turkse overheid het verbod op het dragen van religieuze symbolen probeerde te 

rechtvaardigen aan de hand van vermeende spanningen tussen seculiere en religieuze groeperingen, is 

irrelevant wanneer men spreekt over pluralisme. Immers, pluralisme impliceert volgens GIBSON res-

pect voor alle verschillen en niet enkel voor bepaalde types van verschillen.
567

 

B.4. Meer aandacht voor de gevoelens van diegenen die ervoor opteren de hoofddoek niet te dragen 

dan voor het recht op het manifesteren van religie van diegene die de hoofddoek wel draagt 

Beide Kamers in Sahin meenden dat men rekening diende te houden met het effect dat het dragen van 

een symbool als de hoofddoek, kon hebben op diegenen die er voor kozen hem niet te dragen.
568

 Met 

name stelden beide Kamers: 

„The Court considers that, when examining the question of the Islamic headscarf in the Turkish 

context, it must be borne in mind the impact which wearing such a symbol, which is presente dor 

perceived as a compulsory religious duty, may have on those who choose not to wear it.‟569 
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Het EHRM leek dus eerder bekommerd om de gevoelens van anderen die niet hielden van religieuze 

expressie dan om het recht op het manifesteren van religie.
570

 Dit was in strijd met de vaste recht-

spraak van het Hof inzake vrijheid van meningsuiting, volgens dewelke art. 10 EVRM niet alleen 

denkbeelden beschermt wanneer zij instemmend worden ontvangen, maar ook als ze beledigen, shoc-

keren of verontrusten.
571

 Rechter Tulkens formuleerde deze kritiek in haar „dissenting opinion‟ en 

vergeleek de uitspraak van het Hof in Sahin met deze in Gündüz t. Turkije
572

. Ze meende met name: 

„Unless the level of protection of the right to freedom of religion is reduced to take account of the context, the possible ef-

fect which wearing the headscarf, which is presented as a symbol, may have on those who do not wear it does not appear to 

me, in the light of the Court‟s case-law, to satisfy the requirement of a pressing social need. Mutatis mutandis, in the sphere 

of freedom of expression (Article 10), the Court has never accepted that interference with the exercise of the right to 

freedom of expression can be justified by the fact that the ideas or views concerned are not shared by everyone and may 

even offend some people. Recently, in Gündüz v. Turkey (no. 35071/97, ECHR 2003-XI), the Court held that there had 

been a violation of freedom of expression where a Muslim religious leader had been convicted for violently criticizing the 

secular regime in Turkey, calling for the introduction of the sharia and referring to children born of marriages celebrated 

solely before the secular authorities as “bastards”. Thus, manifesting one‟s religion by peacefully wearing a headscarf may 

be prohibited whereas, in the same context, remarks which could be construed as incitement to religious hatred are covered 

by freedom of expression.‟
573

 

Het vervolgen van een religieuze leider die opzettelijk het grondwettelijke principe van secularisme 

probeerde te ondergraven en die onverdraagzaamheid tegenover niet-moslims, seculiere moslims en 

kinderen geboren buiten een huwelijk predikte, werd aldus door het EHRM in strijd bevonden met art. 

10 EVRM. Echter, het disciplinair sanctioneren van een studente die nooit het Turkse laiklik had be-

twist en waarvan er geen bewijs was dat ze intolerant was, achtte het Hof niet in strijd met art. 9 

EVRM. Volgens C. EVANS is dit verschil in behandeling tussen enerzijds een openlijk intolerante reli-

gieuze leider enerzijds en een vrouw die gaandeweg intolerantie is gaan symboliseren door haar 

hoofddoek anderzijds, te verklaren door de symbolische betekenis van de controle over de vrouw als 

een teken van culturele en politieke macht. In tegenstelling tot een shockerende mening, die gemakke-

lijk door de dominante cultuur kan worden afgedaan als een impotente politieke handeling, is de con-

trole over vrouwen een teken van succes in de „culture war‟ tussen de seculiere en moslimsubculturen 

in de samenleving. Mevr. Sahin houdt volgens deze auteur op een individu te zijn, en verwordt in de 

ogen van het Hof tot een symbool van de spanning tussen het zogezegde seculiere, rationele westen 

dat de mensenrechten respecteert en de zogezegde religious fundamentalistische, irrationele islam 

zonder respect voor de mensenrechten. Indien het Hof de wereld door deze bril bekijkt, is het niet 

meer dan logisch dat het EHRM voor het westen opteert.
574

 Volgens GUNN lijkt het Hof in Sahin, zon-

der enige rekening te houden met de vaste rechtspraak onder art. 10 EVRM, voor de islamitische 

hoofddoek een uitzondering te voorzien op de bescherming van het EVRM waardoor onderdrukking 

mogelijk wordt.
575
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B.5. Een onderscheid tussen leerlingen en leerkrachten 

Een laatste probleem inzake secularisme als rechtvaardigingsgrond voor een hoofddoekverbod betreft 

de „toerekening‟. Opdat de neutraliteit van de staat in het gedrang zou kunnen komen, is vereist dat 

een bepaalde handeling van een individu toerekenbaar is aan de staat. Daarom dient een onderscheid 

gemaakt te worden tussen de handelingen van een leerkracht of ander overheidspersoneel en private 

personen.
576

 Dit werd ook aangehaald door rechter Tulkens in haar „dissenting opinion‟ bij het Grote 

Kamerarrest van Sahin. Met name stelde zij: 

„Referring to Refah Partisi (the Welfare Party) and Others v. Turkey, the judgment states: “An attitude which fails to 

pect that principle [of secularism] will not necessarily be accepted as being covered by the freedom to manifest one‟s 

gion” (see paragraph 114). The majority thus consider that wearing the headscarf contravenes the principle of secularism. 

In so doing, they take up position on an issue that has been the subject of much debate, namely the signification of wearing 

the headscarf and its relationship with the principle of secularism. 

In the present case, a generalised assessment of that type gives rise to at least three difficulties. [...] the judgment makes no 

distinction between teachers and students, whereas in Dahlab, which concerned a teacher, the Court expressly noted the 

role-model aspect which the teacher‟s wearing the headscarf had. While the principle of secularism requires education to be 

provided without any manifestation of religion and while it has to be compulsory for teachers and all public servants, as 

they have voluntarily taken up posts in a neutral environment, the position of pupils and students seems to me to be dif-

ferent.‟577
 

Volgens rechter Tulkens vereiste het principe van secularisme aldus dat onderwijs verleend werd zon-

der enige manifestatie van religie, vermits leerkrachten en andere publieke werknemers, vrijwillig hun 

werk hadden aanvaard in een neutrale omgeving. De positie van leerlingen en studenten was volgens 

haar echter verschillend. Het lijkt inderdaad moeilijk te begrijpen hoe het gedrag van leerlingen en 

studenten zou kunnen toegerekend worden aan de staat en de neutraliteit van de staat in gevaar zou 

kunnen brengen. Dit is het verschil tussen de zaken met betrekking tot leerkrachten en professoren
578

 

en deze met betrekking tot leerlingen en studenten
579

: de hoofddoek gedragen door een leerkracht zou 

door haar hoedanigheid van publieke werknemer onder bepaalde voorwaarden eventueel kunnen wor-

den toegerekend aan de staat, terwijl hoofddoeken gedragen door leerlingen en studenten niet kunnen 

worden toegerekend aan de staat. Om deze reden lijkt volgens NATHWANI secularisme als rechtvaar-

digingsgrond in zaken met betrekking tot leerkrachten relevanter dan in zaken betreffende leerlingen. 

De rechtvaardigingsgrond van secularisme voor een hoofddoekverbod in zaken met betrekking tot 

leerlingen, zoals in Sahin, lijkt aldus merkwaardig.
580

 

Echter, ook voor publieke werknemers zoals een leerkracht zou men een aantal vraagtekens kunnen 

plaatsen bij het argument gegrond op secularisme. Ten eerste hebben ook publieke werknemers het 

recht op het manifesteren van hun religie, dat weliswaar zoals bij alle andere individuen het voorwerp 

kan zijn beperkingen in overeenstemming met het tweede lid van art. 9 EVRM. Zo stelde het EHRM 
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in Vogt t. Duitsland, een zaak met betrekking tot politieke meningsuiting onder art. 10 EVRM, dat ook 

publieke werknemers de rechten opgenomen in het EVRM genoten, zoals in casu de vrijheid van me-

ningsuiting, ook al waren ze gebonden door een loyauteitsplicht ten aanzien van de staat.
581

 Men kan 

dus niet stellen dat publieke werknemers, omwille van hun positie tegenover de overheid, automatisch 

afstand doen van hun individuele rechten. Hun individuele rechten kunnen wel beperkt worden omwil-

le van de neutraliteit van de staat, maar dit moet het voorwerp zijn van een ernstige proportionaliteits-

test.
582

 Met name oordeelde het Hof in Vogt t. Duitsland:  

„Although it is legitimate for a State to impose on civil servants, on account of their status, a duty of discretion, civil 

vants are individuals and, as such, qualify for the protection of Article 10 (art. 10) of the Convention. It therefore falls to 

the Court, having regard to the circumstances of each case, to determine whether a fair balance has been struck between the 

fundamental right of the individual to freedom of expression and the legitimate interest of a democratic State in ensuring 

that its civil service properly furthers the purposes enumerated in Article 10 para. 2 (art. 10-2).‟583 

Het Hof leek deze rechtspraak in Dahlab niet te vermelden. In Kurtulmus daarentegen, bevestigde het 

Hof dat dezelfde benadering geldt in zaken met betrekking tot publieke werknemers onder art. 9 

EVRM, waarbij het evenwel benadrukte dat de appreciatiemarge van de staat bij het ondernemen van 

deze afweging bijzonder groot is.
584

 Met name meende het Hof: 

„Although it is legitimate for a State to impose on public servants, on account of their status, a duty to refrain from any 

tentation in the expression of their religious beliefs in public, public servants are individuals and, as such, qualify for the 

protection of Article 9 of the Convention. It therefore falls to the Court, having regard to the circumstances of each case, to 

determine whether a fair balance has been struck between the fundamental right of the individual to freedom of religion and 

the legitimate interest of a democratic State in ensuring that its public service properly furthers the purposes enumerated in 

Article 9 § 2 (see, mutatis mutandis, Vogt v. Germany, 26 September 1995, § 53, Series A no. 323, and also, Rekvényi v. 

Hungary [GC], no. 25390/94, § 43, ECHR 1999-III). Likewise, where questions concerning the relationship between State 

and religions are at stake, on which opinion in a democratic society may reasonably differ widely, the role of the national 

decision-making body must be given special importance.‟
585

 

Ten tweede meent NATHWANI dat dit argument voor een publieke werknemer als een leerkracht waar-

de verliest, wanneer de school traditioneel religieuze symbolen uitstalt, zoals een kruis in de klas of 

wanneer de vertegenwoordigers van de staat, zoals ministers of presidenten, hun geloofsovertuiging 

publiekelijk belijden, zoals in vele Europese landen. Deze auteur stelt dat het hypocriet is leerkrachten 

hun recht op religieuze expressie te ontzeggen in naam van de overheidsneutraliteit, wanneer leidende 

staatsvertegenwoordigers wel vrij zijn hun religie in het openbaar te belijden.
586

 

C. Gendergelijkheid 

In zowel Dahlab, Sahin als Dogru en Kervançi oordeelde het Hof dat het dragen van een hoofddoek 

onverenigbaar was met de gelijkheid van mannen en vrouwen, maar het beargumenteerde deze uit-

spraak enkel door te stellen dat het dragen ervan  

„appears to be imposed on women by a precept which is laid down in the Koran.‟587
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Ook hier leverden de specifieke situaties van de verzoeksters geen bewijs voor deze stelling. Mevr. 

Dahlab en Sahin waren niet onderdanig, maar zelfstandig en hadden een hogere opleiding genoten. 

Het feit dat beiden hun rechten verdedigden voor nationale en internationale rechtscolleges, toont dit 

eveneens aan. Er was dus geen bewijs dat Mevr. Sahin of Mevr. Dahlab zichzelf niet gelijk achten aan 

mannen of dat ze wensten genderongelijkheid te introduceren in de maatschappij.
588

 Mevr. Sahin stel-

de eveneens dat volgens haar het dragen van een hoofddoek niet kon worden beschouwd als zijnde in 

strijd met de gelijkheid tussen man en vrouw.
589

 

Rechter Tulkens bekritiseerde in haar „dissenting opinion‟ bij het Grote Kamerarrest van Sahin het 

paternalisme van de meerderheid die weigerde een vrouw een hoofddoek te laten dragen uit vrije wil 

omdat het dragen van die hoofddoek genderongelijkheid zou promoten. Zij bekritiseerde aldus dat de 

meerderheid simpelweg veronderstelde dat het verbod op het dragen van hoofddoeken gendergelijk-

heid zou bevorderen
590

: 

„By converse implication, wearing the headscarf is considered synonymous with the alieanation of women. The ban on 

wearing the headscarf is therefore seen as promoting equality between men and women. However, what, in fact, is the 

nection between the ban and sexual equality? The judgment does not say. Indeed, what is the signification of wearing the 

headscarf? As the German Constitutional Court noted in its judgment of 24 September 2003, wearing the headscarf has no 

single meaning; it is a practice that is engaged in for a variety of reasons. It does not necessarily symbolise the submission 

of women to men and there are those who maintain that, in certain cases, it can even be a means of emancipating women. 

What is lacking in this debate is the opinion of women, both those who wear the headscarf and those who choose not to.‟591 

Het dragen van een hoofddoek kan niet zomaar worden geïnterpreteerd als discriminatoir gedrag te-

genover vrouwen. Deze religieuze praktijk heeft immers vele mogelijke betekenissen en het discrimi-

neren van vrouwen is slechts één ervan. Niet iedere vrouw die hem draagt, wil hiermee een discrimi-

natoire boodschap verspreiden. De motieven van vrouwen die een hoofddoek dragen zijn divers en 

omvatten onder andere: respect voor de traditie, het uitdrukken van religieuze of culturele identiteit, de 

wil om kuis te zijn, respect voor de familie, de weigering om te verwesteren.
592

 Dit complexe debat 

over de verschillende betekenissen van de hoofddoek werd echter niet gevoerd door het Hof in 

Dahlab, Sahin, Dogru of Kervançi.
593

  

Wanneer Europese rechtbanken de symbolische betekenis van een religieuze praktijk beoordelen, die-

nen ze zich hiervoor te baseren op de visie van de gelovige die een beroep doet op hen. Het enige Hof 

dat dit tot nog toe heeft aangedurfd, is het Duitse Grondwettelijke Hof.
594

 Dit Hof erkende dan ook, 

zoals rechter Tulkens aanhaalde, de veelheid aan betekenissen en stelde dat de hoofddoek niet geassi-

mileerd mocht worden met een symbool van onderdrukking, maar evengoed een emancipatorische 

factor kon vormen.
595

 Het EHRM daarentegen, zoals de „dissenting‟ rechter aanklaagde, kwalificeerde 

het dragen van hoofddoeken als onverenigbaar met de gendergelijkheid, zonder rekening te houden 

met de motieven van de vrouwen die deze religieuze praktijk toepasten.
596

 Een door mannen gedomi-
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neerd Hof aanvaardde in Sahin de bewering van een door mannen gedomineerde Turkse overheid dat 

de hoofddoek ongelijkheid tussen mannen en vrouwen promoot, zonder rekening te houden met de 

mening van vrouwen.
597

 Het is echter niet aan het EHRM om gezaghebbende interpretaties te geven 

van de betekenis van een religieuze praktijk.
598

 Waar het EHRM sinds Dahlab in zijn beoordeling of 

klagers door middel van het dragen van religieuze symbolen of kledij al dan niet hun religie manifeste-

ren in de zin van art. 9 §1 EVRM de mening van de klagers lijkt te eerbiedigen,
599

 lijkt het Hof op het 

niveau van de noodzakelijkheidsvoorwaarde van de tweede paragraaf van art. 9 EVRM in Dahlab, 

Sahin, Dogru en Kervançi aldus terug zijn eigen interpretatie over de betekenis van de hoofddoek in 

de plaats te stellen van die van de verzoeksters. Dit is wederom in tegenspraak met de reeds hierboven 

besproken benadering van het Amerikaanse Hooggerechtshof, volgens dewelke rechtscolleges  

„are no arbiters of scriptural interpretation‟.600 

Verder meende rechter Tulkens in haar „dissenting opinion‟ bij het arrest - Sahin dat het onlogisch was 

dat een aan een vrouw opgelegd verbod een door haar gewilde handeling te stellen, net gegrond werd 

op gendergelijkheid. Men kon zich volgens haar dan ook de vraag stellen of gelijkheid en non-

discriminatie nog subjectieve rechten van deze specifieke vrouw waren, dan wel verworden waren tot 

collectieve sociale waarden die volledig onttrokken waren aan de specifieke persoon die geacht werd 

de gerechtigde te zijn. De aanpak van de meerderheid was volgens haar in strijd met de vaste recht-

spraak van het Hof volgens dewelke elk individu een recht op persoonlijke autonomie onder art. 8 

EVRM heeft:
601

 

„The applicant, a young adult university student, said – and there is nothing to suggest that she was not telling the truth – 

that she wore the headscarf of her own free will. In this connection, I fail to see how the principle of sexual equality can 

justify prohibiting a woman from following a practice which, in the absence of proof to the contrary, she must be taken to 

have freely adopted. Equality and non-discrimination are subjective rights which must remain under the control of those 

who are entitled to benefit from them. “Paternalism” of this sort runs counter to the case-law of the Court, which has 

loped a real right to personal autonomy on the basis of Article 8 (see Keenan v. the United Kingdom, no. 27229/95, § 92, 

ECHR 2001-III; Pretty v. the United Kingdom, no. 2346/02, §§ 65-67, ECHR 2002-III; and Christine Goodwin v. the 

ted Kingdom [GC], no. 28957/95, § 90, ECHR 2002-VI).‟
602 

Vervolgens haalde rechter Tulkens het volgende punt van kritiek aan: 

„If wearing the headscarf really was contrary to the principle of equality between men and women in any event, the State 

would have a positive obligation to prohibit it in all places, whether public or private.‟ 
603

 

Met andere woorden, als het universiteitsverbod op het dragen van hoofddoeken gerechtvaardigd was 

ter bescherming van de gendergelijkheid, dan zou een universeel verbod zowel in het openbare als in 

het private domein eveneens gerechtvaardigd zijn en zelfs een plicht voor de staat vormen.
604

 Deze 

laatste twee kritische opmerkingen van de „dissenting‟ rechter gelden niet alleen ten aanzien van Sa-

hin, maar kunnen ook getransponeerd worden naar Dahlab, Dogru en Kervançi. 

                                                      

597 C. EVANS, „The Islamic scarf‟, 11. 
598 N. NATHWANI, „Islamic headscarves‟, 253. 
599 M.D. EVANS, Manual, 84-85. 
600 Thomas v. Review Bd. of Indiana Employment Security Div., 450 U.S. 707, 716 (1981) en United States v. Lee, 455 U.S. 252, 257 

(1982). 
601 S. VAN DROOGENBROECK, „Strasbourg et le voile‟,Journ. jur. 2004, afl. 34, 11. 
602 Hof Mensenrechten, Leyla Sahin t. Turkije, arrest van 10 november 2005, Recueil/Reports 2005, dissenting opinion van rechter Tulkens, 

§12. 
603 Hof Mensenrechten, Leyla Sahin t. Turkije, arrest van 10 november 2005, Recueil/Reports 2005, dissenting opinion van rechter Tulkens, 

§11. 
604 E. BRIBOSIA EN I. RORIVE, „Le voile‟, 962 en J. M. WESTERFIELD, „Behind the Veil‟, 657.  

http://caselaw.lp.findlaw.com/cgi-bin/getcase.pl?navby=volpage&court=us&vol=450&page=716#716


92 

Een laatste punt van kritiek dat kan geleverd worden op het oordeel van het Hof volgens hetwelk het 

hoofddoekverbod in Dahlab, Sahin, Dogru en Kervançi gerechtvaardigd was omdat het als doel had 

de gendergelijkheid te beschermen, is dat van de mogelijke contra - productieve effecten. Een verbod 

op het dragen van hoofddoeken kan in de praktijk het omgekeerde effect hebben en de gendergelijk-

heid eerder schaden.
605

 De uitsluiting van hoofddoekdragende vrouwen uit belangrijke publieke instel-

lingen, zoals scholen en universiteiten, ter bevordering van de gelijkheid tussen man en vrouw heeft de 

facto eerder het effect vrouwen te beroven van hun recht op onderwijs en op werk.
606

 Zo toont onder-

zoek aan dat de Franse beperkingen op het dragen van een hoofddoek in het openbare onderwijs er-

voor gezorgd hebben dat in de periode tussen 1990 en 2000 meer dan honderd moslimmeisjes werden 

uitgesloten omdat ze weigerden hun hoofddoek af te nemen.
607

 In Turkije bestaat de mogelijkheid dat 

sinds juni 2000 270 000 van de 677 000 studenten in het hogere onderwijs werden uitgesloten omwille 

van het hoofddoekverbod. Het oordeel van de meerderheid in Sahin lijkt aldus volgens GIBSON in staat 

om het proces richting gendergelijkheid in Turkije eerder te vertragen dan te bespoedigen.
608

 Ook 

rechter Tulkens haalde in haar „dissenting opinion‟ bij het arrest - Sahin dit argument aan: 

„By accepting the applicant‟s exclusion from the university in the name of secularism and equality, the majority have 

cepted her exclusion from precisely the type of liberated environment in which the true meaning of these values can take 

shape and develop.‟
609 

D. Politiek extremisme: de hoofddoek als bedreiging voor de democratie 

In Sahin grondde het EHRM zijn oordeel dat het verbod op het dragen van religieuze symbolen geen 

schending vormde van art. 9 EVRM eveneens op het vermoede verband tussen het dragen van islami-

tische hoofddoeken en politiek extremisme in Turkije. Met name stelde het Hof: 

„Imposing limitations on freedom in this sphere may, therefore, be regarded as meeting a pressing social need by seeking to 

achieve those two legitimate aims, especially since, as the Turkish courts stated ..., this religious symbol has taken on 

political significance in Turkey in recent years. 

... The Court does not lose sight of the fact that there are extremist political movements in Turkey which seek to impose on 

society as a whole their religious symbols and conception of a society founded on religious precepts ... It has previously 

said that each Contracting State may, in accordance with the Convention provisions, take a stance against such political 

movements, based on its historical experience (see Refah Partisi (the Welfare Party) and Others, cited above, § 124). The 

regulations concerned have to be viewed in that context and constitute a measure intended to achieve the legitimate aims 

referred to above and thereby to preserve pluralism in the university.‟
610

 

De „dissenting‟ rechter Tulkens leverde hier scherpe kritiek op. Ze meende dat het loutere dragen van 

de hoofddoek niet zomaar kon worden geassocieerd met fundamentalisme. Immers, niet alle vrouwen 

die een hoofddoek dragen, hebben fundamentalistische ideeën. Wat specifiek Mevr. Sahin betreft, 

argumenteerde deze rechter dat er geen bewijs was dat de verzoekster een fundamentalistisch gedach-

tegoed koesterde. Met name meende zij dat: 

„While everyone agrees on the need to prevent radical Islamism, a serious objection may nevertheless be made to such 

asoning. Merely wearing the headscarf cannot be associated with fundamentalism and it is vital to distinguish between 
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those who wear the headscarf and „extremists‟ who seek to impose the headscarf as they do other religious symbols. 

Not all women who wear the headscarf are fundamentalists and there is nothing to suggest that the applicant held 

mentalist views. She is a young adult woman and a university student, and might reasonably be expected to have a 

ned capacity to resist pressure, it being noted in this connection that the judgment fails to provide any concrete example of 

the type of pressure concerned. The applicant‟s personal interest in exercising the right to freedom of religion and to 

fest her religion by an external symbol cannot be wholly absorbed by the public interest in fighting extremism.‟
611

 

Net zoals bij de andere rechtvaardigingsgronden bekritiseerde de rechtsleer het feit dat het Hof zonder 

enige kritische noot de argumenten van de Turkse overheid overnam.
612

 Het EHRM aanvaardde in 

casu zonder enig nader onderzoek de interpretatie van de Turkse overheid die stelde dat de hoofddoek 

een uithangbord vormde voor de politieke islam. Het Hof steunde op de bewering van de Turkse 

rechtbanken dat: 

„this religious symbol has taken on political significance in Turkey in recent years‟ 

en het Hof verwees naar: 

„extremist political movements in Turkey which seek to impose on society as a whole their religious symbols and 

on of a society founded on religious precepts‟.
613

 

Volgens GIBSON verbond het EHRM hierdoor alle moslims met een vorm van extremistische politieke 

islam waarmee slechts een minderheid het mogelijkerwijze eens was. Het Hof leek te stellen dat Mevr. 

Sahin extremistische bewegingen die een theocratische staat propageren, ondersteunde door het dragen 

van een hoofddoek. Zonder enige vorm van bewijs hiervoor, lijkt zijn inziens dergelijke bewering 

absurd en eerder voort te vloeien uit angst.
 614

 De Turkse overheid verleende inderdaad geen enkel 

bewijs dat het dragen van een hoofddoek een bedreiging vormde voor de Turkse democratie. De band 

tussen Mevr. Sahin of eender welke studente en extremistische partijen die de invoering van de sharia 

bepleitten, werd niet aangetoond. Het Hof hanteerde in de plaats daarvan een voorzorgsbeginsel: het 

stelde dat het verbod een preventieve maatregel vormt. Aangezien er geen bewijs is, is de rechtvaardi-

gingsgrond van het bestrijden van politiek extremisme volgens GIBSON geen relevante en toereikende 

reden voor een hoofddoekverbod.
615

 

Het Hof baseerde zich op Refah Partisi en anderen t. Turkije
616

 om te stellen dat Turkije gerechtigd 

was een hoofddoekverbod in te voeren om de opgang van extremistische politieke bewegingen te 

stoppen.
617

 Dit is problematisch, vermits deze zaak duidelijk te onderscheiden is van Sahin. In Refah 

ging het om het verbieden van een politieke partij, die het verplicht dragen van hoofddoeken als een 

gebod uit de sharia bepleitte en die de reële mogelijkheid had om de politieke macht te grijpen en deze 

sharia te introduceren. Er was aldus een duidelijke bedreiging voor de Turkse democratie en de nega-

tieve godsdienstvrijheid van vrouwen, meer bepaald het recht om niet de hoofddoek te dragen. Hier-

door kon de ontbinding van de partij aanzien worden als „noodzakelijk in een democratische samenle-

ving‟. In Sahin daarentegen ging het om een individu dat vanuit haar overtuiging, al dan niet gelinkt 

aan de Refah - partij, een hoofddoek droeg. Deze vrouw vormde vooreerst geen bedreiging voor de 

                                                      

611 Hof Mensenrechten, Leyla Sahin t. Turkije, arrest van 10 november 2005, Recueil/Reports 2005, dissenting opinion van rechter Tulkens, 

§10. 
612 N. GIBSON, „An Unwelcome Trend‟, 602 en 607. 
613 Hof Mensenrechten, Leyla Sahin t. Turkije, arrest van 29 juni 2004, onuitg., §108-109 en T. Vreemd. 2004, 250, noot M. FOBLETS EN J. 

VELAERS en Hof Mensenrechten, Leyla Sahin t. Turkije, arrest van 10 november 2005, Recueil/Reports 2005, §115 en C.D.P.K. 2006, 393, 

noot C. BROCAL en noot E. BREMS. 
614 N. GIBSON, „An Unwelcome Trend‟, 602-603. 
615 N. GIBSON, „An Unwelcome Trend‟, 608. 
616 Hof Mensenrechten, Refah Partisi e.a. t. Turkije, arrest van 13 februari 2003, Recueil/Reports 2003, §124. 
617 Hof Mensenrechten, Leyla Sahin t. Turkije, arrest van 29 juni 2004, onuitg., §108-109 en T. Vreemd. 2004, 250, noot M. FOBLETS EN J. 

VELAERS en Hof Mensenrechten, Leyla Sahin t. Turkije, arrest van 10 november 2005, Recueil/Reports 2005, §115 en C.D.P.K. 2006, 393, 

noot C. BROCAL en noot E. BREMS. 
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Turkse democratie. De Turkse overheid leverde immers geen enkel bewijs van verstoring van de 

openbare orde door het dragen van een individuele hoofddoek. Het argument dat Mevr. Sahin de nega-

tieve godsdienstvrijheid van anderen zou bedreigen snijdt ook geen hout: een vrouw die haar gods-

dienst uit door het dragen van een hoofddoek dwingt niet automatisch anderen om haar voorbeeld te 

volgen.
618

 

1.2.2.6. Proportionaliteit van het hoofddoekverbod 

Enkel in zijn arresten ten gronde, aldus in Sahin, Dogru en Kervançi, besteedde het Hof enige aan-

dacht aan de vraag of het hoofddoekverbod proportioneel was om de legitieme doelstellingen van art. 

9 §2 EVRM te bereiken. Meer bepaald vatte de Grote Kamer in Sahin zijn proportionaliteitsredenering 

als volgt samen: 

„As regards the principle of proportionality, the Court found in paragraphs 118 to 121 above that there was a reasonable 

lationship of proportionality between the means used and the aim pursued. In so finding, it relied in particular on the 

wing factors which are clearly relevant here. Firstly, the measures in question manifestly did not hinder the students in 

forming the duties imposed by the habitual forms of religious observance. Secondly, the decision-making process for 

lying the internal regulations satisfied, so far as was possible, the requirement to weigh up the various interests at stake. 

The university authorities judiciously sought a means whereby they could avoid having to turn away students wearing the 

headscarf and at the same time honour their obligation to protect the rights of others and the interests of the education 

tem. Lastly, the process also appears to have been accompanied by safeguards – the rule requiring conformity with statute 

and judicial review – that were apt to protect the students‟ interests.‟
619

 

De argumenten die het Hof noemde in Dogru en Kervançi om te oordelen dat het verbod wel degelijk 

proportioneel was, werden gedeeltelijk overgenomen uit Sahin. Met name stelde het Hof eveneens dat 

de tuchtorganen een ernstige afweging hadden gemaakt van de verschillende belangen, vermits de 

leerkracht en de tuchtorganen zelf verschillende pogingen hadden ondernomen om een dialoog op te 

starten met de verzoeksters en de tuchtprocedure omringd was met alle juridische waarborgen. Verder 

stelde het Hof met verwijzing naar Köse dat aangezien het verbod beperkt was tot de gymlessen, men 

niet kon spreken van een verbod in de strikte zin van het woord. Tenslotte argumenteerde het eveneens 

dat de gebeurtenissen geleid hadden tot een algemene spanning op school.
620

 

Het eerste argument van het Hof in Sahin, met name dat de genomen maatregel praktiserende moslim-

studenten niet verhinderde te voldoen aan de „habitual forms of Muslim observance‟, impliceerde 

noodzakelijkerwijze dat het Hof het dragen van hoofddoeken uitsloot van de „gewoonlijke‟ geboden 

en voorschriften. Het Hof veronderstelde echter eerder op het niveau van de inmengingsvereiste van 

art. 9 §1 EVRM dat het dragen van een hoofddoek een religieuze manifestatie vormde.
621

 Het Hof 

baseerde zich hiervoor op de mening van de verzoekster en
622

 stelde dus niet zijn eigen interpretatie 

van de vereisten van een geloof in de plaats van die van de individuele gelovige.
623

 Op het niveau van 

de proportionaliteitsvereiste onder art. 9 §2 EVRM leek het Hof echter zijn eigen interpretatie toch in 

de plaats te stellen van die de gelovige om te bepalen wat „gewoonlijke‟ geboden en voorschriften van 

de islam vormden. Het Hof bevond zich aldus volgens GIBSON  

                                                      

618 B.D. BLEIBERG, „Unveiling the real issue: evaluating the European Court‟s of Human Rights‟ Decision to enforce the Turkish headscarf 

ban in Leyla Sahin v. Turkey‟, Cornell L. Rev. 2005-06, afl. 91, 165-166 en N. NATHWANI, „Islamic headscarves‟, 251. 
619 Hof Mensenrechten, Leyla Sahin t. Turkije, arrest van 10 november 2005, Recueil/Reports 2005, §159 en C.D.P.K. 2006, 399, noot C. 

BROCAL en noot E. BREMS.  
620 Hof Mensenrechten, Dogru t. Frankrijk, arrest van 4 december 2008, onuitg., §74 en Revue Droit Administratif 2009, afl. 1, 10, noot P. 
RAIMBAULT en Hof Mensenrechten, Kervanci t. Frankrijk, arrest van 4 december 2008, onuitg., §74 en Revue Procédures 2009, afl. 1, 18, 

noot N. FRICERO. 
621 N. GIBSON, „An Unwelcome Trend‟, 613. 
622 Hof Mensenrechten, Leyla Sahin t. Turkije, arrest van 29 juni 2004, onuitg., §71 en T. Vreemd. 2004, 245 en Hof Mensenrechten, Leyla 

Sahin t. Turkije, arrest van 10 november 2005, Recueil/Reports 2005, §78 en C.D.P.K. 2006, 387-388, noot C. BROCAL en noot E. BREMS.  
623 H. GILBERT, „Redefining Manifestation‟, 314-315. 
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„in the inappropriate position of interpreting al- Qur’an’.624 

Hoewel het Hof zich op het niveau van de inmenging in art. 9 §1 EVRM aldus leek aan te sluiten bij 

de te verkiezen visie van het Amerikaanse Hooggerechtshof, volgens dewelke  

„Courts are not arbiters of scriptural interpretation‟,625  

leek het zich op het niveau van de proportionaliteitsvereiste daar toch terug van te verwijderen.
626

 

Ten tweede leek het EHRM zowel in Sahin als in Dogru en Kervançi te oordelen dat het feit dat de 

universiteit onderhandelde met de studenten, i.e. poogde hen te overtuigen hun hoofddoek af te nemen, 

vooraleer hen uit te sluiten wegens het niet - respecteren van het verbod, het verbod zelf minder be-

zwarend maakte. Ten derde leek het Hof in deze zaken zonder enige bedenking aan te nemen dat de 

Turkse wetgevende en rechterlijke macht en de Franse tuchtorganen geschikt waren om de belangen 

van de studenten te verdedigen. Deze drie argumenten lijken volgens WESTERFIELD niet voldoende 

om te besluiten dat het verbod een evenredige maatregel vormt om de legitieme doelstellingen, met 

name het beschermen van de rechten van anderen en de openbare orde, te bereiken.
627

 

1.2.2.7. Consolideren van Sahin in latere rechtspraak 

In zijn hoofddoekzaken na Sahin citeerde het EHRM deze zaak veelvuldig.
628

 Zelfs in zijn zaken tegen 

Frankrijk, met name in Dogru en Kervançi, verwees het Hof veelvuldig naar Sahin en Köse.
629

 De 

Franse situatie is echter helemaal niet te vergelijken met de Turkse. De mensen die religieuze symbo-

len dragen, zijn, in tegenstelling tot in Turkije, veelal lid van een minderheidsreligie en kunnen vanuit 

die hoedanigheid moeilijk druk uitoefenen op andere religies. Er is in Frankrijk ook geen gevaar dat 

fundamentalistische politieke partijen aan de macht zouden komen die hun religieuze symbolen aan 

eenieder zouden opleggen. Toch oordeelde het Hof in Dogru en Kervançi uitsluitend op grond van zijn 

oordeel in de Turkse zaak Köse dat het dragen van een hoofddoek een bron van druk en uitsluiting 

vormde.
630

 Met name meende het Hof: 

„In that connection the Court refers to its earlier judgments in which it held that it was for the national authorities, in the 

exercise of their margin of appreciation, to take great care to ensure that, in keeping with the principle of respect for 

lism and the freedom of others, the manifestation by pupils of their religious beliefs on school premises did not take on the 

nature of an ostentatious act that would constitute a source of pressure and exclusion (see Köse and Others, cited above). In 

the Court‟s view, that concern does indeed appear to have been answered by the French secular model.‟
631

 

Voor GIBSON valt het veelvuldige verwijzen naar Sahin, ook als het gaat om een zaak tegen Turkije, 

dezelfde staat als in Sahin, niet goed te praten, gelet op het algemeen gebrek aan bewijs voor de stel-

lingen van het Hof in Sahin die vaak zonder kritisch onderzoek werden overgenomen van de Turkse 

                                                      

624 N. GIBSON, „An Unwelcome Trend‟, 613. 
625 Thomas v. Review Bd. of Indiana Employment Security Div., 450 U.S. 707, 716 (1981) en United States v. Lee, 455 U.S. 252, 257 
(1982). 
626 N. GIBSON, „An Unwelcome Trend‟, 613. 
627 J. WESTERFIELD, „Behind the veil‟, 659. 
628 Hof Mensenrechten, Kurtulmus t. Turkije, beslissing van 24 jan 2006, onuitg.; Hof Mensenrechten, Köse en 93 anderen t. Turkije, beslis-

sing van 24 jan 2006, onuitg.; Hof Mensenrechten, Caglayan t. Turkije, beslissing van 3 april 2007, onuitg.; Hof Mensenrechten, Fatma 
Karaduman t. Turkije, beslissing van 3 april 2007, onuitg.; Hof Mensenrechten, Tandogan t. Turkije, beslissing van 3 april 2007, onuitg. en 

Hof Mensenrechten, Yilmaz t. Turkije, beslissing van 3 april 2007, onuitg. 
629 Hof Mensenrechten, Dogru t. Frankrijk, arrest van 4 december 2008, onuitg., §47, 54, 61-66, 74; NJB 2009, afl. 6, 376-377 en Hof Men-
senrechten, Kervanci t. Frankrijk, arrest van 4 december 2008, onuitg., §§47, 54, 61-66, 74. 
630 Legal analysis of the European Court on Human Rights decisions Dogru v. France and Kervançi v. France, onuitg., analyse door the 

Institute on Religion & Public Policy, 2009, 9, http://religionandpolicy.org/cms/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=2126. 
631 Hof Mensenrechten, Dogru t. Frankrijk, arrest van 4 december 2008, onuitg., §71; NJB 2009, afl. 1, 377 en Revue Droit Administratif 

2009, afl. 1, 10, noot P. RAIMBAULT en Hof Mensenrechten, Kervanci t. Frankrijk, arrest van 4 december 2008, onuitg., §71 en Revue Pro-

cédures 2009, afl. 1, 17-18, noot N. FRICERO. 

http://caselaw.lp.findlaw.com/cgi-bin/getcase.pl?navby=volpage&court=us&vol=450&page=716#716
http://religionandpolicy.org/cms/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=2126
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overheid. Het veelvuldig citeren en aldus herhalen van deze zaak kan volgens deze auteur leiden tot 

gewenning en aanvaarding van de ongefundeerde argumenten uit Sahin.
632

 

2. RELIGIEUS NEUTRALE, ALGEMEEN TOEPASSELIJKE REGELGEVING 

WAARDOOR HET UITDRUKKEN VAN RELIGIE SLECHTS INCIDENTEEL 

WORDT BEZWAARD 

Het dragen van religieuze symbolen wordt, zoals we hierboven reeds hebben besproken, verhinderd 

door ofwel regelgeving die specifiek gericht is tegen het manifesteren van godsdienst, ofwel regelge-

ving die religieus neutraal en algemeen toepasselijk is, maar de uitdrukking van religie toch inciden-

teel beperkt. De Commissie en het Hof hebben zeven zaken behandeld waarin de verzoekers beweer-

den dat hun recht op het manifesteren van religie door het dragen van religieuze symbolen of kledij 

geschonden werd door een religieus neutrale, op eenieder toepasselijke regel. Met uitzondering van 

Mc Feeley t. het Verenigd Koninkrijk, waarin de Commissie meende dat er geen inmenging in het 

recht op het manifesteren van religie was,
633

 oordeelden of veronderstelden de Commissie en het Hof 

in deze zaken dat er een inmenging in art. 9 §1 EVRM was geweest, maar meenden ze daarna steeds 

dat deze inmenging gerechtvaardigd was in het licht van één of meerdere legitieme doelstellingen van 

het tweede lid van art. 9 EVRM. Aan de hand van deze legitieme doelstellingen worden deze zaken 

hieronder besproken.
634

 

2.1. Openbare veiligheid en openbare gezondheid (‘public safety’ en ‘public health’) 

Een vroege zaak van de Commissie, met name de onontvankelijkheidsbeslissing X. t. Verenigd Ko-

ninkrijk
635

, handelde over een Sikh die weigerde een valhelm te dragen tijdens het motorrijden, vermits 

hij daartoe zijn tulband diende af te zetten. Hij werd verschillende malen op grond van de „Road Traf-

fic Act‟ veroordeeld wegens het niet - dragen van een valhelm. De Commissie ging in casu niet de 

uitdaging aan om te oordelen of deze wet een inmenging betekende in het recht op het manifesteren 

van godsdienst van de verzoeker, maar veronderstelde dit gemakkelijkheidhalve, vermits deze toch 

gerechtvaardigd was in het licht van art. 9 §2 EVRM als een noodzakelijke veiligheidsmaatregel en ter 

de bescherming van de gezondheid.
636

 Met name stelde de Commissie:  

„The Commission considers that the compulsory wearing of crash helmets is a necessary safety measure for motor cyclists. 

The Commission is of the opinion therefore that any interference that there may have been with the applicant's freedom of 

religion was justified for the protection of health in accordance with Article 9 (2).‟
637 

Deze beslissing valt te bekritiseren. Ten eerste kan men betwijfelen of de legitieme doelstellingen van 

de openbare veiligheid en openbare gezondheid wel van toepassing zijn. Het gaat immers om de be-

scherming van de „openbare‟ veiligheid en „openbare‟ gezondheid. Deze bescherming dient aldus vol-

gens verschillende auteurs beperkt te worden tot bescherming tegen gedrag dat de gezondheid en vei-

ligheid van anderen in gevaar brengt. De Commissie zou aldus een onderscheid dienen te maken tus-

sen manifestaties van religie die de gezondheid en veiligheid van anderen (de „openbare‟ gezondheid 

en veiligheid) in gevaar brengen en uitdrukkingen van religie die slechts een risico vormen voor de 

                                                      

632 N. GIBSON, „An Unwelcome Trend‟, 623. 
633 Commissie, nr. 8317/78, beslissing van 15 mei 1980, McFeeley t. Verenigd Koninkrijk, D&R 20, p. 44, op p. 76-77 
634 Voor deze structuur, zie M.D. EVANS, Manual, 89-96. 
635 Commissie, nr. 7992/77, beslissing van 12 juli 1978, X. t. Verenigd Koninkrijk, D&R 14, p.234. 
636 C. EVANS, Freedom of religion, 135. 
637 Commissie, nr. 7992/77, beslissing van 12 juli 1978, X. t. Verenigd Koninkrijk, D&R 14, p.234, op 235. 
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gezondheid en veiligheid van de gelovige zelf.
638

 Zelfs indien de openbare veiligheid of openbare ge-

zondheid aanvaardbaar zouden zijn als legitieme doelstellingen voor de inmenging in het recht van de 

verzoeker op het manifesteren van religie, dan nog lijkt de inmenging niet te voldoen aan de proporti-

onaliteitstest. Het is met name niet duidelijk waarom deze inmenging noodzakelijk zou zijn in een 

democratische samenleving, vermits de Engelse overheid reeds voor de uitspraak van het Hof de Sikhs 

wettelijk heeft vrijgesteld van de verplichting een valhelm te dragen.
639

 

2.2. Algemene openbare veiligheid (‘public security’) 

Het Hof heeft recent in een aantal zaken tegen Frankrijk, met name in Phull, El Morsli en Mann 

Singh
640

, geoordeeld dat regelgeving die het recht op het dragen van religieuze symbolen incidenteel 

beperkte noodzakelijk was in een democratische samenleving in het licht van de meer „algemene‟ 

openbare veiligheid.
641

 In Phull was de verzoeker een Sikh die omwille van zijn geloof een tulband 

diende te dragen. Het veiligheidspersoneel van een Franse luchthaven verplichtte hem deze af te ne-

men voor de gewoonlijke veiligheidsinspectie. De verzoeker meende dat dit niet noodzakelijk was, 

vooral omdat hij reeds vrijwillig gecontroleerd was met een detector. Hij meende dat zijn godsdienst-

vrijheid hierdoor geschonden was.
642

 Wat betreft de vraag of er een inmenging in art. 9 §1 EVRM had 

plaatsgevonden, hanteerde het Hof zijn werkwijze uit Sahin en ging louter uit van de veronderstelling 

dat er een inmenging was, zonder dit uitdrukkelijk te stellen.
643

 Het EHRM formuleerde dit als volgt: 

„as the Sikh religion requires its male followers to wear a turban, the Court is prepared to work on the premise that the 

puted measure constituted interference with the applicant‟s freedom to manifest his religion or beliefs.‟ 
644

 

Na vastgesteld te hebben dat de verzoeker niet betwistte dat de inmenging in de godsdienstvrijheid 

voorzien was bij wet, meende het Hof dat deze inmenging de legitieme doelstelling van de openbare 

veiligheid zoals vermeld in art. 9 §2 EVRM nastreefde. Met betrekking tot de beoordeling of deze 

inmenging noodzakelijk was in een democratische samenleving in het licht van de openbare veilig-

heid, oordeelde het Hof, na het oordeel van de Commissie in X. t. Verenigd Koninkrijk vermeld te 

hebben: 

„The Court reaches a like conclusion [as in X. v. the United Kingdom]. Firstly, security checks in airports are undoubtedly 

necessary in the interests of public safety within the meaning of that provision. Secondly, the arrangements for 

ting them in the present case fell within the respondent State‟s margin of appreciation, particularly as the measure was only 

resorted to occasionally. This part of the application is therefore manifestly ill-founded and must be rejected pursuant to 

Article 35 §§ 3 and 4 of the Convention.‟
645 

El Morsli handelde over een moslima die vanuit haar geloofsovertuiging een hoofddoek droeg. Zij 

woonde in Marokko, maar vermits zij getrouwd was met een Fransman vroeg zij een visum aan om 

haar echtgenoot in Frankrijk te kunnen vervoegen. Daartoe begaf zij zich naar het Franse consulaat in 

Marrakech. Zij werd echter de toegang tot het gebouw ontzegd, omdat zij bij de identiteitscontrole 

weigerde haar hoofddoek af te nemen. Vervolgens probeerde ze door middel van een schriftelijke aan-

                                                      

638C. EVANS, Freedom of religion, 155-156; J.E.S. FAWCETT, The application of the European Convention, 249; S. KNIGHTS, Freedom of 

religion, 51-52 en M. NOWAK EN T. VOSPERNIK, „Permissible Restricitions, 151 en 158. 
639 C. EVANS, Freedom of religion, 155-156; J.E.S. FAWCETT, The application of the European Convention, 249 en M. NOWAK EN T. VOS-

PERNIK, „Permissible Restricitions, 151-152. 
640 Hof Mensenrechten, Phull t. Frankrijk, beslissing van 11 januari 2005, Recueil/Reports, 2005; Hof Mensenrechten, El Morsli t. Frankrijk, 
beslissing van 4 maart 2008, N.J.B. 2008 en Hof Mensenrechten, Mann Singh t. Frankrijk, arrest van 13 november 2008, onuitg.  
641 M.D. EVANS, Manual, 91. 
642 M.D. EVANS, Manual, 91-92. 
643 M.D. EVANS, Manual, 84-85. 
644 Hof Mensenrechten, Phull t. Frankrijk, beslissing van 11 januari 2005, Recueil/Reports, 2005. 
645 Ibid. 
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vraag een visum te verkrijgen, maar deze aanvraag werd afgewezen. Haar echtgenoot stelde hiertegen 

in haar naam beroep in en uiteindelijk kwam de zaak voor de Franse Raad van State, die oordeelde dat 

de afwijzing van de visumaanvraag verband hield met de weigering van de verzoekster om haar 

hoofddoek af te nemen voor de identiteitscontrole. Voor het toekennen van een visum was immers een 

schriftelijke aanvraag niet voldoende, een persoonlijke verschijning was vereist. Bij deze verschijning 

kon volgens de Raad van State redelijkerwijs vereist worden dat men de hoofddoek afnam om de aan-

vrager te kunnen identificeren.
 
Mevr. El Morsli beriep zich voor het EHRM op een schending van art. 

9 EVRM en stelde dat de inbreuk des te onredelijker was, aangezien zij bereid was haar hoofddoek af 

te nemen in aanwezigheid van een vrouwelijke ambtenaar.
646

 

Het Hof stelde hier met verwijzing naar Sahin dat het dragen van een hoofddoek een handeling gemo-

tiveerd of geïnspireerd door religie vormde en vervolgens ging het niet louter uit van de veronderstel-

ling, maar stelde het uitdrukkelijk dat de bestreden regel die vereiste dat men de hoofddoek afnam 

voor een identiteitscontrole een inmenging vormde in de godsdienstvrijheid. Het Hof hanteerde dus 

net zomin als in Sahin de Arrowsmith – test om te oordelen dat er geen inmenging in art. 9 §1 EVRM 

had plaatsgevonden, maar erkende in tegenstelling tot Sahin wel uitdrukkelijk het bestaan van een 

inmenging, daar waar de Turkse zaak dit louter veronderstelde.
647

 Vervolgens meende het Hof dat de 

verzoekster niet betwistte dat de bestreden maatregel voorzien was bij wet en oordeelde het dat deze 

maatregel legitieme doelstellingen zoals opgesomd in art. 9 §2 EVRM nastreefde, met name de be-

scherming van de openbare veiligheid en orde. Dan diende het Hof te bepalen of de inmenging nood-

zakelijk was in een democratische samenleving voor het bereiken van deze doelstellingen. Met 

zing naar Phull stelde het Hof het volgende: 

„Dans une affaire similaire (Phull c. France (déc.), no 35753/03, CEDH 2005-I, 11 janvier 2005), le requérant, sikh 

pratiquant, dénonçait une atteinte à son droit à la liberté de religion imputable aux autorités aéroportuaires qui l‟avaient 

obligé à retirer son turban dans le cadre d‟un contrôle de sécurité. La Cour avait estimé, d‟une part, que les contrôles de 

sécurité dans les aéroports étaient sans aucun doute nécessaires à la sécurité publique au sens de l‟article 9 § 2 et, d‟autre 

part, que les modalités de leur mise en œuvre entraient dans la marge d‟appréciation de l‟Etat défendeur, d‟autant plus 

clairement qu‟il ne s‟agissait que d‟une mesure ponctuelle. 

En l‟espèce, la Cour ne voit aucune raison de s‟écarter de ce raisonnement concernant les contrôles de sécurité imposés à 

l‟accès aux locaux du consulat, parmi lesquels figure l‟identification des personnes souhaitant y pénétrer, qu‟elle estime 

sans aucun doute nécessaires à la sécurité publique. En outre, et comme dans l‟affaire Phull précitée, la Cour observe que 

l‟obligation de retirer son voile à des fins de contrôle de sécurité était nécessairement très limitée dans le temps. Par 

leurs, quant à la proposition faite par l‟intéressée de retirer son voile uniquement en présence d‟une femme, à supposer que 

les autorités consulaires aient été saisies de cette question, le fait pour ces dernières de ne pas avoir chargé un agent féminin 

de procéder à l‟identification de la requérante n‟excède pas la marge d‟appréciation de l‟Etat en la matière. La Cour conclut 

que la requérante n‟a ainsi pas subi une atteinte disproportionnée dans l‟exercice de son droit à la liberté de religion.‟
648

 

In Mann Singh was de verzoeker een Sikh die omwille van zijn geloofsovertuiging een tulband droeg. 

Hij had in het verleden reeds verschillende malen zijn rijbewijs laten vernieuwen waarbij hij telkens 

zijn tulband mocht ophouden voor de identiteitsfoto. Echter, in 2004 werd zijn aanvraag tot hernieu-

wing geweigerd wegens het niet - verlenen van een identiteitsfoto waarop hij zonder tulband afgebeeld 

stond. Hij ging tegen deze beslissing in beroep en putte alle interne rechtsmiddelen uit, maar verloor 

telkens. Hij diende klacht in bij het EHRM op grond van art. 9 EVRM. Het Hof oordeelde hier op 

grond van de mening van de verzoeker dat het ging om een handeling gemotiveerd of geïnspireerd 

door religie en vervolgens veronderstelde het niet louter, maar meende het uitdrukkelijk dat de bestre-

                                                      

646 Hof Mensenrechten, El Morsli t. Frankrijk, beslissing van 4 maart 2008, onuitg. en N.J.B. 2008, 1727. 
647 M.D. EVANS, Manual, 84-85. 
648 Hof Mensenrechten, El Morsli t. Frankrijk, beslissing van 4 maart 2008, onuitg. en N.J.B. 2008, 1727. 
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den regel die vereiste dat men blootshoofds afgebeeld stond op de identiteitsfoto een inmenging vorm-

de in de godsdienstvrijheid. Het Hof hanteerde aldus dezelfde werkwijze als in El Morsli. Dan meende 

het EHRM dat de verzoeker niet betwistte dat de maatregel voorzien was bij wet en dat het één van de 

legitieme doelstellingen opgesomd in art. 9 §2 EVRM nastreefde, met name de openbare veiligheid. In 

zijn beoordeling of de verbodsmaatregel noodzakelijk was in een democratische samenleving, her-

haalde het Hof de beslissing van de Commissie in X. t. Verenigd Koninkrijk. Specifiek wat betreft de 

verplichting een identiteitsfoto te verschaffen waarop men blootshoofds afgebeeld stond, herhaalde het 

zijn beslissingen in Phull en El Morsli. Vervolgens oordeelde het Hof: 

„La Cour parvient à une conclusion similaire dans la présente affaire. Elle relève que la photographie d‟identité avec « tête 

nue », apposée sur le permis de conduire, est nécessaire aux autorités chargées de la sécurité publique et de la protection de 

l‟ordre public, notamment dans le cadre de contrôles effectués en relation avec les dispositions du code de la route, pour 

identifier le conducteur et s‟assurer de son droit à conduire le véhicule concerné. De tels contrôles sont nécessaires à la 

sécurité publique au sens de l‟article 9 § 2 de la Convention. La Cour souligne, à cet égard, que la règlementation litigieuse 

s‟est montrée plus exigeante en la matière en raison de l‟augmentation des risques de fraude et de falsification des permis 

de conduire. Par ailleurs, les modalités de la mise en œuvre de tels contrôles entrent dans la marge d‟appréciation de l‟Etat 

défendeur, et ce d‟autant plus que l‟obligation de retirer son turban à cette fin ou, initialement, pour faire établir le permis 

de conduire, est une mesure ponctuelle (voir Phull et El Morsli précités). 

Enfin, compte tenu de ce qui précède, le fait que le requérant ait été autorisé, par le passé, à apparaître coiffé d‟un turban 

sur son permis de conduire ne saurait suffire à le dispenser d‟avoir à se conformer aux règles internes en la matière.‟
649 

Uit Phull, El Morsli en Mann Singh blijkt dat het Hof in zaken van algemene openbare veiligheid een 

zeer ruime appreciatiemarge verleent aan de staat om de manier te bepalen waarop de veiligheidsmaat-

regelen dienen te worden uitgevoerd, te meer daar de maatregel waardoor men zijn religieuze kledij 

dient af te nemen in alle drie de zaken slechts eenmalig of occasioneel is. Men kan volgens zich vol-

gens M.D. EVANS een aantal vragen stellen bij de proportionaliteitsafweging die het Hof in deze zaken 

uitvoert. Vooreerst doet het feit dat het Hof in deze zaken de nadruk legt op het occasionele karakter 

van de maatregel volgens deze auteur de vraag rijzen of een absoluut verbod op het dragen van religi-

euze symbolen in consulaten of op de luchthaven ook proportioneel zou worden bevonden door het 

Hof. Bovendien zijn de manier waarop en de omstandigheden waarin de tulband en de hoofddoek 

dienen te worden afgelegd factoren die zijn inziens door het Hof zouden moeten meegenomen worden 

in de evenredigheidsbeoordeling. Het feit dat deze controle in een private ruimte en op een discrete 

manier zou kunnen gebeuren en in het geval van El Morsli, door een vrouw, zijn zaken die zijn inziens 

de proportionaliteit van de inmenging doen wankelen.
650

 

2.3. Openbare orde ( ‘public order’) 

Het recht op het manifesteren van religie door gevangenen, bijvoorbeeld door het dragen van religieu-

ze symbolen, wordt vaak beperkt door de onbuigzame toepassing van religieus neutrale, algemeen 

toepasselijke regelgeving inzake gevangenisdiscipline.
651

 In één zaak met betrekking tot het recht op 

het manifesteren van religie door middel van religieuze kledij door gevangenen oordeelde de Commis-

sie dat er geen inmenging in art. 9 §1 EVRM was. Mc Feeley t. het Verenigd Koninkrijk
652

 betrof ver-

oordeelde leden van de Irish Republican Army die hun eigen kleren wensten te dragen in de gevange-

nis. Zij beweerden dat het verplichte dragen van een gevangenisuniform een schending vormde van 

hun godsdienstvrijheid. Zij meenden dat zij politieke gevangenen waren die niet dienden onderworpen 

                                                      

649 Hof Mensenrechten, Mann Singh t. Frankrijk, arrest van 13 november 2008, onuitg.  
650 M.D. EVANS, Manual, 92. 
651 S. STAVROS, „Freedom of Religion‟, 621. 
652 Commissie, nr. 8317/78, beslissing van 15 mei 1980, Mc Feeley t. Verenigd Koninkrijk, D&R 20, p. 44. 
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te worden aan hetzelfde regime als „gewone‟ gevangenen. De Commissie meende met toepassing van 

de Arrowsmith – test dat het recht op het manifesteren van religie door middel van „praktische toepas-

singen‟ niet het recht omvatte voor gevangenen om hun eigen kledij te dragen in detentie.
653

  

In X. t. het Verenigd Koninkrijk
654

 weigerde een Sikh het gevangenisuniform te dragen, aangezien dit 

volgens hem in strijd was met zijn godsdienst. De feitenconstellatie was aldus gelijkaardig als in Mc 

Feeley. De Commissie oordeelde dat het opleggen van het dragen van het gevangenisuniform geen 

schending vormde van de godsdienstvrijheid van de verzoeker omwille van bewijsproblemen.
655

 De 

Commissie meende met name dat de verzoeker zijn claim dat het dragen van een uniform zijn gods-

dienst schaadde, nooit kenbaar had gemaakt aan de gevangenisautoriteiten en dat hij daardoor niet kon 

bewijzen dat zijn religieuze overtuigingen, en niet zijn eis behandeld te worden als een politieke ge-

vangene de hoofdreden vormden voor zijn weigering het gevangenisuniform te dragen.
656

 De Com-

missie leek zich dus niet uit te spreken over het al dan niet bestaan van een inmenging in art. 9 §1 

EVRM, maar leek louter op grond van bewijsproblemen te oordelen dat er geen schending van art. 9 

EVRM was. 

In X. t. Oostenrijk
657

 oordeelde de Commissie dat het verbod opgelegd aan een boeddhistische gevan-

gene een baard te dragen en een gebedsketting te hebben een inmenging vormde in het recht op het 

manifesteren van religie onder art. 9 §1 EVRM, maar meende het dat dit verbod noodzakelijk was 

voor het beschermen van de openbare orde onder art. 9 §2 EVRM.
 658

 Deze beslissing paste in de al-

gemene jurisprudentie van de Commissie met betrekking tot klachten van gevangenen onder art. 9 

EVRM, waarin het deze klachten vaak rechtvaardigde door een beroep op de legitieme doelstelling 

van de openbare orde.
659

 In deze gevangeniszaken leek de Commissie een zeer ruime appreciatiemarge 

te verlenen aan de staat om te bepalen hoe de orde in gevangenissen diende te worden gevrijwaard. De 

bewijslast van de staat werd als het ware sterk verminderd in de gevangeniscontext.
660

 Hoewel er zeker 

zaken zijn waarin het beperken van de religieuze vrijheid van gevangenen noodzakelijk is voor de 

bescherming van de openbare orde
661

, lijkt een beroep op het behoud van de openbare orde ter recht-

vaardiging van de beperking van het recht op het dragen van religieuze symbolen door gevangenen 

minder op zijn plaats.
662

 Zo lijkt het beroep op de rechtvaardigingsgrond van het beschermen van de 

openbare orde in X. t. Oostenrijk vreemd. Vooreerst meende het Hof dat het dragen van een baard de 

                                                      

653 Ibid., op p. 76-77; S. KNIGHTS, Freedom of religion, 203-204. 
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identificatie van de gevangene zou bemoeilijken en zo de interne gevangenisdiscipline zou verstoren. 

Vermits de gevangene de enige met een baard zou geweest zijn, lijkt dit eerder een hulpmiddel tot 

identificatie te zijn in plaats van een hindernis.
663

 Hoe het dragen van een baard en een gebedenkrans 

de algemene maatschappelijke orde had kunnen verstoren, lijkt nog minder duidelijk. De Commissie 

leek zich hier aldus eerder te laten leiden door het specifieke van de gevangeniscontext dan door een 

correcte toepassing van de escape - clausule onder art. 9 §2 EVRM.
664

  

Uit de bespreking van deze zaken blijkt dat de Commissie bereid was om beperkingen op het recht op 

het dragen van religieuze kledij en symbolen te aanvaarden op eerder onsubstantiële gronden. Volgens 

M.D. EVANS is het mogelijk dat het Hof, onder invloed van de recente rechtspraak van het V.N. Men-

senrechtencomité, vandaag strenger zou oordelen over beperkingen op het dragen van religieuze sym-

bolen in detentie.
665

 In Boodoo t. Trinidad en Tobago oordeelde dit Mensenrechtencomité met name 

dat de gedwongen verwijdering van de baard van een moslimgevangene een schending van zijn gods-

dienstvrijheid vormde.
666

 De verplichtingen van staten onder het EVRM worden bovendien nog ge-

specificeerd in de niet - bindende „European Prison Rules‟
667

, die zijn geformuleerd in een aanbeveling 

van het Comité van Ministers van de Raad van Europa.
668

 De bepalingen die van belang zijn met be-

trekking tot het dragen van religieuze symbolen zijn de volgende: 

„Prisoners‟ freedom of thought, conscience and religion shall be respected‟ […] „the prison regime shall be organised so far 

as is practicable to allow prisoners to practise their religion and follow their beliefs‟.
669 

Verder verbieden deze regels het verplicht opleggen van een gevangenisuniform niet, maar stellen ze 

wel dat dit uniform 

„shall not be degrading or humiliating‟.670 
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HOOFDSTUK II 
RECHTSPRAAK VAN HET AMERIKAANSE HOOGGERECHTSHOF 

Tot nu toe heeft slechts één zaak betreffende het dragen van religieuze symbolen het Amerikaanse 

Hooggerechtshof bereikt, en dit dan nog binnen de specifieke militaire context.
671

 Een hypothetische 

klacht van een verzoeker die verhinderd zou worden in het dragen van religieuze symbolen, zou door 

het Amerikaanse Hooggerechtshof afzonderlijk onderzocht kunnen worden onder verschillende 

grondwettelijke rechten. Ingeval het dragen van religieuze symbolen door leerlingen van een openbare 

school zou worden beperkt, zou het Amerikaanse Hooggerechtshof deze klacht kunnen onderzoeken 

onder de Free Exercise Clause van het Eerste Amendement van de Amerikaanse Grondwet, maar ook 

onder de Free Speech Clause van hetzelfde Amendement. Wat dit laatste betreft, zou het Hof de be-

streden regelgeving waarschijnlijk toetsen aan een reeks van zijn zaken met betrekking tot religieuze 

meningsuiting door leerlingen in publieke scholen. Deze zaken handelden over het recht van religieuze 

leerlingengroepen om bijeenkomsten te houden in de openbare school na de schooluren.
672

 Het Hof 

zou de bestreden regelgeving wat de Free Speech Clause betreft, waarschijnlijk ook toetsen aan zijn 

oordeel in Tinker v. DesMoines Independent Community School District
673

. Dit is het belangrijkste 

arrest betreffende het dragen van symbolen als meningsuiting ( „symbolic speech‟). Dit oordeel betrof 

weliswaar geen religieuze, maar wel politieke meningsuiting.
674

 Indien het zou gaan om minderjarige 

leerlingen, zou het Hof de bestreden regelgeving ook kunnen toetsen aan het recht van de ouders om 

de religieuze opvoeding van hun kinderen te bepalen.
675

 Indien de verzoeker als werknemer zou wor-

den verhinderd in het dragen van religieuze symbolen, dan zou het U.S. Supreme Court deze klacht 

kunnen onderzoeken onder Titel VII van de Civil Rights Act, volgens dewelke discriminatie op de 

werkplaats op grond van onder andere religie verboden is.
676

 Wanneer een publieke werknemer, zoals 

een leerkracht zou worden verhinderd in het dragen van religieuze symbolen in een publieke school, 

dan zou het Amerikaanse Hooggerechtshof dit naast een onderzoek onder de Free Exercise Clause, 

Free Speech Clause en Titel VII van de Civil Rights Act, eveneens kunnen onderzoeken onder de Es-

tablishment Clause van het Eerste Amendement van de Amerikaanse Grondwet, omwille van zijn of 

haar hoedanigheid van overheidswerknemer.
677

 Wanneer een klager voor een Amerikaans rechtscolle-
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ge een beroep doet op verschillende van de hierboven vermelde grondrechten, worden deze verschil-

lende claims elk afzonderlijk behandeld door de rechtbank. Zo worden in zaken waarin de klager een 

beroep doet op zowel de Free Speech Clause als de Free Exercise Clause, deze twee claims afzonder-

lijk behandeld, waarbij het oordeel met betrekking tot het ene recht niet beslissend is voor het oordeel 

inzake het andere recht. Chalifoux v. New Caney Independent School District
678

 en Nichol v. Arin In-

termediate Unit
679

, twee zaken met betrekking tot het dragen van religieuze symbolen, vormen hier 

een illustratie van. In deze zaken werden door lagere Amerikaanse „district courts‟ telkens de Free 

Exercise claim en de Free Speech claim apart behandeld.
680

 

Verzoekers die door een religieus neutrale, algemeen toepasselijke regel of een expliciet verbod op het 

dragen van religieuze symbolen beperkt werden in het dragen van deze symbolen, dienden bij het 

EHRM gewoonlijk klacht in op grond van art. 9 EVRM, maar daarnaast diende men vaak bijkomend 

klacht in op grond van art.8 EVRM (recht op eerbiedinging van het privé-leven) en/of art. 10 EVRM 

(vrijheid van meningsuiting). Indien een leerling van een openbare school beperkt werd in het dragen 

van religieuze kledij, diende men dikwijls bijkomend klacht in op grond van art 2 van het Eerste Pro-

tocol bij het EVRM (het recht op onderwijs en het recht van de ouders op onderwijs en opvoeding van 

hun kind in overeenstemming met hun filosofische of godsdienstige overtuigingen). Ten slotte diende 

men vaak bijkomend klacht in op grond art. 14 EVRM in samenhang met één of meerdere van de vo-

rige opgesomde rechten (verbod van discriminatie). Het Hof onderzocht gewoonlijk de klacht onder 

art. 9 EVRM, maar achtte het vaak niet nodig de klachten onder de andere rechten nog te onderzoeken, 

aangezien de relevante omstandigheden dezelfde waren als onder art. 9 EVRM.
681

 Zo onderzocht de 

Grote Kamer in Sahin de klacht onder art. 9 EVRM en onder art. 2 van het Eerste Protocol bij het 

EVRM, maar achtte het niet nodig de klacht te onderzoeken onder de andere artikelen van het EVRM 

waarop de verzoekster zich beriep, waaronder art. 10 EVRM, omwille van het feit dat de aangehaalde 

argumenten een loutere herhaling waren van deze onder art. 9 EVRM, waaromtrent het Hof tot niet-

schending had besloten.
682

 

Het valt te bekritiseren dat het EHRM, in tegenstelling tot de Amerikaanse rechtbanken,weigert de 

feiten onder alle door de verzoeker aangebrachte rechten te onderzoeken. Dit is zeker te bekritiseren 

voor de niet – onderzochte klachten onder art. 10 EVRM. Immers, het is vaste rechtspraak van het 

EHRM dat de vrijheid van meningsuiting niet alleen denkbeelden beschermt wanneer zij instemmend 

worden ontvangen, maar ook waneer zij beledigen, shockeren of verontrusten.
683

. Een inmenging in de 

vrije meningsuiting kan dus niet gerechtvaardigd worden op grond van het beledigende, shockerende 

of verontrustende karakter van de mening. Dit leek echter in de hoofddoekzaken Sahin, Köse, Dogru 

en Kervançi precies één van de rechtvaardigingen te zijn van het EHRM voor de inmenging in het 

recht op het manifesteren van religie onder art. 9 EVRM. Het Hof grondde zijn oordeel dat het hoofd-

doekverbod art. 9 EVRM niet schond onder andere op de nood aan bescherming van de rechten van 

anderen. Het definieerde deze rechten van anderen echter niet, maar leek te doelen op zijn vrees dat 

                                                      

678 Chalifoux v. New Caney Independent School District, 976 F.Supp. 659 (1997). 
679 Nichol v. Arin Intermediate Unit 28, 268 F. Supp. 2d 536 (W.D. Pa 2003). 
680 J. M. WESTERFIELD, „Behind the Veil‟, 669. 
681 Hof Mensenrechten, Leyla Sahin t. Turkije, arrest van 29 juni 2004, onuitg., §117, Juristenkrant 2004, afl. 93, 13, (weergave E. BREMS) 

en T. Vreemd. 2004, 251, noot M. FOBLETS EN J. VELAERS; Hof Mensenrechten, Leyla Sahin t. Turkije, arrest van 10 november 2005, Re-
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683 Hof Mensenrechten, Handyside t. Verenigd Koninkrijk, arrest van 7 december 1976, Publ. Hof, Serie A, Vol. 24, §49. 
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andere studenten zich onbehaaglijk of onder druk gezet zouden voelen door studenten met een hoofd-

doek.
684

 Ook rechter Tulkens wees hierop in haar „dissenting opinion‟ bij het arrest – Sahin:
 685

 

„Unless the level of protection of the right to freedom of religion is reduced to take account of the context, the 

possible effect which wearing the headscarf, which is presented as a symbol, may have on those who do not 

wear it does not appear to me, in the light of the Court‟s case-law, to satisfy the requirement of a pressing so-

cial need. Mutatis mutandis, in the sphere of freedom of expression (Article 10), the Court has never accepted 

that interference with the exercise of the right to freedom of expression can be justified by the fact that the 

ideas or views concerned are not shared by everyone and may even offend some people. Recently, in Gündüz 

v. Turkey (no. 35071/97, ECHR 2003-XI), the Court held that there had been a violation of freedom of ex-

pression where a Muslim religious leader had been convicted for violently criticising the secular regime in 

Turkey, calling for the introduction of the sharia and referring to children born of marriages celebrated solely 

before the secular authorities as “bastards”. Thus, manifesting one‟s religion by peacefully wearing a head-

scarf may be prohibited whereas, in the same context, remarks which could be construed as incitement to re-

ligious hatred are covered by freedom of expression.‟686 

Indien het Hof de hoofddoekzaken wel onder art. 10 EVRM zou hebben onderzocht, dan had het de 

hoofddoekverboden aldus niet kunnen rechtvaardigen louter op grond van het feit dat anderen veront-

rust werden bij het zien van een hoofddoek. Indien het Hof de hoofddoekverboden onder art. 10 

EVRM had willen rechtvaardigen op grond van de bescherming van de rechten van anderen, dan had 

het moeten aantonen dat deze rechtvaardigingsgrond niet louter samenviel met de wens van anderen 

om niet geshockeerd of verontrust te worden door het zien van een hoofddoek.
687

 Het EHRM achtte 

het echter steeds onnodig om een klacht inzake een beperking op het dragen van religieuze symbolen 

onder art. 10 EVRM te onderzoeken. Het onderzocht deze zaken steeds onder art. 9 EVRM en soms 

nog een ander bijkomend recht dan art. 10 EVRM.
688

 

Zoals ik hierboven reeds aangegeven heb, zou een hypothetisch verbod op het dragen van religieuze 

symbolen voor de Amerikaanse rechtbanken onder een veelheid van constitutionele waarborgen kun-

nen worden aangeklaagd en zouden deze rechtbanken de verschillende aangebrachte claims waar-

schijnlijk elk afzonderlijk behandelen. Echter, omwille van het feit dat het EHRM de kwestie steeds 

onder art. 9 EVRM onderzocht en het dikwijls niet nodig achtte de klacht onder de andere aangebrach-

te rechten te onderzoeken, beperk ik mij in de bespreking van de Amerikaanse situatie tot de tegen-

hanger van art. 9 EVRM in de Amerikaanse Grondwet, met name de Free Exercise Clause van het 

Eerste Amendement. 

1. RELIGIEUS NEUTRALE, ALGEMEEN TOEPASSELIJKE REGELGEVING 

Wanneer regelgeving personen hindert in het dragen van religieuze symbolen, varieert de standard of 

review die het U.S. Supreme Court onder de Free Exercise Clause zou hanteren in het licht van de aard 

van deze regelgeving. Een regel die religieus neutraal en algemeen toepasselijk is en aldus de uiting 

                                                      

684 Hof Mensenrechten, Leyla Sahin t. Turkije, arrest van 29 juni 2004, onuitg., §108 en T. Vreemd. 2004, 250, noot M. FOBLETS EN J. VE-

LAERS en Hof Mensenrechten, Leyla Sahin t. Turkije, arrest van 10 november 2005, Recueil/Reports 2005, §115 en CDPK 2006, 393, noot 
C. BROCAL en noot E. BREMS; Hof Mensenrechten, Köse en 93 anderen t. Turkije, beslissing van 24 jan 2006, onuitg.; Hof Mensenrechten, 
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18, noot N. FRICERO. 
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93 anderen t. Turkije, beslissing van 24 jan 2006, onuitg. 
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van religie door middel van religieuze kledij slechts incidenteel bezwaart, dient sinds Employment 

sion v. Smith
689

 niet meer gerechtvaardigd te worden door een dwingend overheidsbelang, maar dient 

slechts een redelijk middel te vormen om enig legitiem overheidsdoel te bereiken.
690

 Echter, Smith 

omvat twee uitzonderingen waarin toch strict scrutiny wordt gehanteerd ten aanzien van religieus neu-

trale, algemeen toepasselijke regelgeving.
691

  

Ten eerste is er de „Hybrid Rights Exception‟, die stelt dat strict scrutiny dient te worden gebruikt ten 

aanzien van een klacht betreffende het recht op het uitoefenen van religie die gecombineerd wordt met 

een klacht met betrekking tot een ander grondwettelijk gewaarborgd recht, zoals de vrijheid van me-

ningsuiting.
692

 Wanneer bijvoorbeeld een leerling van een openbare school zou beweren dat hij of zij 

verhinderd wordt in het dragen van religieuze symbolen door een religieus neutrale, algemeen toepas-

selijke uniformregel, dan betreft deze klacht zowel een beweerde schending van de Free Exercise 

Clause als van de Free Speech Clause en zou deze een strengere controle verkrijgen onder Smith.
693

 

Een voorbeeld van deze hypothese betreft een zaak voor het „District Court for the Southern District of 

Texas Houston Division‟, met name Chalifoux v. New Caney Independent School District.
694

 In casu bevatte 

het kledijreglement van de school een verbod op het dragen van bendegerelateerde kledij en symbolen 

ter bevordering van de veiligheid op school, maar het reglement definieerde het begrip „gang - related 

apparel‟ niet. De verzoekers waren geen lid van een bende en droegen pasternosters boven hun kledij 

om hun religie te uiten. Gedurende een aantal weken droegen ze zonder enige commentaar deze sym-

bolen op school. Dan identificeerde de school de paternosters als bendegerelateerde symbolen, waar-

door het de verzoekers verboden werd ze nog langer zichtbaar te dragen op de campus. De leerlingen 

beweerden dat het identificeren van de paternosters als bendegerelateerde symbolen een schending 

vormde van hun recht op het uitdrukken van religie en hun recht op vrije meningsuiting.
695

 Deze kle-

dijregel was religieus neutraal en algemeen toepasselijk, maar omwille van het feit dat de klacht van 

de leerlingen zowel een beweerde schending van de Free Exercise Clause als van de Free Speech 

Clause omvatte, oordeelde de rechtbank dat de kledijregel volgens de „Hybrid Rights Exception‟ zoals 

geformuleerd in Smith diende te worden onderworpen aan een verhoogde standard of judicial re-

view.
696

 De rechtbank vulde deze verhoogde controlegraad in door gebruik te maken van de test om-

schreven in Wisconsin v. Yoder:
697

  

„Plaintiffs‟ causes of action combine free exercise of religion and free speech claims; accordingly; the heigh-

tened level of scrutiny used in hybrid cases applies. Therefore pursuant to the holding in Yoder, this Court 

must perform a balancing test to determine whether the school‟s regulation places an „undue burden‟ on 

Plaintiff‟s religious exercise and whether the regulation bears a more than „reasonable relation‟ to NCISD‟s 

stated substantial objective. See Yoder, 406 US 205, op 220-221 (1972).‟698 

De rechtbank oordeelde dat een algemeen verbod op het dragen van paternosters geen „meer dan rede-

lijk verband‟ ( „a more than reasonable relation‟) vertoonde met het overheidsdoel van het reguleren van 

bendeactiviteiten op school en dat het een overmatige last („undue burden‟) plaatste op de verzoekers 

die de paternosters niet droegen als middel om zich te identificeren met een bende, maar om hun ge-

                                                      

689 Employment Div., Dep‟t of Human Resources of Oregon v. Smith, 494 US 872 (1990). 
690 Ibid., op 883-890; J. M. WESTERFIELD, „Behind the Veil‟, 661 en C.A. BAKER, „French Headscarves‟, 355-356. 
691 F.M. GEDICKS, „The Permissible Scope‟, 1211. 
692 Employment Div., Dep‟t of Human Resources of Oregon v. Smith, 494 US 872, op 881 (1990). 
693 J. M. WESTERFIELD, „Behind the Veil‟, 662. 
694 Chalifoux v. New Caney Independent School District, 976 F.Supp. 659 (1997). 
695 Ibid., op 663-664. 
696 A.N. Crawford, „Notes: Learning Lessons from Multani: Considering Canada‟s Response to Religious Garb Issues in Public Schools‟, Ga. 
J. Int‟l & Comp. L. 2007-2008, Vol. 36, 176-177  en  J. M. WESTERFIELD, „Behind the Veil‟, 664. 
697 Wisconsin v. Yoder, 406 US 205, op 220-221 (1972).‟ 
698 Chalifoux v. New Caney Independent School District, 976 F.Supp. 659, op 671 (1997). 
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loofsovertuiging uit te drukken. De rechtbank concludeerde aldus dat het verbod op het dragen van 

paternosters het recht op het uitoefenen van religie onder het Eerste Amendement van de Amerikaanse 

Grondwet van de verzoekers schond.
699

 De rechtbank meende vooral in het licht van het te mager be-

vonden bewijs dat de regelgeving geen „meer dan redelijk‟ middel vormde voor het bereiken van het 

overheidsdoel van het controleren van bendeactiviteiten en het verzekeren van de veiligheid op 

school.
700

 Met name stelde de rechtbank:  

„This Court does not doubt that a dress code can be one means of restricting gang activity on campus. How-

ever, while this Court will not endeavor to make a comprehensive list, surely there are a number of more ef-

fective means available to NCISD, other than a blanket ban on wearing rosaries, to control gang activity and 

ensure the safety of its schools. This is particularly true where, as here, the evidence showed only three in-

stances of alleged gang members wearing rosaries as gang identifiers, with only one of those incidents occur-

ring on campus. Therefore, the Court finds that NCISD's restriction on rosaries does not ``bear more than a 

reasonable relation'' to regulating gang activity in the District.‟ 701 

Hieruit blijkt aldus dat loutere beweringen of argumenten van de overheid dat de bestreden regel toe-

reikend is om de vooropgestelde overheidsdoelstelling te bereiken niet voldoende zijn om aan de ver-

hoogde controlegraad onder de „Hybrid Rights Exception‟ te voldoen. Adequaat bewijs is essentieel in 

de beoordeling of de regel voldoet aan de hogere standard of review die van toepassing in „hybrid rights‟- 

zaken.
702

  

Een tweede uitzondering geformuleerd in Smith waarin religieus neutrale, algemeen toepasselijke re-

gelgeving toch wordt onderworpen aan een strenge controlegraad, betreft de reeds hierboven ver-

noemde „Individualized Assessment Exception‟. Deze stelt dat indien uitzonderingen op religieus neu-

trale, algemeen toepasselijke regelgeving op grond van bepaalde individuele omstandigheden worden 

toegestaan, maar niet op grond van het belasten van religie ( „religious hardship‟), deze regelgeving toch 

dient te worden onderworpen aan strict scrutiny.
703

 Ook hiervan kunnen we hypothetische voorbeelden 

vinden in de Amerikaanse openbare onderwijscontext. Het is niet ongewoon dat een Amerikaanse 

openbare school het dragen van een bepaald kledingstuk verbiedt voor het bevorderen van een bepaald 

legitiem overheidsbelang en hierdoor het dragen om religieuze redenen van een vorm van dit kleding-

stuk verhindert. Bijvoorbeeld, het is mogelijk dat een openbare school een algemeen verbod heeft op 

het dragen van hoofddeksels wegens het gebruik van bepaalde hoofddeksels als teken van bendelid-

maatschap, en hierdoor incidenteel ook het dragen van islamitische hoofddoeken bemoeilijkt. Aange-

zien deze regel religieus neutraal en algemeen toepasselijk is, zal volgens Smith de „General Rule of 

Deferential Review‟ toepasselijk zijn en zullen gelovigen die een hoofddoek wensen te dragen als 

uiting van hun geloof geen recht hebben op een vrijstelling van deze regel. Echter, het is vaak zo dat 

diegenen die deze regel dienen uit te voeren en af te dwingen uitzonderingen erop toestaan op grond 

van een waaier van seculiere redenen, zoals voor mensen die hun hoofd dienen te bedekken om medi-

sche redenen. Diegenen die geen uitzondering krijgen op de regel omwille van godsdienstige redenen, 

kunnen zich dan beroepen op de „Individualized Assessment Exception‟.
704

  

                                                      

699 Ibid., op 671.  
700 J. M. WESTERFIELD, „Behind the Veil‟, 664. 
701 Chalifoux v. New Caney Independent School District, 976 F.Supp. 659, op 671 (1997). 
702 J. M. WESTERFIELD, „Behind the Veil‟, 664. 
703 Employment Div., Dep‟t of Human Resources of Oregon v. Smith, 494 US 872, op 884 (1990); F.M. GEDICKS, „The Permissible Scope‟, 
1211. 
704 F.M. GEDICKS, „The Permissible Scope‟, 1266-1267. Lagere Amerikaanse rechtbanken hebben in andere contexten dan het dragen van 

religieuze symbolen, waar overheden uitzonderingen op religieus neutrale, algemeen toepasselijke regelen toestonden op grond van een 
aantal seculiere redenen, maar niet op grond van religieuze overwegingen, overeenkomstig de „Individualized Assessment Exception‟ strict 

scrutiny toegepast: Rader v. Johnston, 924 F. Supp. 1540, op 1553 en 1558 (D. Neb. 1996); Tenafly Eruv Association Inc. v. Borough of 

Tenafly, 309 F.3d 144, op 167-168  (3d Cir. 2002); Black Hawk v. Pennsylvania, 381 F. 3d 202, op 208-209 (3d Cir. 2004) en Axson – 



107 

2. RELIGIEUS NEUTRALE, ALGEMEEN TOEPASSELIJKE REGELGEVING IN 

DE MILITAIRE EN GEVANGENISCONTEXT 

2.1. De militaire context 

Goldman v. Weinberger
705

 is de enige zaak met betrekking tot religieuze kledij die werd behandeld 

door het Amerikaanse Hooggerechtshof. Deze zaak handelde over een joodsorthodox lid van de Ame-

rikaanse luchtmacht die zijn keppeltje wenste te dragen tijdens de werkuren. Dit werd hem echter ver-

boden op grond van een religieus neutrale, algemeen toepasselijke uniformregel van de luchtmacht, 

volgens dewelke: 

„headgear will not be worn […] while indoors except by armed security police in the performance of their du-

ties.‟706 

De verzoeker verzocht het U.S. Supreme Court om een religieus gemotiveerde uitzondering op de 

religieus neutrale, algemeen toepasselijke uniformregel en beriep zich hiertoe op de strict scrutiny - 

test zoals geformuleerd in Sherbert v. Verner.
707

 Goldman dateerde immers van voor het oordeel van 

het Amerikaanse Hooggerechtshof in Smith volgens hetwelk religieus neutrale, algemeen toepasselijke 

regelgeving die geloofsvrijheid slechts incidenteel aantastte, slechts onderworpen werd aan rational 

basis review.
708

 Het Hof wees dit verzoek af en oordeelde dat de uniformregel geen schending vormde 

van de Free Exercise Clause van het Eerste Amendement van de Amerikaanse Grondwet. Hiertoe han-

teerde het Hof openlijk een veel soepelere controlegraad dan strict scrutiny en rechtvaardigde dit door 

te verwijzen naar de specifieke context van het leger:
709

  

„Our review of military regulations challenged on First Amendment grounds is far more deferential than con-

stitutional review of similar laws or regulations designed for civilian society. The military need not encourage 

debate or tolerate protest to the extent that such tolerance is required of the civilian state by the First Amend-

ment; to accomplish its mission the military must foster instinctive obedience, unity, commitment, and esprit 

de corps. These aspects of military life do not, of course, render entirely nugatory in the military context the 

guarantees of the First Amendment But "within the military community there is simply not the same [individ-

ual] autonomy as there is in the larger civilian community." In the context of the present case, when evaluat-

ing whether military needs justify a particular restriction on religiously motivated conduct, courts must give 

great deference to the professional judgment of military authorities concerning the relative importance of a 

particular military interest.‟710  

Het professionele oordeel van de luchtmacht was dat het uniformbeleid nodig was voor het bestendi-

gen van de onderwerping van het individu aan de groep en van de groepsgeest. Het Hof eerbiedigde 

deze professionele mening en meende dat het militaire belang van eenheid zwaarder woog dan de reli-

gieuze belangen van de verzoeker:
711

  

„The considered professional judgment of the Air Force is that the traditional outfitting of personnel in stan-

dardized uniforms encourages the subordination of personal preferences and identities in favor of the overall 
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group mission. […] the First Amendment does not require the military to accommodate such practices in the 

face of its view that they would detract from the uniformity sought by the dress regulations.‟712 

GEDICKS merkt op dat het niet duidelijk is of de soepelere controlegraad voor het evalueren van over-

heidsbeperkingen op de uitoefening van religie door militairen zoals bepaald voor Smith in het arrest - 

Goldman, al dan niet tot gevolg zal hebben dat de door Smith geformuleerde „General Rule of Defe-

rential Review‟ en „Individualized Assessment Exception‟ nog losser zal worden toegepast in de mili-

taire context.
713

  

Het Amerikaanse Congress reageerde op dit arrest door het invoeren van een specifieke wet die het 

leger verplicht zijn leden toe te laten religieuze symbolen te dragen op hun uniform, tenzij:
714

  

„the wearing of the item would interfere with the performance of the member‟s military duties, or if the Sec-

retary determines that the item of apparel is not neat and conservative.‟715  

2.2. De gevangeniscontext 

In die andere bijzondere institutionele omgeving, met name in de gevangeniscontext, hanteert het Hof 

dezelfde benadering als in de militaire context. Met name geeft het een grote beleidsvrijheid aan de 

administratieve beslissingen van gevangenisautoriteiten.
716

 In de pre – Smith - arresten Turner v. Saf-

ley en O’Lone v. Estate of Shabbazz
717

 klaagden gevangenen aan dat religieus neutrale, algemeen toe-

passelijke regelen van gevangenisbeleid hun recht op het uitoefenen van religie aantastten doordat ze 

hen respectievelijk verhinderden de islamitische eredienst bij te wonen of een briefwisseling te voeren 

met medegevangenen. Net als in het arrest - Goldman, dat handelde over de legercontext, hanteerde 

het Hof een soepelere standard of review dan de strict scrutiny - test van Sherbert v. Verner.
718

 Met 

name verving het Hof in Turner de „compelling state interest‟/ „no less restrictive alternative test‟ door 

een „reasonabless test‟:
719

 

„when a prison regulation impinges on inmates' constitutional rights, the regulation is valid if it is reasonably 

related to legitimate penological interests.‟720 

In O’Lone bevestigde het Hof het gebruik van deze redelijkheidstoets en hanteerde deze om te beslui-

ten dat een algemeen gevangenisreglement niet in strijd was met het recht op het uitoefenen van reli-

gie, vermits de staatsbelangen van veiligheid, bescherming van de rechten van andere gevangen en 

andere redelijke penologische doelstellingen zwaarder doorwogen dan de godsdienstige belangen van 

de verzoeker.
721

 

Na het arrest – Smith is het volgens GEDICKS ook hier onduidelijk of de soepelere standard of review 

voor de gevangeniscontext zoals geformuleerd in de hierboven vernoemde pre - Smith-arresten, al dan 

niet tot gevolg zal hebben dat de door Smith geformuleerde „General Rule of Deferential Review‟ of 

de „Individualized Assessment Exception‟ nog losser zal worden gehanteerd in de gevangeniscontext. 

Met name is het zijn inziens mogelijk dat Amerikaanse rechtbanken minder vlug tot een gebrek aan 
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religieuze neutraliteit of algemene toepasselijkheid van een militaire regel zullen besluiten dan van een 

regel in een andere context.
722

 Deze bekommernis is hier echter van weinig praktisch belang, vermits 

de „Religious Freedom Restoration Act‟ voor federale gevangenissen en de „Religious Land Use and 

Institutionalized Persons Act‟ voor federale en staatsgevangenissen
, 
het gebruik van de strict scrutiny - 

test verplichtend opleggen in geval van beperkingen op de uitoefening van religie door gevangenen, 

ongeacht deze beperking wordt opgelegd door een al dan niet religieus neutrale, algemeen toepasselij-

ke regel.
723

  

De „Religious Freedom Restoration Act‟ ( RFRA) verplichtte rechtbanken tot het toepassen van de 

strict scrutiny - test van Sherbert op wetten die religieuze praktijken ernstig bezwaarden.
 724

 Het 

Hooggerechtshof verklaarde, zoals hierboven reeds vermeld, de toepassing van de RFRA ten aanzien 

van lokale en statelijke overheden ongrondwettelijk.
725

 Deze wet blijft aldus gelden ten aanzien van 

federale overheden, zoals het „Federal Bureau of Prisons‟ en geldt aldus in federale gevangenissen. 

Het „Federal Bureau of Prisons‟ heeft gestaag de voorzieningen voor religieuze praktijken van gevan-

genen uitgebouwd in zijn Program Statement
726

. Dit Program Statement bevat een aantal bepalingen 

met betrekking tot het dragen van religieuze symbolen door gevangenen. Vooreerst dient het dragen 

van religieuze symbolen normalerwijze te worden toegelaten tijdens godsdienstige ceremonies, tenzij 

de bewaker meent dat dit dragen van symbolen een bedreiging zou kunnen vormen voor de veiligheid 

en orde in de instelling. Verder kan de bewaker op verzoek van de gevangene het gebruik en het dra-

gen van religieuze symbolen toestaan in de gehele instelling, op voorwaarde dat dit in overeenstem-

ming is met de veiligheid en de orde. Ten slotte bepaalt de statement uitdrukkelijk dat het dragen van 

godsdienstige hoofddeksels dient te worden toegestaan in de gehele instelling, indien dit in overeen-

stemming is met de gewoonlijke randvoorwaarden van veiligheid en orde,.
727

 

In 2000 keurde het Amerikaanse Congress de „Religious Land Use and Institutionalized Persons Act‟ 

(RLUIPA) goed, volgens dewelke strict scrutiny wordt vereist ten aanzien van federale en statelijke 

wetten die de religieuze praktijken van personen die opgesloten zijn in een instelling substantieel be-

lasten, ongeacht of deze wetten al dan niet religieus neutraal en algemeen toepasselijk zijn.
728

 Het 

hoofdstuk van de RLUIPA inzake personen die in een instelling verblijven of opgesloten zitten, werd 

door het Amerikaanse Hooggerechtshof in overeenstemming met de Amerikaanse Grondwet bevon-

den.
729

 Het gehele kader van de RFRA, de Program Statement en de grondwettelijk bevonden RLUI-

PA zijn volgens BOOTHBY belangrijke verwezenlijkingen in het beschermen van de godsdienstvrijheid 

in de erg ingeperkte omgeving van het gevangeniswezen.
730

 

                                                      

722 F.M. GEDICKS, „The Permissible Scope‟, 1256. 
72342 U.S.C. § 2000bb-1 (2006) en 42 U.S.C.A. §2000cc (a)(1) en § 2000cc-1(a) (2006); F.M. GEDICKS, „The Permissible Scope‟, 1256-

1257. 
724 42 U.S.C. § 2000bb-1 (2006); L. BOOTHBY, „Protecting Freedom of Religion‟, 413 en J. JR. WITTE EN M.C. GREEN, „The American 
Constitutional Experiment‟, 546-547. 
725 City of Boerne v. Flores, 521 US 507, op 534-536 (1997). 
726 BOP Program Statement 5360.07 (Religious Beliefs and Practices) (25 augustus 1997), herzien in 2001: BOP Program Statement 5360.08 
(Religious Beliefs and Practices) (25 mei 2001), te consulteren op www.bop.gov. 
727 L. BOOTHBY, „Protecting Freedom of Religion‟, 413-414. 
728 42 U.S.C.A. §2000cc (a)(1) en § 2000cc-1(a) (2006);  L. BOOTHBY, „Protecting Freedom of Religion‟, 415-416 en A., WINKLER, „Fatal in 
Theory‟, 860. 
729 R. UITZ, Freedom of religion, 136. 
730 L. BOOTHBY, „Protecting Freedom of Religion‟, 417. 
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3. REGELGEVING SPECIFIEK GERICHT TEGEN HET DRAGEN VAN RELIGI-

EUZE SYMBOLEN 

Een expliciet verbod op het dragen van religieuze symbolen is niet neutraal, vermits het uitdrukkelijk 

het recht op het manifesteren van religie viseert. Een dergelijk verbod zou dan ook zogoed als zeker 

noch onder de „General Rule of Deferential Review‟,noch onder de „Hybrid Rights Exception‟ van 

Smith vallen. De toepasselijke controlegraad zou daarentegen hoogstwaarschijnlijk strict scrutiny zijn, 

zoals geformuleerd in Smith en Church of Lukumi Babalu Aye v. City of Hialeah:
731

 

„A law burdening religious practice that is not neutral or not of general application must undergo the most ri-

gorous of scrutiny. To satisfy the commands of the First Amendment, a law restrictive of religious practice 

must advance "`interests of the highest order,'" and must be narrowly tailored in pursuit of those interests.‟ 732 

Een expliciet verbod op het dragen van religieuze symbolen door leerlingen van openbare scholen, 

zoals de Franse wet nr. 2004 - 228
733

 die leerlingen van openbare lagere en secundaire scholen ver-

biedt „opzichtige‟ religieuze symbolen te dragen, lijkt niet aan de orde te zijn in de Verenigde Sta-

ten.
734

 Indien dergelijk verbod op het dragen van religieuze symbolen door leerlingen van openbare 

scholen, dat religie aldus viseert, toch voor het Amerikaanse Hooggerechtshof zou komen, zou dit 

volgens GEY en DEFEIS ongrondwettelijk worden bevonden.
735

 Uit Chalifoux, de hierboven besproken 

„hybrid rights‟ - zaak met betrekking tot het religieus neutrale, algemeen toepasselijke kledijreglement 

dat het dragen van religieuze symbolen door leerlingen slechts incidenteel verhinderde, bleek dat een 

al dan niet voldoende ondersteuning door bewijs essentieel is in de beoordeling of de bestreden maat-

regel voldoet aan de strenge controlegraad die geldt in dergelijke hybride zaken.
736

 Uit de rol van het 

bewijs in „hybrid rights‟ - zaken kunnen we volgens WESTERFIELD ook conclusies trekken voor de 

hypothetische zaak van een verbod dat het dragen van religieuze symbolen door studenten uitdrukke-

lijk viseert. Na Chalifoux lijkt het haar inziens vast te staan dat een uitdrukkelijk verbod op het dragen 

van religieuze symbolen voor studenten slechts zou voldoen aan strict scrutiny wanneer door over-

vloedig bewijs wordt aangetoond dat dit verbod een zeer dwingende overheidsdoelstelling dient.
737

 

Verschillende Amerikaanse staten hebben wel zogenaamde „religious garb laws‟, zijnde wetten die de 

religieuze kledij van overheidswerknemers tijdens hun werk, vooral van leerkrachten van openbare 

scholen, beperken.
738

 GUNN benadrukt echter dat tegenwoordig nog slechts drie Amerikaanse staten 

over „garb statutes‟ voor leerkrachten van openbare scholen beschikken, met name Pennsylvania, Ne-

braska en Oregon,
739

 en ze aldus tot een randverschijnsel zijn geëvolueerd in vergelijking met hun 

vroegere belang. Zo werden dergelijke wetten ingevoerd in zesendertig staten in de periode tussen 

1895 en 1946.
740

 

                                                      

731 Employment Div., Dep‟t of Human Resources of Oregon v. Smith, 494 US 872 (1990) en Church of the Lukumi Babalu Aye, Inc. v. 

Hialeah, 508 US 520 (1993). 
732 Employment Div., Dep‟t of Human Resources of Oregon v. Smith, 494 US 872, op 888 (1990) en Church of the Lukumi Babalu Aye, Inc. 

v. Hialeah, 508 US 520, op 531-32, 546 (1993). 
733 Wet Nr. 2004-228 van 15 maart 2004, Journal Officiel de la République Française (J.O.), 17 maart 2004, p. 5190.  
734 C.A. BAKER, „French Headscarves‟, 341; S.G. GEY, „Free Will‟, 18. De bezorgdheid die de U.S. Commission on International Religious 

Freedom uitte over dit Franse verbod vooraleer de wet was goedgekeurd, getuigt hiervan. Met name stelde deze Commissie dat dit verbod in 
strijd zou zijn met de verplichtingen die Frankrijk heeft onder het EVRM: Persbericht van de U.S. Commission on International Religious 

Freedom, France: Proposed Bill May Violate Religious Freedom, 3 februari 2004,  

http://www.uscirf.gov/index.php?option=com_content&task=view&id=318&Itemid=51. 
735  E.F. DEFEIS, „Religious Liberty‟, 102 en S.G. GEY, „Free Will‟, 20. 
736 Chalifoux v. New Caney Independent School District, 976 F.Supp. 659, op 671 (1997). 
737 J. M. WESTERFIELD, „Behind the Veil‟, 664-665. 
738 S.G. GEY, „Free Will‟, 18. 
739 24 PA. CONS. STAT. §11-1112 (West 2002); NEB. REV. STAT. §79-1274 (2003) en OR. REV. STAT. §342.650 (2003). 
740 T.J. GUNN, „Neutrality, Expression‟, 392. 
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Tot nu toe heeft het Amerikaanse Hooggerechtshof zich nog niet dienen uit te spreken over de grond-

wettelijkheid van dergelijke „garb statutes‟. Dergelijke wetten werden in het verleden voor lagere 

rechtbanken aangevallen op basis van verschillende gronden, zoals de Free Exercise Clause , de Esta-

blishment Clause en de Free Speech Clause van het Eerste Amendement van de Amerikaanse Grond-

wet, maar ook op grond van Titel VII van de Civil Rights Act, die discriminatie op de werkvloer op 

grond van onder andere religie verbiedt.
741

 Behalve in één zaak,
742

 hebben deze lagere rechtbanken de 

„garb statutes‟ van toepassing op leerkrachten van publieke scholen steeds in overeenstemming be-

vonden met de in dat geval aangebrachte rechtsgrond(en). Deze rechtscolleges erkenden aldus, vooral 

ten aanzien van basisscholen, dat de scholen legitieme doelstellingen hadden om de religieuze kledij 

van hun leerkrachten op school te beperken. Deze legitieme doelstellingen waren onder meer het ver-

mijden dat leerlingen onder druk worden gezet met betrekking tot religie en het behouden van de reli-

gieuze neutraliteit in de openbare klas, zodanig dat de indruk vermeden werd dat de staatsschool de 

geloofsovertuiging van de leerkracht zou onderschrijven en aldus mogelijkerwijze als actor  van de 

staat de Establishment Clause zou schenden.
743

 

De uitzondering waarin een „garb statute‟ van toepassing op een leerkracht in strijd werd bevonden 

met de Amerikaanse Grondwet, was Nichol v. Arin Intermediate Uni.t
744

 In deze zaak oordeelde het 

„District Court for the Western District of Pennsylvania‟ dat de „garb statute‟ van Pennsylvania in 

strijd was met de Free Exercise Clause en de Free Speech Clause van het Eerste Amendement van de 

Amerikaanse Grondwet.
745

 Hier concentreren we ons op de schending van de Free Exercise Clause. In 

casu werd een onderwijsassistente van een lagere staatsschool geschorst omdat ze geweigerd had haar 

ketting met christelijk kruisje te bedekken op school. Dit was volgens de schooldirectie in strijd met de 

„garb statute‟ van Pennsylvania en de „Religious Affiliations Policy‟ van Arin. De „garb law‟ verbood 

het dragen van religieuze kledij en symbolen aan leerkrachten en bepaalde andere werknemers van 

openbare scholen gedurende hun taken op school. Het „Religious Affiliations Policy‟ van Arin legde 

hetzelfde verbod op aan al zijn werknemers.
746

 Het district court meende dat: 

„ARIN‟s Religious Affiliations policy is openly and overtly averse to religion because it singles out and pu-

nishes only symbolic speech by its employees having religious content or viewpoint, while permitting its em-

ployees to wear jewelry containing secular messages or no messages at all.‟747 

Vervolgens meende de rechtbank dat hoewel normalerwijze op grond van Smith en Lukumi regelge-

ving die de uiting van religie direct viseerde, onderworpen moest worden aan strict scrutiny, dit in 

casu niet het geval was omwille van de hoedanigheid van de verzoekster als overheidswerknemer. Met 

                                                      

741 Civil Rights Act, 42 U.S.C. §2000e (2006). 
742 Nichol v. Arin Intermediate Unit 28, 268 F. Supp. 2d 536 (W.D. Pa 2003). 
743 F.M. GEDICKS, „The Permissible Scope‟, 1267. S.G. GEY, „Free Will‟, 18-19 EN I.T. PLESNER, „Legal Limitations to Freedom of Reli-
gion or Belief in School Education‟, Emory Int’l L. Rev. 2005, afl. 19, 577. 

Zie bijvoorbeeld O‟Connor v. Hendrick, 77 N.E. 612 (N.Y. 1906), waarin de rechtbank stelde dat „the statute‟s valid purpose was to avoid 

sectarian appearances in public schools‟. Zie eveneens Cooper v. Eugene Sch. Dist. No. 4J, 723 P.2d 298, op 300, 308 en 313 (Or. 1986), 
waarin het Supreme Court van Oregon een verbod op het dragen van religieuze kledij, toegepast op een Sikh in overeenstemming bevond 

met de Grondwet van Oregon, omdat „a rule against such religious dress is permissible to avoid the appearance of sectarian influence, favo-
ritism or official approval in the public school‟. Verder besloot het Supreme Court van Oregon, zonder verdere uitleg, dat „[the statute] also 

does not violate the federal First Amendment‟. Zie ook United States v. Board of Education for the School District of Pennsylvania 911 F. 2d 

882, op 889 en 894 (3rd Cir. 1990), waarin de toepassing van dergelijk verbod op een moslimleerkracht niet in strijd werd bevonden met de 
plicht van haar werkgever onder Titel VII van de Civil Rights Act om „reasonable religious accomodations‟ te maken. In deze zaak oor-

deelde de United Court of Appeals for the Third Circuit met betrekking tot de „garb statute‟ van Pennsylvania dat „state education officials 

have a compelling interest in maintaining the appearance of religious neutrality in the public school classroom‟. Voor een verdere bespreking 
van deze en andere zaken van lagere rechtbanken in verband met dergelijke „garb statutes‟ in het openbare onderwijs, zie R.A. SWANSON, 

„The Constitutionality of „Garb Laws‟‟, 551-556. 
744 Nichol v. Arin Intermediate Unit 28, 268 F. Supp. 2d 536 (W.D. Pa 2003). 
745 Ibid., op 551. 
746 Ibid., op 541 en 546. 
747 Ibid., op 548. 
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name stelde de rechtbank dat in plaats van strict scrutiny ten aanzien van publieke werknemers slechts 

een verhoogde of intermediate controlegraad gehanteerd werd, omdat de rechten gewaarborgd door het 

Eerste Amendement van de Amerikaanse Grondwet enigszins beperkt werden in de openbare tewerk-

stelling:
748

 

„Content or viewpoint based restrictions on Free Exercise and Free Speech are ordinarilysubject to the strict-

est of scrutiny. Id.; Church of the Lukumi Babalu Aye, Inc. v. City of Hialeah,508 U.S. 520, 546 (1993); Em-

ployment Div., Dept. of Human Resources of Oregon v. Smith, 494 22 U.S. 872, 884 (1990). However, the 

public employment context adds another wrinkle to the analysis of ARIN‟s policy. Public employers enjoy 

somewhat more leeway, but not carte blanch, in regulating the speech and other First Amendment activities 

of their employees. “Heightened” or “intermediate” level scrutiny generally applies in the public sector, “un-

der which the challenged government action must be substantially related (rather than narrowly tailored) to 

promoting an important (rather than compelling) government interest . . . because First Amendment rights are 

limited in the public employment context by a government's need to function efficiently”.‟749 

De district court oordeelde dat de „Religious Affiliations Policy‟ van de school niet voldeed aan deze 

intermediate standard of review, aangezien de school er niet in slaagde aan te tonen dat belangrijke 

overheidsdoelstellingen door deze normering gediend werden.
750

 Volgens BAKER schuilt achter het 

hanteren van intermediate scrutiny ten aanzien van een leerkracht van een openbare school de idee dat 

publieke werknemers contractueel afstand doen van of vereist worden een zeker niveau van hun rech-

ten op te geven als een voorwaarde van hun tewerkstelling bij de overheid. Een verbod op het dragen 

van religieuze symbolen voor leerlingen van openbare scholen zou betrekking hebben op personen die 

hun rechten niet vrijwillig uitgecontracteerd hebben of niet vereist worden dit te doen in het kader van 

hun tewerkstelling in de publieke sector. Deze hoedanigheid van leerlingen als private personen is 

haar inziens de ratio legis voor de toepassing van strict scrutiny op een verbod op het dragen van reli-

gieuze symbolen voor leerlingen.
751

 Het lijkt onduidelijk welke standard of review het Amerikaanse 

Hooggerechtshof zou hanteren ten aanzien van een „garb statute‟ die het dragen van religieuze symbo-

len door leerkrachten van openbare scholen beperkt. De vraag is of het U.S. Supreme Court zich zou 

inschrijven in deze rechtspraak van de lagere rechtbank in Nichol volgens dewelke de hoedanigheid 

van overheidswerknemer de standard of review ten aanzien van een expliciet verbod op het dragen van 

religieuze kledij verlaagt, of toch de strict scrutiny-test zou hanteren.  

  

                                                      

748 C.A. BAKER, „French Headscarves‟, 357-358. 
749 Nichol v. Arin Intermediate Unit 28, 268 F. Supp. 2d 536, op 550 (W.D. Pa 2003). 
750 Ibid., op 551. 
751 C.A. BAKER, „French Headscarves‟, 358. 



113 

HOOFDSTUK III 
DE RECHTSPRAAK VAN HET EUROPEES HOF VOOR DE RECHTEN 

VAN DE MENS VERSUS HET U.S. SUPREME COURT: EEN VERGELIJ-
KING 

1. BEWIJS 

Het grootste verschil tussen de Amerikaanse jurisprudentie inzake een verbod op het dragen van reli-

gieuze symbolen en de jurisprudentie van het EHRM is het vereiste bewijs. In de arresten Nichol en 

Chalifoux van Amerikaanse lagere rechtbanken was het gebrek aan bewijs van een verband tussen 

enerzijds de bestreden maatregel en anderzijds de doelstellingen die de overheid ermee beweerde na te 

streven, doorslaggevend om te oordelen dat het recht op het uitoefenen van religie van de verzoekers 

geschonden was.
752

 Adequaat bewijs dat het bestreden overheidsoptreden voldoende de ermee nage-

streefde doelstellingen bereikt, bleek aldus essentieel te zijn voor de Amerikaanse rechtbanken om te 

kunnen besluiten dat overheidsoptreden dat weliswaar een inmenging vormde in het recht op het uitoe-

fenen van religie, geen schending vormde hiervan. Het EHRM legde zichzelf eveneens een gelijkaar-

dig bewijsniveau op. Dit werd ook opgemerkt door de „dissenting‟ rechter Tulkens bij het arrest – 

Sahin van het EHRM.
 753

 Met name stelde ze dat: 

„Where there has been interference with a fundamental right, the Court‟s case-law clearly establishes that 

mere affirmations do not suffice: they must be supported by concrete examples (Smith and Grady v. the Unit-

ed Kingdom, judgment of 27 September 1999, §89).‟754 

Echter, het EHRM hield zich niet aan de door zichzelf vooropgestelde bewijsstandaard.
755

 Dit blijkt uit 

de hoofddoekzaken tegen Frankrijk, Zwitserland en Turkije. Rechter Tulkens merkte dit ook op in 

haar dissenting opinion bij het arrest – Sahin, waar ze de hierboven geciteerde paragraaf vervolgde 

met: 

„Such examples do not appear to have been forthcoming in the present case.‟756 

In Dahlab, Sahin, Kurtulmus, Köse, Dogru en Kervançi stelde het Hof zich tevreden met de beknopte 

vermelding dat de inmenging in het recht op het manifesteren van religie gericht was op de legitieme 

doelstellingen zoals vermeld in art. 9 §2 EVRM van de bescherming van de rechten van anderen en de 

bescherming van de openbare orde.
757

 Het Hof vermeldde echter geen enkel bewijs dat de hoofddoek-

verboden daadwerkelijk deze door de staten aangebrachte motieven dienden.
758

 Vervolgens diende het 

EHRM te beoordelen of de inmenging noodzakelijk was in een democratische samenleving. Hiertoe 

diende het te bepalen of de door de staat aangebrachte redenen voor de inmenging in de godsdienst-

                                                      

752 Chalifoux v. New Caney Independent School District, 976 F.Supp. 659, op 671 (1997) en Nichol v. Arin Intermediate Unit 28, 268 F. 
Supp. 2d 536, op 551 (W.D. Pa 2003). 
753 J. M. WESTERFIELD, „Behind the Veil‟, 668. 
754 Hof Mensenrechten, Leyla Sahin t. Turkije, arrest van 10 november 2005, Recueil/Reports 2005, dissenting opinion van rechter Tulkens, 

§5. 
755 J. M. WESTERFIELD, „Behind the Veil‟, 668. 
756 Hof Mensenrechten, Leyla Sahin t. Turkije, arrest van 10 november 2005, Recueil/Reports 2005, dissenting opinion van rechter Tulkens, 

§5. 
757 Hof Mensenrechten, Dahlab t. Zwitserland, beslissing van 15 februari 2001, Recueil/Reports 2001, §1; AJDA 2001, 480, noot J.-F. 
FLAUSS en RFDA 2003, 544; Hof Mensenrechten, Leyla Sahin t. Turkije, arrest van 29 juni 2004, onuitg., §84 en T. Vreemd. 2004, 247, noot 

M. FOBLETS EN  J. VELAERS; Hof Mensenrechten, Leyla Sahin t. Turkije, arrest van 10 november 2005, Recueil/Reports 2005, §99 en CDPK 

2006, 390, noot C. BROCAL en noot E. BREMS; Hof Mensenrechten, Kurtulmus t. Turkije, beslissing van 24 jan 2006, onuitg.; Hof Mensen-
rechten, Köse en 93 anderen t. Turkije, beslissing van 24 jan 2006, onuitg.; Hof Mensenrechten, Dogru t. Frankrijk, arrest van 4 december 

2008, onuitg., §60; NJB 2009, afl. 6, 376-377 en Hof Mensenrechten, Kervanci t. Frankrijk, arrest van 4 december 2008, onuitg., §60. 
758 J. M. WESTERFIELD, „Behind the Veil‟, 668. 
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vrijheid relevant en toereikend waren.
759

 De inmenging in de godsdienstvrijheid van de verzoeksters in 

deze hoofddoekzaken werd, zoals hierboven reeds besproken, gegrond op één of meerdere van de 

volgende rechtvaardigingen: het mogelijke proselitiserende effect van de hoofddoek, secularisme, 

gendergelijkheid en in Sahin eveneens op de strijd tegen het politieke extremisme. Echter, zoals hier-

boven uitvoerig besproken, leken de staten ook hier geen of zeer weinig bewijs te verlenen voor hun 

beweringen dat een hoofddoek een mogelijke proselitiserende werking zou hebben, in strijd zou zijn 

met het principe van secularisme of in strijd zou zijn met de gelijkheid tussen man en vrouw. Het Hof 

leek zich hier echter niet aan te storen en de argumenten van de staten gewoon over te nemen op grond 

van geen of weinig bewijs.
760

 WESTERFIELD besluit dat de analyse van het EHRM kampt met een to-

taal gebrek aan bewijs en acht dit zeer verontrustend.
761

  

2. DE MARGIN OF APPRECIATION VAN HET EHRM VERSUS DE AMERI-

KAANSE STANDARD OF REVIEW 

Een tweede punt van vergelijking tussen de Amerikaanse jurisprudentie en de rechtspraak van het 

EHMR met betrekking tot regelgeving die het dragen van religieuze symbolen aantast, betreft de mate 

waarin de argumenten van de staat aan een kritisch onderzoek worden onderworpen. Zoals we in deel 

I reeds hebben besproken, wordt deze graad van onderzoek in de Amerikaanse rechtspraak bepaald 

door de toepasselijke „standard of review‟, zijnde rational basis review, intermediate review of strict 

scrutiny en in de rechtspraak van het EHRM door de eerder enge of eerder ruime „margin of apprecia-

tion‟.
762

 Hieronder vergelijken we de Amerikaanse standard of review met de appreciatiemarge van het 

EHRM in enerzijds de situatie waarin het dragen van religieuze symbolen wordt verhinderd door een 

regel specifiek gericht tegen de uitdrukking van religie en anderzijds de situatie waarin het dragen van 

deze symbolen wordt verhinderd door een religieus neutrale, algemeen toepasselijke regel die slechts 

incidenteel de uitdrukking van religie aantast.  

De zaken behandeld door het EHRM waarin het dragen van religieuze symbolen werd verhinderd door 

een expliciet verbod op het dragen hiervan, betroffen allen leerlingen of leerkrachten die een hoofd-

doek wensten te dragen in een openbare onderwijsinstelling.
763

 In deze zaken hanteerde het Hof steeds 

een ruime appreciatiemarge.
764

 Deze ruime appreciatiemarge was beslissend voor het oordeel van het 

Hof dat art. 9 EVRM niet geschonden was, vermits zij tot gevolg had dat het Hof de staat een hoge 

graad van beleidsvrijheid verleende. Hierdoor voerde het Hof geen diepgaand onderzoek naar de ar-

gumenten en beweringen van de staat
765

, maar aanvaardde het louter de argumenten van de staat, zoals 

                                                      

759 Hof Mensenrechten, Leyla Sahin t. Turkije, arrest van 29 juni 2004, onuitg., §103-104 en T. Vreemd. 2004, 249, noot M. FOBLETS EN J. 
VELAERS. 
760 N. GIBSON, „An Unwelcome Trend‟, 607. 
761 J. M. WESTERFIELD, „Behind the Veil‟, 669. 
762 J. M. WESTERFIELD, „Behind the Veil‟, 673. 
763 Hof Mensenrechten, Leyla Sahin t. Turkije, arrest van 29 juni 2004, onuitg. en T. Vreemd. 2004, noot M. FOBLETS EN J. VELAERS; Hof 

Mensenrechten, Leyla Sahin t. Turkije, arrest van 10 november 2005, Recueil/Reports 2005 en C.D.P.K. 2006, noot C. BROCAL en noot E. 
BREMS; Hof Mensenrechten, Kurtulmus t. Turkije, beslissing van 24 jan 2006, onuitg; Hof Mensenrechten, Caglayan t. Turkije, beslissing 

van 3 april 2007, onuitg.; Hof Mensenrechten, Fatma Karaduman t. Turkije, beslissing van 3 april 2007, onuitg.; Hof Mensenrechten, Tan-
dogan t. Turkije, beslissing van 3 april 2007, onuitg.;Hof Mensenrechten, Yilmaz t. Turkije, beslissing van 3 april 2007, onuitg.; Hof Men-

senrechten, Dogru t. Frankrijk, arrest van 4 december 2008, NJB 2009, afl. 6 en Revue Droit Administratif 2009, afl. 1, noot P. RAIMBAULT 

en Hof Mensenrechten, Kervanci t. Frankrijk, arrest van 4 december 2008, Revue Procédures 2009, afl. 1, noot N. FRICERO. 
764 Hof Mensenrechten, Leyla Sahin t. Turkije, arrest van 29 juni 2004, onuitg., §100-102 en T. Vreemd. 2004, 249, noot M. FOBLETS EN J. 

VELAERS; Hof Mensenrechten, Leyla Sahin t. Turkije, arrest van 10 november 2005, Recueil/Reports 2005, §109 en C.D.P.K. 2006, 392, 

noot C. BROCAL en noot E. BREMS; Hof Mensenrechten, Kurtulmus t. Turkije, beslissing van 24 jan 2006, onuitg; Hof Mensenrechten, 
Caglayan t. Turkije, beslissing van 3 april 2007, onuitg.; Hof Mensenrechten, Fatma Karaduman t. Turkije, beslissing van 3 april 2007, 

onuitg.; Hof Mensenrechten, Tandogan t. Turkije, beslissing van 3 april 2007, onuitg.; Hof Mensenrechten, Yilmaz t. Turkije, beslissing van 

3 april 2007, onuitg.; Hof Mensenrechten, Dogru t. Frankrijk, arrest van 4 december 2008, onuitg., §63; NJB 2009, afl. 6, 377 en Revue 
Droit Administratif 2009, afl. 1, 8, noot P. RAIMBAULT en Hof Mensenrechten, Kervanci t. Frankrijk, arrest van 4 december 2008, onuitg., 

§63 en Revue Procédures 2009, afl. 1, 16, noot N. FRICERO. 
765 J. M. WESTERFIELD, „Behind the Veil‟, 674. 
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we hierboven onder punt 1. gezien hebben, op basis van geen of weinig bewijs.
766

 Daarentegen zou het 

Amerikaanse Hooggerechtshof bij een hypothetisch expliciet verbod op het dragen van religieuze 

symbolen voor leerlingen van publieke scholen strict scrutiny hanteren om te beoordelen of het recht 

op het uitoefenen van religie van de klager (de Free Exercise Clause ) geschonden is.
767

 Dit is immers 

een regel die religie uitdrukkelijk viseert en dergelijke regels worden volgens het oordeel van het U.S. 

Supreme Court in Church of Lukumi Babalu Aye v. City of Hialeah onderworpen aan strict scrutiny.
768

 

Men zou zich, in het licht van het recente oordeel van een lagere rechtbank in Nichol v. Arin Interme-

diate Unit
769

 ,de vraag kunnen stellen of het Amerikaanse Hooggerechtshof eveneens strict scrutiny 

zou hanteren ten aanzien van een expliciet verbod op het dragen van religieuze symbolen voor leer-

krachten in het openbaar onderwijs en voor overheidswerknemers in het algemeen. Met name stelde 

de rechtbank in Nichol, zoals hierboven reeds gezien, dat hoewel normalerwijze op grond van Smith 

en Lukumi regelgeving die de uiting van religie direct viseerde, onderworpen moest worden aan strict 

scrutiny, dit hier niet het geval was, omwille van de hoedanigheid van de verzoekster als overheids-

werknemer. De rechtbank meende dat in plaats van strict scrutiny ten aanzien van publieke werkne-

mers slechts een verhoogde of intermediate controlegraad gehanteerd diende te worden, omdat de 

rechten gewaarborgd door het Eerste Amendement van de Amerikaanse Grondwet enigszins beperkt 

werden in de openbare tewerkstelling.
770

  

Ook in de zaken waarin het dragen van religieuze symbolen werd beperkt door een religieus neutrale, 

algemeen toepasselijke regel, hanteerden de Commissie en het EHRM steeds een ruime appreciatie-

marge.
 
De rechtvaardiging voor de regels in deze zaken was echter steeds de openbare veiligheid zoals 

vermeld in art. 9 §2 EVRM.
 771

 Het Hof verleent traditioneel een ruime „margin of appreciation‟ inza-

ke beperkingen van de rechten van het EVRM in functie van de bescherming van de openbare veilig-

heid.
772

 Men zou zich dus de vraag kunnen stellen of de verleende appreciatiemarge enger zou zijn 

wanneer het dragen van religieuze symbolen beperkt zou worden door een religieus neutrale, alge-

meen toepasselijke regel die één van de andere overheidsdoelstellingen opgesomd in art. 9 §2 EVRM. 

dient. Een regel die religieus neutraal en algemeen toepasselijk is en aldus de uiting van religie door 

middel van religieuze kledij slechts incidenteel beperkt, zou vermoedelijk door het Amerikaanse 

Hooggerechtshof onder de regel geformuleerd in  Employment Division v. Smith
773

 aan rational basis 

review worden onderworpen.
 774

 Echter, Smith omvat twee uitzonderingen waarin toch strict scrutiny 

wordt gehanteerd ten aanzien van religieus neutrale, algemeen toepasselijke regelgeving.
775

  

Vooreerst stelt de „Hybrid Rights Exception‟ dat religieus neutrale en algemeen toepasselijke regelge-

ving die slechts incidenteel de religieuze vrijheid beperkt, toch dient te worden onderworpen aan een 

                                                      

766 N. GIBSON, „An Unwelcome Trend‟, 608. 
767 J. M. WESTERFIELD, „Behind the Veil‟, 673. 
768 Employment Div., Dep‟t of Human Resources of Oregon v. Smith, 494 US 872, op 888 (1990) en Church of the Lukumi Babalu Aye, Inc. 

v. Hialeah, 508 US 520, op 531-32 en 546 (1993). 
769 Nichol v. Arin Intermediate Unit 28, 268 F. Supp. 2d 536 (W.D. Pa 2003). 
770 Ibid. op 550; C.A. BAKER, „French Headscarves‟, 357-358. 
771 Commissie, nr. 7992/77, beslissing van 12 juli 1978, X. t. Verenigd Koninkrijk, D&R 14, p.234; Hof Mensenrechten, Phull t. Frankrijk, 
beslissing van 11 januari 2005, Recueil/Reports 2005; Hof Mensenrechten, El Morsli t. Frankrijk, beslissing van 4 maart 2008, N.J.B. 2008, 

1727 en Hof Mensenrechten, Mann Singh t. Frankrijk, arrest van 13 november 2008, onuitg. 
772 M.D. EVANS, Religious liberty, 325 en J. VANDE LANOTTE EN Y. HAECK (eds.), Handboek EVRM. Deel 1 Algemene beginselen, Antwer-
pen, Intersentia, 2004, 219. 
773 Employment Div., Dep‟t of Human Resources of Oregon v. Smith, 494 US 872 (1990). 
774 Ibid., op 883-890; J. M. WESTERFIELD, „Behind the Veil‟, 661 en C.A. BAKER, „French Headscarves‟, 355-356. Zie bijvoorbeeld 
Daniels v. City of Arlington, 246 F. 3d 500 (5th Cir. 2001), waarin politieagenten geen pins op hun uniform mochten dragen. De 

klager kon hierdoor een pin in de vorm van een kruis als uiting van zijn christelijk geloof niet langer dragen. De Court of Appeals 

meende dat deze regelgeving religie niet viseerde, maar slechts incidenteel Daniel‟s individuele religieuze praktijk aantastte en dus 
grondwettelijk was onder Smith: „it does not undercut the validity of the conclusion that the no-pins policy does not target religion 

but only incidentally affects Daniels's individual religious practice, and thus is acceptable under Smith‟. 
775 F.M. GEDICKS, „The Permissible Scope‟, 1211. 
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verstrengde controle indien deze wetgeving nog andere grondwettelijke rechten naast godsdienstvrij-

heid beperkt.
776

 Wanneer een religieus neutrale, algemeen toepasselijke regel het dragen van religieuze 

symbolen incidenteel verhindert, is het waarschijnlijk dat meer dan één constitutioneel recht wordt 

ingeroepen door de klager. Naast de Free Exercise Clause kunnen ook de Free Speech Clause, de Es-

tablishment Clause, de rechten van ouders om de religieuze opvoeding van hun kind te bepalen ( in-

dien een leerling verhinderd wordt in het dragen van religieuze symbolen op een openbare school) en 

Titel VII van de Civil Rights Act
777

 (indien het gaat om een werknemer), worden beperkt en ingeroe-

pen. Dergelijke situaties worden beschouwd als „hybrid rights‟ – cases, die een verhoogde controle-

graad onder de Free Exercise Clause verdienen.
778

 Indien het Amerikaanse Hooggerechtshof bijvoor-

beeld geconfronteerd zou worden met een religieus neutrale, algemeen toepasselijke regel die het dra-

gen van religieuze symbolen door leerlingen en leerkrachten in een openbare school incidenteel be-

perkt, zou het vermoedelijk de in Smith geformuleerde „Hybrid Rights Exception‟ toepassen. Immers, 

een religieus neutrale, algemeen toepasselijke kledijregel die het dragen van religieuze symbolen door 

leerkrachten of leerlingen in een publieke school slechts incidenteel beperkt, zal een claim betreffen 

die zowel een beweerde schending van de godsdienstvrijheid als een beweerde schending van de vrij-

heid van meningsuiting omvat.
779

 In het geval van een leerling, zou naast de Free Exercise Clause ook 

het recht van de ouders om de religieuze opvoeding van hun kinderen te bepalen kunnen ingeroepen 

worden, waardoor onder de „Hybrid Rights Exception‟ wederom een verhoogde scrutiny geldt.
780

  

Een religieus neutrale, algemeen toepasselijke regel die incidenteel het dragen van religieuze symbo-

len belast, zou volgens de tweede uitzondering geformuleerd in Smith , met name de „Individualized 

Assessment Exception‟, toch worden onderworpen aan een strenge standard of review indien de be-

voegde autoriteit voor het afdwingen van deze regel uitzonderingen op grond van bepaalde individuele 

omstandigheden toestaat, maar niet op grond van het belasten van religie ( „religious hardship‟).
781

 

Indien bijvoorbeeld een Amerikaanse openbare school uitzonderingen op haar algemene uniformbe-

leid voor leerlingen volgens hetwelke hoofddeksels verboden zijn, toestaat op grond van een aantal 

seculiere redenen (bijvoorbeeld medische redenen), maar niet op grond van religieuze overtuigingen, 

dan kunnen diegenen die geen uitzondering krijgen op de regel omwille van godsdienstige redenen 

zich beroepen op de „Individualized Assessment Exception‟.
782

 Het EHRM lijkt geen uitzonderingen 

gelijklopend met de „Hybrid Rights Exception‟ en de „Individualized Assessment Exception‟ te voor-

zien. Het lijkt de staten steeds een ruime appreciatiemarge te verlenen ten aanzien van religieus neutra-

le, algemeen toepasselijke regelgeving die het dragen van religieuze symbolen incidenteel verhin-

dert.
783

   

                                                      

776 Employment Div., Dep‟t of Human Resources of Oregon v. Smith, 494 US 872, op 881 (1990) en City of Boerne v. Flores, 521 US 507, 

op 514 (1997); F.M. GEDICKS, „The Permissible Scope‟, 211. 
777 Civil Rights Act, 42 U.S.C. §2000e (2006). 
778 C.A. BAKER, „French Headscarves‟, 360. 
779 J. M. WESTERFIELD, „Behind the Veil‟, 662. 
780 C.A. BAKER, „French Headscarves‟, 360. 
781 Employment Div., Dep‟t of Human Resources of Oregon v. Smith, 494 US 872, op 884 (1990); F.M. GEDICKS, „The Permissible Scope‟, 

1211. 
782 F.M. GEDICKS, „The Permissible Scope‟, 1266-1267. 
783 Commissie, nr. 7992/77, beslissing van 12 juli 1978, X. t. Verenigd Koninkrijk, D&R 14, p.234; Hof Mensenrechten, Phull t. Frankrijk, 

beslissing van 11 januari 2005, Recueil/Reports, 2005; Hof Mensenrechten, El Morsli t. Frankrijk, beslissing van 4 maart 2008, onuitg. en 

N.J.B. 2008, 1727 en Hof Mensenrechten, Mann Singh t. Frankrijk, arrest van 13 november 2008, onuitg. 
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DEEL III 
BESLUIT 

1. NEUTRALE VERSUS SPECIFIEKE REGELGEVING 

Het manifesteren van een godsdienst kan op twee wijzen gebeuren, namelijk ofwel via algemeen gel-

dende, neutrale regelgeving, ofwel via regelgeving die specifiek tegen dergelijke manifestaties is ge-

richt. Het onderscheid is relevant voor de wijze waarop zowel de Straatsburgse organen als het U.S. 

Supreme Court met het fenomeen „religie‟ omgaan. 

1.1. De rechtspraak van het EHRM  

Zoals hierboven uitgelegd, dienen verzoekers die gehinderd worden in het uitdrukken van hun religie 

en die zich voor het EHRM beroepen op het recht op het manifesteren van hun godsdienst onder art. 9 

§1 EVRM, eerst aan te tonen dat de handeling waarin ze beperkt worden een manifestatie van religie 

zoals opgesomd in art. 9 §1 EVRM vormt. Indien er immers geen manifestatie van religie is, kan er 

ook geen beperking van die manifestatie zijn. Uit de analyse van de rechtspraak blijkt dat de Straats-

burgse organen daarbij het onderscheid tussen enerzijds algemene, neutrale regelgeving en anderzijds 

regelgeving specifiek gericht tegen religie, niet consequent hanteren. Meer bepaald kunnen in deze 

rechtspraak drie, moeilijk met elkaar verzoenbare, fazes onderscheiden worden. 

De eerste faze is deze die voorafgaat aan Arrowsmith t. het Verenigd Koninkrijk. In deze faze leek de 

voormalige Commissie te aanvaarden dat een religieus neutrale, algemeen toepasselijke regel die het 

dragen van religieuze symbolen slechts incidenteel beperkte, een inmenging kon vormen in art. 9 § 1 

EVRM,
784

. Waar het algemeen toepasselijke wetgeving betrof, leek de Commissie dus de nadruk te 

leggen op de beperkingsvoorwaarden vervat in art. 9, § 2 EVRM, eerder dan het begrip „practice‟ zo-

als vermeld in art. 9, § 1 EVRM. Of er daarbij een onderscheid werd gemaakt tussen algemeen toepas-

selijke, neutrale wetgeving enerzijds en wetgeving specifiek gericht tegen religie anderzijds kan niet 

uit de rechtspraak worden afgeleid, aangezien het in beide gereporteerde zaken handelde om algemeen 

toepasselijke wetgeving. 

De tweede faze start met het arrest Arrowsmith t. het Verenigd Koninkrijk, waarin de Commissie aan 

het begrip „practice‟ een restrictieve invulling gaf. Met name werd geoordeeld dat enkel de uitdrukke-

lijke expressie van een godsdienst of overtuiging, en niet de daden die slechts beïnvloed of gemoti-

veerd zijn door een godsdienst of overtuiging, als „practice‟ kunnen worden beschouwd.785 Of er effec-

tief sprake was van een dergelijke „uitdrukkelijke expressie‟ werd eigenmachtig door de Commissie786 

en het Hof beslist, zonder daarbij rekening te houden met de mening van de verzoeker.787 Uit de analy-

se van de rechtspraak blijken zowel het Hof als de Commissie die beperkte interpretatie van het begrip 

„practice‟ toe te passen in die zaken waarin algemeen toepasselijke, neutrale regelgeving werd aange-

vochten, om zodoende te kunnen concluderen dat er geen inmenging in art. 9, § 1 EVRM had plaats-

                                                      

784 Commissie, nr. 1753/63, beslissing van 15 februari 1965, X. t. Oostenrijk, Collection 16, p.20 en Commissie, nr. 7992/77, beslissing van 
12 juli 1978, X. t. Verenigd Koninkrijk, D&R 14, p.234, op 235. 
785 K. HANSON, „Artikel 9‟, 820. 
786 Zie bijvoorbeeld Commissie, nr. 5442/72, beslissing van 20 december 1974, X. t. Verenigd Koninkrijk, D&R 1, p.42; Commissie, nr. 
8160/78, beslissing van 12 maart 1981, X. t. Verenigd Koninkrijk, D&R 22, p.35; en Commissie, nr.24875/94, beslissing van 9 september 

1996, Logan t. Verenigd Koninkrijk, onuitg., §3.  
787 C. EVANS, Freedom of religion, 120.  
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gevonden.
788

 In zaken daarentegen waarin regelgeving werd aangevochten die specifiek tegen de ma-

nifestatie van een religie was gericht, leken de Straatsburgse organen, minstens impliciet, het begrip 

„practice‟ ruimer te interpreteren, en zodoende gemakkelijker te concluderen tot een inmenging van 

art. 9, § 1 EVRM.789 

De derde faze start met het arrest Leyla Sahin t. Turkije, waarin de verzoekster een expliciet verbod op 

het dragen van religieuze symbolen, en aldus een regel die direct gericht was tegen de uitdrukking van 

religie, aanviel. In dit arrest verliet  het Hof de Arrowsmith – test,door op basis van de mening van de 

verzoekster te veronderstellen dat het bestreden verbod een inmenging in het recht op het manifesteren 

van de verzoekster uitmaakte. Deze houding werd door het Hof na het arrest - Sahin aangehouden in 

alle zaken met betrekking tot beperkingen op het dragen van religieuze symbolen. Het daarvoor, min-

stens impliciet, aangehouden onderscheid tussen enerzijds algemene regelgeving en anderzijds regel-

geving specifiek gericht tegen manifestaties van religie leek daarbij, voor wat het dragen van religieu-

ze symbolen betreft, niet langer relevant. Immers, deze zaken van na Sahin betroffen zowel zaken 

waarin het dragen van religieuze kledij werd bedreigd door een regel direct gericht tegen de uitdruk-

king van religie
790

 als zaken waarin het dragen van religieuze symbolen wordt bedreigd door religieus 

neutrale, algemeen toepasselijke regelgeving
791

 die slechts incidenteel de uiting van religie, hier door 

religieuze symbolen, beperkt. Dit lijkt dus te suggereren dat het EHRM in zijn rechtspraak met betrek-

king tot religieuze symbolen sinds Sahin bij het oordelen of er een inmenging heeft plaatsgevonden in 

art. 9 §1 EVRM, geen rekening lijkt te houden met het gegeven of de bestreden regelgeving waardoor 

het dragen van religieuze symbolen wordt beperkt religieus neutraal en algemeen toepasselijk, dan wel 

specifiek gericht is tegen de uiting van religie. Dit lijkt echter niet, of in ieder geval niet noodzakelijk, 

zo te zijn voor andere vormen van manifestaties van religie.
792

 

1.2.  De rechtspraak van het U.S. Supreme Court  

Het Amerikaanse Hooggerechtshof beperkt niet a priori het toepassingsgebied van de Free Exercise 

Clause van het Eerste Amendement van de Amerikaanse Grondwet door het stellen van een inmen-

gingsvereiste zoals het EHRM dit wel doet. De reden hiervoor is dat het U.S. Supreme Court meent 

dat een rechter niet de taak heeft om het belang van een bepaald geloof of een bepaalde praktijk voor 

een zekere godsdienst, of de geldigheid van een geloofsinterpretatie van een partij in vraag te stel-

len.793 Zoals we hierboven gezien hebben, lijkt het EHRM zich sinds Sahin, in zaken met betrekking 

tot het dragen van religieuze symbolen, in te schrijven in de rechtspraak van het Amerikaanse Hoogge-

rechtshof. Immers, in deze zaken past het EHRM de Arrowsmith – test, waarbij het Hof normalerwijze 

zijn eigen interpretatie van de vereisten van een bepaald geloof in de plaats stelt van die van de gelo-

                                                      

788 C. EVANS, Freedom of religion, 180 ; J. MARTINEZ-TORRON EN R. NAVARRO-VALLS, „The protection of religious freedom‟, 232 en B. 
VERMEULEN, „Freedom of thought‟, 762. 
789 Zie bijvoorbeeld Hof Mensenrechten, Kokkinakis t. Griekenland, arrest van 25 mei 1993, Publ. Hof, Serie A, 
Vol. 260, §36 en Hof Mensenrechten, Buscarini t. San Marino, arrest van 18 februari 1999, Recueil/Reports 1999, §34; J. MARTINEZ-
TORRON EN R. NAVARRO-VALLS, „The protection of religious freedom‟, 230-231. 
790

 Hof Mensenrechten, Kurtulmus t. Turkije, beslissing van 24 jan 2006, onuitg; Hof Mensenrechten, Köse en 93 anderen t. Turkije, beslis-

sing van 24 jan 2006, onuitg.; Hof Mensenrechten, Dogru t. Frankrijk, arrest van 4 december 2008, onuitg., §46-47, NJB 2009, afl. 6, 376 en 

Hof Mensenrechten, Kervanci t. Frankrijk, arrest van 4 december 2008, onuitg., §46-47. 
791

 Hof Mensenrechten, Phull t. Frankrijk, beslissing van 11 januari 2005, Recueil/Reports 2005; Hof Mensenrechten, El Morsli t. Frankrijk, 

beslissing van 4 maart 2008, N.J.B. 2008, 1727; Hof Mensenrechten, Mann Singh t. Frankrijk, arrest van 13 november 2008, onuitg. 
792 Zie bijvoorbeeld Hof Mensenrechten, Kosteski t. de Voormalige Joegoslavische Republiek van Macedonië , arrest van 13 april 2006, 
onuitg., §37. 
793 Hernandez v. Commissioner of Internal Revenue, 490 U.S. 680, 699 (1989) en Employment Div., Dep‟t of Human Resources of Oregon 

v. Smith, 494 US 872, 887 (1990). 
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vige, niet langer toe. Het aanvaardt daarentegen de stelling van de verzoekers dat een beperking op het 

dragen van religieuze symbolen een inmenging in art. 9 §1 EVRM vormt.794 

2. MARGIN OF APPRECIATION VERSUS STANDARDS OF REVIEW IN DE AL-

GEMENE RECHTSPRAAK VAN HET EHRM EN HET U.S. SUPREME COURT 

MET BETREKKING TOT RELIGIEUZE VRIJHEID 

Eens het EHRM meent dat er een inmenging is in art. 9 §1 EVRM, dient het EHRM te bepalen of deze 

inmenging gerechtvaardigd is in het licht van art. 9 §2 EVRM. Hierin de speelt de zogenaamde „mar-

gin of appreciation‟ een grote rol. Het Amerikaanse Hooggerechtshof hanteert een gelijkaardige tech-

niek, namelijk de verschillende standards of review. Ondanks de gelijkenissen zijn er ook belangrijke 

verschilpunten. 

2.1. Algemeen toepasselijke, neutrale regelgeving 

Voor wat de algemene rechtspraak van het EHRM en het U.S. Supreme Court met betrekking tot reli-

gieuze vrijheid betreft
795

, lijken zowel het EHRM als het U.S. Supreme Court ten aanzien van religieus 

neutrale, algemeen toepasselijke regelgeving slechts een lage graad van controle te hanteren. Meer 

bepaald verleent het EHRM een ruime appreciatiemarge aan de staat,796 en hanteert het U.S. Supreme 

Court enkel de rational basis review.797 Het U.S. Supreme Court voorziet echter twee uitzonderingen 

waarin religieus neutrale, algemeen toepasselijke regelgeving toch wordt onderworpen aan een strenge 

controlegraad, met name aan strict scrutiny. Dit zijn de hierboven besproken „Hybrid Rights Excepti-

on‟ en de „Individualized Assessment Exception‟.798. Het EHRM lijkt geen gelijkaardige uitzonderin-

gen te voorzien. 

2.2. Regelgeving die religie uitdrukkelijk viseert 

Ten aanzien van regelgeving die religie uitdrukkelijk viseert, hanteert het U.S. Supreme Court steeds 

strict scrutiny,799 terwijl het EHRM slechts een engere appreciatiemarge hanteert in zaken waarin de 

regelgeving van de staat opzettelijk traditioneel religieus gedrag viseert, zoals het oprichten van in-

richtingen van eredienst of proselitisme.800 Zoals blijkt uit de zaken Dahlab t. Zwitserland, Leyla Sahin 

t. Turkije, Dogru t. Frankrijk en Kervançi t. Frankrijk, lijkt het Hof daarentegen voor regelgeving die 

specifiek gericht is tegen (voor Europa) minder traditionele manifestaties van religie (zoals het dragen 

van een hoofddoek), een ruime appreciatiemarge te hanteren.801 

                                                      

794 H. GILBERT, „Redefining Manifestation‟, 314-315. 
795 En dus niet deze m.b.t. het dragen van religieuze symbolen. 
796 S. STAVROS, „Freedom of Religion‟, 620-622. 
797 Employment Div., Dep‟t of Human Resources of Oregon v. Smith, 494 US 872; op 877-880 (1990); F.M. GEDICKS, „The Permissible 

Scope‟, 1211. 
798 Employment Div., Dep‟t of Human Resources of Oregon v. Smith, 494 US 872, op 881 (1990) en City of Boerne v. Flores, 521 US 507, 

op 514 (1997); F.M. GEDICKS, „The Permissible Scope‟, 1211. . 
799 Employment Div., Dep‟t of Human Resources of Oregon v. Smith, 494 US 872, op 881 (1990) en City of Boerne v. Flores, 521 US 507, 
op 513-514 (1997); F.M. GEDICKS, „The Permissible Scope‟, 1211. 
800 Zie bijvoorbeeld Hof Mensenrechten, Kokkinakis t. Griekenland, arrest van 25 mei 1993, Publ. Hof, Serie A, Vol. 260; Hof Mensenrech-

ten, Manoussakis e.a. t. Griekenland, arrest van 26 september 1996, Recueil/Reports 1996; Hof Mensenrechten, Hasan en Chaush t. Bulga-
rije, arrest van 26 oktober 2000, Recueil/Reports 2000 en Hof Mensenrechten, Metropolitan Church of Bessarabia v. Moldova, arrest van 13 

december 2001, Recueil/Reports 2001; C. EVANS, Freedom of religion, 167 en S. STAVROS, „Freedom of Religion‟, 620. 
801 Hof Mensenrechten, Dahlab t. Zwitserland, beslissing van 15 februari 2001, Recueil/Reports 2001, §1; Hof Mensenrechten, Leyla Sahin t. 
Turkije, arrest van 29 juni 2004, onuitg., §101-102; Hof Mensenrechten, Leyla Sahin t. Turkije, arrest van 10 november 2005, Re-

cueil/Reports 2005, §109; Hof Mensenrechten, Dogru t. Frankrijk, arrest van 4 december 2008, onuitg., §63 en Hof Mensenrechten, Kervan-

ci t. Frankrijk, arrest van 4 december 2008, onuitg., §63. Hoewel het Hof in Dahlab t. Zwitserland niet deze ruime appreciatiemarge niet 
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3. EEN WEZENLIJK VERSCHIL IN BESCHERMINGSNIVEAU? 

Uit bovenstaande beschrijving van enerzijds de appreciatiemarge van het EHRM en anderzijds de 

standard of review van het U.S. Supreme Court zou kunnen worden besloten dat het U.S. Supreme 

Court een ruimere bescherming verleent aan het recht op het manifesteren van religie dan het EHRM. 

Nochtans dient dit genuanceerd worden in het licht van het verschil in beschermingsniveau van de 

vrijheid van meningsuiting enerzijds en van het recht of het uitoefenen van religie anderzijds. 

Het U.S. Supreme Court lijkt immers in Employment Div., Dep’t of Human Resources of Oregon v. 

Smith te suggereren dat de vrijheid van meningsuiting een hogere bescherming verdient dan de vrij-

heid van religie.
802

 Hier lijkt er, zoals hierboven besproken, een analogie te zijn met de rechtspraak 

van het EHRM in VgT Verein Gegen Tierfabriken t. Zwitserland en Murphy t. Ierland,, waarin de 

appreciatiemarge verleend aan de staten inzake het beperken van politieke of journalistieke meningsui-

ting van algemeen belang veel enger is dan die verleend aan de staten inzake beperkingen opgelegd 

aan het recht op religieuze meningsuiting.
803

 Aan politieke of journalistieke meningsuiting wordt dus 

een hogere graad van bescherming verleend dan aan de religieuze meningsuiting.
804

 Men dient echter 

ook rekening te houden met de zaken van het Amerikaanse Hooggerechtshof met betrekking tot religi-

euze meningsuiting van leerlingen in publieke scholen. In deze zaken heeft het U.S. Supreme Court 

consequent geoordeeld dat religieuze meningsuitingen dezelfde bescherming verdienen als niet-

religieuze meningsuitingen.805 Deze lijken dus in strijd te zijn met de uitspraken van het EHRM in VgT 

Verein Gegen Tierfabriken t. Zwitserland en Murphy t. Ierland Door de verschillende nuances die 

meespelen in de vergelijking van de appreciatiemarge van het EHRM en de Amerikaanse standard of 

review ten aanzien van religieuze vrijheid in het algemeen, is het moeilijk om enig waardeoordeel te 

vellen en het ene systeem boven het andere te verkiezen. 

4. MARGIN OF APPRECIATION VERSUS STANDARDS OF REVIEW IN DE 

SPECIFIEKE RECHTSPRAAK VAN HET EHRM EN HET U.S. SUPREME 

COURT MET BETREKKING TOT HET DRAGEN VAN RELIGIEUZE SYM-

BOLEN 

Specifiek voor wat het dragen van religieuze symbolen betreft ligt een vergelijking tussen de recht-

spraak van het EHRM en het U.S. Supreme Court niet voor de hand, omwille van het feit dat het U.S. 

Supreme Court zich tot nog toe slechts eenmaal over deze materie heeft uitgesproken, en dan nog bin-

nen een zeer specifieke (militaire) context.
806

 Om die reden werd de vermoedelijke benadering van het 

U.S. Supreme Court gebaseerd op zijn algemene rechtspraak met betrekking tot religieuze vrijheid en 

een aantal uitspraken van lagere rechtscolleges met betrekking tot religieuze symbolen.  

Het EHRM hanteerde in de zaken waarin het dragen van religieuze symbolen werd verhinderd door 

een expliciet verbod op het dragen van godsdienstige kledij steeds een ruime appreciatiemarge.
807

 De-

                                                                                                                                                                      

uitdrukkelijk vermeldt, blijkt dit toch het geval te zijn, aangezien het Hof zich er toe beperkt te onderzoeken de beslissing van de overheid 

„niet onredelijk‟ is: E. BREMS, „De hoofddoek‟, 338. 
802 Employment Div., Dep‟t of Human Resources of Oregon v. Smith, 494 US 872, op 884-885 (1990). 
803 Hof Mensenrechten, VgT Verein Gegen Tierfabriken t. Zwitserland, arrest van 28 juni 2001, Recueil/Reports 2001, §67-71 en Hof Men-

senrechten, Murphy t. Ierland, arrest van 10 juli 2003, Recueil/Reports 2003, §67 
804 T. LEWIS, „What Not to Wear‟, 398. 
805 Widmar v. Vincent, 454 US 263, op 267-270 (1981), Lamb‟s Chapel v. Center Moriches Union Free School District, 508 US 385, 393-

394 (1993) en Good News Club v. Milford Cent. Sch., 533 US 98, op 106-112 (2001); S.G. GEY, „Free Will‟, 20-21. 
806 Goldman v. Weinberger 475 US 503 (1986). 
807 Hof Mensenrechten, Leyla Sahin t. Turkije, arrest van 29 juni 2004, onuitg., §100-102 en T. Vreemd. 2004, 249, noot M. FOBLETS EN J. 

VELAERS; Hof Mensenrechten, Leyla Sahin t. Turkije, arrest van 10 november 2005, Recueil/Reports 2005, §109 en C.D.P.K. 2006, 392, 

noot C. BROCAL en noot E. BREMS; Hof Mensenrechten, Kurtulmus t. Turkije, beslissing van 24 jan 2006, onuitg; Hof Mensenrechten, 
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ze zaken betroffen allen leerkrachten en leerlingen in openbare onderwijsinstellingen. Daarentegen 

lijkt het waarschijnlijk dat het Amerikaanse Hooggerechtshof bij een hypothetisch expliciet verbod op 

het dragen van religieuze symbolen voor leerlingen van publieke scholen strict scrutiny zou hanteren 

om te beoordelen of het recht op het uitoefenen van religie van de klager (de Free Exercise Clause ) 

geschonden is.
808

 In het licht van lagere Amerikaanse rechtspraak is het onduidelijk of het Amerikaan-

se Hooggerechtshof ten aanzien van een expliciet verbod op het dragen van religieuze symbolen voor 

leerkrachten in het openbaar onderwijs en voor overheidswerknemers in het algemeen eveneens strict 

scrutiny zou hanteren, of daarentegen zou opteren voor een intermediate review. Deze laatste vorm 

van review lijkt niet uitgesloten wegens het feit dat deze personenn handelen in de hoedanigheid van 

de publieke werknemers, wat een ruimere discretionaire bevoegdheid van de overheid zou kunnen 

verantwoorden.
809

. Zoals we hierboven echter hebben gezien is intermediate review nog steeds een 

redelijk strenge test. 

Ook in de zaken waarin het dragen van religieuze symbolen werd beperkt door een religieus neutrale, 

algemeen toepasselijke regel, hanteerden de Commissie en het EHRM steeds een ruime appreciatie-

marge.
 810

 Een regel die religieus neutraal en algemeen toepasselijk is en aldus de uiting van religie 

door middel van religieuze kledij slechts incidenteel beperkt, zou vermoedelijk door het Amerikaanse 

Hooggerechtshof onder de regel geformuleerd in  Employment Division v. Smith
811

 aan rational basis 

review worden onderworpen.
 812

 Echter, Smith omvat twee uitzonderingen, met name de „Hybrid 

Rights Exception‟ en de „Individualized Assessment Exception‟ waarin toch strict scrutiny wordt ge-

hanteerd ten aanzien van religieus neutrale, algemeen toepasselijke regelgeving.
813

 Zoals we hierboven 

hebben besproken, vallen religieus neutrale en algemeen toepasselijke regelen die het dragen van reli-

gieuze symbolen slechts incidenteel bezwaren geregeld onder deze uitzonderingen, waardoor ze toch 

aan een strenge controlegraad worden onderworpen. Het EHRM voorziet echter geen gelijkaardige 

uitzonderingen. 

  

                                                                                                                                                                      

Caglayan t. Turkije, beslissing van 3 april 2007, onuitg.; Hof Mensenrechten, Fatma Karaduman t. Turkije, beslissing van 3 april 2007, 

onuitg.; Hof Mensenrechten, Tandogan t. Turkije, beslissing van 3 april 2007, onuitg.; Hof Mensenrechten, Yilmaz t. Turkije, beslissing van 
3 april 2007, onuitg.; Hof Mensenrechten, Dogru t. Frankrijk, arrest van 4 december 2008, onuitg., §63; NJB 2009, afl. 6, 377 en Revue 

Droit Administratif 2009, afl. 1, 8, noot P. RAIMBAULT en Hof Mensenrechten, Kervanci t. Frankrijk, arrest van 4 december 2008, onuitg., 

§63 en Revue Procédures 2009, afl. 1, 16, noot N. FRICERO. 
808 Employment Div., Dep‟t of Human Resources of Oregon v. Smith, 494 US 872, op 888 (1990) en Church of the Lukumi Babalu Aye, Inc. 

v. Hialeah, 508 US 520, op 531-32 en 546 (1993); J. M. WESTERFIELD, „Behind the Veil‟, 673. 
809 Zie bijvoorbeeld Nichol v. Arin Intermediate Unit 28, 268 F. Supp. 2d 536, op 550 (W.D. Pa 2003). 
810 Commissie, nr. 7992/77, beslissing van 12 juli 1978, X. t. Verenigd Koninkrijk, D&R 14, p.234; Hof Mensenrechten, Phull t. Frankrijk, 

beslissing van 11 januari 2005, Recueil/Reports 2005; Hof Mensenrechten, El Morsli t. Frankrijk, beslissing van 4 maart 2008, N.J.B. 2008, 
1727 en Hof Mensenrechten, Mann Singh t. Frankrijk, arrest van 13 november 2008, onuitg. 
811 Employment Div., Dep‟t of Human Resources of Oregon v. Smith, 494 US 872 (1990). 
812 Ibid., op 883-890; J. M. WESTERFIELD, „Behind the Veil‟, 661 en C.A. BAKER, „French Headscarves‟, 355-356. Zie bijvoorbeeld 
Daniels v. City of Arlington, 246 F. 3d 500 (5th Cir. 2001), waarin politieagenten geen pins op hun uniform mochten dragen. De 

klager kon hierdoor een pin in de vorm van een kruis als uiting van zijn christelijk geloof niet langer dragen. De Court of Appeals 

meende dat deze regelgeving religie niet viseerde, maar slechts incidenteel Daniel‟s individuele religieuze praktijk aantastte en dus 
grondwettelijk was onder Smith: „it does not undercut the validity of the conclusion that the no-pins policy does not target religion 

but only incidentally affects Daniels's individual religious practice, and thus is acceptable under Smith‟. 
813 F.M. GEDICKS, „The Permissible Scope‟, 1211. 
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