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ONDERZOEKSPLAN 

De centrale onderzoeksvraag van deze masterproef luidt: “Hoe wordt godsdienstvrijheid voor kinderen 

beschermd door het internationaal recht?” Aan de hand van de verschillende stappen van mijn 

onderzoek zal ik proberen om op deze vraag een zo duidelijk en volledig mogelijk antwoord te 

formuleren. 

Om die vraag te kunnen beantwoorden moeten in de eerste plaats de belangrijkste verdragsbepalingen 

inzake godsdienstvrijheid geanalyseerd worden. Daarom zal ik in het eerste deel van dit werkstuk dan 

ook het theoretisch kader van godsdienstvrijheid voor kinderen weergeven, dat gebaseerd is op de 

belangrijkste bepalingen inzake godsdienstvrijheid uit de internationale mensenrechten. Door deze 

bepalingen te analyseren en door na te gaan in hoeverre ze toepasselijk zijn op kinderen, kan nagegaan 

worden in welke mate de godsdienstvrijheid van kinderen beschermd wordt door het internationaal 

recht. De bepalingen die in de analyse aan bod komen zijn afkomstig uit het BUPO verdrag, het 

EVRM en het IVRK. Omdat een bespreking per artikel zijn beperkingen kent met het oog op de 

onderzoeksvraag, heb ik er voor gekozen om het theoretisch kader thematisch te behandelen. Dit zal 

de coherentie van het geheel ten goede komen. Hierbij moet benadrukt worden dat het niet de 

bedoeling is om een volledige analyse van godsdienstvrijheid in het internationaal recht weer te geven. 

Met de centrale onderzoeksvraag indachtig vormt de toepasselijkheid van deze bepalingen op kinderen 

de kern van de bespreking. Uit de bespreking zal blijken dat er een sterke band is tussen de bepalingen 

inzake godsdienstvrijheid en de bepalingen die het recht op onderwijs garanderen. Daarom zal ook 

aandacht geschonken worden aan het recht op onderwijs. Opnieuw geldt hier dat een onderzoek naar 

onderwijsrechten niet het hoofddoel is, er zal nagegaan worden in hoeverre deze bepalingen van 

belang zijn  voor de godsdienstvrijheid voor kinderen. Naast de relevante verdragsbepalingen wordt in 

dit deel van het werkstuk ook gebruik gemaakt van verklaringen over godsdienstvrijheid, 

commentaren bij de verdragsbepalingen en rechtsleer. 

In het tweede deel van dit werkstuk zal ik nagaan hoe in de praktijk wordt omgegaan met het recht op 

godsdienstvrijheid van het kind. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de rechtspraak van het VN 

Mensenrechtencomité, van het Kinderrechtencomité en vooral van het EHRM. Er wordt daarbij ook 

aandacht geschonken aan het verschil in houding tussen de verschillende rechtsprekende organen. Uit 

de rechtspraak zal blijken dat er zich een aantal concrete problemen voordoen met de positie van het 

kind inzake godsdienstvrijheid. 

In het laatste deel van mijn werkstuk zal ik aan de hand van het theoretisch kader en de rechtsleer een 

antwoord proberen te bieden op de problemen betreffende het recht op godsdienstvrijheid van het kind 

die naar boven gekomen zijn in de rechtspraakanalyse.  
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Op deze manier wordt een goed beeld gevormd van hoe mensenrechten zowel in theorie als in praktijk 

omgaan met godsdienstvrijheid voor kinderen, of en op welke manier er rekening wordt gehouden met 

de rechten van het kind zelf, en hoe concrete problemen kunnen benaderd worden. 

Waarom is een onderzoek naar het recht op godsdienstvrijheid van het kind relevant? Vooreerst omdat 

godsdienstvrijheid een recht is dat van bij het ontstaan van het vrijheidsdenken een prominente plaats 

innam. Daarnaast omdat in de kinderrechtenliteratuur relatief weinig aandacht uitgaat naar het 

autonoom recht op godsdienstvrijheid van het kind in vergelijking met de andere kinderrechten. Maar 

vooral omdat kinderen in verschillende aspecten van hun dagelijks leven in aanraking komen met 

religie, zowel binnen het gezin als op school.  
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VOORAF: SITUERING VAN DE ONDERZOEKSVRAAG 

Het doel van dit eerste hoofdstuk is om de onderzoeksvraag te situeren binnen het mensenrechtelijk 

kader en op die manier de instrumenten die bij de latere analyse gebruikt worden kort toe te lichten. 

De nood aan een dergelijk hoofdstuk wordt gecreëerd doordat het omwille van de thematische 

benadering in het theoretisch kader niet meer mogelijk is om de verdragsbepalingen daar in extenso 

weer te geven.   

1. DE VERDRAGEN OP VN NIVEAU 

1.1. De Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens (UVRM) 

1.1.1. Algemeen 

Kort na de gruwelen van Wereldoorlog II ontstonden de plannen voor een tekst die voorzag in de 

bescherming van eenieders fundamentele rechten. De achterliggende gedachte was uiteraard dat wat 

tijdens de oorlog gebeurd was zich nooit meer mocht herhalen. Dit resulteerde in de totstandkoming 

van de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens (hierna: UVRM) in 1948
1
. Het gaat om 

een verklaring en niet om een verdrag, waardoor de tekst niet juridisch afdwingbaar is. Dit doet echter 

geen afbreuk aan de grote morele kracht die uitgaat van de UVRM. Deze verklaring vormde namelijk 

de basis voor de verdere ontwikkeling van de mensenrechtenverdragen in de 20
ste 

eeuw. Aanvankelijk 

was het de bedoeling om onmiddellijk na de verklaring een bindend verdrag aan te nemen. Door de 

toenmalige ideologische spanningen tussen het oosten en het westen, werd echter gekozen voor de 

zogenaamde tweesporenaanpak. Het westen wilde namelijk focussen op burgerlijke en politieke 

rechten, terwijl het oosten meer belang hechtte aan de sociale, economisch en culturele rechten
2
. Op 

die manier ontstond enerzijds het internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten 

(hierna:BUPO) en anderzijds het internationaal verdrag inzake economische, sociale en culturele 

rechten (hierna: ECOSOC). Ook het EVRM kwam tot stand onder invloed van de universele 

verklaring
3
.  

1.1.2. De bescherming van het recht op godsdienstvrijheid 

Het recht op godsdienstvrijheid wordt beschermd door artikel 18 UVRM: 

Eenieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst; dit recht omvat tevens 

de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid hetzij alleen, 

hetzij met anderen zowel in het openbaar als in zijn particuliere leven zijn godsdienst of 

                                                   
1 Zie J. MORSINK, Universal Declaration of Human Rights: origins, drafting and intent, Philadelphia, University 
2 W.C. DURHAM en B.G. SCHARFFS, Law and Religon. National, international and comparative perspectives, 

s.l., Aspen Publishers, 2009, 82. 
3
W. FUHRMANN,  “Perspectives on Religious Freedom from the Vantage Point of the European Court of Human 

Rights”, BYU L. Rev. 2000, 829. 
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overtuiging te belijden door het onderwijzen ervan, door praktische toepassing, door eredienst 

en de inachtneming van de geboden en voorschriften. 

Dit artikel zal in de verdere bespreking niet meer aan bod komen omwille van het niet bindend 

karakter van het UVRM. Het diende echter als rechtstreekse inspiratie voor artikel 18 BUPO en is in 

die optiek wel zeer belangrijk.  

1.1.3. De bescherming van het recht op onderwijs 

Het recht op onderwijs wordt beschermd door artikel 26 UVRM: 

1. Eenieder heeft recht op onderwijs; het onderwijs zal kosteloos zijn, althans wat het lager en 

basisonderwijs betreft. Het lager onderwijs zal verplicht zijn. Ambachtsonderwijs en 

beroepsopleiding zullen algemeen beschikbaar worden gesteld. Hoger onderwijs zal 

openstaan voor eenieder, die daartoe de begaafdheid bezit. 

2. Het onderwijs zal gericht zijn op de volle ontwikkeling van de menselijke persoonlijkheid en 

op de versterking van de eerbied voor de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. 

Het zal het begrip, de verdraagzaamheid en de vriendschap onder alle naties, rassen of 

godsdienstige groepen bevorderen en het zal de werkzaamheden van de Verenigde Naties voor 

de handhaving van de vrede steunen. 

3.Aan de ouders komt in de eerste plaats het recht toe om de soort van opvoeding en onderwijs 

te kiezen, welke aan hun kinderen zal worden gegeven. 

 

Ook dit artikel komt verder niet aan bod omwille van zijn niet bindend karakter. Belangrijk is evenwel 

dat deze bepaling diende als inspiratiebron voor artikel 13 ECOSOC en artikel 28 en 29 IVRK.  

1.2. Internationaal verdrag inzake burgerlijke en politieke rechten (BUPO) 

1.2.1. Algemeen 

Hoewel men onmiddellijk na de totstandkoming van het UVRM begon met de onderhandelingen over 

een bindend verdrag, duurde het uiteindelijk tot 1976 eer het internationaal verdrag inzake burgerlijke 

en politieke rechten (hierna: BUPO) in werking kon treden. Het is een bindend verdrag dat eenieders 

burgerrechten en politieke rechten beschermt. Deze categorie van rechten wordt ook wel de eerste 

generatie mensenrechten genoemd
4
. 

De uiteindelijke tekst werd met unanimiteit aanvaard door de onderhandelaars voor de verschillende 

lidstaten
5
. Momenteel zijn 161 landen partij bij het verdrag

6
. De unanimiteit waarmee het tot stand 

kwam moet wel enigszins gerelativeerd worden, aangezien verschillende landen een reservatie of een 

interpretatieve verklaring hebben ingediend bij één of meer van de artikels. Wanneer een land een 

reservatie toevoegt wil dit zeggen dat het een bepaalde bepaling in het geheel niet toepast. Een 

                                                   
4 J. VANDE LANOTTE en Y. HAECK, Handboek EVRM Deel 1 Algemene Beginselen, Antwerpen, Intersentia, 

2005, 9-10 
5 W.C. DURHAM en B.G. SCHARFFS, Law and Religon. National, international and comparative perspectives, 

s.l., Aspen Publishers, 2009, 82. 
6 Ibid. 82.  
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interpretatieve verklaring is minder verregaand, het land past het artikel dan immers wel toe maar 

slechts op een welbepaalde manier
7
. 

De naleving van het BUPO wordt gegarandeerd door verschillende instanties binnen de VN. De VN 

Mensenrechtencommissie speelde een belangrijke rol in de totstandkoming van de verdragen, de 

Verklaring van 1981, en het aanstellen van de Speciale Rapporteur
8
. De functie van de Verklaring van 

1981 en de Speciale Rapporteur wordt onder punt 3 van deze titel kort besproken. Sinds 2006 is de 

Commissie omgevormd tot de VN Mensenrechtenraad, die elke vier jaar zorgt voor een „Universal 

Periodic Review‟
9
. Daarnaast is het werk van het VN Mensenrechtencomité van cruciaal belang. Het 

voornaamste doel van dit orgaan bestaat er namelijk in om toezicht te houden op de naleving door 

staten van het BUPO. Hiertoe beschikt het comité over verschillende bevoegdheden. Zo oefent het 

toezicht uit op de periodieke rapporten die staten moeten indienen en kan het individuele klachten 

onderzoeken
10

. Individuele klachten kunnen echter enkel onderzocht worden indien ze afkomstig zijn 

van individuen uit staten die het Optionele Protocol bij het BUPO hebben ondertekend
11

. Dit is 

vandaag het geval voor 113 van de 161 lidstaten
12

. Het toezichtsysteem is dus niet volledig sluitend. 

De mogelijkheid tot het indienen van een individuele klacht is echter wel een belangrijke stap in de 

effectieve rechtsbescherming van het individu. In deel II, Rechtspraakanalyse worden enkele zaken 

waarin het comité zich uitsprak over artikel 18 BUPO geanalyseerd.  

1.2.2. De bescherming van het recht op godsdienstvrijheid 

Het recht op godsdienstvrijheid wordt beschermd door artikel 18 BUPO: 

1. Eenieder heeft het recht op vrijheid van denken, geweten en godsdienst. Dit recht omvat 

mede de vrijheid een zelfgekozen godsdienst of levensovertuiging te hebben of te aanvaarden, 

alsmede de vrijheid hetzij alleen, hetzij met anderen, zowel in het openbaar als in zijn 

particuliere leven zijn godsdienst of levensovertuiging tot uiting te brengen door de eredienst, 

het onderhouden van de geboden en voorschriften, door praktische toepassing en het 

onderwijzen ervan. 

2. Op niemand mag dwang worden uitgeoefend die een belemmering zou betekenen van zijn 

vrijheid een door hem zelf gekozen godsdienst of levensovertuiging te hebben of te 

aanvaarden. 

3. De vrijheid van eenieder zijn godsdienst of levensovertuiging tot uiting te brengen kan 

slechts in die mate worden beperkt als wordt voorgeschreven door de wet en noodzakelijk is 

ter bescherming van de openbare veiligheid, de orde,de volksgezondheid, de goede zeden of de 

fundamentele rechten en vrijheden van anderen. 

                                                   
7 R.K. SMITH, Textbook on international human rights, Oxford, Oxford University Press, 2003, 155-156. 
8 W.C. DURHAM en B.G. SCHARFFS, Law and Religon. National, international and comparative perspectives, 

s.l., Aspen Publishers, 2009, 86. 
9 Ibid. 87. 
10 Ibid. 88. 
11

 Optioneel Protocol bij het Internationaal verdrag inzake Burgerlijke en Politieke rechten 
12Voor actuele stand van ondertekening zie: http://treaties.un.org  

http://treaties.un.org/
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4. De Staten die partij zijn bij dit Verdrag verbinden zich de vrijheid te eerbiedigen van 

ouders of wettige voogden, de godsdienstige en morele opvoeding van hun kinderen 

overeenkomstig hun eigen levensovertuiging te verzekeren. 

Hoewel er tijdens de onderhandelingen over artikel 18 BUPO veel meningsverschillen bestonden 

tussen de verdragsstaten
13

 geeft het eindresultaat blijk van een erg grote consensus. Meer nog, op één 

vrijwel onbelangrijke uitzondering na
14

, werden er geen reservaties of interpretatieve verklaringen 

aangenomen bij dit artikel. Dit is opmerkelijk gezien de grote diversiteit aan religieuze tradities onder 

de verdragsstaten
15

. M.D. EVANS benadrukt echter dat we deze consensus moeten relativeren. 

Volgens hem was het voor de opstellers van het BUPO immers belangrijker om de verschillende 

standpunten van de lidstaten te verenigen, dan om effectief de religieuze vrijheid te beschermen
16

.  

Ongeacht de beweegreden die aan de grondslag lag van de totstandkoming van dit artikel, vormt het 

een essentieel onderdeel van de internationale bescherming van godsdienstvrijheid. Voor de eerste 

maal werd dit recht in al zijn facetten op een bindende wijze omschreven. Artikel 18 BUPO maakt dan 

ook in belangrijke mate deel uit van het theoretisch kader van godsdienstvrijheid voor kinderen dat 

hieronder wordt geschetst. Bij de analyse van dit artikel wordt gebruik gemaakt van de General 

Comment bij artikel 18 BUPO
17

 en zal, wegens de beperkte hoeveelheid rechtspraak, veel aandacht 

besteed worden aan de rechtsleer.  

1.2.3. Declaration on the Elimination of all forms of Intolerance and of Discrimination 

based on Religion or Belief 

Binnen de schoot van de VN worden al jaren inspanningen geleverd om een bindende conventie over 

religieuze vrijheid uit te werken. Tot dusver is men daar echter nog niet in geslaagd
18

. Eén van de 

voornaamste oorzaken hiervan is dat zo‟n conventie consensus vereist onder de leden van de VN. 

Gezien de grote verscheidenheid aan religieuze tradities onder de leden is dit allesbehalve evident
19

. 

                                                   
13M. BOSSUYT, Guide to the Travaux préparatoires of the International Covenant on civil and political rights, 

Dordrecht, Nijhoff, 1987, 351; M. NOWAK, UN Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary, 

Kehl am Rein, NP Engel, 1993, 310-311. 
14Interpretatieve verklaring van Mexico, zie M. NOWAK, UN Covenant on Civil and Political Rights: CCPR 

Commentary, Kehl am Rein, NP Engel, 1993, 763.  
15M. NOWAK, UN Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary, Kehl am Rein, NP Engel, 1993, 

310.  
16 M.D. EVANS, Religious liberty and international law in Europe, Cambridge, Cambridge University Press, 

1997, 207. 
17 General Comment No. 22: The right to freedom of thought, conscience and religion (Art. 18), UN Doc. 

CCPR/C/21/Rev.1/Add.4.  
18 W.C. DURHAM en B.G. SCHARFFS, Law and Religon. National, international and comparative perspectives, 

s.l., Aspen Publishers, 2009, 84; M. NOWAK, UN Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary, 

Kehl am Rein, NP Engel, 1993, 311. 
19

 M. NOWAK, UN Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary, Kehl am Rein, NP Engel, 1993, 

310. 
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Er is echter wel een verklaring inzake religieuze vrijheid aangenomen. De Declaration on the 

Elimination of all forms of Intolerance and of Discrimination based on Religion or Belief (hierna: 

verklaring 1981) werd aangenomen in 1981
20

. Deze verklaring is aangenomen als een resolutie van de 

General Assembly van de VN, zonder dat de lidstaten van de VN hierover gestemd hebben
21

. 

Bijgevolg zijn de lidstaten strikt gezien niet verplicht om deze verklaring na te leven, ze is niet 

afdwingbaar
22

. Hoewel het niet naleven van deze verklaring moeilijk kan verenigd worden met de 

geest van de VN kan de kracht van dit instrument geenszins vergeleken worden met die van artikel 18 

BUPO
23

.  

Stellen dat de verklaring helemaal geen waarde heeft zou evenwel te kort door de bocht zijn. Bij de 

bespreking van het theoretisch kader van godsdienstvrijheid voor kinderen wordt dat ook van naderbij 

ingegaan op enkele interessante inzichten uit deze verklaring. Ook voor de interpretatie van artikel 18 

BUPO heeft deze verklaring haar nut.  

Naast de Verklaring van 1981 werd een Speciale Rapporteur inzake godsdienstvrijheid aangeduid. 

Toen de VN Mensenrechtencommissie vaststelde dat deze verklaring van 1981 in veel landen niet of 

slechts gedeeltelijk werd toegepast, riep ze dit mandaat in de wereld
24

. De taak van deze Speciale 

Rapporteur bestaat er in om te waken over de naleving van deze verklaring door de lidstaten. Het gaat 

niet om een bindend of dwingend controlemechanisme. De functie moet vooral dialoog in religieuze 

zaken promoten en staten oplossingen aanreiken in concrete situaties
25

. De Rapporteur beschikt 

hiervoor over een aantal middelen zoals plaatsbezoeken afleggen, het schrijven van thematische 

verslagen, het organiseren van internationale conferenties en het publiek bekend maken van problemen 

die zich in bepaalde landen voordoen
26

. De Rapporteur brengt jaarlijks verslag uit van zijn 

werkzaamheden bij de Mensenrechtencommissie en de General Assembly van de VN
27

.  

                                                   
20Declaration on the Elimination of all Forms of Intolerance and of Discrimination based on Religion or on 

Belief, Resolutie 36/55 van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (25/11/1981);  Zie D.H. DAVIS, 

“The Evolution of Religious Freedom as a Universal Human Right: Examining the Role of the 1981United 

Nations Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or 

Belief”, BYU L. Rev. 2002, 217-236. 
21 M.D. EVANS, Religious liberty and international law in Europe, Cambridge, Cambridge University Press, 

1997, 230.  
22

Definitie verklaring zie D. HODGSON, “The international human right to education and education concerning 

human rights”, IJCR 1996, (237) 246. 
23  M.D. EVANS, Religious liberty and international law in Europe, Cambridge, Cambridge University Press, 

1997, 257. 
24 Resolutie 1986/20 van de VN Mensenrechtencommissie (20/03/1986). 
25 M.D. EVANS, Religious liberty and international law in Europe, Cambridge, Cambridge University Press, 

1997, 247; S. LANGLAUDE, The right of the child to religious freedom in international law, Leiden, Martinus 

Nijhoff Publishers, 2007, 153. 
26 S. LANGLAUDE, The right of the child to religious freedom in international law, Leiden, Martinus Nijhoff 

Publishers, 2007, 154. 
27Ibid. 155. 
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Binnen het theoretisch kader zullen bepaalde relevante standpunten van de Speciale Rapporteur nader 

toegelicht worden. Ook in de rechtspraakanalyse komt het werk van de Speciale Rapporteur aan bod.  

1.3. Internationaal verdrag inzake economische, culturele en sociale 

rechten 

De economische, sociale en culturele rechten werden ondergebracht in een afzonderlijk verdrag, het 

internationaal verdrag inzake economische, culturele en sociale rechten,  dat gelijktijdig met het 

BUPO in werking trad. Deze categorie van rechten vormt echter niet het onderwerp van deze 

masterproef. Waar nuttig zal in het theoretisch kader wel verwezen worden naar artikel 13 ECOSOC 

dat het recht op onderwijs beschermt.  

Kenmerkend voor deze categorie van mensenrechten is de bepaling van „geleidelijke realisatie‟, die 

zowel in het ECOSOC als in het IVRK is opgenomen
28

. Dit wil zeggen dat deze rechten, in 

tegenstelling tot de burgerlijke en politieke rechten, niet onmiddellijk moeten gerealiseerd worden 

door de verdragsstaten. De staten moeten echter wel de hun beschikbare middelen inzetten om de 

rechten zo spoedig mogelijk te realiseren
29

. De nood aan een dergelijke bepaling wordt gevormd door 

het feit dat deze categorie van mensenrechten voornamelijk positieve verplichtingen oplegt aan de 

staten, die verregaande budgettaire implicaties kunnen hebben
30

. Het is van belang om dit principe 

hierna in het achterhoofd te houden bij de bespreking van het recht op onderwijs.  

1.4. Het internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) 

1.4.1.Algemeen 

Op 2 september 1990 trad het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (hierna: IVRK) 

in werking. Dit verdrag werd ontwikkeld in de schoot van de VN en heeft met zijn 193 verdragsstaten 

bijna de universele toepassing bereikt
31

. Enkel de VS en Somalië ratificeerden het verdrag (nog) niet. 

Dit verdrag is de belangrijkste verwezenlijking van de emancipatiebeweging van kinderrechten. Deze 

beweging verzet zich tegen het behandelen van kinderen als rechtsobjecten in de bestaande 

mensenrechtenverdragen omdat dergelijke visie de rechten van kinderen ontoereikend beschermt. Men 

wil kinderen daarom een volwaardig statuut als rechtssubject toekennen, een opzet dat verwezenlijkt 

werd met de totstandkoming van het IVRK
32

. 

                                                   
28 Art. 2 ECOSOC; art. 4 IVRK. 
29 S. DETRICK, A Commentary on the United Nations Convention on the rights of the child, Den Haag, Nijhoff, 

1999, 476. 
30Zie A. EIDE, C. KRAUSE en A. ROSAS (eds.), Economic, Social and Cultural rights: a textbook, Den Haag, 

Kluwer, 2001, 785 p.  
31Voor actuele stand van ratificatie zie http://treaties.un.org   
32

M. COUZENS, “Autonomy Rights versus Parental Autonomy”, in A. ALEN (ed), The UN Children‟s Rights 

Convention: theory meets practice, Antwerpen, Intersentia, 2007, 419.  

http://treaties.un.org/
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Voor het eerst in de geschiedenis van de mensenrechten ging op deze manier exclusief aandacht uit 

naar de meest kwetsbaren in de maatschappij, namelijk de kinderen
33

. Deze techniek, waarbij een 

afzonderlijk verdrag wordt opgericht als teken van emancipatie, noemt men de flexibele aanpak
34

. 

Deze aanpak komt er op neer dat men het gebrek aan universaliteit van de algemenen 

mensenrechtenverdragen gaat compenseren door de uitgesloten groep een eigen verdrag te geven. Een 

andere emancipatietechniek is die van de transformatie
35

. Hierbij wil men het gebrek aan universaliteit 

bestrijden door de algemene verdragen om te vormen op een manier die de belangen van de 

uitgesloten groep incorporeert. Het is interessant om dit concept van transformatie in het achterhoofd 

te houden wanneer het BUPO en het EVRM, en hun respectievelijke rechtspraak, hierna besproken 

worden. Zo kan nagegaan worden of de kinderrechtenbeweging ook in dit opzet geslaagd is.  

De komst van het IVRK beïnvloedt de toepasselijkheid van de andere verdragen binnen de schoot van 

de VN op kinderen niet
36

. Bij de totstandkoming was er discussie over het opnemen van de bepalingen 

van het BUPO en het ECOSOC in het IVRK. Tegenstanders vreesden dat dit de toepasselijkheid van 

deze verdragen op kinderen zou ondermijnen
37

. Voorstanders wezen er op dat het BUPO en het 

ECOSOC niet opgesteld zijn met het oog op de bescherming van het kind, waardoor ze geen rekening 

houden met de bijzondere, kwetsbare, positie van kinderen 
38

. Deze laatste opvatting heeft het 

uiteindelijk gehaald. De incorporatie van deze rechten in het IVRK heeft als bijkomend voordeel dat 

nu zeker niet meer kan ontkend worden dat ze toepasselijk zijn op kinderen
39

.  

Het IVRK is tot stand gekomen door het bereiken van een consensus tussen de onderhandelaars die 

optraden voor de lidstaten
40

. Door te kiezen voor de consensusaanpak in plaats van voor een 

stemming, duurden de onderhandelingen niet minder dan tien jaar. Bovendien zijn er heel wat landen 

die een reservatie of een interpretatieve verklaring hebben toegevoegd aan één of meer van de 

verdragsbepalingen. Dit doet in sterke mate afbreuk aan het consensuskarakter van het verdrag. 

Het Kinderrechtencomité houdt toezicht op de naleving van het IVRK. Dit comité bestaat uit een team 

van experts en is gevestigd in Genève. Het is niet mogelijk om individuele klachten in te dienen bij het 

                                                   
33S. DETRICK, A Commentary on the United Nations Convention on the rights of the child, Den Haag, Nijhoff, 

1999, 1. 
34E. BREMS, “Children‟s Rights and Universality”, in J.C.M. WILLEMS (ed.), Developmental and Autonomy 

Rights of Children: empowering children, caregivers and communities, Antwerpen, Intersentia, 2002, (21) 23. 
35Ibid. 24. 
36S. DETRICK, A Commentary on the United Nations Convention on the rights of the child, Den Haag, Nijhoff, 

1999, 1. 
37Ibid. 2. 
38Ibid. 2. 
39E. BREMS, “Children‟s Rights and Universality”, in J.C.M. WILLEMS (ed.), Developmental and Autonomy 

Rights of Children: empowering children, caregivers and communities, Antwerpen, Intersentia, 2002, (21) 28.             
40

S. DETRICK, A Commentary on the United Nations Convention on the rights of the child, Den Haag, Nijhoff, 

1999, 17. 
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comité
41

. Verdragsstaten zijn wel verplicht om elke vijf jaar een periodiek rapport in te dienen over de 

naleving van het IVRK in hun land
42

. Het comité beoordeelt de rapporten, heeft oog voor 

zorgwekkende situaties en doet aanbevelingen aan de staten.  

Wat is de waarde van een dergelijk toezichtmechanisme? De grootste zwakte is uiteraard het 

ontbreken van de mogelijkheid om individuele klachten in te dienen. Toch zijn er ook positieve 

aspecten aan verbonden. Door het vijfjaarlijks rapporteren wordt het publiek geïnformeerd en kan het 

beleid van de staten ter zake geëvalueerd worden
43

. Deze rapporten helpen het comité bovendien om 

zijn eigen standaard op het vlak van kinderrechtenbescherming te ontwikkelen
44

.  

De belangrijkste verwezenlijkingen van dit verdrag zijn drieledig. Ten eerste wordt er exclusieve 

aandacht geschonken aan kinderen en worden ze erkend als rechtssubject
45

. Ten tweede incorporeert 

het verdrag zo goed als volledig de bestaande waaier aan mensenrechten. Het IVRK bevat immers 

naast burgerlijke en politieke rechten ook sociale, economische en culturele rechten
46

. Het wijkt 

hierdoor af van de BUPO en ECOSOC verklaringen, waar gekozen werd voor een 

tweesporensysteem
47

. Op deze manier draagt het IVRK bij tot de idee dat de verschillende categorieën 

van mensenrechten onderling verbonden zijn. Ten derde creëert het IVRK een nieuwe verhouding 

tussen de verschillende actoren binnen de mensenrechten
48

. Klassieke verdragen werken met twee 

actoren, namelijk het individu en de staat. Het individu is de rechthebbende, de drager van de 

beschermde rechten. De staat moet optreden als beschermer van deze rechten. Daartoe rusten er twee 

grote plichten op de staat. Vooreerst rust er een negatieve plicht op de staat om de beschermde rechten 

niet te schenden, de staat moet zich onthouden van inmenging.
49

 Daarnaast wordt ook erkend dat de 

staat in sommige gevallen moet overgaan tot positieve actie. Doet de staat dit niet, dan kan deze 

tekortkoming eveneens leiden tot een schending van een beschermd recht
50

. Een positieve verplichting 

                                                   
41  S. DETRICK, A Commentary on the United Nations Convention on the rights of the child, Den Haag, Nijhoff, 

1999, 41. 
42Zie art. 44, 1, b IVRK. 
43R.K. SMITH, Textbook on international human rights, Oxford, Oxford University Press, 2003, 146. 
44Ibid. 146. 
45

 M. COUZENS, “Autonomy Rights versus Parental Autonomy”, in A. ALEN (ed), The UN Children‟s Rights 

Convention: theory meets practice, Antwerpen, Intersentia, 2007, 419. 
46S. DETRICK, A Commentary on the United Nations Convention on the rights of the child, Den Haag, Nijhoff, 

1999, 25. 
47W.C. DURHAM en B.G. SCHARFFS, Law and Religon. National, international and comparative perspectives, 

s.l., Aspen Publishers, 2009, 82. 
48E. BREMS, “Children‟s Rights and Universality”, in J.C.M. WILLEMS (ed.), Developmental and Autonomy 

Rights of Children: empowering children, caregivers and communities, Antwerpen, Intersentia, 2002, (21) 29-

31. 
49 J. VANDE LANOTTE en Y. HAECK, Handboek EVRM Deel 1 Algemene Beginselen, Antwerpen, Intersentia, 

2005, 99. 
50 Ibid. 99. 
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kan zowel materieel als procedureel van aard zijn
51

. Gaat het om een positieve verplichting van 

materiële aard dan is de staat verplicht om maatregelen te nemen die de effectieve bescherming van 

het recht garanderen
52

, bijvoorbeeld maatregelen die individuen beschermen in hun relaties met 

anderen. Bij een positieve verplichting van procedurele aard moet de staat er voor zorgen dat het 

individu zijn recht effectief kan afdwingen binnen de nationale rechtsorde
53

, bijvoorbeeld door te 

voorzien in een adequaat onderzoek. 

Het IVRK wijkt van deze klassieke verdeling af door een derde actor te erkennen. Naast het individu -

in dit geval het kind - en de staat, worden namelijk ook rechten en plichten toegekend aan de ouders. 

De ouders dragen namelijk de primaire verantwoordelijkheid voor het kind, de staat is pas in tweede 

instantie verantwoordelijk
54

. Bij de bespreking van artikel 14 IVRK wordt de positie van deze drie 

actoren aan een grondige analyse onderworpen.  

Deze fundamentele wijziging op vlak van actoren doet heel wat vragen rijzen. In hoeverre gaat deze 

theorie op voor de bescherming van het recht op godsdienstvrijheid? Hoe verhouden de rechten en de 

plichten van de ouders zich tot de rechten van de kinderen? In hoeverre is er plaats voor autonomie 

van het kind? Kan deze theorie ook doorgetrokken worden op andere niveaus, bijvoorbeeld dat van het 

EVRM? Op deze vragen wordt in onderstaande bespreking uitgebreid teruggekomen.  

1.4.2. De bescherming van het recht op godsdienstvrijheid 

Het recht op godsdienstvrijheid wordt beschermd door artikel 14 IVRK: 

1. De Staten die partij zijn, eerbiedigen het recht van het kind op vrijheid van gedachte, 

geweten en godsdienst.  

2. De Staten die partij zijn, eerbiedigen de rechten en plichten van de ouders en, indien van 

toepassing, van de wettige voogden, om het kind te leiden in de uitoefening van zijn of haar 

recht op een wijze die verenigbaar is met de zich ontwikkelende vermogens van het kind.  

3. De vrijheid van eenieder zijn godsdienst of levensovertuiging tot uiting te brengen kan 

slechts in die mate worden beperkt als wordt voorgeschreven door de wet en noodzakelijk is 

ter bescherming van de openbare veiligheid, de openbare orde, de volksgezondheid of de 

goede zeden, of van de fundamentele rechten en vrijheden van anderen. 

Artikel 14 IVRK erkent het autonoom recht op godsdienstvrijheid voor kinderen. De belangrijkste 

verwezenlijkingen van het IVRK werden hierboven reeds besproken. Gezien de centrale 

onderzoeksvraag van dit werkstuk is het logisch dat deze bepaling een cruciale rol zal spelen in het 

theoretisch kader van godsdienstvrijheid voor kinderen. 

                                                   
51 Ibid. 101. 
52 Ibid. 102. 
53 Ibid. 104. 
54E. BREMS, “Children‟s Rights and Universality”, in J.C.M. WILLEMS (ed.), Developmental and Autonomy 

Rights of Children: empowering children, caregivers and communities, Antwerpen, Intersentia, 2002, (21) 29; 

M. COUZENS, “Autonomy Rights versus parental autonomy”, in ALEN, A. (ed), The UN Children‟s Rights 

Convention: theory meets practice, Antwerpen, Intersentia, 2007, (419) 425. 
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De totstandkoming van het IVRK liep vertraging op door de discussies over artikel 14 IVRK
55

. Het 

bleek erg moeilijk voor de onderhandelaars om hierover een consensus te bereiken. Dat net 

godsdienstvrijheid een gevoelig punt is gebleken voor vele landen hoeft niet te verbazen. Door de 

verschillende religieuze tradities onder de leden van de VN is het immers niet evident om hierover een 

consensus te bereiken. Dit uit zich enerzijds in het feit dat gedurende de tien jaar van onderhandelen 

heel wat verschillende voorstellen van artikel 14 IVRK werden ingediend. Deze tonen soms een 

verschil in opvattingen of een wissel in koers aan. Waar relevant worden deze dan ook betrokken bij 

de inhoudelijke bespreking. Anderzijds is het net bij artikel 14 IVRK dat er veel reservaties en 

interpretatieve verklaringen zijn opgenomen
56

. Hier wordt verder nog uitgebreid op teruggekomen. 

In het theoretisch kader wordt voorts gewerkt met de standpunten van het Kinderrechtencomité en de 

rechtsleer. Ook de algemene instrumenten binnen de schoot van de VN, zoals het BUPO en de 

Verklaring van 1981 kunnen nuttige inzichten opleveren met betrekking tot artikel 14 IVRK. 

1.4.3. De bescherming van het recht op onderwijs 

Het recht op onderwijs wordt beschermd door artikel 28 IVRK:  

1. De Staten die partij zijn, erkennen het recht van het kind op onderwijs, en teneinde dit recht 

geleidelijk en op basis van gelijke kansen te verwezenlijken, verbinden zij zich er met name 

toe:  

a. primair onderwijs verplicht te stellen en voor iedereen gratis beschikbaar te stellen;  

b. de ontwikkeling van verschillende vormen van voortgezet onderwijs aan te moedigen, met 

inbegrip van algemeen onderwijs en beroepsonderwijs, deze vormen voor ieder kind 

beschikbaar te stellen en toegankelijk te maken, en passende maatregelen te nemen zoals de 

invoering van gratis onderwijs en het bieden van financiële bijstand indien noodzakelijk;  

c. met behulp van alle passende middelen hoger onderwijs toegankelijk te maken voor een 

ieder naar gelang zijn capaciteiten; 

d. informatie over en begeleiding bij onderwijs- en beroepskeuze voor alle kinderen 

beschikbaar te stellen en toegankelijk te maken;  

e. maatregelen te nemen om regelmatig schoolbezoek te bevorderen en het aantal kinderen dat 

de school vroegtijdig verlaat, te verminderen.  

2. De Staten die partij zijn, nemen alle passende maatregelen om te verzekeren dat de wijze 

van handhaving van de discipline op scholen verenigbaar is met de menselijke waardigheid 

van het kind en in overeenstemming is met dit Verdrag.  

3. De Staten die partij zijn, bevorderen en stimuleren internationale samenwerking in 

aangelegenheden die verband houden met onderwijs, met name teneinde bij te dragen tot de 

uitbanning van onwetendheid en analfabetisme in de gehele wereld, en de toegankelijkheid 

van wetenschappelijke en technische kennis en moderne onderwijsmethoden te vergroten. In 

dit opzicht wordt met name rekening gehouden met de behoeften van ontwikkelingslanden. 

 

                                                   
55Zie S. DETRICK, J. DOEK en J. MARTENSON, The United Nations convention on the rights of the child: a guide 

to the travaux préparatoires, Dordrecht, Nijhoff, 1992, 238-248. 
56

Het gaat om 4 verklaringen en 6 reservaties, zie http://treaties.un.org/ ; S. MEUWESE, “Godsdienstvrijheid van 

kinderen”, AA 2001, (552) 553. 

http://treaties.un.org/
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Zoals blijkt uit deze verdragsbepaling is er hier, in tegenstelling tot artikel 2, 1
e
 Protocol EVRM en 

artikel 13, 3 ECOSOC geen directe verwijzing naar de religieuze opvattingen van de ouders. Omwille 

van de nauwe band tussen godsdienst en onderwijs worden deze bepalingen ook verwerkt in het 

theoretisch kader, zij het beknopt.  

Ter aanvulling op dit artikel worden de onderwijsdoelstellingen gegarandeerd door artikel 29 IVRK: 

1. De Staten die partij zijn, komen overeen dat het onderwijs aan het kind dient te zijn gericht 

op:  

a. de zo volledig mogelijke ontplooiing van de persoonlijkheid, talenten en geestelijke en 

lichamelijke vermogens van het kind;  

b. het bijbrengen van eerbied voor de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, en 

voor de in het Handvest van de Verenigde Naties vastgelegde beginselen;  

c. het bijbrengen van eerbied voor de ouders van het kind, voor zijn of haar gen culturele 

identiteit, taal en waarden, voor de nationale waarden van het land waar het kind woont, het 

land waar het is geboren, en voor andere beschavingen dan de zijne of de hare;  

d. de voorbereiding van het kind op een verantwoord leven in een vrije samenleving, in de 

geest van begrip, vrede, verdraagzaamheid, gelijkheid van geslachten, en vriendschap tussen 

alle volken, etnische, nationale en godsdienstige groepen en personen behorend tot de 

oorspronkelijke bevolking;  

e. het bijbrengen van eerbied voor de natuurlijke omgeving.  

2. Geen enkel gedeelte van dit artikel of van artikel 28 mag zo worden uitgelegd dat het de 

vrijheid aantast van individuele personen en rechtspersonen, onderwijsinstellingen op te 

richten en daaraan leiding te geven, evenwel altijd met inachtneming van de in het eerste lid 

van dit artikel vervatte beginselen, en van het vereiste dat het aan die instellingen gegeven 

onderwijs voldoet aan de door de Staat vastgestelde minimumnormen. 

 

Dergelijke onderwijsdoelstellingen konden ook al terug gevonden worden in artikel 13 ECOSOC, dat 

op zijn beurt gebaseerd was op artikel 26 UVRM. De ratio legis achter het expliciet beklemtonen van 

deze criteria waaraan het onderwijs moet voldoen gaat terug op WO II. Met dat trauma in het 

achterhoofd wou men het belang benadrukken van het bijbrengen aan kinderen van waarden als vrede, 

menslievendheid, respect voor mensenrechten, tolerantie, etc.
57

 

Deze onderwijsdoelstellingen op zich vormen niet het onderwerp van deze masterproef, er zal verder 

dan ook slechts sporadisch naar verwezen worden.
58

 

 

 

                                                   
57S. DETRICK, A Commentary on the United Nations Convention on the rights of the child, Den Haag, Nijhoff, 

1999, 505. 
58

Voor een uitgebreide bespreking inzake onderwijsdoelstellingen zie S. DETRICK, A Commentary on the United 

Nations Convention on the rights of the child, Den Haag, Nijhoff, 1999, 505-516. 
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2. HET EUROPEES VERDRAG VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS 

(EVRM) 

2.1. Algemeen 

Vanuit ons Europees standpunt kunnen we uiteraard niet om het belang van het Europees Verdrag 

voor de Rechten van de Mens (hierna: EVRM) heen. Dit bindend verdrag trad in werking in 1953 en 

bindt de landen van de Raad van Europa. De idee tot de oprichting van dit verdrag ontstond reeds 

onmiddellijk na de afkondiging van het UVRM
59

. Het werd opgericht met als doel een deel van de 

rechten uit het UVRM bindende kracht te verlenen
60

. In het EVRM zijn enkel burgerrechten en 

politieke rechten opgenomen. De economisch, sociale en culturele rechten zijn ondergebracht in het 

minder bekende Europees Sociaal Handvest. Ook binnen de Raad van Europa heeft men aldus 

gekozen voor een tweesporenbenadering van de fundamentele rechten. 

Door de jaren heen zijn er verschillende protocollen toegevoegd aan het verdrag. Het voorlopig laatste 

protocol is het Protocol 14 bis. Sommige protocollen bevatten nieuwe rechten die beschermd worden, 

zoals het Eerste Protocol dat het recht op onderwijs erkent in zijn artikel 2. Andere protocollen hebben 

betrekking op de procedure voor het EHRM. Deze protocollen hebben, na ondertekening door de 

lidstaten, dezelfde waarde als het verdrag zelf.  

De naleving van het EVRM wordt gegarandeerd door een speciaal daartoe opgericht gerechtshof, het 

Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna: EHRM). Het EHRM kan kennis nemen van 

klachten tussen verdragsstaten en van individuele klachten
61

.Het systeem staat dan ook garant voor een 

sterke rechtsbescherming van het individu
62

.  

Door de sterke bescherming die dit systeem aan mensenrechten biedt gaat zowel van het EVRM als 

van de rechtspraak van het EHRM een grote morele kracht uit. Hun gezag strekt zich dan ook tot ver 

buiten de grenzen van Europa uit.  

2.2. De bescherming van het recht op godsdienstvrijheid 
Het recht op godsdienstvrijheid wordt beschermd door artikel 9 EVRM: 

1. Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst; dit recht omvat 

tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid hetzij 

alleen, hetzij met anderen, zowel in het openbaar als privé zijn godsdienst te belijden of 

                                                   
59Voor gedetailleerd overzicht van de totstandkoming, zie  J. VANDE LANOTTE en Y. HAECK, Handboek EVRM 

Deel 1 Algemene Beginselen, Antwerpen, Intersentia, 2005, 60-83. 
60W. FUHRMANN, “Perspectives on Religious Freedom from the Vantage Point of the European Court of Human 

Rights”, BYU L. Rev. 2000, 829. 
61Voor een gedetailleerd overzicht van de procedure voor het Hof, zie Y. HAECK, Procederen voor het Europees 

Hof voor de Rechten van de Mens, Antwerpen, Intersentia, 2009, 427 p.  
62

W. FUHRMANN, “Perspectives on Religious Freedom from the Vantage Point of the European Court of Human 

Rights”, BYU L. Rev. 2000, 829. 



  Vooraf: Situering van de onderzoeksvraag 

15 

 

overtuiging tot uitdrukking te brengen in erediensten, in onderricht, in praktische toepassing 

ervan en in het onderhouden van geboden en voorschriften.  

2. De vrijheid zijn godsdienst te belijden of overtuiging tot uiting te brengen kan aan geen 

andere beperkingen worden onderworpen dan die die bij de wet zijn voorzien en in een 

democratische samenleving noodzakelijk zijn in het belang van de openbare veiligheid, voor 

de bescherming van de openbare orde, gezondheid of goede zeden of voor de bescherming van 

de rechten en vrijheden van anderen. 

Het belang van het opnemen van een bepaling over godsdienstvrijheid in het EVRM werd van bij het 

begin van het opstellen van het verdrag beklemtoond
63

. Ook het Hof liet niet na te wijzen op het 

belang dat het hecht aan religieuze vrijheid:  

“As enshrined in Article 9 (art. 9), freedom of thought, conscience and religion is one of the 

foundations of a "democratic society" within the meaning of the Convention. … The pluralism 

indissociable from a democratic society, which has been dearly won over the centuries, 

depends on it”
64

. 

Tot een vijftiental jaar geleden kwamen er weinig klachten binnen bij het Hof onder artikel 9 EVRM
65

. 

Sindsdien echter is, zoals hieronder ook zal blijken uit deel II, het aantal zaken onder deze bepaling 

pijlsnel toegenomen.  

In het theoretisch kader zal, naast de verdragsbepaling, ook gebruik gemaakt worden van de 

rechtspraak van het EHRM en van de rechtsleer. Gezien de rechtspraak en de rechtsleer over artikel 9 

EVRM zeer uitgebreid is, kan het niet de bedoeling zijn om die integraal te behandelen. Het doel blijft 

om na te gaan in hoeverre dit artikel het recht op godsdienstvrijheid van het kind beschermt.  

2.3. De bescherming van het recht op onderwijs 

De band tussen godsdienstvrijheid en onderwijs komt in het EVRM tot uiting in artikel 2, 1
e 
Protocol 

EVRM:  

Niemand mag het recht op onderwijs worden ontzegd. Bij de uitoefening van alle functies die 

de Staat in verband met de opvoeding en het onderwijs op zich neemt, eerbiedigt de Staat het 

recht van ouders om zich van die opvoeding en van dat onderwijs te verzekeren, die 

overeenstemmen met hun eigen godsdienstige en filosofische overtuigingen. 

Deze verdragsbepaling lag al op tafel tijdens de onderhandelingen over de eigenlijke verdragstekst, 

maar het bleek allesbehalve evident om een consensus te bereiken. Om de totstandkoming van het 

EVRM niet langer op te houden, werd dan ook beslist om de aanneming ervan te verschuiven naar het 

                                                   
63Raad van Europa, Collected Editions of the TravauxPreparatoires of het European Convention on Human 

Rights/ Recueil des travaux préparatoires de la convention européenne des droits de l‟homme,Deel VIII, Den 

Haag, Nijhoff, 1985, 103-104. 
64EHRM, Kokkinakis v. Greece, 1993, § 31; W. FUHRMANN, “Perspectives on Religious Freedom from the 

Vantage Point of the European Court of Human Rights”, BYU L. Rev. 2000, (829) 832. 
65

 M.D. EVANS, Religious liberty and international law in Europe, Cambridge, Cambridge University Press, 

1997, 281. 
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Eerste Protocol
66

. Dit lukte niet zonder dat er heel wat voorbehouden door lidstaten werden 

geformuleerd
67

. De nauwe band tussen godsdienstvrijheid enerzijds en het recht op onderwijs 

anderzijds wordt uitgelegd bij de bespreking van deze bepaling in het theoretisch kader. Bij de 

bespreking van dit artikel wordt ook gebruik gemaakt van de rechtspraak van het EHRM en van de 

rechtsleer. 

 

                                                   
66

 Ibid. 275. 
67 Ibid. 279. 
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DEEL I - HET THEORETISCH KADER 

Het doel van dit deel is om het theoretisch kader van het recht op godsdienstvrijheid voor kinderen 

weer te geven. Door dit theoretisch kader op te bouwen kan nagegaan worden hoe het internationaal 

recht dit recht van kinderen beschermt. De bepalingen en instrumenten waarvan gebruik gemaakt 

wordt, werden hierboven reeds toegelicht. Ik heb er voor gekozen om bij het opstellen van het 

theoretisch kader af te wijken van de klassieke vorm van artikelsgewijze bespreking. Door te kiezen 

voor een thematische benadering ontstaat immers een meer coherent en overzichtelijk geheel. 

In het eerste hoofdstuk zal ik een korte prima facie vergelijking van de belangrijkste 

verdragsbepalingen doorvoeren. In een volgend hoofdstuk komt dan het eigenlijke theoretisch kader 

uitgebreid aan bod. 

1. PRIMA FACIE VERGELIJKING 
Hieronder volgt een korte bespreking van de gelijkenissen en de verschillen die de verdragsbepalingen 

op het eerste zicht vertonen. 

1.1. Bepalingen die het recht op godsdienstvrijheid beschermen 

Bij de totstandkoming van artikel 14 IVRK heeft men zich gebaseerd op het reeds bestaande artikel 18 

BUPO. Dit artikel vond op zijn beurt zijn oorsprong in artikel 18 UVRM, met als gevolg dat de 

inhoudelijke analyse van artikel 18 BUPO en artikel 14 IVRK voor een groot deel gelijk zal lopen.  

Toch zijn er ook fundamentele verschillen. Belangrijk is dat in artikel 14 IVRK kinderen beschouwd 

worden als autonome dragers van het recht
68

. Er bestaat dan ook geen twijfel over de toepasselijkheid 

van dit artikel op kinderen. Voor artikel 18 BUPO ligt dit anders, want hoewel het BUPO principieel 

op „eenieder‟ van toepassing is, worden kinderen er beschouwd als rechtsobjecten. Bovendien verwijst 

het artikel expliciet naar de rechten van de ouders
69

. Dit maakt het complexer om na te gaan in 

hoeverre deze bepaling toepassing kan vinden op kinderen. Artikel 9 EVRM stamt eveneens voort uit 

dezelfde rechtstraditie. Het EVRM is op „iedereen‟ van toepassing, zonder specifieke verwijzingen 

naar kinderen. In theorie kunnen kinderen dus aanspraak maken op de bescherming die artikel 9 

EVRM biedt
70

. Een inhoudelijke analyse van deze artikels, de rechtspraak en de rechtsleer zal 

duidelijk maken in hoeverre ze werkelijk bescherming bieden voor kinderen. 

                                                   
68E. BREMS,  Article 14: The Right to Freedom of Thought, Conscience and Religion, Leiden, Martinus Nijhoff 

Publishers, 2006, 1. 
69Art. 18, 4 BUPO. 
70

U. KILKELLY, “The Best of Both Worlds for Children‟s Rights? Interpreting the European Convention on 

Human Rights in the Light of the UN Convention on the Rights of the Child”, Hum. Rts. Q. 2001, (308) 314. 
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De formulering van artikel 14 IVRK is erg beknopt. Dit verschilt aanzienlijk van de andere bepalingen 

die de reikwijdte duidelijker aangeven. Artikel 9 EVRM en 18 BUPO hebben het immers expliciet 

over enerzijds het recht om een godsdienst te hebben of te aanvaarden en anderzijds het recht om zijn 

godsdienst te manifesteren
71

. Bovendien vermeldt artikel 9 EVRM ook expliciet het recht om van 

godsdienst te veranderen.  

De inhoud van artikel 14, 2 IVRK is zonder meer uniek en in geen enkel ander verdrag terug te 

vinden. Deze bepaling verleent ouders namelijk een begeleidende rol, maar kinderen blijven de 

autonome drager van het recht. Andere verdragsbepalingen die rechten voor ouders vermelden, 

beschouwen het kind daarentegen als een voorwerp van het recht. Dit is bijvoorbeeld het geval bij 

artikel 18, 4 BUPO
72

.  

Wat voorts nog in het oog springt is dat artikel 14 IVRK de rechten weergeeft als een plicht voor de 

staat, terwijl de andere bepalingen ze formuleren als een recht voor het individu
73

. 

Juridisch technisch moet opgemerkt worden dat artikel 18 BUPO, overeenkomstig artikel 4 van dit 

verdrag, een „notstandsfest‟ recht is
74

. Dit wil zeggen dat het recht nooit kan opgeschort worden
75

. 

Artikel 9 EVRM daarentegen is, overeenkomstig artikel 15 van dat verdrag, een „niet-notstandsfest‟ 

recht. Het recht kan opgeschort worden wanneer er zich een noodtoestand, bijvoorbeeld een oorlog, 

voordoet
76

. Staten bepalen zelf wanneer er sprake is van een noodtoestand, het begrip moet echter wel 

restrictief geïnterpreteerd worden.
77

 Dit verschil heeft in de praktijk weinig belang, artikel 15 EVRM 

bepaalt immers ook dat het recht enkel mag opgeschort worden indien dit niet in strijd is met andere 

internationale verplichtingen. De leden van het EVRM kunnen het „notstandsfest‟ karakter van artikel 

18 BUPO dus niet omzeilen
78

. 

Wat de artikels 9 EVRM, 18 BUPO en 14 IVRK gemeenschappelijk hebben is onder andere dat ze 

allen een restrictieclausule bevatten
79

. Dergelijke clausule stipuleert dat het, in bepaalde gevallen,  

mogelijk is het recht op manifestatie van godsdienst of levensovertuiging te beperken. Voor de drie 

                                                   
71E. BREMS,  Article 14: The Right to Freedom of Thought, Conscience and Religion, Leiden, Martinus Nijhoff 

Publishers, 2006, 7. 
72 Ibid. 5; P. VEERMAN en C. SAND, “Religion and children‟s rights”, IJCR 1999, (385) 386. 
73 E. BREMS,  Article 14: The Right to Freedom of Thought, Conscience and Religion, Leiden, Martinus Nijhoff 

Publishers, 2006, 3. 
74 M. NOWAK, UN Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary, Kehl am Rein, NP Engel, 1993, 

310. 
75J. VANDE LANOTTE en Y. HAECK, Handboek EVRM Deel 1 Algemene Beginselen, Antwerpen, Intersentia, 

2005,  92. 
76 Ibid. 91. 
77 M.D. EVANS, Religious liberty and international law in Europe, Cambridge, Cambridge University Press, 

1997, 316. 
78K. HANSON, “Artikel 9, Vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst”, in J. VANDE LANOTTE en Y. HAECK 

(eds.), Handboek EVRM Deel 2 Artikelsgewijze commentaar: Volume I, Antwerpen, Intersentia, 2004, (789) 835. 
79Art. 9, 2 EVRM; art. 18, 3 BUPO; art. 14, 3 IVRK. 
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verdragsbepalingen geldt dat enkel dit recht op manifestatie voor beperking vatbaar is, de andere 

beschermde rechten kunnen niet beperkt worden. 

In hoeverre deze onderlinge verschillen gevolgen hebben voor de bescherming van godsdienstvrijheid 

voor kinderen komt hieronder uitgebreid aan bod in het theoretisch kader. 

1.2. Bepalingen die het recht op onderwijs beschermen 

De basis voor het recht op onderwijs werd gelegd in artikel 26 UVRM. Dit recht werd niet enkel 

bindend, maar tevens uitgebreider met de komst van artikel 13 ECOSOC. Artikel 28 en 29 IVRK ten 

slotte bieden tot nog toe de meest uitgebreide en volledige garantie van het recht op onderwijs.
80

 

Binnen deze drie instrumenten die het recht op onderwijs bespreken is er telkens ook sprake van 

onderwijsdoelstellingen. Deze komen het meest uitgebreid aan bod in het IVRK, waar ze 

ondergebracht zijn in een apart artikel. In het IVRK is in de onderwijsbepalingen, in tegenstelling tot 

het ECOSOC, evenwel geen sprake van een recht voor de ouders. Het recht op onderwijs komt er 

autonoom toe aan het kind. 

Binnen het EVRM wordt het recht op onderwijs beschermd door artikel 2, 1
e 
Protocol EVRM. Naast 

het recht op onderwijs op zich, is er ook hier sprake van rechten die toekomen aan de ouders. Binnen 

het EVRM komen er evenwel geen onderwijsdoelstellingen aan bod. 

Het theoretisch kader zal, wat de bepalingen rond onderwijs betreft, vooral aandacht hebben voor de 

band met godsdienstvrijheid. Concreet betekent dit dat niet het recht op onderwijs op zich, noch de 

onderwijsdoelstellingen, maar wel de rechten die toegekend worden aan de ouders in deze context van 

belang zijn.  

2. THEORETISCH KADER 

2.1. Het recht op vrijheid van gedachte en geweten 

Zowel in artikel 18 BUPO en 14 IVRK als in artikel 9 EVRM wordt naast de godsdienstvrijheid ook 

de vrijheid van gedachte en geweten beschermd. NOWAK omschrijft dit recht als: “het recht voor 

eenieder om autonoom zijn denken en geweten te ontwikkelen, zonder daarbij gehinderd te worden 

door ontoelaatbare invloeden van buiten af”
81

. Voor elk van deze bepalingen geldt dat het recht niet 

kan beperkt worden, de restrictieclausules zijn er namelijk niet op van toepassing. 

Binnen het kader van het BUPO en het IVRK heeft men in de rechtsleer gepoogd om een onderscheid 

te maken tussen de begrippen „gedachte‟ en „geweten‟. Het verschil tussen beide begrippen zit in het 

                                                   
80 D. HODGSON, “The international human right to education and education concerning human rights”, IJCR 

1996, (237) 241. 
81

M. NOWAK, UN Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary, Kehl am Rein, NP Engel, 1993, 

314.  
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feit dat voor een „gedachte‟ geen ethische overtuiging vereist is, terwijl dit voor „geweten‟ wel het 

geval is.
82

 Deze vrijheid van geweten onderscheidt zich op zijn beurt van de godsdienstvrijheid 

doordat ze geen band met een goddelijke entiteit vereist
83

. 

Wat artikel 9 EVRM betreft blijkt, uit de rechtspraak en de rechtsleer, dat een dergelijk onderscheid 

niet noodzakelijk is
84

. Zo ging de Europese Commissie voor de Rechten van de Mens (hierna: De 

Commissie) er bijvoorbeeld van uit dat het „druïdisme‟ bescherming geniet onder artikel 9 EVRM als 

gedachte, geweten of godsdienst, zonder er zich om te bekommeren onder welke van deze noemers het 

precies thuishoort
85

. Toch vallen niet alle vormen van gedachte, geweten of godsdienst onder de 

bescherming van dit artikel. Aangezien er echter geen onderscheid wordt gemaakt tussen de begrippen 

wordt dit onderwerp verder besproken onder het recht op godsdienstvrijheid. 

Onder de vrijheid van gedachte en geweten moeten verdragsstaten zich onthouden van inmenging met 

dit recht van het individu
86

. Daarnaast rusten er ook positieve verplichtingen op de verdragsstaten, 

onder meer om het individu bescherming te bieden tegen indoctrinatie door derden op het vlak van 

gedachte en geweten
87

.  

2.2. Het recht op godsdienstvrijheid 

Binnen het recht op godsdienstvrijheid kunnen drie afzonderlijke rechten onderscheiden worden. 

Vooreerst wordt aandacht geschonken aan het zogenaamde „forum internum‟ op zich (A). Vervolgens 

komt een bijzonder aspect van het „forum internum‟, namelijk het keuzerecht of de „freedom of 

choice‟(B) aan bod. Daarna volgt een analyse van het „forum externum‟(C).  

2.2.1. Het begrip godsdienst 

Alvorens de inhoudelijke bespreking van deze concepten aan te vangen, wordt eerst het begrip 

„godsdienst‟ toegelicht. Dit begrip is immers cruciaal voor een goed begrip van het recht op 

„godsdienst‟vrijheid.  

                                                   
82 E. BREMS,  Article 14: The Right to Freedom of Thought, Conscience and Religion, Leiden, Martinus Nijhoff 

Publishers, 2006, 11. 
83Ibid. 12. 
84 K. HANSON, “Artikel 9, Vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst”, in J. VANDE LANOTTE en Y. HAECK 

(eds.), Handboek EVRM Deel 2 Artikelsgewijze commentaar: Volume I, Antwerpen, Intersentia, 2004, (789) 

801-802; S. STAVROS, “Freedom of religion and claims for exemption from generally applicable, neutral laws: 

lessons from across the pond?”, E.H.R.L.R 1997, (607) 609. 
85 ECRM, Chappell v. United Kingdom, 1987; K. HANSON, “Artikel 9, Vrijheid van gedachte, geweten en 

godsdienst”, in J. VANDE LANOTTE en Y. HAECK (eds.), Handboek EVRM Deel 2 Artikelsgewijze commentaar: 

Volume I, Antwerpen, Intersentia, 2004, (789) 802.  
86 M. NOWAK, UN Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary, Kehl am Rein, NP Engel, 1993, 

314. 
87Ibid.  315. 
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Zowel artikel 18 BUPO en 14 IVRK als artikel 9 EVRM gebruiken de begrippen „godsdienst‟ en 

„(levens)overtuiging‟. Het expliciet vermelden van het begrip overtuiging wijst er op dat ook niet 

religieuze overtuigingen bescherming genieten.  

Met betrekking tot artikel 18 BUPO blijkt dit uit de voorbereidende werkzaamheden
88

. De General 

Comment bij artikel 18 wijst er daarenboven op dat de begrippen godsdienst en levensovertuiging 

ruim geïnterpreteerd moeten worden en dat onder andere ook de niet traditionele godsdiensten 

bescherming genieten: 

“Article 18 protects theistic, non-theistic and atheistic beliefs, as well as the right not to 

profess any religion or belief. The terms "belief" and "religion" are to be broadly construed. 

Article 18 is not limited in its application to traditional religions or to religions and beliefs 

with institutional characteristics or practices analogous to those of traditional religions”.
89

 

PARTSCH vat de reikwijdte van artikel 18 BUPO kernachtig samen en stelt dat het bescherming biedt 

aan: 

           “…all possible attitudes of the individual toward the world, toward society, and toward that  

            which determines his fate and the destiny of the world, be it a divinity, some superior being or  

             just reason and rationalism, or chance.”
90

  

Deze interpretaties van artikel 18 BUPO gelden eveneens voor de begrippen godsdienst en 

levensovertuiging uit artikel 14 IVRK
91

. 

Wat artikel 9 EVRM betreft wordt er, zoals hierboven reeds aangehaald, geen onderscheid gemaakt 

tussen de begrippen „gedachte‟, „geweten‟, „godsdienst‟ of „overtuiging‟ en dienen deze begrippen 

ruim geïnterpreteerd te worden. Toch vallen niet alle vormen van geloof en overtuiging onder de 

bescherming van artikel 9 EVRM. Uit de rechtspraak van het Hof in de zaak Campbell en Cosans 

tegen Verenigd Koninkrijk blijkt namelijk dat, opdat een geloof of overtuiging bescherming geniet 

onder artikel 9 EVRM, er sprake moet zijn van een “certain level of cogency, seriousness, cohesion or 

importance”
92

. Vage ideeën komen dus niet in aanmerking voor bescherming onder artikel 9 EVRM
93

. 

                                                   
88M. NOWAK, UN Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary, Kehl am Rein, NP Engel, 1993, 

316. 
89General Comment No. 22: The right to freedom of thought, conscience and religion (Art. 18), UN Doc. 

CCPR/C/21/Rev.1/Add.4.  
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92 EHRM, Campbell and Cosans v. United Kingdom, 1982, § 36. 
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De vraag kan gesteld worden waarom deze begrippen niet gedefinieerd worden in de 

verdragsbepalingen zelf. Dit zou immers veel eenvoudiger en duidelijker zijn dan een interpretatie die 

gebaseerd is op voorbereidende werken, rechtspraak en rechtsleer. Volgens VAN BUEREN ligt de 

verklaring op het niveau van de VN in de veelheid aan verschillende houdingen tegenover religie 

onder de lidstaten, gaande van landen met een staatsgodsdienst tot landen met een strikt secularisme
94

. 

Die diversiteit zou het zo haast onmogelijk maken om een consensus over de inhoud van het begrip 

„godsdienst‟ te bereiken. Dit blijkt onder andere uit de voorbereidende werkzaamheden bij de 

Verklaring van 1981. Daar werden verschillende pogingen ondernomen om een definitie van het 

begrip „godsdienst‟ op te nemen in artikel 1, maar het bleek niet mogelijk om daarover eensgezindheid 

te bereiken
95

. 

2.2.2. Het forum internum 

Het recht om voor zichzelf een godsdienst of levensovertuiging te hebben, wordt het „forum internum‟ 

genoemd
96

. Hiermee bedoelt men dat het recht zich enkel innerlijk, binnen in het individu, voltrekt. 

Dit „forum internum‟ onderscheidt zich van het „forum externum‟, waar er ook een uiterlijke 

component van de godsdienst of levensovertuiging waar te nemen is. Dit innerlijk recht op 

godsdienstvrijheid noemt men ook wel het passieve recht op godsdienstvrijheid
97

. 

Artikel 18 BUPO heeft het expliciet over dit recht om een godsdienst „te hebben of te aanvaarden‟. In 

tegenstelling tot artikel 14 IVRK en artikel 9 EVRM, die dit „forum internum‟ niet uitdrukkelijk 

vermelden. Dit heeft in praktijk echter weinig gevolgen, daar de rechtsleer aanneemt dat artikel 9 

EVRM op dit vlak in het licht van artikel 18 BUPO kan geïnterpreteerd worden
98

.Wat artikel 14 IVRK 

betreft, blijkt daarenboven uit de voorbereidende werkzaamheden dat het in het eerste voorstel tot dit 

artikel de bedoeling was om de formulering uit artikel 18 BUPO over te nemen
99

. De reden waarom dit 

                                                                                                                                                               
93 K. HANSON, “Artikel 9, Vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst”, in J. VANDE LANOTTE en Y. HAECK 

(eds.), Handboek EVRM Deel 2 Artikelsgewijze commentaar: Volume I, Antwerpen, Intersentia, 2004, (789) 

801-802; S. LANGLAUDE, The right of the child to religious freedom in international law, Leiden, Martinus 

Nijhoff Publishers, 2007, 198. 
94G. VAN BUEREN, The international law on the rights of the child, Dordrecht, Nijhoff, 1995, 155. 
95 Voor een bespreking van deze voorbereidende werkzaamheden zie M.D. EVANS, Religious liberty and 

international law in Europe, Cambridge, Cambridge University Press, 1997, 231-238. 
96 K. HANSON, “Artikel 9, Vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst”, in J. VANDE LANOTTE en Y. HAECK 

(eds.), Handboek EVRM Deel 2 Artikelsgewijze commentaar: Volume I, Antwerpen, Intersentia, 2004, (789) 813; 

S. LANGLAUDE, The right of the child to religious freedom in international law, Leiden, Martinus Nijhoff 

Publishers, 2007, 73. 
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314. 
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1990, 450.  
99Report of the Working Group on a draft convention on the rights of the child, (25/03/1983 ), UN Doc. 

E/CN.4/1983/62, § 52; Office of the UN High Commissioner for Human Rights, Legislative History of the 

Convention on the Rights of the Child, II dln., Geneva, United Nations, 2007, 453-454. 
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eerste voorstel het niet haalde wordt besproken onder de „freedom of choice‟ (B). Op expliciete of 

impliciete manier beschermen de drie verdragsbepalingen dus allen het „forum internum‟. 

Ook het negatieve recht op godsdienstvrijheid, dit is het recht om geen geloof of overtuiging te hebben 

of te aanvaarden, wordt beschermd door artikel 9 EVRM
100

. Het Hof bevestigt dit in de zaak Buscarini 

e.a. tegen San Marino, waarin parlementairen die hun eed moesten zweren „bij het Heilige Evangelie‟ 

een schending van hun recht op godsdienstvrijheid inroepen
101

. Het Hof meent dat deze praktijk niet in 

overeenstemming is met artikel 9 EVRM dat de vrijheid “to hold or not to hold a belief” beschermt
102

. 

Het „forum internum‟ is een absoluut recht, in die zin dat de restrictieclausules er niet op van 

toepassing zijn. Aan het recht van het individu om innerlijk een godsdienst of overtuiging te hebben 

kan dus niet geraakt worden
103

. Dit is logisch, aangezien het bijzonder moeilijk is om na te gaan wat 

iemands innerlijke overtuiging inhoudt. Bovendien behoort dit recht tot de puur persoonlijke sfeer en 

is er dus geen risico op een conflict met een recht van iemand anders.  

2.2.3. Een bijzonder aspect van het forum internum - De ‘freedom of choice’ 

Onder het „forum internum‟ vallen ook de rechten om een godsdienst te kiezen of om te veranderen 

van godsdienst. Deze twee rechten vormen samen de „freedom of choice‟ van het individu inzake 

godsdienst en levensovertuiging. Daar de „freedom of choice‟ valt onder het „forum internum‟ gaat het 

in alle verdragsteksten om een absoluut recht waarop de restrictieclausules niet van toepassing zijn. 

Inperkingen van het recht om een godsdienst of overtuiging te kiezen of om van godsdienst of 

overtuiging te veranderen zijn dan ook niet toegelaten.  

Uit onderstaande bespreking zal blijken dat er rond dit recht heel wat contestatie bestaat.  

2.2.3.1. Moeizame totstandkoming  

Artikel 18 BUPO beschermt dit recht met de volgende formulering: “…de vrijheid een „zelf gekozen‟ 

godsdienst of levensovertuiging te „hebben‟ of te „aanvaarden‟.”
104

Dit is een vertaling van de Engelse 

verdragstekst die het recht als volgt omschrijft: “…freedom to have or to adopt a religion or belief „of 

his choice‟”
105

. De totstandkoming van deze tekst liep niet bepaald van een leien dakje, het resultaat is 

                                                   
100W. FUHRMANN, “Perspectives on Religious Freedom from the Vantage Point of the European Court of Human 

Rights”, BYU L. Rev. 2000, 830 
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102EHRM,Buscarini and others v. San Marino, 1999, § 34; K. HANSON, “Artikel 9, Vrijheid van gedachte, 

geweten en godsdienst”, in J. VANDE LANOTTE en Y. HAECK (eds.), Handboek EVRM Deel 2 Artikelsgewijze 

commentaar: Volume I, Antwerpen, Intersentia, 2004, (789) 815. 
103 M.D. EVANS, Religious liberty and international law in Europe, Cambridge, Cambridge University Press, 

1997, 284; K. HANSON, “Artikel 9, Vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst”, in J. VANDE LANOTTE en Y. 
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dan ook een compromis
106

. Verschillende Moslimlanden hadden namelijk problemen met de idee dat 

dit recht toeliet dat men de islam kon verlaten, waardoor het niet mogelijk was om een consensus te 

bereiken over een meer expliciete formulering.
107

.  

De Verklaring uit 1981
108

 kan op dit vlak niet voor opheldering zorgen. In artikel 1 van deze 

verklaring erkent men het recht “to have a religion or whatever belief of his choice”
109

. Van een 

expliciete erkenning van het keuzerecht is dus ook hier geen sprake. Volgens MD EVANS maakt de 

invoering van de term “whatever belief” het recht zelfs inhoudelijk zwakker dan de formulering uit 

artikel 18 BUPO
110

.  

Het Mensenrechtencomité bevestigt in zijn General Comment bij artikel 18 BUPO echter expliciet dat 

dit recht wel degelijk de „freedom of choice‟ omvat:  

“The Committee observes that the freedom to "have or to adopt" a religion or belief 

necessarily entails the freedom to choose a religion or belief, including the right to replace 

one's current religion or belief with another or to adopt atheistic views, as well as the right to 

retain one's religion or belief”
111

. 

Het comité heeft staten die problemen hebben om de keuzerechten te aanvaarden er dan ook 

uitdrukkelijk op gewezen dat artikel 18 BUPO deze rechten beschermt
112

. Zo liet het comité 

bijvoorbeeld aan Marokko weten dat de onmogelijkheid voor moslims om van godsdienst te 

veranderen niet in overeenstemming is met artikel 18 BUPO
113

. De meerderheid van de rechtsleer 

volgt de visie van het Mensenrechtencomité en erkent de „freedom of choice‟
114

. Een 
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minderheidsstrekking haalt aan dat er in feite geen consensus zou zijn onder de verschillende 

verdragsstaten met betrekking tot dit recht en erkent het daarom niet
115

.  

Ook artikel 14 IVRK vermeldt de keuzerechten niet expliciet. Sterker nog, ze zijn op het eerste zicht 

ook niet impliciet af te leiden uit de formulering, zoals dit bij artikel 18 BUPO wel het geval is. 

Nochtans werd in een eerste voorstel tot artikel 14 IVRK dezelfde formulering als in artikel 18 BUPO 

gebruikt
116

. Bepaalde landen vonden echter dat zelfs een dergelijke impliciete vermelding van een 

keuzerecht voor kinderen te ver ging
117

. Deze landen zijn immers van oordeel dat kinderen de keuze 

van hun ouders inzake godsdienst moeten volgen en dus geen eigen keuzerecht hebben
118

. 

Verschillende voorstellen volgden hierna, waaronder het voorstel dat het had over: “the right to have 

or adopt a religion or whatsoever belief of his choice”
119

. Hierover leek weinig discussie te bestaan 

onder de verdragspartijen tot Marokko en Bangladesh verklaarden dat die formulering niet in 

overeenstemming is met de islam
120

. Als gevolg daarvan volgden nieuwe voorstellen waarin dit 

keuzerecht niet meer voorkwam
121

. Door een verwijzing naar de keuzerechten weg te laten kon men 

vermijden dat artikel 14 IVRK een struikelblok onder de onderhandelaars werd dat mogelijk de 

definitieve totstandkoming van het IVRK in het gedrang kon brengen
122

. 

De grote onduidelijkheid over de keuzerechten blijkt uit het aantal reservaties en interpretatieve 

verklaringen dat is ingediend bij artikel 14 IVRK
123

. Hier komt duidelijk tot uiting dat het verschil in 

religieuze tradities een consensus hieromtrent in de weg staat. Enerzijds gaat het om moslimlanden 

zoals Algerije en Marokko die een interpretatieve verklaring hebben ingediend
124

. Dit wil zeggen dat 
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ze artikel 14 IVRK aanvaarden, maar enkel onder voorbehoud van de eigen interpretatie die ze er aan 

geven. In het geval van Marokko is het bezwaar  als volgt geformuleerd:  

“The Government of the Kingdom of Morocco interprets the provisions of article 14, 

paragraph 1, of the Convention on the Rights of the Child in the light of the Constitution of 7 

October 1996 and the other relevant provisions of its domestic law, as follows: Article 6 of the 

Constitution, which provides that Islam, the State religion, shall guarantee freedom of worship 

for all. Article 54, paragraph 6, of Act 70-03 (the Family Code), which stipulates that parents 

owe their children the right to religious guidance and education based on good conduct.”
125

. 

Andere moslimlanden gaan nog verder en aanvaarden artikel 14 IVRK helemaal niet. Dit blijkt 

bijvoorbeeld uit de reservaties van Irak en de Verenigde Arabische Emiraten
126

. Irak liet optekenen dat 

het keuzerecht uit artikel 14, 1 IVRK onverenigbaar is met de islam en aanvaardt het recht daarom 

niet
127

.  

Anderzijds zijn er landen die door middel van een interpretatieve verklaring benadrukken dat het 

keuzerecht van het kind wel degelijk beschermd wordt door artikel 14 IVRK. Zo menen België en 

Nederland
128

 bijvoorbeeld dat artikel 14 IVRK moet geïnterpreteerd worden in het licht van artikel 18 

BUPO
129

. Dergelijke interpretatie impliceert dat het kind wel het recht heeft om zijn godsdienst te 

kiezen en om van godsdienst te veranderen.  

Vermeldenswaardig is voorts nog de mening van het Vaticaan over het keuzerecht. Tijdens de 

onderhandelingen verklaarde de Heilige Stoel dat het geen voorstander was van een dergelijk recht 

maar dat het zich niet zou verzetten tegen de opname er van in artikel 14 IVRK
130

.  

Het Kinderrechtencomité heeft met de woorden “freedom of religion includes freedom to choose and 

change one‟s religion” uitdrukkelijk bevestigd dat artikel 14 IVRK wel degelijk het recht van het kind 

beschermt om zijn godsdienst te kiezen en te veranderen
131

. Het comité maakt zich dan ook zorgen om 

de bescherming van de keuzevrijheid van kinderen in moslimlanden
132

.Zo heeft het de Marokkaanse 
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regering reeds gevraagd om zijn reservatie bij artikel 14 in te trekken.
133

 Aan de regering van Djibouti 

vroeg het comité dan weer of kinderen er wel in de mogelijkheid verkeerden om van godsdienst te 

veranderen
134

. 

Ook de meerderheid in de rechtsleer schaart zich achter de erkenning van het keuzerecht door artikel 

14 IVRK
135

. Zo pleitten er volgens BREMS verschillende argumenten voor de incorporatie van het 

keuzerecht in artikel 14 IVRK
136

. Het begrip „godsdienstvrijheid‟ heeft volgens haar weinig inhoud als 

men niet zelf mag kiezen welke godsdienst of levensovertuiging men volgt. Ze meent ook dat de 

voorbereidende werkzaamheden niet verklaren of dit recht niet expliciet is opgenomen omwille van de 

verwerping van de idee van het veranderen van godsdienst, dan wel omwille van de verwerping van 

autonomie voor kinderen op dat vlak. Ten slotte argumenteert ze dat bepaalde moslimstaten geen 

reservatie zouden gemaakt hebben als ze er niet van uit waren gegaan dat een dergelijk recht vervat zit 

in artikel 14. Aangezien het omgekeerde dan eveneens kan beweerd worden voor de verklaringen van 

België en Nederland, lijkt dit laatste argument mij weinig zinvol. 

Artikel 9 EVRM verschilt op dit vlak fundamenteel van artikel 18 BUPO en 14 IVRK in de zin dat het 

expliciet de „freedom of choice‟ beschermt. De eerste zin van artikel 9 EVRM stelt namelijk dat het 

recht op godsdienstvrijheid tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen 

omvat
137

. Er bestaat dan ook geen twijfel over dat artikel 9 EVRM de „freedom of choice‟ 

waarborgt
138

. Zo stelde het Hof in de zaak Kokkinakis tegen Griekenland bijvoorbeeld dat 

proselytisme toelaatbaar is omdat de „freedom of choice‟ anders in het gedrang komt
139

. Dat het 

binnen het kader van het EVRM blijkbaar wel mogelijk was om eensgezindheid te bereiken over de 

keuzerechten kan volgens mij verklaard worden doordat er minder uiteenlopende religieuze tradities 

zijn onder de leden dan bij de VN het geval is. Zoals uit de voorbereidende werkzaamheden van 

artikel 18 BUPO en artikel 14 IVRK bleek, waren het immers vooral de moslimlanden die fel tegen dit 

recht gekant waren. 
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LANGLAUDE, “Children and Religion under Article 14 UNCRC: A Critical Analysis”, IJCR 2008, (475) 484. 
134 Kinderrechtencomité, Summary Record of the 638th Meeting (07/06/2000), UN Doc. CRC/C/SR.638, § 14. 
135 E. BREMS,  Article 14: The Right to Freedom of Thought, Conscience and Religion, Leiden, Martinus Nijhoff 

Publishers, 2006, 23-24; S. LANGLAUDE, The right of the child to religious freedom in international law, Leiden, 

Martinus Nijhoff Publishers, 2007, 126; G. MAES, “Het grondrecht op geloofsopvoeding van minderjarigen”, 

IJK 2006, (226) 231; P. VEERMAN en C. SAND, “Religion and children‟s rights”, IJCR 1999, (385) 386. 
136E. BREMS,  Article 14: The Right to Freedom of Thought, Conscience and Religion, Leiden, Martinus Nijhoff 

Publishers, 2006, 23-24. 
137Art. 9 EVRM, 1e zin.  
138 K. HANSON, “Artikel 9, Vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst”, in J. VANDE LANOTTE en Y. HAECK 

(eds.), Handboek EVRM Deel 2 Artikelsgewijze commentaar: Volume I, Antwerpen, Intersentia, 2004, (789) 817; 

S. LANGLAUDE, The right of the child to religious freedom in international law, Leiden, Martinus Nijhoff 

Publishers, 2007, 204. 
139

 EHRM, Kokkinakis v. Greece, 1993, § 31; infra. 



Deel I - Theoretisch Kader 

 

28 

 

2.2.3.2. Verbod van dwang  

Om een effectief genot te kunnen hebben van het recht op keuzevrijheid, moet een individu vrij van 

dwang voor een bepaalde religie kunnen kiezen. Tolereert men het uitoefenen van dwang, dan is er 

immers geen sprake van een vrije keuze
140

. Het EHRM bevestigt bijvoorbeeld in de recente zaken 

Ivanova tegen Bulgarije en Masaev tegen Moldavië dat indoctrinatie of dwang, uitgeoefend door de 

staat, onaanvaardbaar is onder artikel 9 EVRM:“a State cannot dictate what a person believes or take 

coercive steps to make him change his beliefs”
141

. Ook het gebruik van geweld om een individu te 

verhinderen zijn eigen religieuze keuzes te maken is niet toelaatbaar
142

.  

Dit verbod op dwang uitgaande van de staat vinden we eveneens terug in artikel 18 BUPO. Paragraaf 

2 van dit artikel bepaalt immers expliciet dat de staat geen dwang mag uitoefenen op het individu, en 

dit zowel wat het hebben en aanvaarden van een godsdienst betreft als wat de keuzevrijheid betreft.
143

 

Dit wordt ook bevestigd door de General Comment bij artikel 18 in paragraaf 5:  

“Article 18.2 bars coercion that would impair the right to have or adopt a religion or belief, 

including the use of threat of physical force or penal sanctions to compel believers or non-

believers to adhere to their religious beliefs and congregations, „to recant their religion or 

belief or to convert‟ ”
144

. 

Deze bepaling illustreert tevens om welke vormen van dwang het concreet kan gaan. Artikel 18, 

paragraaf 2 BUPO beschermt enkel tegen dwang die uitgaat van de staat en niet tegen dwang die 

uitgaat van derden
145

. 

2.2.3.3. Conclusie 

Uit deze bespreking blijkt dat de „freedom of choice‟ of deze nu expliciet vermeld wordt zoals in 

artikel 9 EVRM dan wel impliciet zoals in artikel 18 BUPO of zelfs helemaal niet vermeld wordt zoals 

in artikel 14 IVRK, algemeen erkend wordt door het internationaal recht. Toch dringt enige nuance 

zich op. Heel wat moslimlanden aanvaarden immers het recht van het kind om zelf zijn godsdienst te 

kiezen of om te veranderen van godsdienst niet. De mogelijkheid is reëel dat dit problemen kan 

opleveren voor de kinderen die in die landen wonen. Het Kinderrechtencomité heeft zijn bezorgdheid 

hierover dan ook al meermaals geuit
146

.  

                                                   
140S. LANGLAUDE, The right of the child to religious freedom in international law, Leiden, Martinus Nijhoff 

Publishers, 2007, 204. 
141 EHRM, Ivanova v. Bulgaria, 2007, §79; EHRM, Masaev v. Moldova, 2009, § 23.  
142 S. LANGLAUDE, The right of the child to religious freedom in international law, Leiden, Martinus Nijhoff 

Publishers, 2007, 204 
143Uitgaand van het feit dat de keuzevrijheid impliciet erkend wordt door artikel 18, 1 BUPO. 
144 General Comment No. 22: The right to freedom of thought, conscience and religion (Art. 18), UN Doc. 

CCPR/C/21/Rev.1/Add.4., eigen benadrukking.  
145S. LANGLAUDE, The right of the child to religious freedom in international law, Leiden, Martinus Nijhoff 

Publishers, 2007, 69. 
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2.2.4. Het forum externum 

Ten slotte beschermen de internationale mensenrechten het recht van het individu om zijn godsdienst 

of overtuiging te manifesteren. Dat wil zeggen dat men het recht heeft om met zijn interne 

godsdienstige opvattingen en overtuigingen, beschermd als het „forum internum‟, naar buiten te 

treden. Van zodra er sprake is van een dergelijke manifestatie van godsdienst of overtuiging spreken 

we over het „forum externum‟
147

. Dit recht wordt ook wel het actief recht op godsdienstvrijheid 

genoemd
148

. 

Eerst komt de reikwijdte van het begrip „manifestatie‟ aan bod. Vervolgens worden de mogelijkheden 

om dit recht te beperken onder de loep genomen.  

2.2.4.1. De reikwijdte van het recht op manifestatie 

 

A. Principe 

Zowel artikel 18 BUPO  als artikel 9 EVRM beschermen het recht op manifestatie expliciet. Zoals uit 

de weergave in het situerend hoofdstuk bleek zijn de bewoordingen van beide artikels nagenoeg 

identiek. In beide artikels genieten manifestaties zowel binnen de privésfeer als in het openbaar en 

zowel individueel als samen met anderen bescherming. De artikels vermelden expliciet vier vormen 

van manifestatie die beschermd worden. Het gaat om de eredienst, het onderwijs, het onderhouden van 

geboden en voorschriften en ten slotte om de praktische toepassing van zijn godsdienst of overtuiging. 

Een dergelijke expliciete omschrijving ontbreekt in artikel 14 IVRK. Het recht van het kind om zijn 

godsdienst of levensovertuiging te manifesteren vloeit echter voort uit de 3
e
 paragraaf van dit artikel, 

die beperkingen oplegt aan dit recht op manifestatie
149

. Artikel 14 IVRK biedt evenmin expliciete 

duidelijkheid over de vormen van manifestatie die beschermd worden. Nochtans was dit 

oorspronkelijk wel de bedoeling. Het eerste voorstel tot artikel 14 IVRK bevatte een gedetailleerde 

omschrijving van het concept manifestatie
150

. Deze formulering kon echter niet op consensus rekenen, 

waarna verschillende nieuwe voorstellen volgden. Eén van hen omschreef manifestatie als: “the 

freedom either individually or in community with others and in public or private to manifest his 

                                                   
147K. HANSON, “Artikel 9, Vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst”, in J. VANDE LANOTTE en Y. HAECK 

(eds.), Handboek EVRM Deel 2 Artikelsgewijze commentaar: Volume I, Antwerpen, Intersentia, 2004, (789) 818. 
148M. NOWAK, UN Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary, Kehl am Rein, NP Engel, 1993, 

318. 
149 E. BREMS,  Article 14: The Right to Freedom of Thought, Conscience and Religion, Leiden, Martinus Nijhoff 

Publishers, 2006, 18. 
150 Report of the Working Group on a draft convention on the rights of the child, (25/03/1983), UN Doc. 

E/CN.4/1983/62, § 52; Office of the UN High Commissioner for Human Rights, Legislative History of the 

Convention on the Rights of the Child, II dln., Geneva, United Nations, 2007, 453-454.  
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religion or belief, in conformity with public safety, order, health and morals”
151

. Het bleek echter 

onmogelijk om eensgezindheid te bereiken, daarom werd uiteindelijk beslist om het recht op 

manifestatie op zich niet op te nemen en enkel de restrictieclausule te vermelden. Zweden wees er in 

een interpretatieve verklaring op dat het de uiteindelijke versie van artikel 14 IVRK had aanvaard in 

de veronderstelling dat het recht om zijn godsdienst te manifesteren door de eredienst, het 

onderhouden van de geboden en voorschriften, door praktische toepassing en door het onderwijs, er 

door beschermd wordt
152

. De reikwijdte van dit recht op manifestatie kan ingevuld worden door een 

beroep te doen op artikel 18 BUPO
153

. 

B. Invulling door de Verklaring van 1981 

Voor een beter begrip van de beschermde vormen van manifestatie, kunnen we ook een beroep doen 

op de Verklaring van 1981. Artikel 6 van deze verklaring geeft immers in een niet-limitatieve 

opsomming manieren van manifestatie weer die bescherming genieten binnen het „forum externum‟. 

Een dergelijke specifieke lijst vinden we noch in artikel 18 BUPO, noch in artikel 14 IVRK, noch in 

artikel 9 EVRM of enig ander instrument terug. Daarom is de lijst omwille van zijn unieke karakter 

zeker het bekijken waard:  

“In accordance with article 1 of the present Declaration, and subject to the provisions of 

article 1, paragraph 3, the right to freedom of thought, conscience, religion or belief shall 

include, inter alia , the following freedoms: 

( a ) To worship or assemble in connection with a religion or belief, and to establish and 

maintain places for these purposes; 

( b ) To establish and maintain appropriate charitable or humanitarian institutions; 

( c ) To make, acquire and use to an adequate extent the necessary articles and materials 

related to the rites or customs of a religion or belief; 

             ( d ) To write, issue and disseminate relevant publications in these areas; 

( e ) To teach a religion or belief in places suitable for these purposes; 

( f )To solicit and receive voluntary financial and other contributions from individuals and 

institutions; 

( g ) To train, appoint, elect or designate by succession appropriate leaders called for by the 

requirements and standards of any religion or belief; 

( h ) To observe days of rest and to celebrate holidays and ceremonies in accordance with the 

precepts of one's religion or belief; 

                                                   
151Report of the Working Group on a draft convention on the rights of the child, (23/02/1984), UN Doc. 

E/CN.4/1984/71, § 13; S. LANGLAUDE, The right of the child to religious freedom in international law, Leiden, 
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E/CN.4/1989/48; §289; S. LANGLAUDE, The right of the child to religious freedom in international law, Leiden, 

Martinus Nijhoff Publishers, 2007, 129. 
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( i ) To establish and maintain communications with individuals and communities in matters of 

religion and belief at the national and international levels.” 
154

 

 

Door het ontbreken van eensgezindheid onder de verschillende lidstaten is de lijst meerdere keren 

aangepast
155

. Ook de uiteindelijke tekst van het artikel kon niet op de steun van alle leden 

rekenen
156

.Wat opvalt aan de lijst is dat het vooral de vier groepen van manifestatie, zoals beschermd 

door artikel 18 BUPO en artikel 9 EVRM, zijn die verder uitgewerkt worden. Op zich is deze lijst dus 

niet baanbrekend maar het laat ons toe om de theoretische concepten uit artikel 18 BUPO, die dus ook 

gelden voor artikel 14 IVRK, wat praktischer in te vullen. 

Naderhand werd ook in de General Comment bij artikel 18 BUPO een bepaling opgenomen die de 

verschillende vormen van manifestatie verduidelijkt
157

. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat het dragen van 

een hoofddoek en het volgen van voedselvoorschriften beschermde manifestaties van 

godsdienstvrijheid zijn.  

C. Invulling door de rechtspraak  

Daarnaast kunnen we ook een beroep doen op de rechtspraak om een invulling te geven aan de 

verschillende vormen van manifestatie. Onder het „onderhouden van de geboden en de voorschriften‟ 

valt bijvoorbeeld het dragen van religieuze kledij. Zo onderzocht het VN Mensenrechtencomité in de 

zaak Singh Binder tegen Canada of een beperking van het dragen van een tulband om 

veiligheidsredenen geoorloofd was onder artikel 18 BUPO
158

. Ook het Kinderrechtencomité erkent 

religieuze kledij als een vorm van manifestatie en vroeg in dit opzicht bijvoorbeeld uitleg aan 

Singapore over de uniformplicht in scholen en meerbepaald of deze wel ruimte laat aan kinderen om 

hun godsdienst te manifesteren
159

. Wat het EHRM betreft, bevestigde het Hof in de zaak Dahlab tegen 

                                                   
154Art. 6 Declaration on the Elimination of all Forms of Intolerance and of Discrimination based on Religion or 
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Zwitserland dat het dragen van een hoofddoek valt onder het onderhouden van de geboden en de 

voorschriften
160

. 

Minder eensgezindheid onder de verschillende rechtsprekende instanties is er over het begrip 

„praktische toepassing‟. Het Kinderrechtencomité gebruikt dit als een soort catch-all bepaling om 

manifestaties in onder te brengen die niet onder de andere begrippen vallen
161

. Het geeft geen definitie 

van een praktische toepassing, maar stelt wel dat een dergelijke toepassing deel uitmaakt van vele 

godsdiensten en dat ongerechtvaardigde beperkingen ervan niet stroken met het beginsel van 

godsdienstvrijheid
162

. NOWAK wijst op het gevaar van een al te ruime interpretatie van deze vorm van 

manifestatie. Volgens hem moet er een duidelijke band aangetoond kunnen worden tussen de 

handeling en de religieuze overtuiging. Zo niet, waarschuwt hij, zal het VN Mensenrechtencomité 

overspoeld worden door een stortvloed aan klachten
163

. 

Hoewel het begrip zich dus leent als catch-all bepaling, opteren de ECRM en het EHRM voor een 

restrictieve interpretatie
164

. De Commissie oordeelde in de zaak Arrowsmith tegen Verenigd 

Koninkrijk dat enkel daden die een “uitdrukkelijke expressie” zijn van een godsdienst of een 

levensovertuiging bescherming genieten onder artikel 9 EVRM
165

. Daden die louter “beïnvloed of 

gemotiveerd zijn door” een godsdienst of levensovertuiging komen niet in aanmerking voor 

bescherming onder dit artikel
166

. De Straatsburgse instanties vereisen dus een direct en duidelijk 

verband tussen de manifestatie en het geloof of de overtuiging
167

. Dit criterium wordt de Arrowsmith-

test genoemd en wordt frequent gebruikt in de rechtspraak van het Hof
168

.  

                                                   
160EHRM, Dahlab v. Switzerland, 2001;  E. BREMS, “Geen doekjes winden om integratie: over de houding van 

recht en beleid tot de islamitische hoofddoek”, T. Vreemd. 1997, (351) 368; R. LAMRABET, “School zonder 

hoofddoek”, TJK 2004, (285) 291. 
161S. LANGLAUDE, The right of the child to religious freedom in international law, Leiden, Martinus Nijhoff 
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S. LANGLAUDE, The right of the child to religious freedom in international law, Leiden, Martinus Nijhoff 

Publishers, 2007, 133. 
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Door restricties op te leggen aan het begrip „praktische toepassing‟ geeft het EHRM een eigen 

interpretatie aan specifieke religieuze voorschriften
169

. De vraag kan gesteld worden of deze 

beoordeling niet moet toekomen aan de gelovige zelf, die vermoedelijk beter vertrouwd is dan het Hof 

met de praktijken die bij zijn godsdienst of levensovertuiging horen. Bovendien kan het Hof beter 

gebruik maken van de bestaande restrictieclausule in artikel 9, paragraaf 2 EVRM waardoor het recht 

alsnog kan beperkt worden
170

. De restrictieclausule voorziet immers in objectieve toetsingscriteria, in 

tegenstelling tot de subjectieve manier waarop het Hof het begrip „praktische toepassing‟ zelf invult.  

Nochtans wees het Hof in het arrest Kokkinakis tegen Grienkenland zelf op het belang van 

manifestatie met de woorden: “Bearing witness in words and deeds is bound up with the existence of 

religious convictions”
171

. Bovendien legt het Hof in de zaak Sahin tegen Turkije de Arrowsmith-test 

naast zich neer
172

. Het Hof aanvaardt immers dat het dragen van een hoofddoek binnen de reikwijdte 

van artikel 9 EVRM valt omdat het een daad is die “gemotiveerd” is door de godsdienst van de 

verzoekster
173

. Deze zaak wordt verder uitgebreid belicht in deel II, rechtspraakanalyse.  

Naast het recht om zijn godsdienst te manifesteren, op een manier die binnen de voorgeschreven 

vormen valt, garandeert het „forum externum‟ ook de negatieve component van dit recht, namelijk 

eenieders recht om zijn godsdienst of overtuiging niet te manifesteren. Dit werd bijvoorbeeld 

bevestigd door het Kinderrechtencomité dat meent dat kinderen ook een recht hebben om hun 

godsdienst of overtuiging niet te manifesteren en dat ze niet kunnen gedwongen worden om deel te 

nemen aan manifestaties
174

. 

2.2.4.2. Beperkingen aan het recht op manifestatie 

Nu de reikwijdte van het recht op manifestatie werd weergegeven, kan nagegaan worden of en op 

welke manier dit recht kan beperkt worden. De vrijheid om zijn godsdienst of levensovertuiging te 

manifesteren is immers, in tegenstelling tot het „forum internum‟, geen absoluut recht
175

. Artikel 18 
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BUPO
176

, 14 IVRK
177

 en 9 EVRM
178

 bevatten allen een restrictieclausule die deze vrijheid van 

manifestatie aan beperkingen kan onderwerpen. De ratio legis achter deze beperking lijkt eenvoudig, 

zolang godsdienst of overtuiging zich enkel intern afspeelt bestaat er geen mogelijkheid op conflicten 

met rechten van anderen. Zodra je echter gebruik maakt van je rechten onder het „forum externum‟ 

bestaat de mogelijkheid dat je door deze manifestatie in conflict komt met rechten of belangen van 

anderen.  

De vrijheid van manifestatie kan natuurlijk niet zonder meer beperkt worden. Alvorens een beperking 

gerechtvaardigd is, moeten er cumulatief een aantal voorwaarden vervuld zijn
179

.  

A. Voorgeschreven door de wet 

Ten eerste moet de beperking voorgeschreven zijn door de wet. Het hoeft in geen van de drie 

bepalingen te gaan om een wet in de formele zin van het woord, het volstaat dat het om een materiële 

wet gaat.
180

Het EHRM heeft er in dat kader, bijvoorbeeld in de zaak Larissis e.a. tegen Griekenland, 

wel op gewezen dat de wet toegankelijk en voldoende voorzienbaar moet zijn voor de 

rechtsonderhorige zodat deze de gevolgen van zijn gedragingen kan inschatten.
181

 

B. Met het oog op een wettig doel  

Vervolgens moet de beperking ingesteld worden met het oog op één van de doelen die vermeld 

worden in de restrictieclausules. Wat artikel 18 BUPO betreft gaat het om de bescherming van de 

openbare veiligheid, de orde, de volksgezondheid, de goede zeden, en de fundamentele rechten en 

vrijheden van anderen. Deze doelen zijn identiek aan die van artikel 14 IVRK, alleen heeft men het 

daar in de Nederlandse vertaling over de openbare orde in plaats van „de orde‟. Ook artikel 9 EVRM 

omschrijft de doelen in quasi identieke bewoordingen
182

. Wat de „goede‟ zeden betreft, wijst het VN 

Mensenrechtencomité er op dat het moet gaan om principes die niet steunen op één enkele traditie
183

. 
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Het begrip „goede zeden‟ moet met andere woorden de afspiegeling vormen van principes die op een 

ruime consensus kunnen rekenen binnen verschillende (rechts)tradities. De vermelde doelstellingen 

moeten volgens het comité restrictief geïnterpreteerd worden, er kan onder geen enkel beding sprake 

zijn van een impliciete uitbreiding van deze concepten
184

. Door de algemene bewoordingen van de 

doelstellingen is er echter wel degelijk ruimte voor interpretatie. Met betrekking tot de wettige doelen 

opgenomen in het EHRM stellen VANDE LANOTTE en HAECK dan ook dat:  

“de doelstellingen (worden) in de rechtspraak van het Europees Hof op zo‟n ruime manier 

uitgelegd dat nagenoeg iedere potentiële vrijheidsbeperking op grond van het algemeen 

belang dat door de overheid wordt nagestreefd, onder de doelstellingen kan worden 

gebracht.”
185

 

C. Noodzakelijk om het doel te bereiken  

Ten slotte moet de beperking noodzakelijk zijn om het beoogde doel te bereiken. Binnen het kader van 

artikel 9 EVRM vereist men dat de beperking noodzakelijk is om „in een democratische samenleving‟ 

het beoogde doel te bereiken. Dit wil zeggen dat de beperking ingegeven moet zijn door een dringende 

maatschappelijke behoefte
186

. Men mag enkel tot een beperking overgaan als er geen andere oplossing 

voor handen is
187

.Bovendien moet de opgelegde beperking, volgens het pertinentiecriterium, relevant 

zijn met het oog op het doel
188

. 

Om na te gaan of aan deze voorwaarde van noodzakelijkheid voldaan is, passen de Straatsburgse 

autoriteiten een zogenaamde proportionaliteitstoets toe, waarbij ze nagaan of de beperking van de 

vrijheid tot manifesteren evenredig is met het beoogde wettelijke doel
189

. De ernst van de beperking 

van het recht op godsdienstvrijheid moet daarbij in redelijk verband staan met het belang van het 

beoogde doel
190

. Deze proportionaliteitstest vormt de keerzijde van de beleidsruimte die in het kader 

van het EVRM aan de staten wordt toegekend, de zogenaamde „margin of appreciation‟. Hoe strikter 

het Hof de evenredigheidstest toepast, hoe nauwer de beleidsruimte van de verdragsstaten zal zijn
191

. 

                                                   
184

General Comment No. 22: The right to freedom of thought, conscience and religion (Art. 18), UN Doc. 

CCPR/C/21/Rev.1/Add.4, § 8;  M. TODD PARKER, “The freedom to manifest religious belief: an analysis of the 

necessity clauses on the ICCPR and the ECHR”, Duke J. Comp. & Int‟l L. 2006, (91) 95. 
185J. VANDE LANOTTE en Y. HAECK,  Handboek EVRM Deel 1 Algemene Beginselen, Antwerpen, Intersentia, 

2005, 135-136. 
186 Ibid. 140. 
187 S. DETRICK, A Commentary on the United Nations Convention on the rights of the child, Den Haag, Nijhoff, 

1999, 36; R. LAMRABET,  “School zonder hoofddoek”, TJK 2004, (285) 292. 
188J. VANDE LANOTTE en Y. HAECK,  Handboek EVRM Deel 1 Algemene Beginselen, Antwerpen, Intersentia, 

2005, 142. 
189M. NOWAK, UN Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary, Kehl am Rein, NP Engel, 1993, 

325. 
190 J. VANDE LANOTTE en Y. HAECK, Handboek EVRM Deel 1 Algemene Beginselen, Antwerpen, Intersentia, 

2005, 144, 201.  
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Het systeem van de „margin of appreciation‟ laat de staten toe om een afweging te maken tussen het 

algemeen belang enerzijds en het belang van het individu in kwestie anderzijds
192

.Voor artikel 9 

EVRM betekent dit concreet dat de staat tot op een bepaald niveau zelf kan bepalen hoeveel belang ze 

hecht aan de beperking van de individuele manifestatie van het recht op godsdienstvrijheid enerzijds 

en aan het wettig doel anderzijds. De idee achter deze beleidsruimte is dat de verdragsstaten 

principieel beter geplaatst zijn dan de Straatsburgse autoriteiten om met specifieke nationale 

gevoeligheden om te gaan
193

. 

De hoeveelheid beleidsruimte die aan de staten wordt toegekend hangt af van verschillende criteria. 

Als er een consensus bestaat met betrekking tot een bepaald probleem binnen de landen van de Raad 

van Europa, dan zal de beleidsvrijheid kleiner zijn en zal de controle van het Hof strenger zijn
194

. De 

„margin of appreciation‟ kan ook variëren naargelang het belang van het wettig doel enerzijds
195

 en het 

belang van het recht dat wordt beperkt anderzijds
196

. Bij de beoordeling van het belang van het 

betrokken recht, kan ook rekening gehouden worden met de bijzondere situatie waarin het individu 

verkeert
197

. 

Wat artikel 9 EVRM betreft werd er in de zaak Manoussakis tegen Griekenland op gewezen dat 

beperkingen van dit recht vragen om “very strict scrutiny by the Court”
198

. Als staten een beperking 

van de vrijheid van manifestatie van godsdienst of overtuiging willen opleggen, hebben ze daartoe dus 

weinig beleidsruimte. Ze moeten aantonen dat de beperking evenredig is met het wettelijk doel en dus 

noodzakelijk is. Alleen dan zal een beperking de „strict scrutiny-test‟ van het Hof kunnen doorstaan.  

Visuele voorstelling van de „margin of appreciation‟:  

 

                                                   
192 M. TODD PARKER, “The freedom to manifest religious belief: an analysis of the necessity clauses on the 

ICCPR and the ECHR”, Duke J. Comp. & Int‟l L. 2006, (91) 99. 
193 J. VANDE LANOTTE en Y. HAECK,  Handboek EVRM Deel 1 Algemene Beginselen, Antwerpen, Intersentia, 

2005, 205. 
194 Ibid. 217. 
195 Ibid. 219. 
196 Ibid. 220. 
197 Ibid. 221. 
198EHRM, Manoussakis and others v. Greece, 1996, § 44; M. TODD PARKER, “The freedom to manifest religious 

belief: an analysis of the necessity clauses on the ICCPR and the ECHR”, Duke J. Comp. & Int‟l L. 2006, (91) 

100.  
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2.2.4.3. Proselytisme 

Een onderwerp dat zowel bij het „forum externum‟ als bij de „freedom of choice‟ aansluit is het 

proselytisme. Proselytisme of bekeringsijver kan omschreven worden als het proberen bekeren van 

anderen door het verkondigen van zijn geloof of overtuiging
199

. Dit soort van manifestatie geniet 

principieel bescherming onder het „forum externum‟. Wat artikel 18 BUPO en 14 IVRK betreft werd 

dit bevestigd door het VN Mensenrechtencomité in de zaak Sister Immaculate tegen Sri Lanka.
200

 Ook 

het EHRM heeft in de zaak Kokkinakis tegen Griekenland bevestigd dat proselytisme bescherming 

geniet onder artikel 9 EVRM: 

“…it includes in principle the right to try to convince one‟s neighbour, for example through 

“teaching”, failing which, moreover, “freedom to change religion or belief” , enshrined in 

article 9, would be likely to remain a dead letter.” 
201

  

Met deze uitspraak legt het Hof ook meteen de link met het recht op „freedom of choice‟. Dit recht 

heeft naast de eerder besproken interne component immers tevens een externe component, namelijk 

                                                   
199Zie T. STAHNKE, “Proselytism and the Freedom to Change Religion in International Human Rights Law”, 

BYU L. Rev. 1999, 253-350.  
200VN Mensenrechtencomité, Sister Immaculate a.o. v. Sri Lanka (18/11/2005), No. 1249/2004, UN Doc. 

CCPR/C/85/D/1249/2004.  

S. LANGLAUDE, The right of the child to religious freedom in international law, Leiden, Martinus Nijhoff 

Publishers, 2007, 79. 
201

EHRM, Kokkinakis v. Greece, 1993, § 31; E. BREMS,  Article 14: The Right to Freedom of Thought, 

Conscience and Religion, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2006, 21. 
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het recht om de keuze inzake godsdienst die men gemaakt heeft tot uiting te brengen en het recht te 

proberen om anderen van deze keuze te overtuigen, bijvoorbeeld door te preken
202

. 

Zoals elke vorm van manifestatie is ook proselystisme geen absoluut recht. Als aan de hierboven 

geschetste voorwaarden van de restrictieclausule voldaan is, kan het recht beperkt worden. Het Hof 

heeft het in dat geval over „improper proselytism‟
203

. Voorbeelden van onaanvaardbaar proselytisme 

zijn volgens het Hof o.a. het aanbieden van materiële of sociale voordelen om leden voor een 

religieuze gemeenschap te ronselen, ongepaste druk uitoefenen op zwakkeren, gebruik van fysiek 

geweld, hersenspoelen
204

. De manier waarop men zijn proselytisme uitoefent moet met andere 

woorden verenigbaar zijn met de rechten van anderen onder artikel 9 EVRM. Ook hier is er een link 

met de „freedom of choice‟. Gebeurt proselytisme op een ongepaste manier, bijvoorbeeld door het 

fysiek uitoefenen van dwang, dan is er van een vrije keuze in hoofde van de persoon die de bekering 

ondergaat geen sprake meer. 

2.3. Het recht op onderwijs 

Het tot nog toe geschetste theoretisch kader inzake godsdienstvrijheid voor kinderen bevat één grote 

leemte, namelijk een bespreking van de godsdienstvrijheid inzake onderwijs. Zowel artikel 18 BUPO 

als artikel 14 IVRK schenken aandacht aan deze problematiek. Binnen het EVRM kunnen we dit terug 

vinden in artikel 2, 1
e
 Protocol EVRM. Op zich is het merkwaardig dat binnen deze instrumenten 

aandacht geschonken wordt aan onderwijs, daar dit in wezen toch een recht is dat thuis hoort binnen 

de categorie van economisch, sociale en culturele rechten en niet binnen de categorie van burgerlijke 

en politieke rechten. Omgekeerd kan opgemerkt worden dat artikel 13 ECOSOC eveneens de brug 

maakt met religie. De verwantschap tussen godsdienstvrijheid en onderwijs, die historisch gegroeid is, 

kan op basis van de verdragsbepalingen dus moeilijk ontkend worden. Deze band heeft ook een groot 

praktisch belang, in het bijzonder wanneer het kinderen betreft. De school is immers, naast het 

gezinsleven, de omgeving bij uitstek waar kinderen in contact komen met religie. Daarbij valt te 

denken aan godsdienst- of moraallessen, maar eveneens aan de ideologie van de school die 

doorgedrukt wordt in het curriculum van de school, of aan de invloed van een gelovige leerkracht of 

van gelovige medeleerlingen op kinderen. Met het oorspronkelijk doel voor ogen, namelijk de 

bescherming van de godsdienstvrijheid van kinderen in het internationaal recht, mag onderwijs dan 

ook niet ontbreken in de bespreking. 

Het is echter niet de bedoeling om een uitgebreide uiteenzetting van het recht op onderwijs op zich te 

maken, de focus ligt op de band met godsdienstvrijheid. De verspreiding en het verschil in formulering 

                                                   
202 W. FUHRMANN, “Perspectives on Religious Freedom from the Vantage Point of the European Court of 

Human Rights”, BYU L. Rev. 2000, 832. 
203 EHRM, Kokkinakis v. Greece, 1993, §48. 
204Ibid. §48; E. BREMS, “Geen doekjes winden om integratie: over de houding van recht en beleid tot de 

islamitische hoofddoek”, T. Vreemd. 1997, (351) 368. 
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van de relevante verdragsbepalingen maakt deze opdracht er niet eenvoudiger op. Toch zal ook hier in 

de mate van het mogelijke de idee van een thematische bespreking aangehouden worden.  

2.3.1. Het recht op onderwijs op zich 

Zowel artikel 13 ECOSOC, artikel 28 IVRK als artikel 2, 1
e
 Protocol EVRM beschermen principieel 

het recht op onderwijs. De manier waarop de verschillende instrumenten dit basisrecht invullen 

verschilt echter. Wat de soorten onderwijs betreft die bescherming genieten, garandeert artikel 13 

ECOSOC iedereen het recht op basisonderwijs, op secundair onderwijs en ook op hoger onderwijs
205

. 

Daarenboven bepaalt dit artikel dat het basisonderwijs in ieder geval gratis moet zijn, en dat staten 

moeten werken aan het geleidelijk kosteloos maken van het secundair en hoger onderwijs. Ook artikel 

28 IVRK beschermt deze drie niveaus van onderwijs en hamert op de verplichting en de kosteloosheid 

van het basisonderwijs
206

. De bepaling gaat evenwel niet zo ver om te stellen dat hoger onderwijs op 

termijn kosteloos moet zijn. Verschillende verdragsstaten hebben zich hier tegen verzet omdat dit 

budgettair onhaalbaar zou zijn
207

. Artikel 13 ECOSOC en artikel 28 IVRK leggen de staat dus, naast 

een negatieve verplichting om niemand zijn recht op onderwijs te ontzeggen, ook een positieve 

verplichting op om maatregelen te nemen die onderwijs voor iedereen mogelijk en beschikbaar moeten 

maken
208

. In overeenstemming met het principe van geleidelijke realisatie moeten staten al hun 

mogelijke middelen ter beschikking stellen om deze positieve verplichting op termijn te bereiken. 

In tegenstelling tot artikel 13 ECOSOC en artikel 28 IVRK bepaalt artikel 2, 1
e
 Protocol EVRM niet 

welke niveaus of soorten van onderwijs het beschermt. De ECMR heeft in de Belgische Taalzaak in 

dit opzicht aangegeven dat onderwijs zich niet enkel uitstrekt tot lager en secundair onderwijs maar 

ook tot hoger onderwijs
209

. De rechtspraak van de Commissie dienaangaande lijkt echter weinig 

consequent te zijn, aangezien ze die formulering nadien nooit meer bevestigd heeft
210

. Volgens 

WILDHABER mogen we er echter van uit gaan dat al deze niveaus van onderwijs wel degelijk 

beschermd worden door het EVRM
211

. In de zaak Sahin tegen Turkije
212

 heeft het EHRM bevestigd 

dat dit recht ruim moet geïnterpreteerd worden:  

                                                   
205Artikel 13, 2, a-c ECOSOC. 
206Artikel 28, 1, a-c IVRK ; zie M. VERHEYDE, “Onderwijsrechten in het VN kinderrechtenverdrag”, TJK 2002, 

231-237. 
207 Report of the Working Group on a draft convention on the rights of the child, (03/03/1989), UN Doc. 

E/CN.4/1989/48; S. DETRICK, A Commentary on the United Nations Convention on the rights of the child, Den 

Haag, Nijhoff, 1999, 482. 
208 M. NOWAK, “The Right to Education”, in A. EIDE, C. KRAUSE en A. ROSAS (eds.), Economic, Social and 

Cultural rights: a textbook , Den Haag, Kluwer, 2001, (245) 255. 
209ECRM, Belgian Linguistic case, 1968, Publ. Hof, Serie A, Vol.6, 22; J. LATHOUWERS en L. VENY, “Artikel 2, 

1e Protocol, Recht op onderwijs”, in J. VANDE LANOTTE en Y. HAECK, (eds.),  Handboek EVRM Deel 2 

Artikelsgewijze commentaar: Volume II, Antwerpen, Intersentia, 2004, (399) 409. 
210 Ibid. 410. 
211

 L. WILDHABER, “Right to Education and Parental Rights”, in R.St.J. MACDONALD, F. MATSCHER en H. 

PETZOLD (eds.), The European system for the protection of human rights, Dordrecht, Nijhoff, 1993, 531. 
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“in a democratic society, the right to education, which is indispensable to the furtherance of 

human rights, plays such a fundamental role that a restrictive interpretation of the first 

sentence of Article 2 of Protocol No. 1 would not be consistent with the aim or purpose of that 

provision”.
213

 

Dit blijkt eveneens uit het feit dat er onder dit artikel een positieve verplichting rust op de 

verdragsstaten om er voor te zorgen dat eenieder effectief toegang heeft tot de bestaande 

onderwijsinstellingen
214

. Daarnaast hebben staten natuurlijk ook de plicht om niemand zijn recht op 

onderwijs te ontzeggen
215

. Dit belet de staat niet om vereisten te koppelen aan de toelating tot bepaalde 

vormen van onderwijs, bijvoorbeeld door het organiseren van een ingangsexamen
216

. Staten mogen 

eveneens van overheidswege de scholen een verplicht curriculum opleggen
217

. Het EHRM kent de 

lidstaten een ruime beleidsvrijheid toe om het recht op onderwijs te regelen, dit komt verder aan bod in 

deel II, rechtspraakanalyse.  

Anders dan in het ECOSOC en het EVRM omvat artikel 28 IVRK ook het recht op informatie en 

begeleiding bij beroeps- en studiekeuze voor kinderen en benadrukt het de nood aan maatregelen die 

ervoor zorgen dat kinderen effectief aanwezig zijn op school
218

. Onderwijs moet voor het IVRK ook in 

overeenstemming zijn met de onderwijsdoelstellingen, zoals vervat in artikel 29 IVRK. Dergelijke 

doelstellingen vinden we ook terug in artikel 26 UVRM en artikel 13 ECOSOC, zij het minder 

uitgebreid. Op staten rust een positieve verplichting om hun eigen onderwijsdoelstellingen in 

overeenstemming te brengen met deze van artikel 29 IVRK
219

. 

In geen van de verdragsbepalingen is sprake van een recht op opvang voor kinderen die de schoolrijpe 

leeftijd nog niet bereikt hebben. Nochtans was er in de voorbereidende werkzaamheden van artikel 28 

                                                                                                                                                               
212
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216 Ibid. 419. 
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IVRK wel sprake van een dergelijk recht
220

. Een dergelijk recht hoort echter niet zo zeer thuis onder 

het recht op onderwijs, desgevallend kan er beter gewerkt worden met een afzonderlijke bepaling die 

de verdragsstaten oplegt voldoende maatregelen te nemen om voor elk kind in voorschoolse opvang te 

voorzien.  

Het spreekt voor zich dat het recht op onderwijs vooral kinderen aanbelangt. In artikel 28 IVRK 

worden ze dan ook beschouwd als autonome dragers van dit recht
221

. Echter volgens artikel 13 

ECOSOC en artikel 2, 1
e 
Protocol EVRM is iedereen titularis van het recht op onderwijs. Dit brengt 

met zich mee dat niet alleen kinderen, maar ook volwassenen zich op deze bepalingen kunnen 

beroepen
222

. Uit de rechtspraak van de Commissie in de zaak in Angeleni tegen Zweden blijkt 

bijvoorbeeld dat zowel kinderen zelf, als ouders in hoofde van hun kinderen, een schending van het 

recht op onderwijs kunnen inroepen
223

.  

2.3.2. Het recht op menswaardige discipline in onderwijs 

Artikel 28, paragraaf 2, IVRK beschermt kinderen tegen vormen van discipline die onverenigbaar zijn 

met de menselijke waardigheid van het kind en die niet in overeenstemming zijn met het IVRK. 

Vormen van discipline die onder dit artikel niet door de beugel kunnen zijn onder ander lijfstraffen, 

onmenselijke en onterende behandelingen en pesterijen
224

. Het kind zelf is een autonome drager van 

dit recht. Het is de plicht van de staat om passende maatregelen te nemen opdat discipline in scholen 

in overeenstemming zou zijn met deze bepaling. Deze verplichting tot positieve actie geldt zowel in 

staatsscholen als in privéscholen
225

. Het Kinderrechtencomité bevestigt het belang van deze 

verplichting door te eisen dat landen in hun rapporten kenbaar maken welke maatregelen ze al 

genomen hebben en in de toekomst gaan nemen ter realisatie van artikel 28, paragraaf 2 IVRK
226

. Het 

comité maakt ook aanbevelingen met betrekking tot het soort maatregel dat staten kunnen nemen
227

. 
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221 M. VERHEYDE, “Onderwijsrechten in het VN kinderrechtenverdrag”, TJK 2002, 231. 
222 J. LATHOUWERS en L. VENY, “Artikel 2, 1e Protocol, Recht op onderwijs”, in J. VANDE LANOTTE,  en Y. 
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Het ECOSOC en het EVRM maken geen melding van een gelijkaardig recht. Het EVRM en het 

BUPO voorzien echter wel in een algemeen verbod op marteling en onmenselijke en vernederende 

behandelingen
228

. Zo bevestigt het VN Mensenrechtencomité bijvoorbeeld in zijn rechtspraak dat 

kinderen op school beschermd worden door artikel 7 BUPO
229

. Opdat men een schending van artikel 3 

EVRM kan inroepen, is er een zekere graad van ernst vereist. Of een bepaalde vorm van lijfstraffen de 

vereiste ernst bereikt hangt af van de concrete omstandigheden van de zaak. Zo vond het Hof in de 

zaak Campbell en Cosans tegen het Verenigd Koninkrijk dat het louter bestaan van een tuchtregel 

waarbij kinderen met een lederen riem op hun hand geslagen worden niet in strijd met artikel 3 

EVRM, omdat de tuchtregel niet effectief uitgevoerd werd
230

. Deze zaak illustreert dat er binnen het 

EVRM een band is tussen het disciplinesysteem op school en tussen enerzijds het recht op onderwijs 

en anderzijds de rechten van de ouders. Deze zaak vormt dan ook het onderwerp van een grondige 

bespreking in deel II, rechtspraakanalyse.  

2.3.2. Het recht om scholen op te richten 

Artikel 13, paragraaf 4 ECOSOC en artikel 29, paragraaf 2 IVRK beschermen het recht, zowel voor 

individuen als voor groepen, om scholen op te richten. Dit recht is negatief geformuleerd, omdat het, 

hoewel nauw verbonden met onderwijs, geen sociaal recht is, maar een burgerlijk recht
231

. Het is geen 

absoluut recht, scholen moeten namelijk voldoen aan de minimumnormen van de staat en ze moeten in 

overeenstemming zijn met het recht op onderwijs op zich
232

. Op die manier behoudt de staat controle 

op het oprichten van scholen. Onder deze bepalingen rust er een negatieve verplichting op de 

verdragsstaten om, zolang aan de voorwaarden voldaan is, het oprichten van scholen niet te verbieden 

noch te hinderen. Of een dergelijk recht ook erkend wordt onder artikel 2, 1
e
 Protocol EVRM is niet 

geheel duidelijk. De verdragstekst zelf vermeldt hierover niets, de Commissie echter sprak zich in de 

zaak Jordebo tegen Zweden
233

 uit voor de erkenning van het recht om scholen op te richten.  
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2.4. De rechten van de ouders 

2.4.1. Situering 

Alle grote verdragsbepalingen die we hierboven besproken hebben, of ze nu als centraal thema 

godsdienst dan wel onderwijs hebben, spenderen aandacht aan de rechten van de ouders. Zo beschermt 

artikel 18, 4 BUPO het recht van de ouders om de godsdienstige en morele opvoeding van hun 

kinderen overeenkomstig hun eigen godsdienst of levensovertuigingen te kiezen. Artikel 13, 3 

ECOSOC beschermt hetzelfde recht met betrekking tot opvoeding en schoolkeuze. Ook artikel 2, 1
e
 

Protocol EVRM, 2
e
 zin  waarborgt de rechten van de ouders om de opvoeding en het onderwijs van 

hun kinderen te kiezen overeenkomstig hun godsdienstige of filosofische overtuigingen.  

Vreemde eend in de bijt is artikel 14, paragraaf 2 IVRK. In tegenstelling tot de andere bepalingen 

wordt hier immers geen bescherming van de keuzevrijheid van ouders gegarandeerd, maar wel een 

recht voor de ouders om de kinderen te leiden in de uitoefening van hun recht op godsdienstvrijheid. 

In de bepalingen die het recht op onderwijs beschermen is binnen het IVRK geen recht voor ouders 

opgenomen. 

De ratio legis die aan de grondslag van de oprichting van de verschillende verdragsteksten ligt, kan het 

verschil tussen het IVRK enerzijds en het BUPO, ECOSOC en EVRM anderzijds verklaren. Zowel het 

BUPO, het ECOSOC, als het EVRM zijn gestoeld op de Universele Verklaring voor de Rechten van 

de Mens. Deze verklaring beschermt in zijn artikel 26, 3 het prioritaire recht van ouders om het 

onderwijs dat hun kinderen ontvangen te kiezen. Al deze teksten zijn opgesteld in de nasleep van WO 

II, met de gruwelen van het nazisme nog vers in het geheugen. Het opnemen van deze keuzerechten 

voor de ouders had dan ook als voornaamste doel om de betrokkenen te beschermen tegen 

indoctrinatie door de staat. Het nazisme had immers pijnlijk duidelijk gemaakt hoe indoctrinatie in het 

onderwijs een instrument kan vormen om grote delen van de samenleving onder controle te krijgen
234

.  

Aan de oprichting van het IVRK lagen heel andere motieven ten grondslag. Zoals eerder reeds 

uiteengezet bestond het voornaamste doel er in om kinderrechten te emanciperen. Door een 

afzonderlijk verdrag voor kinderen op te stellen, wou men kinderen erkennen als rechtssubjecten, als 

autonome dragers van mensenrechten. De ouders hebben binnen dit verdrag een ondersteunende rol.  

Tot nog toe zijn deze bepalingen bewust weggelaten uit de algemene besprekingen van 

godsdienstvrijheid en onderwijsvrijheid. Ze kunnen immers duidelijker uiteengezet worden als ze 

samen besproken worden. Hieronder zal voornamelijk aandacht besteed worden aan de precieze 

inhoud van deze rechten alsook aan de vraag wie er concreet titularis is van de rechten. 

 

                                                   
234
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2.4.2. De keuzerechten van de ouders in BUPO, ECOSOC en EVRM 

 

2.4.2.1. Totstandkoming  

Zoals hierboven reeds aangehaald zijn de bepalingen die keuzerechten aan de ouders toekennen in het 

BUPO, ECOSOC en EVRM opgenomen om bescherming te bieden tegen indoctrinatie die uitgaat van 

de staat.  Zo vermelden de voorbereidende werkzaamheden bij artikel 13 ECOSOC expliciet dat het 

vermijden van indoctrinatie het doel vormt van het opnemen van rechten voor de ouders
235

. Met 

betrekking tot artikel 2, 1
e
 Protocol EVRM bevestigt het Hof in de zaak Kjeldsen, Busk Madsen en 

Pedersen tegen Denemarken dat de lidstaten zich moeten onthouden van indoctrinatie in het onderwijs 

en de rechten van de ouders moeten respecteren
236

. 

Het doel van deze bepalingen is dan ook in de eerste plaats om de ouders de mogelijkheid te bieden 

hun kinderen te beschermen tegen indoctrinatie die uitgaat van de staat
237

.  

Hoewel bescherming tegen indoctrinatie op zich een nobel doel is, ontving artikel 2, 1
e
 Protocol, 2

e
 zin 

EVRM toch heel wat tegenwind tijdens de voorbereidende werkzaamheden. Het grootste twistpunt 

betrof de afbakening van de rechten van de ouders enerzijds en die van de staat anderzijds
238

. Heel wat 

staten hebben immers een monopolie op onderwijs en geven dit niet graag uit handen
239

. De 

onenigheid rond deze bepaling zorgde er zelfs voor dat de inhoud van dit artikel werd opgeschoven 

naar het eerste protocol en niet werd opgenomen in het EVRM zelf, om verdere vertraging van de 

totstandkoming ervan te vermijden
240

. Uiteindelijk werden nog talrijke voorbehouden geformuleerd bij 

de definitieve versie van het artikel
241

. 

2.4.2.2.Inhoud van de beschermde rechten en staatsplichten 

Artikel 18, 4 BUPO beschermt de vrijheid van de ouders om aan hun kinderen de godsdienstige en 

morele opvoeding van hun keuze te geven. Artikel 13, 3 ECOSOC beschermt hetzelfde recht met 

betrekking tot opvoeding en schoolkeuze. Artikel 2, 1
e
 Protocol EVRM, 2

e
 zin  waarborgt op zijn beurt  

                                                   
235 G. VAN BUEREN, The international law on the rights of the child, Dordrecht, Nijhoff, 1995, 240. 
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2, 1e Protocol, Recht op onderwijs”, in J. VANDE LANOTTE en Y. HAECK, (eds.),  Handboek EVRM Deel 2 

Artikelsgewijze commentaar: Volume II, Antwerpen, Intersentia, 2004, (399) 436. 
237  G. VAN BUEREN, The international law on the rights of the child, Dordrecht, Nijhoff, 1995, 240. 
238 M.D. EVANS, Religious liberty and international law in Europe, Cambridge, Cambridge University Press, 

1997, 275. 
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1981, (209) 213. 
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de rechten van de ouders om de opvoeding en het onderwijs van hun kinderen te kiezen 

overeenkomstig hun godsdienstige of filosofische overtuigingen. 

A. De begrippen opvoeding en onderwijs 

In de Engelse versies van deze verdragsteksten wordt voor het begrip opvoeding de term „education‟ 

gebruikt, onderwijs wordt omschreven als „teaching‟. Dit kan aanleiding geven tot terminologische 

verwarring. De vraag stelt zich dan ook of er een wezenlijk verschil is tussen opvoeding enerzijds en 

onderwijs anderzijds. Wat artikel 2, 1
e
 Protocol EVRM betreft stelt het Hof in de zaak Campell en 

Cosans tegen Verenigd Koninkrijk dat het begrip „opvoeding‟ ruimer is dan „onderwijs‟, het betreft 

namelijk het volledige proces waarbij volwassenen hun geloof, cultuur en andere waarden overdragen 

op jongeren
242

. Onderwijs vormt aldus een component van het ruimer begrip opvoeding. Trekken we 

dit door naar het niveau van het artikel 18, 4 BUPO, dan mogen we aannemen dat dit recht ook het 

keuzerecht inzake onderwijs omvat, ook al is dit dan niet expliciet vermeld. Dit wordt bevestigd door 

de General Comment bij deze bepaling die volledig gewijd is aan het keuzerecht van de ouders inzake 

onderwijs
243

. 

B. Het begrip godsdienstige en filosofische overtuigingen 

Binnen het kader van artikel 2, 1
e
 Protocol EVRM verdient ook het begrip „godsdienstige en 

filosofische overtuigingen‟ van de ouders wat nadere duiding. De interpretatie van dit begrip is 

immers bepalend om uit te maken of de keuze van de ouders in casu al dan niet bescherming geniet. 

Het begrip „godsdienstige overtuiging‟ is hetzelfde begrip als in artikel 9 EVRM. Uit de bespreking 

daar bleek dat een onderscheid tussen de begrippen geloof en overtuiging niet noodzakelijk is en dat 

het Hof al bij al een ruime interpretatie van het begrip voorstaat. Evenwel wordt vereist dat de 

godsdienst of overtuiging een zekere graad van ernst bereikt. Het adjectief „filosofische‟ in het begrip 

„filosofische overtuigingen‟ op zich is eigen aan artikel 2, 1
e
 protocol EVRM. In de Belgische 

Taalzaak besliste het Hof dat de eis van ouders dat hun kinderen onderwezen zouden worden in een 

bepaalde taal geen filosofische overtuiging is, en dus geen bescherming geniet onder artikel 2, 1
e
 

Protocol EVRM
244

. Volgens WILDHABER is de taal van het onderwijs zo nauw verbonden met het 

recht op onderwijs, dat deze rechtspraak in de toekomst mogelijk voor herziening vatbaar is
245

. Uit de 

                                                   
242EHRM, Campbell and Cosans v. United Kigdom, 1982, §33; J. LATHOUWERS en L. VENY, “Artikel 2, 1e 
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system for the protection of human rights, Dordrecht, Nijhoff, 1993, 531. 
243 General Comment No. 22: The right to freedom of thought, conscience and religion (Art. 18), UN Doc. 
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zaak Campbell en Cosans tegen het Verenigd Koninkrijk bleek dat ouders wier filosofische 

overtuiging zich verzet tegen lichamelijke tuchtstraffen op school, zich wel kunnen beroepen op de 

bescherming van dit artikel
246

.  

In deze zelfde zaak geeft het Hof criteria waaraan een „filosofische overtuiging‟ moet voldoen om in 

aanmerking te komen voor bescherming onder artikel 2, 1
e
 Protocol EVRM. Het moet gaan om 

overtuigingen die “worthy of respect in a democratic society” zijn, die “not incompatible with human 

dignity” zijn en die ten slotte “not conflict with a fundamental right of the child to education”
247

.  Wat 

de ouder - kind relatie betreft is vooral het laatste criteria van belang. Als de keuze inzake onderwijs of 

opvoeding die ouders maken op basis van hun overtuigingen het recht op onderwijs van het kind, zoals 

beschermd door de eerste zin van dit artikel, kan schaden dan geniet deze keuze geen bescherming 

onder artikel 2, 1
e
 Protocol EVRM. Het Hof wijst er in de zaak Kjeldsen, Busk Madsen en Pedersen 

tegen Denemarken dan ook op dat, hoewel artikel 2, 1
e
 Protocol EVRM één geheel vormt, de tweede 

zin van het artikel een addendum is van de eerste zin, namelijk het fundamenteel recht op onderwijs
248

. 

Het recht op onderwijs gaat met andere woorden voor op het keuzerecht van de ouders
249

. Staten zijn 

dus niet verplicht om de op hun overtuiging gebaseerde onderwijs- en opvoedingskeuze van ouders te 

respecteren, indien die keuze het recht op onderwijs van het kind in het gedrang zou brengen
250

. Het 

Hof bevestigt dit principe in de zaak Ferreira tegen Luxemburg
251

, die in deel II uitgebreid aan bod 

komt.  

C. Plichten van de staat: algemeen 

Op vlak van de negatieve verplichting van de lidstaten bestaat er eensgezindheid onder de drie 

verdragsbepalingen. Samengevat rust er een negatieve verplichting op de lidstaten om niet tussen te 

komen in de onderwijskeuze die ouders voor hun kinderen maken en in de godsdienstige en 
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levensbeschouwelijke opvoeding die ze hun kinderen geven. De staat moet zich met andere woorden 

onthouden van elke vorm van indoctrinatie
252

.  

D. Plichten van de staat: privéscholen 

Als ouders er voor kiezen om hun kinderen na de schooluren religieus of moreel onderwijs te laten 

volgen, zoals bijvoorbeeld catecheselessen, of er voor kiezen om deze waarden op hun kinderen over 

te dragen via hun opvoeding dan zal de staat hier niet in kunnen tussen komen. Daar ouders volgens de 

verschillende verdragsbepalingen vrij zijn zich te wenden tot de school van hun keuze is het evident 

dat staten niet kunnen tussenkomen in de keuze voor een privéschool
253

. Op staten rust evenwel geen 

verplichting om privéscholen te subsidiëren. De ECRM en het EHRM hebben dit wat artikel 2, 1
e 

Protocol EVRM betreft meermaals bevestigd
254

. In de Belgische Taalzaak bijvoorbeeld wijst het Hof 

er op dat uit de voorbereidende werkzaamheden blijkt dat de verdragsstaten niet de bedoeling hadden 

zich er toe te verbinden om privéscholen te subsidiëren of om op de oprichting van dergelijke scholen 

te financieren
255

. Ook de rechtsleer neemt aan dat er onder geen van de drie verdragsbepalingen een 

positieve plicht rust op staten om het bestaan van privéscholen mogelijk te maken, bijvoorbeeld door 

subsidies
256

. Staten zijn dus niet verplicht om privéscholen die overeenstemmen met de overtuigingen 

van de ouders financieel te ondersteunen. PARTSCH vat de situatie in buitenschools- en privéonderwijs 

mooi samen door te stellen dat de staat verplicht is om dit te tolereren maar niet verplicht is om het te 

subsidiëren
257

.  
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Dordrecht, Nijhoff, 1993, (531) 532. 
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E. Plichten van de staat: staatsscholen 

Aangezien er verschillende staten zijn die een monopolie op onderwijs in handen hebben, zou dit recht 

voornamelijk theoretisch blijven als het niet op staatsscholen zou kunnen toegepast worden. Dit werd 

door het Hof ook expliciet bevestigd in de zaak Kjeldsen, Busk Madsen en Pedersen tegen 

Denemarken
258

. De staat is principieel bevoegd om het curriculum van staatsscholen op te stellen
259

. 

Concreet komt keuzevrijheid voor ouders in het staatsonderwijs er op neer dat ze voor kun kinderen 

een afwijking van dit curriculum kunnen vragen door middel van een vrijstelling of een alternatief.  

Door religieuze lessen te voorzien in het curriculum van staatsscholen schendt de staat haar negatieve 

plicht dus niet, voor zover ze voorziet in de mogelijkheid tot vrijstellingen of alternatieven
260

. De 

General Comment bij artikel 18, 4 BUPO bevestigt dit:  

“The Committee notes that public education that includes instruction in a particular religion 

or belief is inconsistent with article 18.4 unless provision is made for non-discriminatory 

exemptions or alternatives that would accommodate the wishes of parents and guardians”
261

. 

Dat deze vrijstellingen niet discriminerend mogen zijn is zeker niet zonder belang. Kinderen wiens 

ouders kiezen voor een vrijstelling moeten op dezelfde manier behandeld worden door de school, de 

leerkrachten en ook de medeleerlingen, als kinderen die de religieuze lessen volgen. Het zal aan de 

staat, en meer bepaald aan de school in kwestie zijn, om hierover te waken. Onder artikel 2, 1
e
 

Protocol EVRM schendt een staat haar plicht niet als het verplicht vak voldoende objectief is. Het Hof 

bevestigt dit in de zaak Kjeldsen, Busk Madsen en Pedersen tegen Denemarken door verplichte lessen 

seksuele opvoeding in het curriculum van staatsscholen toe te laten omdat ze gegeven worden op een 

objectieve, kritische en pluralistische manier, zonder enig doel van indoctrinatie.
262

 Als aan deze 

voorwaarden voldaan is kunnen ouders die een probleem hebben met deze lessen omwille van hun 

religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen zich dus niet beroepen op artikel 2, 1
e
 Protocol 

EVRM. Deze problematiek van verplichte religieuze lessen of lessen met morele ondertoon komt 

uitgebreid aan bod in deel II. 
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Rust er op de verdragsstaten een positieve plicht om te voorzien in een alternatief voor een religieus 

vak dat overeenstemt met de godsdienstige of filosofische overtuigingen van de ouders? NOWAK 

argumenteert in het kader van artikel 18, 4 BUPO dat van een dergelijke verplichting geen sprake kan 

zijn. Stemt het onderwijs in staatsscholen niet overeen met de overtuigingen van de ouders dan zijn ze 

immers vrij zich te wenden tot een privéschool
263

. Dit ligt in de lijn van de rechtspraak van de 

Straatsburgse autoriteiten in de Belgische Taalzaak waarin men er op wijst dat het aannemen van 

dergelijke positieve plichten tot het voorzien in bepaalde vormen van onderwijs nooit het doel van de 

verdragspartijen is geweest onder artikel 2, 1
e
 Protocol EVRM.

264
  Ook de problematiek van 

alternatieve lessen komt aan bod in deel II. 

 

2.4.2.3. Titularis van de rechten 

Ten slotte stelt zich nog de vraag wie de titularis van deze keuzerechten is. Wat artikel 18, 4 BUPO en 

artikel 13, 3 ECOSOC betreft zijn de ouders en de voogden de dragers van dit recht
265

. Het zijn zij die 

beslissen over de godsdienstige of morele opvoeding van hun kinderen en over het onderwijs dat ze 

volgen. Van een autonoom keuzerecht inzake godsdienst of levensovertuiging van het kind is hier 

geen sprake, hoewel het kind door de bepaling wel beschermd wordt tegen indoctrinatie die uitgaat 

van de staat. Het kind is binnen deze verdragen louter een rechtsobject, van enige emancipatie van 

kinderrechten is hier nog geen sprake. Kinderen kunnen zich theoretisch echter wel beroepen op het 

algemeen recht op onderwijs, dat voor eenieder beschermd wordt door de eerste paragraaf van artikel 

13 ECOSOC en op het algemeen recht op godsdienstvrijheid zoals beschermd door artikel 18 BUPO. 

Wat artikel 2, tweede zin, 1
e
 Protocol EVRM betreft, blijkt uit de voorbereidende werkzaamheden dat 

er wel aan gedacht werd om kinderen een autonoom recht te verlenen onder deze bepaling
266

. Er kon 

echter geen eensgezindheid bereikt worden. Sommige lidstaten zagen het recht van de ouders namelijk 

als een soort natuurrecht waar op geen enkele manier afbreuk aan kan gedaan worden. Uit de 

rechtspraak van het Hof in de zaak Eriksson tegen Zweden
267

 blijkt dat kinderen artikel 2, 2
e
 zin, 1

e
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Protocol niet kunnen inroepen omdat ze geen drager zijn van dit recht. VERHEYDE bevestigt dat “ de 

overheid m.a.w. onder deze bepaling geen verplichting heeft om de godsdienstige en filosofische 

overtuigingen van leerlingen met betrekking tot hun onderwijs te respecteren”
268

. Hetzelfde geldt voor 

hun opvoeding. In principe kunnen kinderen zich wel beroepen op artikel 9 EVRM, dat eenieders recht 

op godsdienstvrijheid beschermt en op artikel 2, eerste zin, 1
e
 Protocol EVRM dat eenieders recht op 

onderwijs garandeert. Ook deze thematiek komt verder aan bod in deel II. 

2.4.2.4 Besluit 

Uit voorgaand overzicht blijkt dat de rechten die aan de ouders toegekend worden in artikel 18, 4 

BUPO, 13, 3 ECOSOC en 2, 1
e
 Protocol EVRM een stevige waarborg vormen tegen indoctrinatie die 

uitgaat van de staat. Dit hoeft niet te verbazen, omdat dit het hoofddoel was dat men bij de 

totstandkoming van de bepalingen in gedachten had. Niet alle overtuigingen van de ouders komen 

echter in aanmerking voor bescherming en bovendien hebben de staten een ruime beleidsvrijheid bij 

het opstellen van de curricula in staatsscholen. Bovendien staan de Straatsburgse autoriteiten eerder 

weigerachtig tegenover het opleggen van positieve verplichtingen aan de staten, zowel in het 

staatsonderwijs als in het privéonderwijs rust er dan ook geen financieringsplicht op de staten. 

Hoewel dit verdragsrechtelijk kader het kind afdoende beschermt tegen indoctrinatie door de staat, 

schenkt het geen aandacht aan de mogelijkheid dat indoctrinatie uitgaat van de ouders. Kinderen 

vormen immers enkel het voorwerp van deze rechten, de ouders zijn de dragers. De voorbereidende 

werkzaamheden bij artikel 2, 1
e
 Protocol EVRM tonen aan dat er op een bepaald moment wel sprake 

was van het opnemen van een gelijksoortig autonoom recht van het kind. De bepaling kon echter niet 

op consensus rekenen.  

Deel II gaat uitgebreid verder in op deze problematiek. Er wordt onder andere nagegaan of het kind 

zijn eigen rechten op godsdienstvrijheid en onderwijs kan laten gelden tegen verplichte religieuze 

vakken en of de verschillende autoriteiten aandacht hebben voor de belangen van het kind in 

dergelijke zaken. 

2.4.3. Het begeleidingsrecht van de ouders in het IVRK 

2.4.3.1. Totstandkoming 

Zoals uit de bespreking van het keuzerecht voor ouders hierboven is gebleken, kennen artikel 18, 4 

BUPO, artikel 13, 3 ECOSOC en artikel 2, 1
e
 Protocol EVRM de ouders een autonoom recht toe 

inzake de religieuze of levensbeschouwelijke opvoeding van kun kinderen, dat gericht is op 

bescherming tegen indoctrinatie vanwege de staat. Binnen het IVRK is, met de achtergrond van de 

emancipatiebeweging indachtig, gekozen voor een heel andere benadering van deze problematiek. 

Artikel 14, 2 IVRK kent ouders geen autonoom recht toe, het recht tot begeleiding dat ze hebben is 
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slecht bijkomstig aan het zelfstandig recht op religieuze vrijheid van het kind
269

. VAN BUEREN wijst er 

terecht op dat artikel 14, 2 IVRK een positieve evolutie inzet in de richting van erkenning van het 

autonoom recht op godsdienstvrijheid van het kind. De prerogatieven die aan ouders toegekend 

worden in de andere verdragsbepalingen beperken dit eigen recht van het kind immers  aanzienlijk
270

.  

De voorbereidende werkzaamheden bij artikel 14 IVRK tonen aan dat de uiteindelijke formulering van 

de bepaling geen vanzelfsprekendheid was. Een eerste voorstel bestond immers uit een bepaling die 

lijkt op artikel 18, 4 BUPO:  

“The state Parties shall equally respect the liberty of the child and his parents … to ensure the 

religious and moral education of the child in conformity with convictions of their choice”
 271

. 

Deze bepaling verschilt echter op cruciaal vlak van artikel 18, 4 BUPO omdat ze het keuzerecht van 

de ouders en van het kind op gelijke hoogte plaatst. BREMS wijst er op dat de uiteindelijke versie van 

artikel 14, 2 IVRK, waarvan voor het eerst sprake in een voorstel van Canada
272

, nog meer verregaand 

is. Hier is namelijk  niet langer sprake van een recht voor de ouders op gelijke hoogte als dat van het 

kind, maar wel van ondergeschikt recht
273

. 

2.4.3.2. Inhoud van de beschermde rechten en staatsplichten  

Onder artikel 14, 2 IVRK hebben ouders het recht en de plicht om het kind te leiden in de uitoefening 

van zijn of haar recht op godsdienstvrijheid, in overeenstemming met de ontwikkelende vermogens 

van het kind.  

A. Plichten van de staat: onthoudingsplicht 

Bepaalde auteurs leiden uit deze formulering af dat het onzeker is of ouders een recht hebben om 

keuzes te maken aangaande de religieuze opvoeding of het religieus onderwijs van hun kinderen
274

. 

Dit is echter niet correct. In de eerste plaats vervult artikel 14, 2 IVRK wel degelijk een functie die 

gelijkaardig is aan die van de eerder besproken keuzerechten, namelijk het beschermen tegen 
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indoctrinatie die uitgaat van de staat
275

. Ook het Kinderrechtencomité wees herhaaldelijk op de rechten 

van de ouders onder het IVRK om hun kinderen overeenkomstig hun geloof of overtuiging op te 

voeden
276

. Er rust onder deze bepaling dan ook een negatieve plicht op de verdragsstaten om zich niet 

te moeien met de religieuze of morele opvoeding die ouders hun kinderen geven
277

. Staten moeten zich 

met andere woorden ook onder artikel 14, 2 IVRK onthouden van enige vorm van indoctrinatie.  

Opnieuw rijst dan de vraag of verplichte religieuze lessen of religieus geïnspireerde lessen binnen het 

staatsonderwijs strijdig zijn met deze onthoudingsplicht van de staat. Het Kinderrechtencomité 

beantwoordt deze vraag bevestigend
278

. Voorziet het curriculum van staatsscholen in verplichte 

religieuze lessen dan moet de school in een vrijstelling of een alternatief voorzien voor kinderen die 

dit wensen
279

. Scholen mogen daarbij niet eisen dat een vraag tot vrijstelling wordt gemotiveerd
280

. In 

tegenstelling tot de praktijk bij artikel 18, 4 BUPO en artikel 2, 1
e
 Protocol EVRM waar het de ouders 

zijn die om de vrijstelling of het alternatief vragen, kent het Kinderrechtencomité dit recht ook aan 

kinderen zelf toe
281

. Hoe de rechten van de ouders enerzijds en de rechten van het kind anderzijds zich 

verhouden komt hierna aan bod onder punt C.  

Louter bekeken vanuit het standpunt van de rechten van de ouders
282

 zit het grote verschil tussen het 

IVRK en de andere verdragsbepalingen er hem in dat indoctrinatie door de staat in het geval van 

artikel 14 IVRK niet enkel een schending van de rechten van de ouders uitmaakt, maar ook en in de 

eerste plaats, van de rechten van het kind
283

.  

B. Plichten van de staat: positieve verplichtingen 

Of er onder het IVRK ook een positieve plicht rust op de staat om onderwijs in overeenstemming met 

de religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen van de ouders of van het kind mogelijk te maken, 

bijvoorbeeld door het subsidiëren van privéscholen of door dit te voorzien in het curriculum van 
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staatsscholen is niet duidelijk
284

. Uit de voorbereidende werkzaamheden en een verklaring daarbij van 

de VS blijkt dat het niet de bedoeling was van de lidstaten om zich daartoe te verbinden
285

. Het 

Kinderrechtencomité deinst er echter niet voor terug om de verplichtingen van verdragsstaten onder 

artikel 14 IVRK uit te breiden naar deze positieve plicht. Zo vroeg het Comité bijvoorbeeld informatie 

aan Zuid-Korea omtrent de mogelijkheid voor kinderen om op staatsscholen lessen te krijgen die in 

overeenstemming zijn met hun eigen religieuze of morele overtuigingen
286

. Op zich is dit logisch, in 

alleen op die manier kan er immers voor gezorgd worden dat onderwijs in overeenstemming met de 

overtuigingen van de betrokkene beschikbaar is. Dit is echter moeilijk uit te voeren in de praktijk, niet 

alleen omwille van de zware budgettaire implicaties voor de lidstaten, maar ook omwille van de grote 

verscheidenheid aan religieuze lessen die staatsscholen dan moeten aanbieden.  

Het recht en de plicht van ouders, om hun kinderen te begeleiden in de uitoefening van hun recht op 

godsdienstvrijheid, strekt verder dan religieus onderwijs op zich. Zoals eerder al besproken is de term 

opvoeding erg ruim
287

. Ouders hebben dan ook een begeleidingsrecht aangaande alle aspecten van de 

godsdienstvrijheid van hun kind, zowel wat betreft het „forum internum‟, als het „forum externum‟. 

Staten hebben de negatieve plicht om zich te onthouden van tussenkomst in dit recht van de ouders
288

. 

Het gaat echter niet enkel om een recht van de ouders, maar ook om de plicht hun kinderen te 

begeleiden. Als ouders deze plicht niet spontaan opnemen, rust er een positieve plicht op de 

verdragsstaten om de ouders hiertoe aan te zetten
289

. 

C. Beperkingen aan de rechten van de ouders 

De rechten die de ouders hebben onder artikel 14, 2 IVRK zijn aan één grote beperking onderworpen. 

Het begeleidingsrecht van de ouders moet namelijk in overeenstemming zijn met de ontwikkelende 

vermogens van het kind. Daardoor neemt het begeleidingsrecht dat de ouders hebben af naarmate het 

kind in kwestie ouder wordt
290

. Het Kinderrechtencomité hecht veel belang aan de toepassing van dit 

principe. Zo vraagt het staten om in hun periodieke rapporten aan te geven hoe er rekening gehouden 
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wordt met de ontwikkelende vermogens van het kind inzake artikel 14 IVRK
291

. Het comité benadrukt 

verder dat godsdienstvrijheid in de eerste plaats een zaak is van het kind zelf, afhankelijk van zijn 

ontwikkelende vermogens
292

. Dit principe van de ontwikkelende vermogens van het kind zit al vervat 

in artikel 5 IVRK. Dat dit nogmaals expliciet benadrukt wordt bij artikel 14 IVRK duidt er mijns 

inziens op dat men wil benadrukken dat religieuze vrijheid in wezen een autonoom recht van het kind 

is en dat het de bedoeling is dat kinderen het ten gepaste tijd zelfstandig kunnen uitoefenen. Hierdoor 

benadrukt men eveneens dat, hoewel het begeleidingsrecht afwijkt van de autonome keuzerechten van 

de ouders onder de andere verdragsbepalingen, de ouders wel degelijk een rol spelen.  

Het concept van de „evolving capacities‟ fungeert enerzijds als balans tussen de begeleidingsrechten 

van de ouders en het autonome recht van het kind inzake godsdienstvrijheid anderzijds
293

. Bij erg 

jonge kinderen spreekt het voor zich dat de keuzes inzake godsdienstvrijheid volledig toekomen aan 

de ouders. Hoe ouder het kind in kwestie wordt, hoe meer de rechten van de ouders plaats moeten 

maken voor het autonome recht van het kind. 

Naast de ontwikkelende vermogens van het kind moeten ouders ook rekening houden met andere 

principes uit het IVRK bij de uitoefening van hun begeleidingsrecht. Zo moeten ze overeenkomstig 

artikel 3 IVRK bij hun beslissingen altijd handelen in het belang van het kind. Daarnaast moeten 

ouders ook rekening houden met het in artikel 12 IVRK vervatte recht van het kind om gehoord te 

worden
294

. Aan dit recht om gehoord te worden moet belang gehecht worden in overeenstemming met 

de leeftijd of de rijpheid van het kind. VAN BUEREN vat het doel van deze verschillende beperkingen 

aan de rechten van de ouders goed samen, door er op te wijzen dat de begeleiding van de ouders niet 

mag neerkomen op dwang
295

. Als de ouders desgevallend afbreuk doen aan het autonome recht op 

godsdienstvrijheid van hun kind, bijvoorbeeld door geen of onvoldoende rekening te houden met de 

ontwikkelende vermogens van het kind of door niet te handelen in het belang van het kind, rust er een 

plicht op de staat om de rechten van het kind onder artikel 14 IVRK te vrijwaren. Op die manier 

ontstaat er een positieve plicht voor de staat ten overstaande van het kind
296

. Dit kan bijvoorbeeld het 
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geval zijn wanneer ouders een medische behandeling voor hun kind weigeren op grond van hun 

godsdienstige of morele opvattingen
297

. Als deze keuze de gezondheid van het kind in het gedrang 

brengt moet de staat tussenkomen. Het belang van het kind primeert in zulke gevallen op het keuze en 

begeleidingsrecht dat ouders hebben onder artikel 14, 2 IVRK
298

. Door het kind te vrijwaren van 

dergelijke praktijken en zich dus te mengen met de rechten van de ouders, begaat de staat geen 

schending van zijn onthoudingsplicht ten overstaande van de ouders. 

Volledigheidshalve dient hierbij nog opgemerkt te worden dat niet enkel bij de toepassing van de 

keuzerechten van de ouders in artikel 14, 2 IVRK rekening moet gehouden worden met het belang van 

het kind. Artikel 5 van de Verklaring van 1981 bepaalt immers expliciet dat het belang van het kind de 

leidraad moet zijn bij de uitoefening van de ouderlijke keuzerechten inzake religieus onderwijs
299

. Een 

autonoom recht van het kind erkent artikel 5 van de Verklaring van 1981 niet
300

. Door de verwijzing 

naar het belang van het kind wordt het kind hier echter wel betrokken bij de toepassing van dit recht, 

zij het dan indirect
301

.  

Met een schematische weergave kunnen we de rechten en plichten van de verschillende actoren onder 

artikel 14, 2 IVRK duidelijk weergeven
302

: 
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Rechten en plichten onder artikel 14, 2   

1) Relatie staat - ouders 

- negatieve verplichting voor de staat om zich te onthouden van indoctrinatie, en om de ouders hun 

begeleidingsrechten te laten uitoefenen 

- positieve verplichting van de staat om ouders aan te moedigen hun rechten op te nemen 

- recht en plicht van de ouders om hun kinderen te begeleiden in de uitoefening van hun recht op 

godsdienstvrijheid 

2) Relatie ouders - kind 

- positieve verplichting van de ouders om hun kind te begeleiden in de uitoefening van zijn of haar 

recht 

- negatieve verplichting voor de ouders om de ontwikkelende vermogens van hun kind terzake te 

respecteren en zich te onthouden van indoctrinatie 

- recht van het kind op begeleiding van zijn ouders en op respect van zijn ouders voor zijn 

ontwikkelende vermogens en groeiende eigen capaciteit om keuzes te maken 

3) Relatie staat – kind 

-  negatieve verplichting voor de staat om zich te onthouden van indoctrinatie 

- positieve verplichting voor de staat om het kind indien nodig te beschermen tegen schadelijke 

praktijken van de ouders 

- recht van het kind om zijn godsdienstvrijheid uit te oefenen in overeenstemming met zijn 

ontwikkelende vermogens en indien nodig recht op bescherming tegen de ouders 

 2  
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2.4.3.3. Besluit  

Artikel 14, 2 IVRK betekent een belangrijke evolutie in de richting van volwaardige erkenning van het 

recht op godsdienstvrijheid van het kind. Het principe van ouderlijke begeleiding in overeenstemming 

met de ontwikkelende vermogens van het kind maakt inbreng van en respect voor de opvattingen van 

het kind in de praktijk mogelijk. Op die manier streeft het IVRK naar een balans tussen de rechten van 

de ouders en die van het kind.  

3. BESLUIT THEORETISCH KADER 
Uit dit theoretisch kader blijkt dat het recht op godsdienstvrijheid voor het kind stevig verankerd is 

binnen het internationaal recht. Zowel artikel 18 BUPO als artikel 9 EVRM zijn immers principieel 

van toepassing op kinderen. Bovendien beschermt artikel 14 IVRK het autonoom recht op 

godsdienstvrijheid voor het kind. Er kan dan ook niet meer ontkend worden dat het kind aanspraak kan 

maken op een recht op godsdienstvrijheid onder het internationaal recht.  

Bij de principiële toepasselijkheid van het recht op godsdienstvrijheid moet echter een zeer belangrijke 

kanttekening gemaakt worden. Uit deze bespreking kwam namelijk eveneens naar voor dat het recht 

op godsdienstvrijheid van het kind niet het recht van het kind alleen is. Alle verdragsbepalingen 

kennen immers ook rechten toe aan de ouders om in dit domein keuzes te maken voor hun kinderen. 

Deze rechten van de ouders zoals opgenomen in artikel 18, 4 BUPO en artikel 2,1
e
 Protocol EVRM 

vormen een aanzienlijke inperking van het recht op godsdienstvrijheid van het kind. Het kind wordt er 

beschouwd als het voorwerp van bescherming maar niet als een autonoom rechtssubject. Daardoor kan 

het kind zijn recht op godsdienstvrijheid niet ten volle uitoefenen en is dit recht ambigu.  

Artikel 14 IVRK komt tegemoet aan dit probleem door een balans te zoeken tussen de rechten van de 

ouders enerzijds en de rechten van het kind anderzijds. Het kind wordt beschouwd als een autonoom 

rechtssubject en de rechten van de ouders worden herleid tot een recht van begeleiding. Zoals uit de 

schematische weergave blijkt is het niet de bedoeling om de rechten van de ouders uit te schakelen 

maar wel om het kind meer te betrekken in de uitoefening van zijn eigen recht op godsdienstvrijheid.  

Uit deel II zal blijken hoe in de praktijk met deze principes wordt omgegaan.  
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DEEL II – RECHTSPRAAKANALYSE  

1. INLEIDING 
Om na te gaan hoe in de praktijk wordt omgegaan met het hierboven geschetste kader van 

godsdienstvrijheid voor kinderen wordt in dit deel een blik geworpen op de rechtspraak. Uiteraard is 

het daarbij niet de bedoeling dat alle mogelijke rechtspraak inzake godsdienstvrijheid en onderwijs aan 

bod komt. Er zal voornamelijk gefocust worden op een tweetal categorieën van frequent voorkomende 

problemen. Vooreerst gaat het daarbij om de thematiek van religieuze symbolen, meerbepaald 

religieuze hoofddeksels in het onderwijs. Het tweede onderwerp dat aan bod komt is dat van het recht 

van de ouders om hun kinderen op te voeden in overeenstemming met hun eigen overtuigingen en zich 

op die manier te verzetten tegen indoctrinatie door de staat. 

De keuze voor deze onderwerpen is natuurlijk niet toevallig. Ze sluiten goed aan bij het theoretisch 

kader en vallen beide in essentie terug te brengen tot de problematiek van indoctrinatie in het 

onderwijs. Daarnaast gaat het ook om situaties waarin godsdienst concreet ingrijpt in het dagelijks 

leven van kinderen en waarvan de uitkomst van groot praktisch belang kan zijn voor het kind in 

kwestie. Het gaat daarbij zowel om zaken waarin kinderen direct betrokken partij zijn, als zaken 

waarin kinderen indirect met de problematiek geconfronteerd worden. 

Naast de opdeling van de rechtspraak volgens deze twee onderwerpen zal ook gewerkt worden vanuit 

rechtsvergelijkend perspectief. De rechtspraak die aan bod komt is afkomstig van het EHRM, het VN 

Mensenrechtencomité en de Speciale Rapporteur, en het Kinderrechtencomité. Per onderwerp zal dan 

ook steeds stilgestaan worden bij het verschil in benadering tussen de verschillende instanties en aan 

de oorzaken die dit verschil kunnen verklaren.  

2. PROCESMOGELIJKHEDEN VOOR KINDEREN 
De verschillende instanties werden reeds voorgesteld in het situerend hoofdstuk. In deze titel wordt 

gefocust op de rechtsbescherming die deze instanties aan kinderen bieden.  

2. 1. Het VN Mensenrechtencomité en de Speciale Rapporteur 

Er is weinig gekend over de mogelijkheid voor kinderen om een klacht in te dienen bij het comité. In 

theorie is het mogelijk binnen de landen die het optionele protocol hebben aanvaard maar in de 

praktijk blijkt dit zelden of nooit voor te komen
303

. De zaken voor het comité die hieronder besproken 

worden zijn dan ook niet door kinderen zelf ingediend, maar hebben wel direct of indirect betrekking 

op de godsdienstvrijheid van kinderen.  

                                                   
303
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De Speciale Rapporteur is geen klachtenmechanisme maar een instrument ter bevordering van dialoog. 

De zaken die hieronder besproken worden hebben betrekking op rapporten die de Speciale Rapporteur 

heeft opgesteld naar aanleiding van plaatsbezoeken.  

2. 2. Het EHRM 

Iedereen, dus ook een kind, kan zich tot het EHRM wenden. In de praktijk worden klachten van 

kinderen meestal ingediend door de ouders van het kind, in naam van het kind of in eigen naam van de 

ouders. Het is ook mogelijk dat kinderen zelfstandig, zonder vertegenwoordiging door hun ouders, een 

klacht indienen
304

. Dit is belangrijk voor het geval ouder en kind niet aan dezelfde kant staan in het 

conflict dat aan de klacht ten grondslag ligt
305

. 

Het Hof vereiste lange tijd dat de ouder die de klacht voor het kind indient drager is van het ouderlijk 

gezag. Nu aanvaardt het Hof dat de hoedanigheid van biologische ouder in sommige gevallen kan 

volstaan
306

.Dit is noodzakelijk om de effectieve bescherming van de rechten van het kind in kwestie 

onder het verdrag te garanderen. Als immers enkel de wettige vertegenwoordiger van het kind en niet 

de biologische ouder een klacht kan indienen, dan is het waarschijnlijk dat zaken waarin er een 

conflict bestaat tussen de vertegenwoordiger en de biologische ouder niet voor het Hof gebracht 

worden
307

. In de zaak waarin het Hof deze beslissing nam was de wettige vertegenwoordiger van het 

kind de staat. Het is niet duidelijk of het Hof dit standpunt ook doortrekt in het geval de andere 

biologische ouder de wettige vertegenwoordiger is van het kind
308

. 

Het komt niet vaak voor dat klachten voor het Hof worden ingediend door kinderen zelf of door 

ouders in de naam van het kind. Mogelijke verklaringen voor dit fenomeen zijn de onwetendheid over 

de toepasselijkheid van de materiële verdragsbepalingen op kinderen en de onwetendheid over de 

processuele bekwaamheid van kinderen voor het Hof
309

. In de meeste verdragsstaten kunnen kinderen 

immers niet zelfstandig een klacht indienen omdat de handelingsonbekwaamheid hen dit verhindert
310

.  

 

 

 

                                                   
304M. VERHEYDE, “Kinderen en het E.V.R.M.”, in E. VERHELLEN, (ed), Kinderrechtengids , Gent, Mys en 

Breesch, losbl., nr. 3. 
305U. KILKELLY, The child and the European Convention on Human Rights, s.l., Ashgate/Dartmouth, 1999, 124.  
306  EHRM, Scozzari v. Italy, 2000; M. VERHEYDE, “Kinderen en het E.V.R.M.”, in E. VERHELLEN, (ed), 

Kinderrechtengids , Gent, Mys en Breesch, losbl., nr. 3. 
307 EHRM, Scozzari v. Italy, 2000, § 138.  
308 D. VAN GRUNDERBEECK, Beginselen van personen- en familierecht: een mensenrechtelijke benadering, 

Antwerpen, Intersentia, 2003, nr. 826.  
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2. 3. Het Kinderrechtencomité 

Het Kinderrechtencomité heeft geen bevoegdheid om individuele klachten te onderzoeken
311

. 

Hieronder worden beoordelingen van het comité, naar aanleiding van de periodieke rapporten van de 

lidstaten, onder de loep genomen.  

3. RELIGIEUZE SYMBOLEN IN HET ONDERWIJS 
Het dragen van een religieus symbool wordt beschouwd als een manier om een godsdienst of 

overtuiging te manifesteren. Uit het theoretisch kader bleek dat alle instanties aanvaarden dat 

bijvoorbeeld het dragen van een hoofddoek onder het „forum externum‟ valt. Eveneens bleek dat het 

mogelijk is om de vrijheid van manifestatie te beperken, als aan de voorwaarden uit de 

verdragsbepalingen is voldaan. 

De laatste decennia is een toename merkbaar in het aantal rechtszaken over religieuze symbolen. Er 

bestaat weinig consensus over de aanpak voor een dergelijke problematiek waardoor veel 

verschillende houdingen kunnen vastgesteld worden op nationaal vlak
312

. Van een algemene tendens 

op nationaal vlak om religieuze symbolen in scholen te verbieden is dan ook geen sprake.  

De zaken die aan bod komen gaan zowel over een algemeen verbod op religieuze symbolen als over 

een specifiek verbod dat één welbepaald symbool viseert. Het doel is om na te gaan hoe de 

verschillende instanties in de praktijk oordelen over de verenigbaarheid van een dergelijk verbod met 

het recht op manifestatie en hoe ze in hun beoordeling rekening houden met het recht op 

godsdienstvrijheid van het kind. 

3.1. Rechtspraak van het VN Mensenrechtencomité en de visie van de 

Speciale Rapporteur 

Hoewel het VN Mensenrechtencomité een relatief aanzienlijke hoeveelheid individuele klachten rond 

artikel 18 BUPO heeft onderzocht
313

, heeft het tot nog toe slechts twee klachten behandeld met 

betrekking tot het dragen van religieuze symbolen. Een eerste klacht ging over een Sikh die ontslagen 

werd omdat hij weigerde een veiligheidshelm te dragen in plaats van zijn tulband
314

. Het comité stelde 

geen schending vast omdat de beperking van het recht op manifestatie gerechtvaardigd was op grond 

                                                   
311 S. DETRICK, A Commentary on the United Nations Convention on the rights of the child, Den Haag, Nijhoff, 

1999, 41. 
312 A. PEDAIN, “Do Headscarfs Bite?”, Cambridge L. J. 2004, 537 
313Voor een volledig overzicht zie http://www.worldlii.org/int/cases/UNHRC/; Bijvoorbeeld klachten ingediend 

onder artikel 18, 3 BUPO: VNMensenrechtencomité, Couriel v. The Netherlands (09/12/1994), No. 453/1991, 

UN Doc. CCPR/C/52/D/453/1991; VN Mensenrechtencomité, Pikul v. Belarus (23/08/2005), No. 1207/2003, 

UN Doc. CCPR/C/84/D/1207/2003; VN Mensenrechtencomité, Sister Immaculate a.o. v. Sri Lanka 

(18/11/2005), No. 1249/2004, UN Doc. CCPR/C/85/D/1249/2004. 
314
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van artikel 18, 3 BUPO. De tweede zaak, Raihon Hudoyberganova t. Uzbekistan
315

, handelt over het 

hoofddoekenverbod en komt hierna aan bod. 

3.1.1. Het VN Mensenrechtencomité en de zaak Hudoyberganova 

De zaak Hudoyberganova handelt over een Oezbeekse universiteitsstudente die een hoofddoek droeg. 

Na enkele jaren op de universiteit werd een intern reglement aangenomen dat het dragen van 

religieuze kledij verbood. De studente werd geschorst omdat ze weigerde haar hoofddoek af te nemen 

en dus het reglement schond. Nog datzelfde jaar werd er een wet afgevaardigd die een verbod instelde 

op het dragen van religieuze kledij in openbare plaatsen
316

. Het comité bevestigt dat het dragen van 

een hoofddoek valt onder het forum externum: “The freedom to manifest one's religion encompasses 

the right to wear clothes or attire in public which is in conformity with the individual's faith or 

religion”
317

. Het comité wijst er op dat beperkingen van het recht op manifestatie mogelijk zijn onder 

de voorwaarden van artikel 18, 3 BUPO. Het stelt echter vast dat in casu niet voldaan is aan deze 

voorwaarden, omdat de Oezbeekse overheid op geen enkele manier aantoont waarom de beperking 

van het recht op manifestatie van de verzoekster binnen de universiteit „noodzakelijk‟ is. Het comité 

besluit dan ook tot een schending van artikel 18 BUPO. Belangrijk is echter dat men de deur op een 

kier laat door duidelijk aan te geven dat deze beslissing een gevolg is van de concrete omstandigheden 

van de zaak en dat men bijgevolg niet oordeelt over de mogelijkheid van staten of universiteiten om 

regelgeving aan te nemen die het recht op manifestatie beperkt
318

.  

Daar dit tot dusver de enige uitspraak van het comité over de hoofddoekenkwestie is dringt 

voorzichtigheid zich op bij de interpretatie er van. Dat het comité expliciet benadrukt dat het zich niet 

uitspreekt over de mogelijkheid voor een overheid of een onderwijsinstelling om dit recht op 

manifestatie te beperken kan op twee manieren geïnterpreteerd worden. Vooreerst is het mogelijk dat 

het comité niet wil dat zijn besluit in deze zaak als voorbeeld gaat fungeren en dat men alle opties met 

deze beslissing wil openhouden. Daarnaast kan dit er ook op wijzen dat, als aan de voorwaarden van 

artikel 18, 3 BUPO voldaan is, een dergelijk verbod wel verenigbaar is met het recht op 

godsdienstvrijheid. Het comité lijkt er met deze beslissing dan ook voor te kiezen om de nodige 

beleidsvrijheid te geven aan staten en onderwijsinstellingen om reglementen ter zake aan te nemen. 

Het is dus mogelijk dat een verbod van religieuze symbolen binnen het onderwijs in de toekomst wel 

in overeenstemming wordt bevonden met artikel 18 BUPO 
319

. 
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Hoewel de verzoekster in deze zaak een meerderjarige studente was, is er een link met de positie van 

het kind omdat de zaak zich afspeelt binnen een onderwijscontext. Als het comité zich niet uitspreekt 

over “The right of academic institutions to adopt specific regulations relating to their own 

functioning”
320

, waarmee het doelt op een reglement dat religieuze kledij verbiedt, is het aannemelijk 

dat dit niet enkel betrekking heeft op universiteiten maar ook op lagere of middelbare scholen. Ook 

kinderen kunnen dus getroffen worden door de mogelijkheid die het comité laat om het dragen van 

religieuze kledij te verbieden.  

Met betrekking tot de schorsing van de studente van de universiteit kunnen vragen gesteld worden bij 

het recht op onderwijs. Het comité wijst er op dat praktijken die de toegang tot het onderwijs 

beperken, op indirecte manier ongeoorloofde dwang uitmaken, wat onverenigbaar is met artikel 18, 2 

BUPO, maar gaat hier niet verder op in. Het recht op onderwijs op zich wordt dan ook niet beschermd 

onder het BUPO verdrag, het valt onder artikel 13 ECOSOC. Deze bepaling beschermt het recht op 

onderwijs voor eenieder, zowel in het lager, middelbaar als ook in het hoger onderwijs. Uit het 

theoretisch kader bleek dat het reguleren van de toegang tot het onderwijs een bevoegdheid van de 

staat is. Het blijft dan ook een open vraag of een schorsing van school omwille van het niet naleven 

van een verbod op religieuze symbolen een schending van het recht op onderwijs kan opleveren. 

3.1.2. De Speciale Rapporteur en het rapport over Frankrijk  

Ook de Speciale Rapporteur in godsdienstzaken heeft zich reeds uitgesproken over de 

hoofddoekenkwestie
321

. In 2005 bracht de Speciale Rapporteur, ASMA JAHANGIR, een bezoek aan 

Frankrijk, naar aanleiding van de wet die een verbod van religieuze symbolen op school instelde
322

. Ze 

veroordeelt het instellen van een dergelijke wet op zich niet, maar heeft wel enkele kritische 

bemerkingen en aanbevelingen. Ze meent dat het uitgangspunt religieuze vrijheid moet zijn en ze 

bepleit een mentaliteitsverandering:  

 

“The government should take appropriate measures to better inform school authorities, and 

more generally the French population, about the exact nature and purpose of the law. It 

should be made clear that the wearing or display of religious symbols is an essential part of 

the right to manifest one‟s religion or belief that can only be limited under restrictive 

conditions”
323

. 
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323 Ibid. § 104. 



Deel II – Rechtspraakanalyse  

63 

 

Opvallend aan de standpunten van de Speciale Rapporteur is dat ze expliciet aandacht besteedt aan de 

positie van kinderen. Ze vindt de wet onverenigbaar met de autonomierechten van minderjarigen die er 

zelf voor gekozen hebben om een religieus symbool te dragen op school en dit door de nieuwe wet 

niet meer kunnen doen: “The law denies the right of those minors who have freely chosen to wear a 

religious symbol to school as part of their religious belief” 
324

. Ze pleit daarom voor een flexibele 

toepassing van de wet zodat een uitzondering mogelijk is voor “ Schoolchildren for whom the display 

of religious symbols constitutes an essential part of their faith”
325

. Daarenboven benadrukt ze dat de 

overheid rekening moet houden met het belang van het kind en met hun recht op onderwijs
326

. Het 

recht op onderwijs van het kind kan immers in het gedrang komen voor die kinderen die hun 

religieuze symbolen blijven dragen en daardoor een schorsing riskeren of zelf de school verlaten. Het 

rapport toont aan dat deze vrees niet ongegrond is. Sinds de invoering van de wet werden immers 47 

kinderen geschorst over het aantal vrijwillige afhakers omwille van het verbod op religieuze symbolen 

bestaan geen cijfers
327

. De Speciale Rapporteur gebruikt het IVRK in haar beoordeling, dat blijkt uit 

de verwijzing naar het autonoom recht op godsdienstvrijheid van het kind (art. 14 IVRK) en het 

belang van het kind (art.3 IVRK).  

De Speciale Rapporteur voert ook een politiek discours. Ze wijst er op dat een verbod op religieuze 

symbolen, en meer bepaald de hoofddoek, kan leiden tot radicalisering onder de gelovigen. Vooral 

moslims worden geviseerd door deze wet: “Although the law was aimed at regulating symbols related 

to all religions, it appears to mainly target girls from a Muslim background wearing the 

headscarf.”
328

 

3.2. Rechtspraak van het EHRM 

Op het vlak van religieuze symbolen is er de laatste jaren veel activiteit van het EHRM. Een mogelijke 

oorzaak hiervan is het stijgend aantal zaken over religieuze symbolen dat op nationaal vlak voor de 

rechter komt
329

. Opvallend is dat er in veel van deze zaken een directe link is met de onderwijscontext 

en dus indirect ook met de kinderen of jongvolwassenen die dit onderwijs volgen. Het zijn dan ook 

deze zaken, die goed aansluiten bij de centrale onderzoeksvraag, die hieronder besproken worden. 
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3.2.1. Vooraf: de zaken Valsamis en Efstratiou tegen Griekenland 

Vooraf moeten we een blik werpen op de zaken Valsamis
330

 en Efstratiou
331

 tegen Griekenland. 

Hoewel deze zaken niet handelen over religieuze symbolen, hebben ze wel betrekking op het recht van 

religieuze manifestatie van minderjarigen. De leerlingen in kwestie werden tijdelijk geschorst van 

school omdat ze geweigerd hadden om op grond van hun overtuigingen deel te nemen aan een 

schooloptocht die de Tweede Wereldoorlog herdacht
332

. De leerlingen zelf beriepen zich op een 

schending van hun recht op godsdienstvrijheid, de ouders meenden dat hun rechten onder artikel 2, 2
e
 

zin, 1
e
 Protocol EVRM geschonden waren. Onder artikel 2, 1

e 
Protocol EVRM stelt het Hof vast dat er 

geen elementen aanwezig zijn die strijdig kunnen zijn met de overtuigingen van de ouders
333

. Onder 

artikel 9 EVRM stelt het Hof geen inmenging vast met het recht op godsdienstvrijheid van het kind, 

omdat er geen strijdigheid kan gevonden worden met de overtuigingen van de ouders
334

. Het Hof 

bekijkt de zaak louter vanuit het standpunt van de ouders en vindt het zelfs niet nodig om de 

opvattingen van het kind afzonderlijk te onderzoeken. De rechten van het kind worden vereenzelvigd 

met die van de ouders. Het Hof heeft in zijn beslissing evenmin aandacht voor het stigmatiserende 

effect van de straf op de leerlingen
335

. Bovendien stelt het zich in de plaats van de verzoekers om uit te 

maken wat binnen het domein van hun overtuiging valt
336

. 

3.2.2. De zaken Karaduman en Bulut tegen Turkije  

Opdat een verbod op religieuze symbolen kan behandeld worden onder artikel 9 EVRM, moet de 

verboden manifestatie eerst en vooral binnen de reikwijdte van dit artikel vallen. Hoewel uit het 

theoretisch kader bleek dat het dragen van religieuze kledij onder het manifesteren van godsdienst valt, 

heeft het Hof dit niet altijd zonder meer aanvaard. Zo kwam het in de zaken Karaduman t. Turkije
337

 

en Bulut t. Turkije
338

 niet tot een onderzoek ten gronde van een verbod op het dragen van een 

hoofddoek voor een diplomafoto. De ECRM meende namelijk dat een dergelijke gedraging in deze 

context niet beschermd wordt door het recht op manifestatie omdat deze niet valt onder „praktische 
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toepassing‟ noch onder „het onderhouden van de geboden en de voorschriften‟
339

. De context van deze 

zaak leek voor de Commissie een grote rol te spelen. Het ging immers niet louter om het dragen van 

een hoofddoek, maar om het dragen van een hoofddoek op een foto die dient ter identificatie.  

Mijns inziens was men echter beter tot een onderzoek ten gronde overgegaan. Dan had de Commissie 

immers alsnog de mogelijkheid om niet te besluiten tot een schending indien aan de voorwaarden van 

artikel 9, 2 EVRM werd voldoen
340

. Nu creëert de Commissie onduidelijkheid over de reikwijdte van 

dit recht door in de plaats van de gelovige te oordelen over wat voor hem een manifestatie van zijn 

religie is en wat niet. 

Er dient opgemerkt te worden dat het Hof in een meer recente zaak het verbod op het dragen van een 

hoofddoek op een foto die dient ter identificatie wel ziet als een inmenging in het recht op 

godsdienstvrijheid van de betrokkene
341

.  

3.2.3. De zaak Dahlab tegen Zwitserland  

In een volgende zaak over hoofddoeken voor het EHRM gaat het Hof opnieuw niet over tot een 

onderzoek ten gronde. De zaak Dahlab t. Zwitserland
342

 ging over een Zwitserse lerares die zich 

bekeerd had tot de Islam en reeds enkele jaren les gaf met hoofddoek. Na een beslissing van de 

Directeur Generaal inzake onderwijs werd het de vrouw verboden om nog les te geven met een 

hoofddoek
343

. Voor het Hof haalt de staat aan dat deze beperking van het recht op godsdienstvrijheid 

noodzakelijk is omwille van de rechten en vrijheden van anderen, de openbare orde en de 

veiligheid
344

. Het Hof volgt de staat hierin en doet de zaak af als onontvankelijk omdat ze kennelijk 

ongegrond is
345

. Dit wil zeggen dat het voor het Hof op het eerste zicht zodanig duidelijk is dat dit 

verbod op het dragen van een hoofddoek geen schending uitmaakt van artikel 9 EVRM, dat het over 

                                                   
339 E. BREMS, “De hoofddoek als constitutionele kopzorg”, TBP 2004, (323) 339; E. BREMS, “Above Children‟s 

Heads. The Headscarf Controversy in European Schools from the Perspective of Children‟s Rights”, IJCR 2006, 

(119) 123.  
340 Zie H. GILBERT, “Redefining Manifestation of Belief in Leyla Sahin v Turkey”, E.H.R.L.R. 2006, (308) 311. 
341

 EHRM, Mann Singh c. France, 2008.  
342 EHRM, Dahlab v. Switzerland, 2001; Zie D.J. HARRIS, M. O‟BOYLE, C. WARBRICK,  Harris, O‟Boyle & 

Warbrick: law of the European Convention on Human Rights, Oxford, Oxford University Press, 2009, 435; Zie 

E. BREMS, “De hoofddoek als constitutionele kopzorg”, TBP 2004, (323) 338-339; Zie E. BREMS, “Above 

Children‟s Heads. The Headscarf Controversy in European Schools from the Perspective of Children‟s Rights”, 

IJCR 2006, (119) 123-124; Zie S. LANGLAUDE, “Indoctrination, secularism, religious liberty, and the ECHR”, 

ICLQ 2006, (929) 930-931; Zie S. LANGLAUDE, The right of the child to religious freedom in international law, 

Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2007, 209-210; Zie M.L.P. LOENEN, “Het EHRM en de grenzen van 

religieus pluralisme”, NJB 2006, (304) 308. 
343 EHRM, Dahlab v. Switzerland, 2001, 1.  
344 E. BREMS, “Above Children‟s Heads. The Headscarf Controversy in European Schools from the Perspective 

of Children‟s Rights”, IJCR 2006, (119) 123. 
345 M.L.P. LOENEN, “Het EHRM en de grenzen van religieus pluralisme”, NJB 2006, (304) 308. 
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de zaak geen uitgebreid arrest moet vellen. Het Hof maakt in dergelijke uitspraken wel overwegingen 

over de grond van de zaak, maar in veel beperktere mate dan bij een arrest ten gronde
346

.  

Het Hof start zijn redenering door de voorwaarden „voorgeschreven door de wet‟ en „wettig doel‟ als 

voldaan te beschouwen
347

. Met betrekking tot de vraag of de maatregel proportioneel is hecht het Hof 

in zijn redenering veel belang aan de specifieke omstandigheden van de zaak, zoals de erg jonge 

leeftijd van de kinderen waaraan de vrouw les geeft
348

. Het hoofddoekenverbod wordt in dat verband 

gerechtvaardigd door de vrees dat een hoofddoek een indoctrinerend effect kan hebben op deze 

kinderen
349

:  

“The applicant‟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”
350

.  

De staat blijft binnen haar beleidsvrijheid door het individueel recht op manifestatie van de leerkracht 

te beperken ten voordele van de bescherming van de erg jonge leerlingen ik kwestie
351

. Nochtans 

hebben de ouders van de kinderen nooit een probleem gemaakt van de hoofddoek van de lerares: “The 

applicant wore an Islamic headscarf for approximately three years, apparently without … any 

comments being made by parents”
352

. Het Hof bevestigt dat er nooit klachten zijn geweest over haar 

manier van lesgeven of over de inhoud van haar lessen
353

 maar doet verder niets met deze 

vaststelling
354

.  

Daarnaast baseert het Hof zijn beslissing ook op enkele frappante waardeoordelen over de islam
355

. 

Het beschouwt de hoofddoek als een “powerful external symbol”, dat bovendien “appears to be 

imposed on women by a precept which is laid down in the Koran and which (…) is hard to square with 

the principle of gender equality”
356

. Daarom vindt het Hof het dragen van een hoofddoek “difficult to 

reconcile (…) with the message of tolerance, respect for others and, above all, equality and non-

                                                   
346 E. BREMS, “De hoofddoek als constitutionele kopzorg”, TBP 2004, (323) 339. 
347 EHRM, Dahlab v. Switzerland, 2001, 12. 
348 EHRM, Dahlab v. Switzerland, 2001, 13;  S. LANGLAUDE, “Indoctrination, secularism, religious liberty, and 

the ECHR”, ICLQ 2006, (929) 930.  
349 EHRM, Dahlab v. Switzerland, 2001, 13; S. LANGLAUDE, “Indoctrination, secularism, religious liberty, and 

the ECHR”, ICLQ 2006, (929) 931. 
350 EHRM, Dahlab v. Switzerland, 2001, 13. 
351 Ibid. 13. 
352 Ibid. 13. 
353 Ibid. 13. 
354 M.L.P. LOENEN, “Het EHRM en de grenzen van religieus pluralisme”, NJB 2006, (304) 308. 
355 E. BREMS, “Above Children‟s Heads. The Headscarf Controversy in European Schools from the Perspective 
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356 EHRM, Dahlab v. Switzerland, 2001, 13. 
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discrimination”
357

 . Deze uitspraken werden binnen de rechtsleer fel bekritiseerd
358

. Volgens BREMS 

bijvoorbeeld tonen deze uitspraken blijk van een gebrek aan respect voor de islam en voor de vrouwen 

die een hoofddoek dragen uit religieuze overtuigingen
359

. 

De belangrijkste reden voor het Hof om deze beperking van het recht op manifestatie toe te staan is het 

gevaar voor indoctrinatie van de jonge kinderen. De staat, daarin gevolgd door het Hof, werpt zich op 

als beschermer van de kinderen. Hoewel dit op zich uiteraard een lovenswaardig doel is, is de 

motivatie van het Hof toch twijfelachtig. Deze lijkt namelijk ingegeven te zijn door een, op zijn minst 

scherp, waardeoordeel over de Islam. De vraag kan gesteld worden of het Hof in dezelfde situatie 

gelijkaardig zou redeneren als de leraar een kwestie een joodse man met een keppeltje of een 

katholieke non zou zijn. Bovendien is het merkwaardig dat hoewel de kinderen in deze zaak betrokken 

partij zijn, het Hof geen rekening houdt met de visie van de ouders. Onder artikel 2, 1
e 
Protocol EVRM 

zijn het immers in de eerste plaats zij die beslissen over de religieuze opvoeding en het religieuze 

onderwijs dat hun kinderen krijgen. De staat, en ook het Hof, nemen hier als het ware de plaats van de 

ouders in om te oordelen of er sprake zou kunnen zijn van indoctrinatie en beslissen dat een lerares 

met hoofddoek mogelijks niet te verenigen valt met het recht op godsdienstvrijheid van de kinderen. 

Aangezien de ouders dit in deze zaak kennelijk niet aanvoelden als een vorm van indoctrinatie, ware 

een verder onderzoek naar de visies van de ouders en eventueel ook naar die van de kinderen zelf 

wenselijk geweest.  

3.2.4. De zaak Sahin tegen Turkije  

Het duurt nog tot 2005 eer het Hof zich voor het eerst ten gronde uitspreekt over een verbod van 

religieuze symbolen. In de zaak Sahin
360

 tegen Turkije
361

 stapte een universiteitsstudente naar het Hof 

omdat het op de universiteit verboden was om religieuze symbolen, in haar geval een hoofddoek, te 
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dragen
362

. Sahin weigerde zich aan het reglement te houden, waardoor haar onder andere de toegang 

tot examens werd ontzegd. Uiteindelijk is ze uitgeweken naar Oostenrijk om daar haar studie verder te 

zetten
363

. Sahin beroept zich voor het Hof op een ongerechtvaardigde beperking van haar recht op 

religieuze manifestatie
364

. Zowel de gewone kamer
365

 als de grote kamer in beroep oordelen dat artikel 

9 EVRM niet geschonden is.  

A. Is er sprake van een beperking van het recht op religieuze manifestatie?  

In zijn redenering bevestigt het Hof expliciet dat dit hoofddoekenverbod in deze zaak een inmenging 

uitmaakt van het recht op manifestatie van de betrokkene
366

. Daarmee erkent het Hof dat het dragen 

van een hoofddoek een religieuze manifestatie is die beschermd wordt door artikel 9 EVRM. Het Hof 

voegt er evenwel aan toe dat het zich niet uitspreekt over het feit of een hoofddoek altijd gedragen 

wordt uit religieuze overtuiging
367

. Hieruit kunnen we afleiden dat als een verzoeker de hoofddoek 

draagt uit religieuze overtuiging, deze manifestatie beschermd wordt door artikel 9 EVRM. Het is niet 

helemaal duidelijk of het Hof met deze uitspraak terugkeert op zijn eerdere rechtspraak in de zaken 

Karaduman en Bulut
368

. Het Hof verwijst wel naar deze zaken maar gaat daarin niet zo ver om te 

kunnen spreken van een expliciete herroeping
369

. Wat wel vast staat is dat deze redenering van het Hof 

in de zaak Sahin aansluit bij het theoretisch kader van artikel 9 EVRM en terecht de bal in het kamp 

van de verzoeker legt om uit te maken wanneer er voor hem sprake is van een religieus geïnspireerde 

praktijk of handeling. 

B. Kan deze beperking gerechtvaardigd worden?  

Nu vaststaat dat er sprake is van een inmenging, kan het Hof nagaan of deze inmenging 

gerechtvaardigd is onder artikel 9 EVRM.  

Eerst gaat het Hof na of de beperking voorgeschreven is door de wet. In casu was het verbod van 

religieuze symbolen opgenomen in een richtlijn, uitgaande van de vice-rector van de universiteit
370

. 

Het Hof herhaalt zijn vaste rechtspraak waaruit blijkt dat het noch om een formele wet, noch om een 

geschreven wet hoeft te gaan
371

. De verzoekster kan daarom niet ontkennen dat ze kennis had van het 

verbod
372

. 
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Vervolgens gaat het Hof na of de beperking van het recht van de verzoekster ingegeven is door een 

legitiem doel. Het Hof volgt de redenering van de staat en meent dat een verbod gerechtvaardigd is 

omwille van de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen en omwille van de openbare 

orde.
373

 

Ten slotte onderzoekt het Hof of de beperking noodzakelijk is in een democratische samenleving. 

Deze beoordeling maakt het Hof aan de hand van een proportionaliteitstoets. Het Hof kiest er voor om 

de staat een ruime appreciatiemarge toe te kennen
374

. Daarbij steunt het Hof op het ontbreken van een 

consensus binnen de landen van de Raad van Europa over de manier waarop omgegaan wordt met 

religieuze symbolen in het onderwijs
375

. De onderliggende reden hiervoor is dat er binnen deze landen 

ook geen consensus bestaat over de verhouding tussen staat en religie
376

. Aangezien een verbod op 

religieuze symbolen dus sterk contextueel gebonden is, laat het Hof het over aan de staat om te 

oordelen of men een dergelijke maatregel al dan niet passend vindt
377

. 

Daarnaast houdt het Hof ook rekening met de specifieke context van de Turkse samenleving bij het 

toekennen van de ruime appreciatiemarge
378

. Zo is het principe van het secularisme mogelijk 

noodzakelijk voor het behoud van de democratie in Turkije
379

. Bovendien houdt het Hof ook rekening 

met de belangrijke politieke conotatie die het symbool van de hoofddoek heeft gekregen in Turkije en 

met het risico dat het in dat opzicht kan gebruikt worden om dwang uit te oefenen op diegenen die er 

voor kiezen geen hoofddoek te dragen
380

. 

Omwille van de keuze voor een ruime appreciatiemarge is de proportionaliteitstest minder strikt
381

. 

Het Hof houdt er rekening mee dat het verbod geldt voor alle religieuze symbolen en niet enkel voor 

de hoofddoek
382

. Andere factoren van belang zijn het feit dat andere vormen van manifestatie binnen 

de universiteit wel toegelaten zijn
383

 en dat het verbod gesteund wordt door een maatschappelijk 
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debat
384

. Het Hof besluit dan ook dat aan de voorwaarden van artikel 9, 2 EVRM voldaan is en dat de 

beperking van het recht van de verzoekster geen schending uitmaakt van artikel 9 EVRM.  

C. Is er sprake van een beperking van het recht op onderwijs? 

Voor de grote kamer beroept Sahin zich eveneens op een schending van haar recht op onderwijs uit 

artikel 2, 1
e
 zin, 1

e
 Protocol EVRM. Ze meent dat haar recht op onderwijs ineffectief is omdat haar de 

toegang tot examens geweigerd werd
385

. Het Hof gaat eerst na of universitair onderwijs binnen de 

bescherming van artikel 2, 1
e
 Protocol EVRM valt. Het stelt dat:  

“In a democratic society, the right to education, which is indispensable to the furtherance of 

human rights, plays such a fundamental role that a restrictive interpretation of the first 

sentence of Article 2 of Protocol No. 1 would not be consistent with the aim or purpose of that 

provision”
386

. 

Daarom valt ook hoger onderwijs onder de bescherming van deze bepaling. Vervolgens wijst het Hof 

er op dat het regelen van de toegang tot het hoger onderwijs principieel aan de staten toekomt en dat ze 

beperkingen aan de toegang mogen opleggen. De mate van toegankelijkheid van het hoger onderwijs 

is immers contextueel gebonden omdat het in grote mate afhangt van de beschikbare middelen
387

. 

Gezien de staten op dit vlak een appreciatiebevoegdheid genieten, kunnen ze beperkingen opleggen 

die voorgeschreven zijn door de wet, gesteld met het oog op een wettig doel en noodzakelijk in een 

democratische samenleving
388

. Het Hof oordeelt dat in casu, om dezelfde redenen als bij de 

beoordeling van artikel 9 EVRM, aan deze voorwaarden is voldaan
389

. Bovendien is deze beperking 

van het recht op onderwijs van de verzoekster proportioneel onder andere omdat er voldoende gezocht 

werd naar andere manieren om de conflicterende belangen te verenigen
390

. Het Hof besluit dan ook dat 

artikel 2, 1
e
 Protocol EVRM in hoofde van de verzoekster niet geschonden is. 

D. Besluit Sahin 

Door de verdragsstaat in kwestie een ruime appreciatiemarge te geven, kan deze rekening houden met 

specifieke nationale gevoeligheden, zoals het belang van het secularisme. In de motivering van het 

Hof speelt de vrees voor indoctrinatie opnieuw een belangrijke rol. Men vreest blijkbaar niet enkel dat 

een leerkracht met een hoofddoek erg jonge kinderen kan indoctrineren, zoals in Dahlab, maar ook dat 

een meerderjarige studente met hoofddoek een gevaar kan betekenen voor de godsdienstvrijheid van 

haar medeleerlingen. Hoewel deze vrees in het eerste geval meer gegrond lijkt, wordt hij in het tweede 
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geval gevoed door de huidige politieke situatie in Turkije. Met betrekking tot het recht op onderwijs is 

de argumentatie van het Hof eerder beknopt. Het is bijvoorbeeld jammer dat het Hof niet onderzoekt 

of er geen minder drastischere alternatieven voor handen waren om aan de vereiste van 

proportionaliteit te voldoen.  

3.2.5. In navolging van Sahin: De zaak Köse e.a. tegen Turkije  

In de recente zaak Köse en anderen tegen Turkije
391

, geen arrest ten gronde, bevestigt het Hof zijn 

rechtspraak uit de zaak Sahin. In deze zaak betwisten een groep leerlingen en hun ouders het verbod 

op hoofddeksels in een Turkse secundaire staatsschool. De ouders menen dat dit verbod het recht op 

onderwijs van hun kinderen schendt en een inbreuk uitmaakt van hun eigen rechten onder artikel 2, 2
e
 

zin, 1
e
 Protocol EVRM. Alle verzoekers, zowel ouders als kinderen, menen ook dat dit verbod 

onverenigbaar is met hun recht op godsdienstvrijheid
392

.  

Wat het recht op onderwijs betreft verwijst het Hof naar zijn rechtspraak in Sahin. Het herhaalt dat de 

staat beleidsruimte heeft om de toegang tot het onderwijs te regelen en dat het dus ook restricties mag 

opleggen. Deze restricties zijn legitiem indien ze voorzienbaar zijn, een wettig doel hebben, en 

proportioneel zijn
393

. In casu is aan deze voorwaarden voldaan, door leerlingen met een hoofddoek de 

toegang tot de school te ontzeggen schendt de staat het recht op onderwijs niet
394

.  

Het Hof meent dat het op het eerste zicht geen schending van het recht op godsdienstvrijheid kan 

vaststellen omdat het verbod op hoofddeksels deel uitmaakt van de uniformplicht en van toepassing is 

op alle leerlingen ongeacht hun religie
395

. Ook de klacht van de ouders op grond van artikel 2, 2
e
 zin, 

1
e
 Protocol EVRM wordt afgedaan als manifest ongegrond. Het Hof haalt daarbij onder meer aan dat 

het de plicht van de staat is er voor te zorgen dat het manifesteren van religieuze symbolen in 

staatsscholen geen dwang vormt voor medeleerlingen. Bovendien verhindert het verbod op 

hoofddeksels niet dat ouders hun kinderen opvoeden overeenkomstig hun eigen religie
396

. Met deze 

laatste overweging geeft het Hof aan dat het al dan niet dragen van een hoofddoek geen essentieel 

onderdeel is van het overdragen van een religie. Ook in de zaak Sahin wees het Hof er op dat er nog 

voldoende andere mogelijkheden waren voor de verzoekster om haar geloof te manifesteren. Het Hof 

neemt op die manier de plaats van de gelovige in om uit te maken wat de essentiële elementen van 

diens godsdienst of overtuiging zijn.  
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3.2.6. Het EHRM over de situatie in Frankrijk 

Het Hof heeft zich ook uitgesproken over de problematiek van religieuze symbolen in Frankrijk
397

. De 

eerste zaken, Dogru en Kervanci, dateren van voor de wet op het algemeen verbod van religieuze 

symbolen in Franse staatsscholen
398

. De volgende zaken, Aktas
399

, Bayrak
400

, Ghazal
401

, 

Gamaleddyn
402

, Singh J.
403

, en Singh R.
404

 dateren van na de inwerkingtreding van deze wet.  

3.2.6.1. Voor de inwerkingtreding van de wet: de zaken Dogru en Kervanci 

De zaken Dogru en Kervanci handelen over twee jonge moslimmeisjes, op het ogenblik van de feiten 

respectievelijk 11 en 12 jaar oud, die van school gestuurd werden omdat ze weigerden hun hoofddoek 

af te zetten tijdens de lessen lichamelijke opvoeding
405

. Deze meisjes, ondertussen meerderjarig, 

dienen in eigen naam een klacht in bij het EHRM. Ze beroepen zich op een schending van hun recht 

op godsdienstvrijheid onder artikel 9 EVRM en op een schending van hun recht op onderwijs, onder 

artikel 2, 1
e
 zin, 1

e
 Protocol EVRM.  

Het Hof behandelt beide klachten gelijktijdig en gaat over tot een onderzoek ten gronde. Het Hof 

herhaalt zijn rechtspraak uit Sahin en bevestigt dat het dragen van een hoofddoek binnen de reikwijdte 

van artikel 9 EVRM valt. Een verbod op deze manifestatie vormt een inmenging in het recht op 

godsdienstvrijheid
406

.  

Vervolgens gaat het Hof na of de inbreuk gerechtvaardigd is onder artikel 9, 2 EVRM. Hoewel er op 

dat moment geen wet bestond die religieuze symbolen op school verbood, stelt het Hof toch vast dat 

de beperking voorgeschreven is door de wet. Het in vele wetten verankerde principe van secularisme 

en de rechtspraak van de Conseil d‟état vormen hiertoe een voldoende basis
407

. Door het 

schoolreglement te ondertekenen kon de betrokkene bovendien op voldoende wijze voorzien dat deze 

principes op haar van toepassing waren
408

. De beperking is ingesteld met het oog op een wettig doel, 

namelijk de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen en van de openbare orde
409

. Met 
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403 EHRM, Singh J. c. France, 2009.  
404 EHRM, Singh R. c. France, 2009. 
405 EHRM, Dogru v. France, 2008, § 7-8. 
406 Ibid. §47-48. 
407 Ibid. §49-59. 
408

 Ibid. §59. 
409 Ibid. §60. 



Deel II – Rechtspraakanalyse  

73 

 

betrekking tot de proportionaliteitstoets herhaalt het Hof zijn redenering uit Sahin, steunend op het 

gebrek aan consensus onder de lidstaten,  om de staat een ruime appreciatiemarge toe te kennen
410

.  

In zijn motivering herinnert het Hof aan zijn rechtspraak in de zaak Dahlab, waar het wees op de 

kracht die uitgaat van een symbool als de hoofddoek en het mogelijke indoctrinerende effect dat daar 

mee gepaard gaat
411

. Daarnaast houdt het Hof rekening met de specifieke context van het Franse 

secularisme
412

. 

Volgens het Hof komt dit model van de seculiere staat tegemoet aan de plicht die op een verdragsstaat 

rust om er voor te zorgen dat het dragen van religieuze symbolen binnen de schoolcontext door 

anderen niet als dwang wordt ervaren
413

. Een houding die tegen dit principe van secularisme ingaat 

kan dan ook niet rekenen op bescherming van artikel 9 EVRM:  

“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 importance, 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. Having regard to the margin 

of appreciation which must be left to the member States with regard to the establishment of the 

delicate relations between the Churches 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.”
414

.  

Het Hof besluit dat de uitsluiting als sanctie niet disproportioneel is onder andere omdat de school 

lange tijd vruchteloos heeft geprobeerd in dialoog te treden met de betrokkene
415

 en de mogelijkheid 

van onderwijs op afstand bestaat
416

.  

Een apart onderzoek naar het recht op onderwijs onder artikel 2, 1
e
 Protocol EVRM dringt zich niet op 

omdat de relevante feiten dezelfde zijn als onder artikel 9 EVRM
417

.  

3.2.6.2. Na de inwerkingtreding van de wet: de zaken Aktas en Singh  

De tweede stroom zaken, ingesteld na de wet op het verbod op religieuze symbolen in scholen, gaat 

over zes leerlingen die door de nieuwe wet en hun weigering om zich naar deze wet te voegen, van 

school werden gestuurd. Opvallend is dat vier van de zes kinderen zelf in eigen naam een klacht 

hebben ingediend bij het Hof. De andere twee klachten werden ingediend door de ouders van de 
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kinderen. Hiermee is meteen aangetoond dat het voor kinderen, met betrekking tot dit onderwerp, ook 

in de praktijk wel degelijk mogelijk is om een klacht voor het EHRM te brengen. De vier eerste 

betrokkenen waren moslimmeisjes die van school gestuurd werden omdat ze weigerden hun 

hoofddoek af te zetten. De twee laatste waren Sikh jongens die eveneens van school gestuurd werden 

omdat ze hun tulband niet wouden afzetten. Allen beroepen ze zich, onder andere, op een schending 

van hun recht op religieuze vrijheid onder artikel 9 EVRM. 

Het Hof behandelt alle zaken op dezelfde dag en besluit telkens tot onontvankelijk wegens kennelijke 

ongegrondheid
418

. Voor het Hof is het met andere woorden zo duidelijk dat een dergelijke wet de 

rechten van de betrokkenen onder het EVRM niet schendt, dat het een onderzoek ten gronde niet nodig 

acht.  

In zijn redenering erkent het Hof dat het dragen van een hoofddoek of een tulband een religieuze 

manifestatie is en dus binnen de reikwijdte van artikel 9 EVRM valt
419

. Opnieuw is dus sprake van een 

inmenging in artikel 9 EVRM
420

.  

Vervolgens gaat het Hof na of de inmenging gerechtvaardigd is onder artikel 9, 2 EVRM. Het 

bevestigt dat er een wettelijke basis is, namelijk de wet in kwestie, en dat er een wettig doel is, 

namelijk de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen en de openbare orde
421

. Bij de 

beoordeling van de proportionaliteit bevestigt het Hof zijn rechtspraak uit de zaken Dahlab en Sahin 

en kent bijgevolg de staat een ruime appreciatiemarge toe. Het Hof steunt daarbij opnieuw op het 

consensusargument en op de specifieke context, namelijk die van de Franse „laïcité‟: de strikte 

scheiding van kerk en staat
422

. Het herhaalt daarbij zijn redenering uit de zaken Dogru en Kervanci, 

waar het nochtans ging over een gedeeltelijk hoofddoekenverbod en trekt deze door naar het algemeen 

verbod op religieuze symbolen
423

.  

Daarnaast neemt het Hof ook de verwijzing over naar de plicht van de staat om, met de ruime 

beleidsvrijheid die haar is gegeven, er op toe te zien dat religieuze manifestaties binnen de 

schoolcontext door andere leerlingen niet ervaren worden als dwang
424

. Het Hof vindt de maatregel 

niet disproportioneel daar de betrokkenen zich kunnen wenden tot het privé- of thuisonderwijs
425

.  

Het Hof weigert voorts opnieuw om de klacht te onderzoeken onder artikel 2, 1
e
 Protocol EVRM 

426
.  

                                                   
418 Hierna zal telkens verwezen worden naar één van de hoofddoekzaken en één van de tulbandzaken. 
419 EHRM, Aktas c. France, 2009, 7; EHRM, Singh J. c. France, 2009, 6. 
420 EHRM, Aktas c. France, 2009, 7; EHRM, Singh J. c. France, 2009, 6. 
421 EHRM, Aktas c. France, 2009, 7; EHRM, Singh J. c. France, 2009, 6. 
422 EHRM, Aktas c. France, 2009, 7; EHRM, Singh J. c. France, 2009, 7. 
423 EHRM, Aktas c. France, 2009, 8; EHRM, Singh J. c. France, 2009, 8. 
424 EHRM, Aktas c. France, 2009, 8; EHRM, Singh J. c. France, 2009, 8. 
425
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3.2.6.4. Besluit Franse zaken 

Uit deze twee reeksen klachten voor het Hof tegen Frankrijk blijkt een opvallend parallellisme. Zo 

blijft het Hof trouw aan het toekennen van een ruime appreciatiemarge aan de lidstaten om het recht 

op manifestatie te beperken. Het hof past zijn discours daarover uit de zaak Sahin onverkort toe op 

deze zaken, zonder er rekening mee te houden dat het in deze gevallen om minderjarige kinderen gaat.  

Dat het in de eerste reeks zaken om een gedeeltelijk verbod ging, namelijk enkel voor de sportlessen, 

en in de tweede reeks om een algemeen verbod maakt voor het Hof geen fundamenteel verschil uit. 

Staten kunnen binnen hun beleidsvrijheid zowel een gedeeltelijk als een geheel verbod op religieuze 

symbolen aannemen ter bescherming van de rechten en vrijheden van de andere leerlingen op school 

en van de openbare orde. 

In beide gevallen is de maatregel niet disproportioneel omdat er voor de leerlingen in kwestie ander 

mogelijkheden zijn, zoals thuisonderwijs of onderwijs op afstand. Het klopt dat dergelijke 

alternatieven bestaan, het Hof gaat echter niet na of deze ook wenselijk zijn voor de kinderen in 

kwestie. Voor de oudere leerlingen, die bijvoorbeeld enkel nog hun laatste jaar secundair moeten 

afmaken is deze mogelijkheid nog enigszins verdedigbaar. Als een elfjarig meisje echter haar 

volledige secundaire studies thuis moet afmaken bestaat de kans dat ze op die manier heel wat sociale 

contacten met leeftijdsgenoten misloopt. We kunnen ons dan ook afvragen of een maatregel die het 

kind isoleert van de andere leerlingen nog wel proportioneel is tegenover het risico op indoctrinatie dat 

de medeleerlingen lopen.  

Het Hof staat bovendien in beide reeksen zaken weigerachtig tegenover een afzonderlijke behandeling 

van de problematiek onder het recht op onderwijs. Dergelijk onderzoek zou in deze zaken nochtans 

relevant zijn daar het in dit geval, in tegenstelling tot de zaak Sahin, over het secundair onderwijs gaat. 

Hoewel het vaste rechtspraak van het Hof is dat de staat beleidsvrijheid geniet om de toegang tot het 

onderwijs te regelen, zou het in geval van een minderjarig kind toch op zijn minst mogen nagaan of er 

geen minder verregaande alternatieven voorhanden zijn dan de uitsluiting van school.  

3.2.7. Besluit rechtspraak EHRM 

Centraal in de redenering van het EHRM staat de ruime appreciatiemarge voor lidstaten om zelf te 

oordelen welke initiatieven passend zijn om het principe van het secularisme binnen scholen in stand 

te houden. De belangrijkste argumenten voor het toekennen van deze beleidsvrijheid zijn het 

ontbreken van een consensus binnen de lidstaten, de vrees voor indoctrinatie en de verenigbaarheid 

van een principe als het secularisme met het EVRM. Binnen de rechtsleer heersen er verschillende 

opvattingen over deze aanpak van het Hof. Zo wijst BREMS op de voordelen van het toekennen van 

een ruime appreciatiemarge. De nationale instanties zijn het best geplaatst om de afweging te maken 

tussen het recht van het individu op manifestatie en de rechten en vrijheden van anderen of de 

openbare orde. Zij kunnen immers rekening houden met de nationale context en specifieke 
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gevoeligheden, zoals bijvoorbeeld het secularisme in Turkije of de laïcité in Frankrijk
427

. Ook LOENEN 

volgt het Hof, evenwel op voorwaarde dat de individuele manifestatie op reële wijze een bedreiging 

vormt voor de rechten en vrijheden van anderen. Ze veroordeelt het herhalen van de betwiste passage 

uit Dahlab in de latere rechtspraak van het Hof dan ook sterk
428

. Daarnaast ijvert ze voor een 

“contextuele maar niet marginale toetsing door het Hof”, waarmee ze bedoelt dat het Hof wel degelijk 

rekening moet houden met de nationale context maar tegelijkertijd ook moet nagaan of de aangehaalde 

argumenten van de staat de beperking rechtvaardigen
429

. LANGLAUDE veroordeelt de aanpak van het 

Hof scherp. Door het toekennen van een ruime appreciatiemarge, gestoeld op de vrees voor 

indoctrinatie, miskent het Hof het recht op manifestatie van de individuele gelovige
430

. 

Uit deze zaken blijkt dat het voor kinderen wel degelijk mogelijk is om bij het EHRM een klacht in te 

dienen onder artikel 9 EVRM. Het Hof houdt bij zijn beoordeling van de klachten evenwel geen 

rekening met de positie van het kind. Het past zijn redenering toe ongeacht of het in casu om een 

volwassene, dan wel om een kind gaat. Als het Hof rekening houdt met het kind, dan is het in de 

hoedanigheid van beschermer tegen indoctrinatie. Deze indoctrinatie kan zowel uitgaan van een 

leerkracht als van medeleerlingen. Het Hof gaat daarbij niet na of de kinderen dat in werkelijkheid ook 

effectief zo aanvoelden of hoe de ouders van jonge kinderen hier tegenover stonden. Bovendien maakt 

het geen onderscheid tussen de kleuters in Dahlab en de jongvolwassenen in Sahin.  

Wat het recht op onderwijs betreft valt het te betreuren dat het Hof zich er van afmaakt door te stellen 

dat het regelen van de toegang tot het onderwijs een domein van de staat is. Een uitsluiting van school 

omwille van het dragen van religieuze symbolen heeft naar alle waarschijnlijkheid een grote impact op 

het leven van het kind in kwestie en zou dan ook op zijn minst aan een uitgebreider onderzoek mogen 

onderworpen worden. 

3. 3. De visie van het Kinderrechtencomité 

Het Kinderrechtencomité sprak zich al verschillende malen uit over de kwestie van religieuze 

symbolen binnen het kader van godsdienstvrijheid voor kinderen. Hieronder volgt de beoordeling van 

het comité van beperkingen op het recht van religieuze manifestatie die naar boven kwamen in de 

periodieke rapporten van Frankrijk, Duitsland en Tunesië.  

3.3.1. Het Kinderrechtencomité over de Franse wet 

Ook het Kinderrechtencomité heeft, naar aanleiding van het periodiek rapport van Frankrijk, zijn visie 

gegeven over het verbod op religieuze symbolen in Franse scholen
431

. Het oordeel van het comité over 

                                                   
427 E. BREMS, “De hoofddoek als constitutionele kopzorg”, TBP 2004, (323) 339. 
428 M.L.P. LOENEN, “Het EHRM en de grenzen van religieus pluralisme”, NJB 2006, (304) 309. 
429 Ibid. 310. 
430 S. LANGLAUDE, “Indoctrination, secularism, religious liberty, and the ECHR”, ICLQ 2006, (929) 933-934. 
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de wet die religieuze symbolen in scholen verbiedt is erg scherp. Het comité waarschuwt dat deze wet 

het belang van het kind en het recht op onderwijs van het kind verwaarloost en daardoor 

contraproductief kan zijn
432

. Frankrijk moet in de evaluatie van deze wet een cruciale rol toekennen 

aan het respect voor de rechten van het kind. Het comité raadt ook aan om andere manieren te 

gebruiken om het seculier karakter van de scholen in stand te houden, bijvoorbeeld door overleg
433

 

Het comité besluit dat een wet niet het meest geschikte middel was om deze problematiek te 

benaderen. Het vindt het beter om kledijvoorschriften te regelen op het niveau van de school, met 

ruimte voor participatie van de kinderen
434

. Daarnaast vraagt het comité ook om extra aandacht te 

hebben voor meisjes die van school gestuurd worden omwille van de nieuwe wet en hun recht op 

onderwijs te vrijwaren
435

. Hieruit blijkt impliciet dat het comité zich vooral zorgen maakt om jonge 

moslimaas die omwille van hun religieuze manifestatie van school zouden gestuurd worden of er voor 

zouden kiezen vrijwillig de school te verlaten. 

Vertalen we dit discours van het Kinderrechtencomité naar de theoretische context, dan komt de 

Franse wet op verschillende punten in aanvaring met het IVRK. Volgens het comité is het belang van 

het kind niet in acht genomen. Het zegt echter niet wat het hier concreet mee bedoeld. Mogelijk 

verwijst dit naar het gebrek aan participatie van kinderen in de totstandkoming van deze wet. Althans, 

daar lijkt het comité op te doelen door overleg op school als alternatief voor te stellen. Daarnaast staat 

de wet op gespannen voet met het autonome recht op godsdienstvrijheid van het kind, zoals beschermd 

door artikel 14 IVRK. De vrijheid van het kind om zijn godsdienst te manifesteren maakt daar immers 

een fundamenteel aspect van uit. Het comité spreekt er zich niet expliciet over uit of deze beperking 

van het recht op godsdienstvrijheid gerechtvaardigd is onder artikel 14, 3 IVRK. Door echter aan te 

geven dat er ook andere, minder verregaande manieren zijn om het seculiere karakter van de Franse 

scholen te behouden, laat het comité wel uitschijnen dat het een algemeen verbod een te verregaande, 

disproportionele maatregel vindt. Als het zo is dat kinderen, die vasthouden aan hun manifestatie van 

hun religie, van school gestuurd worden en niet op een andere gelijkwaardige school terecht kunnen 

komt deze wet ook in aanvaring met het in artikel 28 IVRK beschermde recht op onderwijs.  

 

 

 

                                                                                                                                                               
of Children‟s Rights”, IJCR 2006, (119) 129; E. BREMS, “Het recht van leerlingen om een hoofddoek te dragen 
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3.3.2 Het Kinderrechtencomité over de situatie in Duitsland  

Naar aanleiding van het rapport van Duitsland heeft het Kinderrechtencomité gereageerd op de in 

aantocht zijnde wetten in bepaalde Duitse deelstaten
436

. Deze wetten willen een verbod instellen voor 

leerkrachten om met een hoofddoek voor de klas te staan
437

. In het licht van de rechten van het kind 

oordeelt het comité dat een dergelijk verbod: 

“Does not contribute to the child‟s understanding of the right to freedom of religion and to the 

development of an attitude of tolerance as promoted in the aims of education under article 29 

of the Convention”
438

.  

Het verbod staat met andere woorden op gespannen voet met de onderwijsdoelstellingen die 

beschermd worden door artikel 29 IVRK. Het comité raadt Duitsland daarom aan om maatregelen te 

nemen die zorgen voor meer tolerantie en begrip met betrekking tot religieuze vrijheid. Bovendien 

mogen de maatregelen er niet op gericht zijn één welbepaalde religieuze groep te viseren
439

. Deze 

laatste stelling is een duidelijke terechtwijzing omwille van het eenzijdig karakter van de op komst 

zijnde wetten. Men wil namelijk niet alle religieuze symbolen verbieden voor leerkrachten, maar enkel 

het dragen van een hoofddoek. Het comité zegt impliciet dat het op een dergelijke manier beperken 

van het recht op religieuze manifestatie van moslims neigt naar discriminatie. 

Opnieuw maakt het comité op impliciete wijze duidelijk dat het zich niet kan vinden in een algemeen 

verbod op hoofddoeken en dat dit op gespannen voet staat met de in het IVRK gewaarborgde rechten. 

Het comité maakt duidelijk dat manifestatie een essentieel onderdeel vormt van het recht op 

godsdienstvrijheid. Het comité vreest geen conflict met de rechten van niet-gelovige leerlingen, omdat 

het meent dat blootstelling aan religieuze symbolen geen gevaar vormt voor kinderen maar hen 

integendeel fundamentele waarden kan bijbrengen. Het is de taak van de staat op er voor te zorgen dat 

kinderen kunnen opgroeien in een dergelijke tolerante schoolomgeving.  

3.3.3. Het Kinderrechtencomité over de situatie in Tunesië 

Naar aanleiding van het rapport van Tunesië heeft het Kinderrechtencomité zich uitgesproken over het 

verbod van religieuze symbolen in Tunesische staatsscholen
440

. Het comité leidt uit een dergelijk 

verbod af dat het recht op godsdienstvrijheid niet altijd volledig gegarandeerd wordt en het vraagt de 

staat om alle nodige maatregelen te nemen om de volledige implementatie van dit recht te 

                                                   
436 Over de Duitse context, zie: C. LANGENFELD en S. MOHSEN, “Germany: the teacher head scarf case”, Int‟l J. 

Const. L. 2005, 86-94. 
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31; E. BREMS, “Above Children‟s Heads. The Headscarf Controversy in European Schools from the Perspective 
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verzekeren
441

. Opnieuw ziet het comité de vrijheid van manifestatie dus als een essentieel van het recht 

op godsdienstvrijheid van het kind. Ook in dit geval lijkt het er op dat het Comité zich niet kan 

verzoenen met een algemeen hoofddoekenverbod op school.  

3.3.4. Besluit 

Het Kinderrechtencomité plaatst het kind centraal in zijn standpunten, ook indien de bekritiseerde 

maatregel in wezen leerkrachten viseert en kinderen slechts indirect betrokken partij zijn. Het comité 

lijkt resoluut voorrang te geven aan het recht van individuele kinderen op manifestatie van hun 

godsdienstvrijheid, zonder daarbij de afweging te maken met het recht op godsdienstvrijheid van niet-

gelovige kinderen. Het meent immers dat een religieus symbool niet indoctrinerend werkt op kinderen, 

maar net de tolerantie kan verhogen.  

3. 4. Vergelijking standpunten verschillende instanties 

Uit dit overzicht van de rechtspraak blijkt dat er met betrekking tot het verbod op religieuze symbolen 

in het onderwijs regelrecht tegengestelde houdingen bestaan tussen de verschillende instanties. Het 

EHRM hanteert een hands-off approach, daar het meent dat de nationale autoriteiten het best geschikt 

zijn om te oordelen over de wenselijkheid van een verbod op religieuze symbolen. Ook het VN 

Mensenrechtencomité meent dat staten in bepaalde gevallen tot een dergelijk verbod kunnen overgaan. 

De Speciale Rapporteur en het Kinderrechtencomité daarentegen laten er weinig twijfel over bestaan 

dat ze niet te vinden zijn voor een algemeen verbod op religieuze symbolen in scholen. Deze laatste 

instellingen zien het dragen van een religieus symbool als een essentieel deel van het recht op 

religieuze manifestatie. Het EHRM daarentegen meent dat religie ook op andere manieren tot uiting 

kan gebracht worden.  

Wat de positie van het kind betreft stellen we vast dat het EHRM zich vooral bekommert om het risico 

op indoctrinatie waaraan kinderen zouden kunnen blootstaan wanneer ze geconfronteerd worden met 

een hoofddoek. Het Kinderrechtencomité en de Speciale Rapporteur daarentegen bepleiten net dat 

dergelijke blootstelling bijdraagt tot een tolerant klimaat.  

Er zijn meerdere factoren die dit verschil in behandeling tussen de verschillende instanties kunnen 

verklaren. Vooreerst beperkt de jurisdictie van het EHRM zich tot de landen van de Raad van Europa. 

De andere instellingen handelen op (bijna) wereldwijd niveau, waardoor ze geconfronteerd worden 

met een grotere differentiatie aan opvattingen over staat en religie
442

. Daarnaast is het EHRM een 

rechtbank, de beslissingen van het Kinderrechtencomité en de aanbevelingen van de Speciale 

Rapporteur daarentegen zijn juridisch niet bindend
443

. Het EHRM houdt zich dan ook voornamelijk 
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bezig met het afwegen van de verschillende in het geding zijnde belangen. De andere instanties 

hoeven dit niet te doen en kunnen daardoor meer aandacht schenken aan rechten van de individuele 

verzoeker
444

. Doordat de Speciale Rapporteur als voornaamste functie het verbeteren van de dialoog in 

religieuze zaken heeft, kan deze een meer politiek geïnspireerd discours voeren.  

4. HET RECHT VAN DE OUDERS OP VERZET TEGEN 

INDOCTRINATIE 
Binnen het theoretisch kader zagen we reeds dat de verschillende instrumenten rechten toekennen aan 

de ouders om hun kinderen te beschermen tegen indoctrinatie die uitgaat van de staat. Zowel artikel 

18, 4 BUPO als artikel 2, 2
e
 zin, 1

e
 Protocol EVRM kennen om die reden een autonoom recht toe aan 

de ouders op een religieuze of morele opvoeding van hun kinderen in overeenstemming met hun eigen 

overtuigingen. Artikel 14 IVRK daarentegen kent een begeleidingsrecht toe aan de ouders. 

Onder deze titel wordt onderzocht hoe de verschillende rechtsprekende instanties in de praktijk 

omgaan met deze rechten van de ouders en welke invloed deze rechten hebben op de positie van het 

kind.  

4. 1. Rechtspraak van het VN mensenrechtencomité en de visie van de 

Speciale Rapporteur 

Het aantal uitspraken van het VN Mensenrechtencomité naar aanleiding van individuele klachten 

onder artikel 18, 4 BUPO is beperkt
445

. De oudste en de meest recente zaak maken het voorwerp uit 

van deze bespreking. 

4.1.1. Het VN Mensenrechtencomité en de zaak Hartikainen  

In de zaak Hartikainen
446

 diende een Finse leraar een klacht in bij het comité omdat hij meende dat, 

voor kinderen van ouders met atheïstische overtuigingen, de verplichte lessen in de geschiedenis van 

religie en moraal strijdig zijn met artikel 18, 4 BUPO. Deze lessen zouden immers voornamelijk 

gebaseerd zijn op de leer van het christendom
447

. Overeenkomstig de Finse wet is het zo dat religieuze 

lessen niet verplicht zijn en dat kinderen een vrijstelling kunnen krijgen op vraag van hun ouders. In 

                                                   
444 E. BREMS, “Above Children‟s Heads. The Headscarf Controversy in European Schools from the Perspective 

of Children‟s Rights”, IJCR 2006, (119) 130.  
445 VN Mensenrechtencomité, Hartikainen v. Finland (09/04/1981), No. 40/1978, UN Doc. 

CCPR/C/12/D/40/1978 ; VN Mensenrechtencomité, J.P.L. v. France (13/11/1995), No. 472/1991, UN Doc. 

CCPR/C/55/D/472/1991 ; VN Mensenrechtencomité, Waldman v. Cananda (05/11/1991), No. 694/1996, UN 

Doc. CCPR/C/67/D/694/1996; VN Mensenrechtencomité, Leirvag v. Norway (23/11/2004), No. 1155/2003, UN 

Doc. CCPR/C/82/D/1155/2003.  
446 M. NOWAK, UN Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary, Kehl am Rein, NP Engel, 1993, 

333; M. NOWAK, “The Right to Education”, in A. EIDE, C. KRAUSE en A. ROSAS (eds.), Economic, Social and 

Cultural rights: a textbook , Den Haag, Kluwer, 2001, (245) 263;  G. VAN BUEREN, The international law on the 

rights of the child, Dordrecht, Nijhoff, 1995, 161. 
447
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dergelijk geval hebben ouders de mogelijkheid om hun kinderen buiten de schooluren onderricht te 

laten volgen in hun eigen religie of overtuiging. Doen de ouders dit niet, dan moeten deze kinderen 

verplicht dit alternatieve vak in de geschiedenis van religie en moraal volgen
448

. 

Wat het verplichte alternatieve vak betreft meent het comité dat dit op zich niet strijdig is met artikel 

18, 4 BUPO, op voorwaarde dat het voldoet aan de vereisten van objectiviteit en neutraliteit
449

. Het 

comité wijst er voorts nog op dat ouders in ieder geval ook de keuze hebben om hun kinderen buiten 

de schooluren te onderrichten in hun eigen religie of overtuiging
450

. Het Finse systeem van religieus 

onderwijs indoctrineert de leerlingen met andere woorden niet.  

Deze beslissing diende als inspiratie voor General Comment bij artikel 18, 4 BUPO en werd op die 

manier de vaste interpretatie van dit artikel. Ze illustreert ook duidelijk dat binnen artikel 18, 4 BUPO 

enkel rekening wordt gehouden met de overtuiging van de ouders. Van enige inspraak of 

betrokkenheid van de kinderen is hier dan ook geen sprake. 

4.1.2. Het VN Mensenrechtencomité en de zaak Leirvåg  

In de zaak Leirvåg 
451

 klaagden ouders en hun kinderen het Noorse systeem van religieus onderwijs 

aan voor het comité. Dit systeem verplicht alle leerlingen om een vak genaamd „Christian Knowledge 

and Religious and Ethical Education‟ te volgen. Kinderen van niet-gelovige ouders konden enkel een 

gedeeltelijke vrijstelling krijgen voor dit vak
452

. Voor het comité roepen de ouders een schending van 

hun recht onder artikel 18, 4 BUPO in. Ze wijzen er ook op dat deze situatie hun kinderen in een 

moeilijke positie plaats. Enerzijds worden de kinderen namelijk geconfronteerd met groepsdruk op 

school om het vak wel te volgen en anderzijds met de wil van hun ouders om het vak niet te volgen
453

.  

Het comité volgt zijn eerdere rechtspraak uit de zaak Hartikainen en gaat eerst na of het verplichte vak 

op een neutrale en objectieve manier wordt gegeven. Het comité wijst op de duidelijke christelijke 

inslag en meent dat niet voldaan is aan deze vereiste
454

. Daarom gaat het na of er dan wel voorzien 

wordt in “non-discriminatory exemptions or alternatives that would accommodate the wishes of 

                                                   
448 M. NOWAK, UN Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary, Kehl am Rein, NP Engel, 1993, 

333. 
449 VN Mensenrechtencomité, Hartikainen v. Finland (09/04/1981), No. 40/1978, UN Doc. 

CCPR/C/12/D/40/1978, §10.4.  
450 Ibid. § 10.4.  
451 N. HǾSTMǼLINGEN, “Mandatory Religious Education that Builds Tolerance: Lessons to be learned from 

Norway?”, IJCR 2005, 403-412; S. LANGLAUDE, The right of the child to religious freedom in international law, 

Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2007, 89.  
452 VN Mensenrechtencomité, Leirvag v. Norway (23/11/2004), No. 1155/2003, UN Doc. 

CCPR/C/82/D/1155/2003,§ 2.3.  
453
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parents or guardians"
455

. Het systeem van vrijstelling waarbij de ouders precies moeten aangeven 

welke delen van het vak tegen hun overtuigingen ingaan en waarom dit zo is, blijkt in de praktijk niet 

werkbaar. Het comité beslist daarom dat het system de rechten van de ouders onder artikel 18, 4 

BUPO schendt 
456

. Op deze manier erkent het comité dat het Noors systeem van religieus onderwijs 

een gevaar van indoctrinatie inhoudt.  

Ter verantwoording van deze beslissing haalt het comité ook de moeilijke positie aan waarin de 

kinderen verkeren. De standpunten van de kinderen zelf worden niet onderzocht, het recht vervat in 

artikel 18, 4 BUPO blijft immer een recht van de ouders.  Dat het comité expliciet melding maakt van 

de belangen van kinderen wijst op een positieve evolutie in vergelijking met de zaak Hartikainen, waar 

met geen woord over de kinderen in kwestie werd gerept.  

4.1.3. De Speciale Rapporteur over indoctrinatie in het onderwijs  

De Speciale Rapporteur heeft al verschillende keren zijn visie gegeven over verplicht religieus 

onderwijs op school. De standpunten zijn echter fragmentarisch en telkens zeer beknopt
457

.  

Verplichte religieuze lessen zijn in beginsel niet in overeenstemming met de rechten van de ouders en 

gevaarlijk met het oog op de indoctrinatie van kinderen
458

. Daarom moeten ze voldoen aan de 

vereisten van neutraliteit en objectiviteit
459

. Zijn de verplichte vakken niet objectief, dan moet er 

voorzien worden in een vrijstelling of een alternatief. Zo maakte de Rapporteur zich naar aanleiding 

van een bezoek aan Turkije zorgen om de islamitische lessen die eenzijdig een bepaalde strekking van 

de islam zouden promoten en aldus geen oog hebben voor de diversiteit binnen de islam
460

.  

De Speciale Rapporteur kent enkel een recht toe aan de ouders om te beslissen over religieus 

onderwijs
461

. Hij houdt echter wel rekening met het belang van de kinderen in kwestie. Zoals uit het 

theoretisch kader bleek schrijft de Verklaring van 1981 dit voor.  

4. 2. Rechtspraak van het EHRM 

Het EHRM heeft al heel wat klachten behandeld onder artikel 2, 2
e
 zin 1

e
 Protocol EVRM. Een groot 

deel van deze klachten gaat over ouders die vinden dat het schoolcurriculum onverenigbaar is met hun 

rechten onder deze bepaling. Daarnaast kunnen ouders ook een klacht indienen onder dit artikel als ze 
                                                   
455 Ibid. §14.4; N. HǾSTMǼLINGEN, “Mandatory Religious Education that Builds Tolerance: Lessons to be 

learned from Norway?”, IJCR 2005, (403) 404. 
456 VN Mensenrechtencomité, Leirvag v. Norway (23/11/2004), No. 1155/2003, UN Doc. 

CCPR/C/82/D/1155/2003, § 14.6, § 15. 
457 Zie S. LANGLAUDE, The right of the child to religious freedom in international law, Leiden, Martinus Nijhoff 

Publishers, 2007, 163-174.   
458 Ibid. 165, voetnoot 52. 
459 Ibid. 171, voetnoot 84.  
460 Speciale Rapporteur voor vrijheid van godsdienst en overtuiging, Interim report Turkey (11/08/2000), UN 

Doc. A/55/280/Add.1, § 132; S. LANGLAUDE, The right of the child to religious freedom in international law, 

Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2007, 172. 
461 Ibid. 169, voetnoot 75. 
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het niet eens zijn met de disciplinaire maatregelen die de school hanteert ten aanzien van hun kinderen. 

Ook ouders die het hoederecht over hun kinderen verloren zijn omwille van hun religieuze overtuiging 

hebben reeds een beroep gedaan op deze bepaling. 

Uit onderstaand overzicht blijkt dan ook dat ouders in verschillende situaties een beroep kunnen doen 

op het Hof om hun rechten onder artikel 2, 2
e
 zin, 1

e
 Protocol EVRM te vrijwaren. Wat echter 

vaststaat is dat kinderen deze bepaling zelf niet kunnen inroepen omdat ze geen autonome drager zijn 

van het recht. Dit werd bevestigd door het Hof in de zaak Eriksson tegen Zweden
462

 en wordt 

geïllustreerd door onderstaande zaken.  

4. 2.1. Samenstelling van het curriculum  

Deze zaken handelen over het verzet van de ouders tegen een deel van het curriculum in staatsscholen, 

omdat ze dit onverenigbaar vinden met hun religieuze opvattingen of overtuigingen onder artikel 2, 1
e
 

Protocol EVRM.  

4.2.1.1. Verplichte lessen met religieuze of morele ondertoon: vereiste van objectiviteit 

en neutraliteit  

 

A. De zaak Kjeldsen, Busk Madsen en Pedersen tegen Denemarken 

 

In de zaak Kjeldsen, Busk Madsen en Pedersen tegen Denemarken
463

, dienden drie ouderparen een 

klacht in tegen de Deense wet die lessen seksuele opvoeding verplicht stelt in het curriculum van 

staatsscholen. Ze meenden dat deze lessen onverenigbaar waren met hun christelijke overtuigingen en 

beriepen zich op een schending van hun rechten onder artikel 2, 2
e
 zin, 1

e
 Protocol EVRM

464
.  

De Deense overheid ziet geen graten in dit systeem, omdat ze ouders de mogelijkheid laat om zich te 

wenden tot thuisonderwijs of tot door de overheid gesubsidieerde privéscholen. Voor het Hof volstaat 

dit niet omdat staten in al hun onderwijsactiviteiten gebonden zijn door artikel 2, 1
e
 Protocol 

EVRM
465

. De staat moet de overtuigingen van de ouders dus ook respecteren in staatsscholen, en niet 

enkel met betrekking tot de religieuze lessen op zich maar doorheen het volledige curriculum
466

.  

Wat de lessen in kwestie betreft oordeelt het Hof dat het aan de staat toekomt om het curriculum voor 

staatsscholen vast te leggen. Het Hof wijst er op dat het erg moeilijk is om bepaalde vakken te geven 

zonder een filosofische of religieuze ondertoon en dat ouders dan ook in principe geen recht hebben 

                                                   
462 EHRM, Eriksson v. Sweden, 1989; U. KILKELLY, The child and the European Convention on Human Rights, 

s.l., Ashgate/Dartmouth, 1999, 85; M. VERHEYDE, “Kinderen en het E.V.R.M.”, in E. VERHELLEN (ed), 

Kinderrechtengids , Gent, Mys en Breesch, losbl., nr. 50. 
463 EHRM, Kjeldsen, Busk Madsen and Pedersen v. Denmark, 1976. 
464 Ibid. § 44. 
465 Ibid. § 50; L. WILDHABER, “Right to Education and Parental Rights”, in R.St.J. MACDONALD, F. MATSCHER 

en H. PETZOLD (eds.), The European system for the protection of human rights, Dordrecht, Nijhoff, 1993, (531) 

544-545. 
466 EHRM, Kjeldsen, Busk Madsen and Pedersen v. Denmark, 1976, § 51. 
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om zich tegen het curriculum te verzetten. Zo niet dan zou het organiseren van onderwijs in de praktijk 

immers erg moeilijk worden
467

. De staat moet er, om zich te onthouden van indoctrinatie, echter wel 

voor zorgen dat het curriculum voldoet aan de vereisten van objectiviteit en neutraliteit
468

.  

Het Hof stelt vast dat de lessen op zich geenszins de bedoeling hadden om de kinderen te 

indoctrineren door hun een bepaalde soort seksueel gedrag op te leggen
469

. Het Hof wijst er wel op dat 

misbruik in individuele gevallen mogelijk is en dat het daarom de plicht is van de staat om er op toe te 

zien dat de overtuigingen van de ouders gevrijwaard blijven
470

. Het Hof hecht daarnaast ook belang 

aan de subsidies die de overheid aan privéscholen geeft en meent dat deze alternatieve oplossing voor 

de ouders een belangrijke rol speelt in deze zaak
471

. Het Hof besluit dan ook dat de Deense wet artikel 

2, 1
e 
Protocol EVRM niet schendt.  

Samenvattend komt het er op neer dat artikel 2, 1
e
 Protocol EVRM de overtuigingen van de ouders in 

het staatsonderwijs beschermt en dit zowel voor eigenlijke religieuze lessen als voor religieus of 

filosofisch geïnspireerde lessen. Gaat het om verplichte vakken, dan moet staat er op toe zien dat de ze 

op een objectieve en neutrale wijze worden gegeven zodat er geen sprake kan zijn van indoctrinatie. 

Deze overwegingen van het Hof worden vaak geciteerd en zijn vaste rechtspraak geworden. BOYLE 

heeft kritiek op het feit dat het Hof in zijn beoordeling rekening houdt met de subsidiëring van 

privéscholen
472

. Mijns inziens is deze overweging echter niet doorslaggevend voor het Hof, aangezien 

het zelf aangeeft dat de religieuze overtuigingen van ouders in ieder geval ook in staatsscholen moeten 

gerespecteerd worden. 

Hoewel kinderen hier duidelijk betrokken partij waren, zij zijn het immers die de gecontesteerde 

lessen krijgen, spelen ze geen actieve rol in de overwegingen van het Hof. Kinderen worden in deze 

zaak enkel beschouwd als het voorwerp van de bescherming tegen indoctrinatie. Het Hof gaat niet na 

met welke oplossing de kinderen in kwestie het meest zouden gebaat zijn maar laat het, geheel in de 

lijn van artikel 2, 1
e
 Protocol EVRM, over aan de ouders om daarover te oordelen.  

 

 

 

                                                   
467 Ibid. § 53. 
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B. De zaak Jimenez tegen Spanje 

 

Deze principes worden bevestigd in de meer recente zaak Jimenez Alonso en Jimenez Merino tegen 

Spanje
473

. De verzoekers, vader en dochter, meenden dat de verplichte lessen seksuele opvoeding in 

Spaanse staatsscholen ingaan tegen hun rechten onder artikel 2, 1
e
 Protocol EVRM. Het Hof stelt vast 

dat de lessen objectief en neutraal zijn en helemaal niet de bedoeling hebben om kinderen te 

indoctrineren
474

. Bovendien houdt het Hof ook rekening met de mogelijkheid van de ouders om te 

opteren voor privéonderwijs dat wel in overeenstemming is met hun overtuigingen
475

. Artikel 2, 1
e
 

Protocol EVRM wordt niet geschonden door de verplichte lessen.  

4.2.1.2. Verplichte religieuze of morele lessen: toepassing van de principes uit 

Kjeldsen, Busk Madsen en Pedersen 

 

A. De zaak Folgerǿ tegen Noorwegen 

In tegenstelling tot voorgaande zaken stonden in de zaak Folgerǿ
476

 religieuze lessen in de eigenlijke 

zin van het woord ter discussie. Na de veroordeling door het VN Mensenrechtencomité van het Noorse 

systeem in de zaak Leirvag
477

, bracht Noorwegen veranderingen aan in zijn wetgeving
478

. Dit nieuwe 

systeem werd betwist in deze zaak voor het EHRM. De klacht werd ingediend in naam van de ouders, 

die humanisten waren, en hun kinderen. De ouders voerden voor het Hof aan dat het systeem waarin 

een volledige vrijstelling voor christelijke vakken niet mogelijk is, hun rechten onder artikel 9 EVRM 

en artikel 2, 1
e
 Protocol EVRM schendt.

479
 

Het Hof behandelt de zaak onder artikel 2, 1
e
 Protocol EVRM en begint met het aanhalen van de 

algemene principes, uit Kjeldsen, Busk Madsen en Pedersen
480

. Vervolgens past het de principes toe 

op deze zaak. Het Hof gaat eerst na of dit verplicht vak aan de vereisten van objectiviteit en neutraliteit 

voldoet. De grotere aandacht die uitgaat naar het christendom, in vergelijking met de andere 

godsdiensten, sluit aan bij de Noorse geschiedenis en valt daarom binnen de beleidsvrijheid die de 
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staat heeft om het curriculum op te stellen
481

. Het Hof stelt vast dat het verschil in aandacht echter niet 

enkel kwantitatief is, maar ook kwalitatief. De lessen geven immers een duidelijk positiever 

waardeoordeel aan het christendom dan aan de andere religies die aan bod komen. Daardoor voldoet 

het vak niet aan de vereisten van objectiviteit en neutraliteit 
482

. 

Vervolgens gaat het Hof na of er een effectieve mogelijkheid tot vrijstelling voor deze vakken bestaat, 

zodat het systeem alsnog in overeenstemming zou kunnen zijn met artikel 2, 1
e
 Protocol EVRM. Het 

Hof stelt vast dat ouders moeten preciseren welke delen van de lessen ze onaanvaardbaar vinden en 

waarom dit onverenigbaar is met hun religie of overtuigingen
483

. Bovendien hangt de vrijstelling in de 

praktijk af van de goodwill van de school in kwestie
484

. Ook de toelating voor ouders om hun kinderen 

naar privéscholen te sturen en het feit dat de staat deze ook subsidieert kan geen soelaas brengen
485

. 

Het Hof stelt dan ook een schending vast van artikel 2, 1
e
 Protocol EVRM.  

Deze zaak volgt dus de gevestigde rechtspraak uit Kjeldsen, Busk Madsen en Pedersen. Belangrijk is 

evenwel dat het Hof aanvaardt dat onderwijs ook neutraal en objectief kan zijn ook al heeft het 

kwantitatief meer aandacht voor één welbepaalde religie.  

Hoewel de kinderen zelf ook verzoeker waren spreekt het Hof zich niet uit over deze klachten
486

. De 

kinderen hadden zich beroepen op een schending van hun recht op godsdienstvrijheid omdat ze 

verplicht werden deel te nemen aan de religieuze lessen. Het Hof verklaart deze klacht in hoofde van 

de kinderen echter onontvankelijk wegens het niet uitputten van interne rechtsmiddelen
487

. Nochtans 

erkent het Hof in deze beslissing dat: “The parents, on the one hand, and the children, on the other 

hand, submitted observations that were, at least in part, separate from one another.”
488

 De kinderen 

hadden er namelijk op gewezen dat ze zich in een ongemakkelijke positie bevonden omdat ze 

enerzijds geconfronteerd werden met groepsdruk op school en anderzijds met de wil om de 

overtuigingen van hun ouders te volgen. Op deze manier erkent het Hof dat ouders en kinderen 

onderscheiden rechten en belangen kunnen hebben in dit soort zaken
489

. Dit wijst er mijns inziens op 

dat het Hof een scenario voor ogen houdt waarin de kinderen deze lessen toch willen volgen, tegen de 

wil van hun ouders in.  
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B. De zaak Zengin tegen Turkije  

In dezelfde lijn ligt de beslissing van het Hof in de zaak Zengin
490

. De verzoekers, een Turkse vader en 

zijn dochter, meenden dat het verplichte vak „religious culture and ethics‟ hun rechten schendt onder 

artikel 2, 2
e
 zin, 1

e
 Protocol EVRM

491
. Het gecontesteerde vak handelde over alle grote 

wereldgodsdiensten maar gaf een duidelijke voorkeur aan de Soennitische interpretatie van de Islam. 

Dit was niet in overeenstemming met de overtuigingen van de verzoekers, aanhangers van de Alevi 

overtuiging
492

.  

In zijn redenering gaat het Hof de inhoud van het vak na en komt tot de vaststelling dat er 

disproportioneel weinig aandacht uitgaat naar de Alevi overtuiging, nochtans een strekking waartoe 

veel Turken behoren
493

. Het vak voldoet daarom niet aan de voorwaarden van objectiviteit en 

neutraliteit
494

. Vervolgens gaat het Hof na of er een effectieve mogelijkheid bestaat voor ouders om 

een vrijstelling aan te vragen voor dit vak. Het Hof stelt vast dat het systeem van vrijstellingen enkel 

open staat voor kinderen van christelijke en joodse ouders
495

. De ouders moeten bovendien hun 

overtuigingen op gedetailleerde wijze openbaar maken als ze een vrijstelling aanvragen
496

. Het Hof 

besluit dat het systeem geen afdoende waarborg biedt aan de ouders om hun kinderen te beschermen 

tegen indoctrinatie die uitgaat van de staat, waardoor artikel 2, 1
e
 Protocol EVRM geschonden is

497
.  

Hoewel het kind in kwestie medeverzoeker was in deze zaak onderscheidt het Hof geen apart belang 

onder het door het kind ingeroepen recht op godsdienstvrijheid. Het Hof weigert met andere woorden 

om de zaak te behandelen vanuit het standpunt van het kind. In zijn redenering erkent het op impliciete 

wijze wel wat ook al in de zaak Folgero
498

 naar voor kwam namelijk dat de situatie voor de kinderen 

vaak complexer is dan voor de ouders:  

“the Court considers that the exemption procedure is not an appropriate method and does not 

provide sufficient protection to those parents who could legitimately consider that the subject 
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taught is likely to give rise in their children to a conflict of allegiance between the school and 

their own values”
499

.  

Zoals echter uit dit citaat blijkt kent het Hof alleen beslissingsbevoegdheid toe aan de ouders. 

C. De zaak Appel-Irrgang tegen Duitsland 

Het twistpunt in de recente zaak Appel-Irrgang
500

 was een verplicht vak ethiek op Duitse 

staatsscholen. De ouders waren de mening toegedaan dat de inhoud van dit vak niet in 

overeenstemming was met hun protestantse overtuigingen en beriepen zich voor het Hof op een 

schending van artikel 9 EVRM en artikel 2, 2
e
 zin, 1

e
 Protocol EVRM. Het Hof opteert voor een 

behandeling onder dit laatste artikel. Het Hof stelt vast dat het, in tegenstelling tot de zaken Folgero en 

Zengin, over een objectief en neutraal vak gaat dat als doel heeft de leerlingen tolerantie bij te 

brengen
501

. Er is dus geen gevaar op indoctrinatie. Bovendien wijst het Hof er ook op dat ouders steeds 

vrij zijn om hun kind na schooltijd protestantse lessen te laten volgen. Het verplichte vak ethiek valt 

binnen de beleidsvrijheid van de staat om het curriculum op te stellen en schendt artikel 2, 1
e
 Protocol 

EVRM niet
502

.  

D. De zaak Grzelak tegen Polen 

Met een recente uitspraak in de zaak Grzelak tegen Polen
503

 gaat het Hof verder op het pad van 

erkenning van de onderscheiden belangen van het kind dat het met de zaken Folgero en Zengin was 

ingeslagen. In zijn beoordeling in deze zaak staat het recht op godsdienstvrijheid van het kind namelijk 

centraal.  

Weliswaar had de Commissie in de zaak Angeleni tegen Zweden
504

, die dateert van voor alle andere 

zaken over verplichte religieuze vakken onder deze titel besproken, het recht op godsdienstvrijheid 

van het kind al in overweging genomen. Van belang in deze oudere beslissing is dat de Commissie 

bevestigt dat artikel 9 EVRM het kind bescherming biedt tegen indoctrinatie die uitgaat van de staat
505

. 

In casu was echter geen sprake van indoctrinatie omdat hoewel vrijstellingen wettelijk niet mogelijk 

waren voor niet gelovigen, de school hier in de praktijk toch aan tegemoet kwam
506

. Mogelijk heeft de 

reservatie van Zweden bij artikel 2, 1
e
 Protocol EVRM, waardoor de zaak niet kon bekeken worden 
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vanuit het standpunt van de rechten van de ouders, een rol gespeeld in de handelswijze van de 

Commissie
507

.  

In de zaak Grzelak
508

 onderzoekt het Hof in een arrest ten gronde of sprake is van een schending van 

het recht op godsdienstvrijheid van het kind. Uit de feiten die aan zaak voorafgaan bleek dat de ouders 

van het kind agnosten waren die niet wilden dat hun zoon deelnam aan de lessen religieuze opvoeding 

die georganiseerd worden in Poolse staatsscholen
509

. De ouders vroegen de staatsscholen herhaaldelijk 

om hun zoon onderricht te geven in algemene ethiek in plaats van in religie. De scholen gingen hier 

echter niet op in omdat het minimumaantal leerlingen voor het organiseren van een dergelijk vak niet 

bereikt werd
510

. Ten gevolge daarvan moest het kind wachten op de gang of in de bibliotheek terwijl 

de lessen religie gegeven werden en kreeg hij geen punten op zijn rapport voor het vak religie/ethiek. 

Bovendien was het kind het slachtoffer van pesterijen door medeleerlingen omdat hij de enige was die 

het vak religie niet volgt. Om deze redenen beroepen de ouders en het kind zelf zich voor het Hof op 

een schending van het recht op godsdienstvrijheid van het kind, in combinatie met artikel 14 

EVRM
511

.  

Wat artikel 9 EVRM betreft herhaalt het Hof dat het recht op manifestatie ook een negatief recht 

omvat, namelijk het recht om zijn geloof of overtuiging niet kenbaar te maken
512

. De afwezigheid van 

punten op het rapport voor het vak religie/ethiek vormt een inmenging in dit recht. Op die manier 

wordt immers indirect kenbaar gemaakt dat de verzoeker niet religieus is
513

.  

Onder artikel 14 EVRM stelt het Hof een onaanvaardbaar verschil in behandeling vast tussen 

gelovigen en niet-gelovigen door de manier waarop de rapporten opgesteld worden. Het Hof houdt in 

zijn argumentatie onder meer rekening met de afwezigheid van punten gedurende de ganse schooltijd 

van het kind, met de recente wetswijziging die bepaalt dat dit vak meetelt voor de berekening van de 

eindscore, en met de stigmatisatie waarvan het kind het slachtoffer werd
514

. Om deze redenen wordt 

het recht op godsdienstvrijheid van het kind in zijn essentie aangetast en weerhoudt het Hof een 

schendig van artikel 9 EVRM, in combinatie met artikel 14 EVRM
515

. 

De ouders riepen verder ook nog in dat het niet voorzien door de scholen van een vak ethiek een 

schending uitmaakt van hun rechten onder artikel 2, 2
e
 zin, 1

e
 Protocol EVRM. Het Hof wijst deze 

klacht af en maakt duidelijk dat de situatie verschilt van die in de Folgero zaak. In de huidige zaak zijn 
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513 Ibid. § 88.  
514
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noch de religieuze lessen, noch de lessen in ethiek verplicht in Poolse staatsscholen en kunnen de 

ouders vrij een keuze maken. Staten zijn niet verplicht om religieuze of ethisch lessen in het 

curriculum van staatsscholen op te nemen, doen ze dit wel dat valt de organisatie ervan binnen de 

beleidsvrijheid van de staat. Door een minimumaantal leerlingen te vereisen vooraleer een school 

ethieklessen aanbiedt, begaat de staat dan ook geen schending van artikel 2, 1
e
 Protocol EVRM

516
. 

Ook de klacht van de ouders onder artikel 9 EVRM, waarbij ze beweerden dat ze de reden moesten 

opgeven waarom ze om een vak ethiek vroegen, wordt afgewezen door het Hof
517

.  

E. De zaak C.J., J.J. en E.J. tegen Polen 

Hoe moeilijk dergelijke situaties voor kinderen precies kunnen zijn in de praktijk wordt treffend 

geïllustreerd door de zaak C.J, J.J en E.J. tegen Polen
518

. Het keuzesysteem in Poolse staatsscholen dat 

een tiental jaar later aan de grondslag ligt van de discussie in de zaak Grzelak vormt ook hier de 

oorzaak van het geschil. Net zoals in de zaak Grzelak was het ook in deze zaak in de praktijk niet 

mogelijk voor een twaalfjarig meisje om in overeenstemming met de wil van haar ouders lessen ethiek 

te volgen, waardoor punten op haar rapport ontbraken. Door de druk van medeleerlingen en 

leerkrachten waaronder het meisje leed besliste ze echter alsnog, tegen de wil van haar ouders in, de 

lessen religie te volgen.  

De Commissie meent dat de klacht met betrekking tot het rapport, in dit geval behandeld onder artikel 

8 + 14 EVRM, ongegrond is omdat het slechts om één rapport gaat en het onwaarschijnlijk is dat dit 

de toekomst van het kind zal beïnvloeden. Ook de klacht onder artikel 9 EVRM vindt de Commissie 

ongegrond omdat, hoewel het vak religie niet verplicht was, het meisje er zelf voor kiest om het vak te 

volgen
519

. 

Het is een gemiste kans dat de Commissie het element van groepsdruk niet betrekt in zijn beoordeling 

onder artikel 9 EVRM. Ze gaat er immers van uit dat het kind er vrij voor gekozen heeft om de 

religieuze lessen te volgen. Omwille van die groepsdruk kunnen hier echter serieuze vraagtekens 

geplaatst worden bij de vrije wil van het kind.  

F. De zaak Ciftci tegen Turkije 

Vreemde eend in de bijt onder deze titel is de zaak Ciftci tegen Turkije
520

. In tegenstelling tot de 

eerder besproken zaken was het punt van discussie hier immers niet het verplicht karakter van een 

religieuze les of de ontoereikendheid van de vrijstellingsmodaliteiten, maar net het verbod om aan een 

                                                   
516 Ibid. § 104. 
517 Ibid. § 106.  
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deze religieuze les deel te nemen. De vader van het kind wilde zijn zoon namelijk inschrijven voor 

Koranlessen. Dit was echter niet mogelijk omdat het kind in kwestie de volgens de wet 

voorgeschreven minimumleeftijd voor het volgen van deze lessen nog niet had bereikt
521

.  

Het Hof onderzoekt de zaak onder artikel 2, 1
e
 Protocol EVRM en doet daarbij onder andere beroep op 

zijn gevestigde rechtspraak uit Kjeldsen, Busk Madsen en Pedersen
522

. Het Hof meent dat de Turkse 

wetgeving niet tot doel heeft om de rechten van de ouders onder artikel 2, 1
e
 Protocol te beperken, 

noch om de kinderen te indoctrineren. Wel integendeel:  

“far from amounting to an attempt at indoctrination, that statutory requirement is in fact 

designed to limit the possible indoctrination of minors at an age when they wonder about 

many things and, moreover, when they may be easily influenced by Koranic study classes”
523

.  

De staat, daarin gevolgd door het Hof,  werpt zich in deze zaak op als beschermer van het kind, net 

zoals bijvoorbeeld in de zaak Dahlab
524

. In beide zaken speelt de erg jonge leeftijd van de betrokken 

kinderen en hun verhoogde vatbaarheid voor indoctrinatie een cruciale rol voor het Hof. Belangrijk is 

dat het Hof in deze zaak voorrang verleent aan de belangen van het kind boven de rechten van de 

ouders. In zijn redenering bevestigt het Hof immers impliciet dat een keuze van de ouders die een 

gevaar voor indoctrinatie van het kind inhoudt, niet ingewilligd dient te worden. 

4.2.1.3. Vrijstelling van volledige lesdagen: het recht van het kind op onderwijs 

primeert  

 

A. De zaak Casimiro en Ferreira tegen Luxemburg 

Binnen het theoretisch kader werd er reeds op gewezen dat de tweede zin van artikel 2, 1
e
 Protocol 

EVRM ondergeschikt is aan de eerste zin van deze bepaling. Het recht op onderwijs van het kind gaat 

met andere woorden voor op het recht van de ouders op onderwijs en opvoeding van hun kinderen in 

overeenstemming met hun eigen overtuigingen. Dit wordt door het Hof bevestigd in de zaak Casimiro 

en Ferreira
525

.  

In deze zaak beriepen de ouders zich op een schending van hun recht om hun godsdienst te belijden 

onder artikel 9 EVRM
526

. De ouders waren leden van de 7
e
 dag adventisten en hielden zich strikt aan 
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de door hun geloof voorgeschreven zaterdagsrust
527

. In Luxemburgse scholen maakt deze dag echter 

deel uit van de reguliere schoolweek en daarom hadden de ouders de autoriteiten gevraagd om hun 

minderjarige zoon vrij te stellen van de lessen op zaterdag. De autoriteiten weigerden dit verzoek in te 

willigen omdat het kind op die manier een deel van het onderwijs zou missen
528

.  

In zijn argumentatie wijst het Hof er op dat de staat verplicht is om er op toe te zien dat het recht op 

onderwijs voor alle kinderen gerealiseerd wordt. Het Hof meent dat het belang van het kind voorgaat 

als er zich een conflict voordoet tussen het recht op onderwijs van het kind en de rechten van de 

ouders onder artikel 2, 1
e
 Protocol EVRM

529
. De beperking van het recht van de ouders om hun 

godsdienst te belijden wordt met andere woorden verantwoord door het recht op onderwijs van hun 

zoon
530

. Het Hof besluit dan ook dat artikel 9 EVRM niet geschonden is.  

4.2.1.4. Besluit samenstelling curriculum  

Wat de positie van het kind betreft kunnen we uit dit overzicht van de rechtspraak afleiden dat het Hof 

aanvankelijk de belangen van het kind vereenzelvigt met die van de ouders. In die optiek onderzoekt 

het Hof de inhoud van de vakken in kwestie en gaat na of die verenigbaar zijn met de rechten van de 

ouders onder artikel 2, 1
e
 Protocol EVRM. Zelfs in de zaken waarin de kinderen in kwestie 

medeverzoeker waren deinst het Hof er voor terug om hun klachten aan een onderzoek vanuit hun 

perspectief te onderwerpen. Deze houding van het Hof dient niet te verwonderen want ze is in 

overeenstemming met artikel 2, 2
e
 zin, 1

e
 Protocol EVRM. Het is in dat opzicht niet onlogisch dat het 

Hof in deze zaken de ouders laat beslissen wat het meest gewenste onderwijs voor hun kind is. 

Belangrijk is dat het Hof zich er van bewust is dat de belangen van ouders en kinderen in deze zaken 

niet altijd overeenstemmen, zoals het aangeeft in Folgerǿ en Zengin. Hoewel het vaak zo zal zijn dat 

kinderen de opvattingen van hun ouders volgen, zal dit niet altijd het geval zijn. De zaak C.J., E.J. en 

J.J. illustreerde hoe moeilijk dergelijke situaties voor kinderen kunnen zijn in de praktijk. Ook in de 

zaak Ciftci erkent het Hof de onderscheiden belangen van het kind en laat het deze zelfs primeren op 

de belangen van de ouders. Aldus evolueert het Hof met deze zaken van een houding die vooral het 

beschermen van de rechten van de ouders voor ogen had naar een houding die meer aandacht heeft 

voor de belangen van de kinderen in kwestie. Deze evolutie in de rechtspraak van het Hof blijkt ook 

duidelijk uit de recente zaak Grzelak. Waar het Hof in de zaken Folgero en Zengin nog weigerde om 

de zaak te onderzoeken onder het recht op godsdienstvrijheid van het kind, staat het onderzoek onder 

dit recht van het kind immers centraal in deze zaak. 

                                                   
527 Ibid. 2. 
528 Ibid. 4. 
529 Ibid. 5. 
530 Ibid. 5 ; S. LANGLAUDE, The right of the child to religious freedom in international law, Leiden, Martinus 

Nijhoff Publishers, 2007, 239; M. VERHEYDE, “Kinderen en het E.V.R.M.”, in VERHELLEN, E. (ed), 

Kinderrechtengids , Gent, Mys en Breesch, losbl., nr. 49. 



Deel II – Rechtspraakanalyse  

93 

 

In zaken waarin het recht op onderwijs van het kind wel in het gedrang komt, zoals in de zaak 

Casimiro en Ferreira, valt op dat het Hof expliciet rekening houdt met de belangen van het kind. 

Beslissingen van ouders op basis van hun overtuigingen die een verregaande impact hebben op het 

recht op onderwijs van het kind, bijvoorbeeld elke week een volledige lesdag missen, kunnen niet 

aanvaard worden onder het EVRM. Dit sluit aan bij het door het Hof algemeen aangenomen principe 

dat de eerste zin van artikel 2, 1
e
 Protocol EVRM primeert op de 2

e
 zin van deze bepaling. 

4.2.2. Disciplinaire maatregelen op school: de zaak Campbell en Cosans  

De thematiek van lijfstraffen op school valt op zich buiten het onderwerp van dit onderzoek. De zaak 

Campbell en Cosans
531

 is echter interessant omdat lijfstraffen er gekoppeld worden aan de rechten 

onder artikel 2, 1
e
 Protocol EVRM. De minderjarige zonen van beide verzoeksters volgden les in 

Schotse staatsscholen waar lijfstraffen golden als disciplinaire maatregel. De zoon van Cosans werd 

nooit bedreigd met een lijfstraf maar de zoon van Campbell wel. Tengevolge zijn weigering om deze 

straf te ondergaan werd hij van school gestuurd
532

.  

Voor het Hof menen de ouders dat de lijfstraffen een schending uitmaken van hun rechten onder 

artikel 2, 2
e
 zin, 1

e
 Protocol EVRM en van de rechten van hun kinderen onder de eerste zin van deze 

bepaling. Onder artikel 3 EVRM stelt het Hof geen schending vast omdat het louter dreigen met een 

straf geen voldoende mate van ernst met zich meebrengt om een vernederende behandeling uit te 

maken
533

.  

Wat de klacht van de ouders onder artikel 2, 2
e
 zin, 1

e
 Protocol EVRM betreft meent het Hof vooreerst 

dat het disciplinesysteem op scholen onder het begrip„onderwijs‟ valt. Een dergelijk systeem vormt 

immers een essentieel deel van het onderwijsproject van de school
534

. Vervolgens bevestigt het Hof 

dat de overtuigingen van de verzoekers kwalificeerbaar zijn als overtuigingen in de zin van dit 

artikel
535

. De klacht van de ouders valt dus binnen de reikwijdte van artikel 2, 1
e
 Protocol EVRM. 
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Aangezien het systeem van lijfstraffen verplicht is, schendt dit de rechten van de verzoekers onder 

onder artikel 2, 2
e
 zin, 1

e
 Protocol EVRM 

536
. 

Hoewel het Hof reeds een schending vaststelde van de 2
e
 zin van artikel 2, 1

e
 Protocol gaat het toch 

over tot een apart onderzoek onder de eerste zin van deze bepaling. Het meent namelijk dat: “There is 

also a substantial difference between the legal basis of the two claims, for one concerns a right of a 

parent and the other a right of a child”
537

. Hoewel staten in principe een ruime beleidsvrijheid hebben 

in de organisatie van hun onderwijs, mag de regulering van de staat niet zo ver gaan dat ze de essentie 

van dit recht aantast. Door de toegang tot het onderwijs te verbinden aan de voorwaarde dat de ouders 

hun overtuigingen zouden intrekken, overschrijdt de staat dan ook haar bevoegdheden en schendt ze 

dit artikel
538

.  

Dit is frappant, aangezien uitsluitingen omwille van het dragen van religieuze symbolen steevast als 

een interne aangelegenheid van de staat beschouwd worden. De vraag kan dan ook gesteld worden 

waarom het Hof het een meer essentiële beperking van het onderwijs vindt als de toegang tot het 

onderwijs gekoppeld wordt aan het intrekken van morele overtuigingen dan als de toegang afhangt van 

niet dragen van een religieus symbool
539

.  

Belangrijk is dat deze zaak aantoont dat niet enkel verplichte religieuze vakken, maar ook onderdelen 

van de interne organisatie van de school onverenigbaar kunnen zijn met de rechten van de ouders. 

Bovendien erkent het Hof ook in deze materie de onderscheiden rechten en belangen van het kind. Het 

baseert zijn redenering onder het recht op onderwijs echter op de overtuigingen van de ouders, 

waardoor de kinderen die nochtans direct betrokken partij zijn, niet betrokken worden bij deze 

beslissing. 

4. 2.3. Ontneming van het hoederecht  

In een aantal disputen voor het EHRM stond het hoederecht van een ouder ter discussie omwille van 

zijn religieuze overtuigingen
540

. In deze rechtspraak komt duidelijk naar voor dat ouders en kinderen 

in religieuze zaken afzonderlijke belangen kunnen hebben die niet te vereenzelvigen zijn. Dit soort 

zaken roept verschillende vragen op. Vormt zo een beslissing een inbreuk op het recht van de ouder op 

godsdienstvrijheid of op zijn recht op zijn kinderen op te voeden overeenkomstig zijn eigen 
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overtuigingen? Kan dit tot spanningen leiden met het recht op godsdienstvrijheid van het kind zelf? 

Uit onderstaand overzicht van de belangrijkste aspecten uit deze zaken zal helaas blijken dat de 

Straatsburgse autoriteiten weinig antwoord bieden op deze vragen.  

4.2.3.1. Aanvankelijk geen aandacht voor de positie van het kind  

 

A. De zaken Hoffmann en Palau-Martinez 

De zaken Hoffmann en Palau-Martinez handelen beiden over een moeder wiens hoederecht in twijfel 

werd getrokken omdat ze lid was van de Getuigen van Jehova. 

In de zaak Hoffmann
541

 had het Oostenrijkse hoger gerechtshof het hoederechtdispuut beslecht in het 

voordeel van de vader van de kinderen. Het hield daarbij onder meer rekening met de mogelijke 

negatieve sociale effecten van de religie van de moeder op de kinderen en met de gevaren van het 

weigeren van bloedtransfusies
542

. De moeder trok daarop naar het Hof en beriep zich op een schending 

van de artikelen 8, 9, 14 EVRM en artikel 2, 1
e
 Protocol EVRM.  

Het Hof kiest er voor om de zaak te behandelen onder artikel 8 + 14 EVRM en stelt vast dat 

verzoekster het slachtoffer werd van een discriminatie op basis van haar godsdienst
543

. Het Hof beslist 

dat een aparte behandeling onder artikel 9 EVRM niet nodig is omdat er zich met betrekking tot dit 

artikel geen nieuwe feiten voor doen die een afzonderlijke behandeling verantwoorden
544

. Het Hof 

onderzoekt evenmin of artikel 2, 1
e
 Protocol EVRM geschonden is.  

In de zaak Palau-Martinez
545

 komt het Hof tot hetzelfde besluit onder artikel 8 + 14 EVRM
546

. De 

Franse overheid meende nochtans dat de zaak niet gelijkgesteld kon worden met Hoffmann. De rechter 

had namelijk in zijn beoordeling niet enkel rekening gehouden met de godsdienst van de moeder, maar 

ook met de mentale en fysieke gezondheid van de kinderen
547

. Het Hof volgt deze stelling niet en 

                                                   
541 Zie P. BOUCAUD, “Recours Procedures against the Violation of Children‟s Rights in European Countries”, in 

E. VERHELLEN (ed), Monintoring Children‟s Rights, Den Haag, Nijhoff, 1996, (145) 148-149; Zie W. 

FUHRMANN, “Perspectives on Religious Freedom from the Vantage Point of the European Court of Human 

Rights”, BYU L. Rev. 2000, (829) 834-835; Zie S. LANGLAUDE, The right of the child to religious freedom in 

international law, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2007, 218. 
542 EHRM, Hoffmann v. Austria, 1993, § 32 ; S. LANGLAUDE, The right of the child to religious freedom in 

international law, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2007, 218. 
543 EHRM, Hoffmann v. Austria, 1993, § 36. 
544 Ibid. § 38.  
545 Zie S. LANGLAUDE, The right of the child to religious freedom in international law, Leiden, Martinus Nijhoff 

Publishers, 2007, 218; M.L.P. LOENEN, “Het EHRM en de grenzen van religieus pluralisme”, NJB 2006, (304) 

305; G. MAES, “Het grondrecht op geloofsopvoeding van minderjarigen”, IJK 2006, (226) 228-229; X, “Family 

and children; award of residence of children to father”, E.H.R.L.R. 2004, 212-214.  
546

 EHRM, Palau-Martinez v. France, 2003, § 43. 
547 Ibid. § 26.  
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meent dat de beslissing van de rechter louter gebaseerd was op algemeenheden over Jehova‟s
548

. Deze 

beslissing van de rechter schendt de rechten van de verzoekster onder artikel 8 + 14 EVRM. Het Hof 

verwerpt om dezelfde reden als in Hoffman de klacht onder artikel 9 EVRM. De verzoekster had geen 

klacht ingediend onder artikel 2, 1
e
 Protocol EVRM.  

Opvallend aan deze laatste zaak is dat de kinderen zelf aangegeven hadden dat ze liever bij hun vader 

wilden wonen
549

. Het Hof houdt echter geen rekening met deze verklaringen en houdt zich strikt aan 

de toetsing van de door artikel 8 + 14 EVRM voorgeschreven voorwaarden.  

Deze beslissingen werden niet bereikt met unanimiteit. In de zaak Hoffmann dienden de rechters 

Mifsud Bonnici en Valticos een dissenting opinion in, in de zaak Palau-Martinez deed rechter 

Thomassen hetzelfde. Zij zijn de mening toegedaan dat in dergelijke beslissingen de belangen van de 

kinderen primeren en zien dan ook geen discriminerend aspect in de beslissingen van de nationale 

rechtbanken ter zake
550

. 

4.2.3.2. Stijgende aandacht voor de positie van het kind  

 

A. De zaak Deschomets 

De zaak Deschomets handelt over een moeder wiens ouderlijk gezag niet in twijfel werd getrokken, 

maar waaraan wel beperkingen werden opgelegd omwille van haar religieuze overtuigingen. De 

moeder was lid van de brethren overtuiging, een beweging die erg strikte regels oplegt aan haar 

volgelingen. Uit het onderzoek van de autoriteiten kwam bijvoorbeeld naar voren dat deze beweging 

negatieve effecten had op de socialisering van de kinderen omdat contact met niet-volgelingen van 

brethren hen ontraden werd.  

In deze zaak stelt het Hof, in tegenstelling tot zijn rechtspraak uit Hoffmann en Palau-Martinez, geen 

schending van artikel 8 + 14 EVRM vast
551

. Het Hof wijst er namelijk op dat de nationale rechter in 

deze zaak een onderzoek in concreto heeft doorgevoerd naar de gevolgen van de overtuiging van de 

moeder op het leven van de kinderen. De nationale rechter heeft zich laten leiden door het belang van 

het kind in zijn beslissing om het ouderlijk gezag van de moeder te beperken. Het Hof ondersteunt 

                                                   
548 Ibid. § 42 ; S. LANGLAUDE, The right of the child to religious freedom in international law, Leiden, Martinus 

Nijhoff Publishers, 2007, 218. 
549 EHRM, Palau-Martinez v. France, 2003, § 34.  
550 EHRM, Hoffmann v. Austria, 1993, Dissenting opinion VALTICOS en Dissentiong opinion MIFSUD BONNICI ; 

EHRM, Palau-Martinez v. France, 2003, Dissenting opinion THOMASSEN.  
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deze visie
552

 en verwijst in deze context ook expliciet naar artikel 3 IVRK. De klachten onder artikel 9 

EVRM en onder artikel 2, 1
e
 Protocol EVRM onderzoekt het Hof niet

553
.  

B. De zaken Ismailova en Gineitiené 

Het Hof houdt deze lijn aan in de recente zaken Ismailova
554

 en Gineitiené
555

. Beide zaken handelen 

opnieuw over een moeder die het hoederecht over haar kinderen verloren heeft en zich daarom tot het 

Hof wendt. In beide zaken stelt het Hof geen schending vast van artikel 8 + 14 EVRM en wordt de 

klacht niet onderzocht onder artikel 9 EVRM of onder artikel 2, 1
e
 Protocol EVRM.  

In de zaak Ismailova meent het Hof dat de nationale autoriteiten deze beslissing genomen hebben aan 

de hand van direct en concreet bewijs van de gevolgen van de religieuze gedragingen van de moeder 

op haar kinderen
556

. De moeder die zich aangesloten had bij de getuigen van Jehova, organiseerde 

regelmatig religieuze bijeenkomsten bij haar thuis. De kinderen namen deel aan deze bijeenkomsten 

en leken achteraf angstig en wereldvreemd. Zo panikeerden ze bij hevige regen omdat ze vreesden dat 

het einde van de wereld nabij was
557

. Hieruit blijkt dat de moeder haar kinderen onvoldoende 

bescherming had geboden tegen haar religieuze praktijken. Volgens het Hof handelden de nationale 

autoriteiten met hun beslissing dan ook in het belang van het kind
558

. 

Uit de feiten die aan de zaak Gineitiené voorafgaan blijkt dat moeder zich had aangesloten bij een 

nieuw religieuze gemeenschap
559

. Overdag liet ze haar achtjarige dochter vaak zonder toezicht achter 

om te gaan mediteren. Bovendien leefde de verzoekster met haar dochter in een huis dat eigendom was 

van de religieuze beweging en waarin weinig privacy bestond voor moeder en kind
560

. Het kind zelf 

had meermaals aangegeven liever bij haar vader te gaan wonen omdat haar moeder haar zou 

verwaarlozen
561

. Na een grondig onderzoek door de autoriteiten kende de rechter, rekening houdend 

met de mening van het kind, het hoederecht toe aan de vader
562

.  

Het EHRM wijst er op dat er ook hier door de nationale autoriteiten een onderzoek in concreto werd 

doorgevoerd en dat ze hun beslissing namen met het belang van de kinderen voor ogen
563

. In 

tegenstelling tot de zaak Palau-Martinez houdt het Hof nu ook rekening met de wil van de kinderen in 

zijn motivering:  

                                                   
552 EHRM, Deschomets v. France, 2006, 12-13. 
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555 EHRM, Gineitiené v. Lithuania, 2010. 
556 EHRM, Ismailova v. Russia, 2007, § 59. 
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“The Court is particularly struck by the Supreme Court's emphasis (paragraphs 19-20,  22 

above) on the views of the children, who had, at all stages of the proceedings, voiced a strong 

desire to live with their father”
564

. 

Met deze uitspraak lijkt het EHRM zich dan ook achter het recht van het kind te scharen om zijn 

mening te geven in zaken waarin het betrokken is. 

4.2.3.3. Besluit hoederechtzaken 

Uit het overzicht van deze rechtspraak blijkt dat het Hof de verdragsstaten een plicht oplegt om de 

bedreigingen die een godsdienst of overtuiging van één van de ouders zou kunnen vormen voor de 

kinderen in concreto te beoordelen. Op basis van algemeenheden, met betrekking tot een bepaalde 

godsdienst of overtuiging, mag dan ook geen beslissing genomen worden die het hoederecht aan een 

ouder ontneemt. Het enkele feit dat men een bepaald geloof of een bepaalde overtuiging heeft kan 

aldus geen reden zijn om een ouder dit recht te ontnemen, men moet oog hebben voor de eigenlijke 

gedragingen van de ouder
565

. Beschikken de autoriteiten over dergelijke concrete aanwijzingen dat de 

gedragingen van de ouder, ingegeven door zijn religie of overtuiging, het kind in kwestie kunnen 

schaden, dan is een beslissing die het hoederecht beperkt of ontneemt legitiem.  

Bij aanvang van de analyse van deze zaken werd de vraag gesteld of dergelijke beslissing een 

schending van de rechten van de betrokken ouder kan opleveren onder artikel 9 EVRM of onder 

artikel 2, 1
e
 Protocol EVRM. Er moet echter vastgesteld worden dat in de zaken waarin de verzoeker 

een schending van deze artikelen inriep, het Hof zich niet uitgesproken heeft onder deze noemers. Dit 

valt te betreuren omdat er duidelijk spanningsvelden bestaan tussen de problematiek in kwestie en 

deze verdragsbepalingen. Als een ouder het hoederecht over de kinderen wordt ontnomen is het 

namelijk ook zo dat die ouder veel minder impact zal hebben op de religieuze of morele opvoeding 

van het kind. Verzoeken de nationale autoriteiten de betrokken ouder om de manier waarop hij zijn 

overtuigingen manifesteert in te perken dan heeft dit een impact op zijn recht op godsdienstvrijheid. 

Het Hof deinst er blijkbaar voor terug om deze zaken te behandelen onder deze artikels en kiest voor 

een aanpak vanuit het recht op familieleven dat beschermd wordt door artikel 8 EVRM. 

De vraag kan dan ook gesteld worden hoe het Hof zou oordelen als een kind zelf zich beroept op de 

schending van zijn recht op godsdienstvrijheid omdat hij niet mag opgroeien binnen de overtuiging 

van één van zijn ouders. LANGLAUDE stelt terecht vast dat het Hof zich in deze arresten niet uitspreekt 

over de vraag of kinderen een recht op godsdienstvrijheid hebben dat onafhankelijk is van de rechten 

van hun ouders
566

. Gezien de weigerachtige houding van het Hof tegenover een behandeling van een 

klacht van de ouder onder het recht op godsdienstvrijheid is het zeer twijfelachtig dat men dit voor het 
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kind wel zou onderzoeken. Bovendien moet evenwel duidelijk een onderscheid gemaakt worden 

tussen enerzijds een kind dat aangeeft dat het liever bij een welbepaalde ouder wil wonen en 

anderzijds een kind dat aangeeft dat het deel wil uitmaken van de religie of de religieuze gemeenschap 

waartoe die welbepaalde ouder behoort
567

. Het spreekt voor zich dat erg jonge kinderen die laatste 

keuze niet kunnen maken, te meer daar de ouders hiervoor bevoegd zijn onder artikel 2, 1
e
 Protocol 

EVRM. Gaat het in die hypothese echter om oudere kinderen die een zeker niveau van maturiteit 

bereikt hebben, dan moet aanvaard worden dat deze kinderen in theorie een recht hebben om zich tot 

het Hof te wenden omwille van een schending van hun recht op godsdienstvrijheid. Uit de eerdere 

titels in deze rechtspraakanalyse bleek echter al dat het Hof niet gauw geneigd zal zijn om over te gaan 

tot een afzonderlijk onderzoek naar mogelijke schending van dit recht van de minderjarige.  

LANGLAUDE besluit in haar commentaar op deze rechtspraak dat het EHRM geen rekening houdt met 

de positie van het kind
568

. Dit moet echter genuanceerd worden. Het is immers belangrijk dat het Hof 

in de zaak Deschomets in zijn motivering expliciet verwijst naar het belang van het kind, zoals 

beschermd door artikel 3 IVRK. Terwijl in voorgaande zaken vraagtekens kon geplaatst worden bij de 

(onbestaande) aandacht van het Hof voor de positie van het kind, lijkt hier met deze beslissing 

verandering in te komen, een tendens die voortgezet wordt in de zaken Ismailova en Gineitiené. In 

deze laatste zaak hield het Hof bovendien ook rekening met het recht van het kind om zijn mening te 

uiten, dat beschermd wordt door artikel 12 IVRK.  

4.3. De visie van het Kinderrechtencomité 

Het Kinderrechtencomité heeft zich al verschillende keren kritisch opgesteld tegenover landen die de 

principes van artikel 14 IVRK niet op voldoende wijze toepassen met betrekking tot religieus 

onderwijs. Hieronder volgt een beknopt overzicht van de belangrijkste standpunten van het comité
569

. 

Verplichte religieuze lessen zijn niet in overeenstemming zijn met artikel 14 IVRK. Scholen moeten 

ofwel in een vrijstelling ofwel in een alternatief voorzien
570

. In dat opzicht liet het comité, naar 

aanleiding van het periodiek rapport, aan Algerije weten dat het moet verzekeren dat kinderen 

vrijstelling kunnen krijgen van dergelijke lessen
571

. Bovendien moet een vrijstelling niet enkel in 

theorie, maar ook in de praktijk beschikbaar zijn. Het comité maakte zich dan ook zorgen over het 
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beperkte aanbod aan alternatieve lessen ethiek in Polen
572

. Daarnaast liet het comité optekenen dat het 

een voorkeur heeft voor algemene vakken die het kind vertrouwd maken met het fenomeen godsdienst 

en die op die manier tolerantie promoten
573

. Het niet volgen van een religieus vak mag er bovendien 

geenszins toe leiden dat het kind in kwestie gestigmatiseerd of gediscrimineerd wordt. Zo laat het 

comité naar aanleiding van het periodiek rapport van Italië weten dat het zich zorgen maakt om de 

marginalisatie van kinderen die geen religieuze lessen volgen
574

. 

Onder artikel 14 IVRK hebben ouders geen autonoom recht om onderwijs te kiezen dat in 

overeenstemming is met hun eigen overtuigingen, maar een beperkter begeleidingsrecht. In de geest 

van het autonome recht op godsdienstvrijheid van het kind maakt het comité zich zorgen om de 

situatie in Polen waar kinderen de toestemming nodig hebben van hun ouders om een vrijstelling aan 

te vragen
575

. Het comité beveelt dan ook aan dat: 

“the State party ensure that all public schools permit children, in practice, to choose freely 

whether to attend religion or ethics classes with parental direction provided in a manner 

consistent with the child‟s evolving capacities”
576

. 

Hieruit blijkt dat het Kinderrechtencomité, in overeenstemming met artikel 14 IVRK, vindt dat 

kinderen vanaf een bepaalde leeftijd of een bepaalde graad van maturiteit zelf kunnen kiezen of ze een 

religieus vak volgen of niet.  

4. 4. Vergelijking standpunten verschillende instanties 

De verschillen tussen de verschillende instanties zijn in deze niet zo groot als bij het thema van de 

religieuze symbolen. Wat de samenstelling van het curriculum betreft is de aanpak van het VN 

Mensenrechtencomité en het EHRM gelijkaardig. Beiden leggen het zwaartepunt bij de rechten van de 

ouders waardoor het belang van het kind in de schaduw komt te staan, al werd aangetoond dat dit voor 

het EHRM moet genuanceerd worden. De algemene principes van het Kinderrechtencomité stemmen 

eveneens overeen met die van het EHRM en het VN comité. Het grote en cruciale verschil zit hem in 

de titularis van het keuzerecht. Het Kinderrechtencomité aanvaardt namelijk dat kinderen vanaf een 

bepaalde leeftijd zelf kunnen kiezen of ze een bepaald vak al dan niet willen volgen.  
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Voor de verklaring van deze verschillen tussen deze instanties wordt verwezen naar het deel over 

religieuze hoofddeksels. 

5. BESLUIT RECHTSPRAAKANALYSE 

Uit deze rechtspraakanalyse blijkt dat de verschillende instanties op verschillende manieren omgaan 

met de principes uit het theoretisch kader. Daar waar het Kinderrechtencomité, artikel 14 IVRK 

indachtig, deze zaken benadert vanuit het recht van het kind houden de Straatsburgse autoriteiten vaak 

te strak vast aan de rechten van de ouders. Daardoor blijven in de praktijk twijfels bestaan over de 

mogelijkheid van het kind om deze rechten ten volle uit te oefenen. Dit komt vooral tot uiting in de 

rechtspraak rond indoctrinatie in het onderwijs. Het Hof lijkt te weinig te overwegen dat de belangen 

van ouders en kinderen in deze zaken niet altijd samenvallen.  

Bij deze houding van het EHRM moet echter een kanttekening gemaakt worden. In de rechtspraak 

over indoctrinatie in het onderwijs is immers een positieve evolutie merkbaar naar het erkennen en het 

integreren van een onderscheiden belang van kinderen in de redenering van het Hof. In gevallen 

waarin het recht op onderwijs van het kind in het gedrang komt primeert dit bovendien steeds op de 

rechten van de ouders onder artikel 2,1
e
 Protocol EVRM. Ook in de rechtspraak rond de 

hoederechtzaken lijkt het Hof open te staan voor een erkenning van de afzonderlijke belangen van het 

kind. Dergelijke erkenning is cruciaal om het kind toe te laten zijn eigen rechten op godsdienstvrijheid 

en onderwijs uit te oefenen in deze zaken rond indoctrinatie.  

De weinig kindspecifieke houding van het EHRM komt ook tot uiting in de zaken rond religieuze 

hoofddeksels. Houdt het Hof in deze zaken rekening met de belangen van het kind dan doet het dit met 

het oogmerk om de kinderen te beschermen tegen indoctrinatie. Het gaat daarin voorbij aan de eigen 

opvattingen van de betrokken kinderen.  
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DEEL III – NORMATIEVE ANALYSE 

1.INLEIDING 

Hoewel het theoretisch kader een stevige basis biedt voor de bescherming van het recht op 

godsdienstvrijheid van het kind bleek uit de rechtspraakanalyse dat dit in de praktijk niet altijd 

toegepast wordt. Het EHRM lijkt er vooralsnog voor terug te schrikken om kinderen actief te 

betrekken in zijn beslissingen rond religieuze zaken waardoor de rechtspositie van het kind onzeker is. 

Doel van dit deel is in de eerste plaats om na te gaan of en hoe de Straatsburgse rechtspraak een meer 

kindgeoriënteerde visie kan hanteren. Daarbij worden eerst twee concrete uitspraken van het EHRM 

getoetst aan het IVRK. Nadien wordt nagegaan of het EHRM meer mogelijkheden heeft om in zijn 

rechtspraak rekening te houden met het IVRK. Dezelfde denkoefening wordt ook gemaakt voor het 

VN Mensenrechtencomité. Daarnaast wordt nagegaan of een benadering die meer rekening houdt met 

het IVRK de vraagtekens met betrekking tot de positie van het kind effectief kan uitwissen. Op deze 

manier tracht ik een antwoord te bieden op de onduidelijkheden en problemen die de ambigue positie 

van het kind op het gebied van godsdienstvrijheid met zich meebrengt.  

2.TOETSING VAN DE RECHTSPRAAK VAN HET EHRM AAN HET 

THEORETISCH KADER (IVRK) 

Van elke categorie rechtspraak van het EHRM, zoals besproken in deel II, wordt één welbepaalde 

uitspraak van het Hof getoetst aan het IVRK. Deze vaststellingen en conclusies hebben enkel 

betrekking op deze zaken. Ze zijn louter exemplarisch en kunnen dan ook niet gebruikt worden om 

algemeenheden uit af te leiden. Een algemeen besluit van de rechtspraak van het EHRM in deze 

categorieën van zaken is terug te vinden in deel II.  

2.1. Het verbod op religieuze symbolen 

Dit is niet de plaats om de redenering waarop het Hof zich steunt, om een verbod op religieuze 

symbolen te beschouwen als een gerechtvaardigde inmenging van het recht op godsdienstvrijheid, te 

bekritiseren
577

. Doel van dit deel is louter om na te gaan of de houding van het Hof met betrekking tot 

minderjarigen inzake het dragen van religieuze symbolen conform het IVRK is.  

Als voorbeeld nemen we de zaken tegen Frankrijk waarin de beperking van het recht op manifestatie 

van minderjarige scholieren in overeenstemming met artikel 9 EVRM werd bevonden
578

. Artikel 14 
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IVRK laat toe dat het recht op manifestatie beperkt wordt als aan de voorgeschreven voorwaarden is 

voldaan. Zoals bleek uit het theoretisch kader zijn dit dezelfde voorwaarden als bij artikel 9 EVRM. 

Bij de invulling van het wettig doel, namelijk het beschermen van de rechten en vrijheden van 

anderen, gaat het Hof er van uit dat het in het belang van de medeleerlingen is dat ze niet blootgesteld 

worden aan religieuze hoofddeksels omdat dergelijke symbolen mogelijk een indoctrinerend effect 

kunnen hebben op de leerlingen. Het Hof vult hier met andere woorden zelf het begrip belang van het 

kind in, zonder na te gaan hoe de medeleerlingen in kwestie hier zelf over dachten. Bovendien lijkt het 

Hof enkel het belang van de medeleerlingen in overweging te nemen, en niet de belangen van de 

kinderen wiens recht op manifestatie beperkt wordt. Dit is moeilijk te verenigen met het recht op 

participatie, zoals beschermd door artikel 12 IVRK.  

De toetsing die het Hof doorvoert is op zich verenigbaar met het IVRK. Bij het invullen van de 

voorwaarden stelt het Hof zich echter niet bepaald kindvriendelijk op. Zo lijkt de leeftijd van de 

kinderen voor het Hof geen rol te spelen en wordt de kinderen in kwestie geen mogelijkheid gegeven 

om zelf te participeren in de discussie. Het is bovendien jammer dat het Hof de zaak niet behandelt 

onder het recht op onderwijs, hoewel deze kwestie nochtans direct aan de orde was. De houding van 

het EHRM strookt in deze zaak niet met de geest van het IVRK. 

2.2. Samenstelling curriculum 

Uit de zaak Zengin
579

 blijkt dat het Hof zich volledig toespitst op de rechten van de ouders tegen 

indoctrinatie door de staat. Het Hof stelt vast dat een verplicht religieus vak de rechten van de ouders 

onder artikel 2, 1
e
 Protocol schendt. Het beoordeelt de zaak enkel op basis van de rechten van de 

ouders. Het kind in kwestie had zelf ook een schending ingeroepen van haar recht op 

godsdienstvrijheid. Het Hof wimpelt deze klacht echter af door te stellen dat er geen afzonderlijke 

vragen rijzen onder artikel 9 EVRM. Hiermee stelt het Hof de rechten van het kind dus gelijk met die 

van zijn ouders.  

Dergelijke benadering is niet in overeenstemming met het IVRK. Vooreerst heeft het kind volgens 

artikel 14 IVRK het recht om niet te geloven. Het Hof had de klacht dus op zijn minst kunnen 

onderzoeken onder het recht op godsdienstvrijheid. Daarenboven schenkt het Hof geen aandacht aan 

de eigen keuzerechten van het kind onder dit artikel. Het gaat niet na of het kind in kwestie voldoende 

maturiteit heeft om een eigen inbreng te hebben. Het Hof miskent in deze zaak dus het autonoom recht 

op godsdienstvrijheid van het kind.  

 

 

                                                   
579 Supra, EHRM, Zengin v. Turkey, 2007. 
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2.3. Gevolgen 

Door deze weinig kindspecifieke benadering van het EHRM blijft de ambiguïteit betreffende de 

godsdienstvrijheid van het kind bestaan. Dit heeft tot gevolg dat de rechtspositie van het kind met 

betrekking tot zijn godsdienstvrijheid erg onzeker is. Immers, wendt het kind zich in het eerste 

voorbeeld tot het Hof om een verbod op religieuze symbolen aan te vechten, dan wordt zijn recht op 

participatie over het hoofd gezien. Trekt het kind in het tweede geval naar de Straatsburgse autoriteiten 

om zich te verzetten tegen de samenstelling van zijn curriculum, dan besteedt het Hof uitsluitend 

aandacht aan de rechten van zijn ouders. Op die manier wordt de bescherming die het kind geniet op 

basis van het eerder geschetste theoretische kader in de praktijk miskend.  

Er moet evenwel benadrukt worden dat het EHRM met de zaak Grzelak
580

 mogelijk een positieve 

evolutie ingezet heeft voor wat zaken over de samenstelling van het curriculum betreft. Deze zaak 

werd namelijk wel behandeld onder het recht op godsdienstvrijheid van het kind zelf. Het Hof stelt 

zelfs een schending vast zonder dat de rechten van de ouders onder artikel 2, 1
e
 Protocol geschonden 

zijn. In deze zaak maakt het Hof een duidelijk onderscheid tussen de rechten van het kind en die van 

de ouders. Hoewel het Hof daarbij niet expliciet verwijst naar artikel 14 IVRK mogen we aannemen 

dat deze bepaling toch impliciet aan de grondslag lag van de redenering van het Hof.  

3. HET IVRK INTEGREREN IN DE RECHTSPRAAK 

3.1. De Straatsburgse rechtspraak 

Zoals in voorgaande titel aangetoond is de rechtspraak van het EHRM niet steeds conform met 

datgene wat het IVRK voorschrijft met betrekking tot godsdienstvrijheid van het kind. Een meer 

kindspecifieke benadering door het Hof kan nochtans bijdragen tot het reduceren van de bestaande 

onzekerheid met betrekking tot de godsdienstvrijheid van kinderen. De vraag die zich nu stelt is op 

welke grond het Hof (meer) rekening kan houden met het IVRK.  

Het EVRM is een levend instrument dat moet geïnterpreteerd worden in overeenstemming met de 

maatschappelijke realiteit
581

. Het is belangrijk dat rechters kunnen inspelen op maatschappelijke en 

                                                   
580 Zoals besproken in deel II. 
581 U. KILKELLY, The child and the European Convention on Human Rights, s.l., Ashgate/Dartmouth, 1999, 14; 

U. KILKELLY, “The Best of Both Worlds for Children‟s Rights? Interpreting the European Convention on 

Human Rights in the Light of the UN Convention on the Rights of the Child”, Hum. Rts. Q. 2001, (308) 313; J. 

VANDE LANOTTE en Y. HAECK, Handboek EVRM Deel 1 Algemene Beginselen, Antwerpen, Intersentia, 2005, 

192; M. VERHEYDE, “The protection of children‟s rights by the European Court of Human Rights”, in A. 

ALEN(ed), The UN Children‟s Rights Convention: theory meets practice, Antwerpen, Intersentia, 2007, (107) 

118.  
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juridische veranderingen, zo niet dan dreigt het verdrag dode letter te worden
582

. Gezien die bijna 

wereldwijde ratificatie van het IVRK kan sinds het begin van de jaren ‟90 niet meer naast de 

toenemende emancipatie van kinderrechten gekeken worden. Deze rechten zijn een vast deel van de 

juridische realiteit geworden en verdienen in dat opzicht hun plaats binnen de rechtspraak van het 

Hof
583

.  

Het integreren van het IVRK in de rechtspraak van het EHRM wordt bovendien ondersteund door 

artikel 53 EVRM:  

Art. 53 EVRM: Waarborging van bestaande rechten van de mens  

Geen bepaling van dit Verdrag zal worden uitgelegd als beperkingen op te leggen of inbreuk 

te maken op de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden die verzekerd kunnen 

worden ingevolge de wetten van enige Hoge Verdragsluitende Partij of ingevolge enig ander 

Verdrag waarbij de Hoge Verdragsluitende Partij partij is. 

Aangezien alle landen die lid zijn van de Raad van Europa ook het IVRK geratificeerd hebben moet 

volgens deze bepaling rekening gehouden worden met de inhoud van het IVRK
584

. De rechten uit het 

EVRM mogen niet geïnterpreteerd worden op een manier die de rechten uit het IVRK beperkt. Dit 

brengt met zich mee dat het recht op godsdienstvrijheid uit artikel 9 EVRM geen afbreuk mag doen 

aan artikel 14 IVRK dat het autonoom recht op godsdienstvrijheid van het kind beschermt of aan 

artikel 28 IVRK dat het recht op onderwijs beschermt. Ook het recht van de ouders onder artikel 2, 1
e
 

Protocol mag geen afbreuk doen aan de rechten op godsdienstvrijheid en onderwijs van het kind zoals 

gewaarborgd door het IVRK.  

Uit de rechtspraak in deel II bleek dat het EHRM in deze zaken al met mondjesmaat verwijst naar het 

IVRK. Het Hof lijkt hierbij wel een voorkeur te hebben voor de beschermende bepalingen, zoals het 

belang van het kind
585

. Ook in zijn rechtspraak over andere onderwerpen neemt het Hof verwijzingen 

op naar het IVRK
586

. VAN BUEREN wijst er in deze context op dat een kindspecifieke benadering met 

                                                   
582 J. VANDE LANOTTE en Y. HAECK, Handboek EVRM Deel 1 Algemene Beginselen, Antwerpen, Intersentia, 

2005, 191-192. 
583U. KILKELLY, The child and the European Convention on Human Rights, s.l., Ashgate/Dartmouth, 1999, 15; 

G. VAN BUEREN, “Protecting children‟s rights in Europe – a test case strategy”, E.H.R.L.R. 1996, 171;   M. 

WOOLF, “Coming of Age? – The principle of the best interests of the child”, E.H.R.L.R. 2003, (205) 206. 
584  D. VAN GRUNDERBEECK, Beginselen van personen- en familierecht: een mensenrechtelijke benadering, 

Antwerpen, Intersentia, 2003, nr. 827; M. WOOLF, “Coming of Age? – The principle of the best interests of the 

child”, E.H.R.L.R. 2003, (205) 206.  
585U. KILKELLY, “The Best of Both Worlds for Children‟s Rights? Interpreting the European Convention on 

Human Rights in the Light of the UN Convention on the Rights of the Child”, Hum. Rts. Q. 2001, (308) 312; D. 

VAN GRUNDERBEECK, Beginselen van personen- en familierecht: een mensenrechtelijke benadering, Antwerpen, 

Intersentia, 2003, nr. 826.  
586 Het gaat o.a. om artikel 19, 32 en 36 IVRK, Zie U. KILKELLY, “The Best of Both Worlds for Children‟s 

Rights? Interpreting the European Convention on Human Rights in the Light of the UN Convention on the 

Rights of the Child”, Hum. Rts. Q. 2001, (308) 315-324; Zie M. VERHEYDE, “Europees Hof voor de Rechten van 
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zich meebrengt dat het Hof rekening houdt met wat ze de vier P‟s van kinderrechten noemt: 

“provision, protection, participation en prevention”
587

. Om een meer kindspecifieke benadering aan 

de dag te leggen volstaat het dus niet dat het Hof, zoals in de zaken over religieuze symbolen, enkel 

oog heeft voor de bescherming van het kind.  

Hieruit blijkt dat zowel in theorie, op basis van het doel van het EVRM en artikel 53 EVRM, als in 

praktijk, op basis van de rechtspraak, er geen obstakels zijn voor het Hof om in zijn beoordeling 

rekening houdt met artikel 14 IVRK. Door dit autonoom recht op godsdienstvrijheid van het kind te 

betrekken in zaken waarin kinderen direct of indirect betrokken zijn kan een meer kindspecifieke 

benadering ten aanzien van religieuze problemen ontwikkeld worden. 

3.2. De rechtspraak van het VN mensenrechtencomité 

Uit de rechtspraak in deel II bleek dat ook het VN Mensenrechtencomité een meer kindspecifieke 

benadering aan de dag mag leggen. Hoewel het comité een minder sterke rechterlijke instantie is dan 

het EHRM en niet alle leden bij het BUPO het individuele klachtensysteem aanvaarden, kan ook hier 

gepleit worden voor een integratie van kinderrechten. Opnieuw kan de juridische werkelijkheid van 

kinderrechten als argument voorgedragen worden. Bovendien werden zowel het BUPO als het IVRK 

ontwikkeld binnen de schoot van de VN en maken ze dus deel uit van hetzelfde verdragensysteem.  

Ook in het BUPO is een artikel terug te vinden dat dergelijke integratie ondersteunt: 

Artikel 5, 2 BUPO 

Het is niet toegestaan enig fundamenteel recht van de mens dat in een land, ingevolge 

wettelijke bepalingen, overeenkomsten, voorschriften of gewoonten, wordt erkend of bestaat, 

te beperken of ervan af te wijken, onder voorwendsel dat dit Verdrag die rechten niet erkent of 

dat het deze slechts in mindere mate erkent. 

Van de rechten die bescherming genieten onder het IVRK mag met andere woorden geen afbreuk 

gedaan worden omdat deze niet of in mindere mate zouden voorkomen in het BUPO. Dit brengt met 

zich mee dat geen afbreuk mag gedaan worden aan het autonome recht op godsdienstvrijheid voor het 

kind, noch aan het recht op onderwijs van het kind, ook al komen deze niet voor binnen het BUPO. 

                                                                                                                                                               
de Mens. Selectie van kindgerelateerde rechtspraak 2004” , TJK 2005, 30-32;  Zie M. VERHEYDE, “The 

protection of children‟s rights by the European Court of Human Rights”, in A. ALEN (ed), The UN Children‟s 

Rights Convention: theory meets practice, Antwerpen, Intersentia, 2007, (107) 108-116; Zie M. WOOLF, 

“Coming of Age? – The principle of the best interests of the child”, E.H.R.L.R. 2003, (205) 207-208. 
587 G. VAN BUEREN, “Protecting children‟s rights in Europe – a test case strategy”, E.H.R.L.R. 1996, 171. 
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Daarnaast is het ook interessant om te wijzen op enkele standpunten van ASMA JAHANGIR, de Speciale 

Rapporteur inzake godsdienstvrijheid
588

. Met betrekking tot de vraag of kinderen op een bepaald 

moment een eigen keuzerecht kunnen verkrijgen in godsdienstzaken meent ze dat:  

“The texts of Article 18 ICCPR and of the 1981 Declaration do not help us further, however, 

they leave it open to the States to establish the precise determination of the thresholds. 

National legislation differs in this regard and some laws provide for staggered age limits. (…) 

I would advocate a flexible case-by-base approach in line with the provision of the Convention 

of the Rights of the Child. According to its article 14(2), States parties shall respect the rights 

and duties of the parents to provide direction to the child in the exercise of his or her freedom 

of religion or belief “in a manner consistent with the evolving capacities of the child”. 

Furthermore, article 12(1) CRC requests State parties to “assure to the child who is capable 

of forming his or her own views to express those views freely in all matters affecting the child, 

the views of the child being given due weight in accordance with the age and maturity of the 

child”
589

. 

Jahangir vindt met andere woorden dat kinderen vanaf een bepaald moment zelf hun godsdienstige 

keuzes moeten kunnen maken. Ze pleit er dan ook voor om het recht op godsdienstvrijheid, zoals 

beschermd door de Verklaring van 1981, te interpreteren in het licht van artikel 14 IVRK. Ze is er zich 

voorts ook van bewust dat het toekennen van een autonoom recht op godsdienstvrijheid aan kinderen 

die voldoende maturiteit hebben bereikt kan botsen met het recht van de ouders
590

:  

“Finally, the Special Rapporteur notes that with regard to children, the choice of religion is 

restricted by the parents‟ rights to determine their child‟s religion up to an age where the 

child is capable of doing so on his/her own, in accordance with article 18, paragraph 4, of the 

Covenant”
591

 

Met deze uitspraak meent ze mijns inziens dat de rechten die artikel 18, 4 BUPO toekent aan ouders 

weinig ruimte laten voor een eigen recht op godsdienstvrijheid van het kind. Ze geeft wel aan dat 

ouders deze rechten slechts kunnen uitoefenen totdat het kind een leeftijd bereikt heeft die hem zelf in 

staat stelt deze keuzes te maken. Hiermee verwijst ze impliciet naar het principe van de evolving 

capacities uit artikel 14 IVRK. 

Uit deze uitspraken blijkt dat de Speciale Rapporteur het tijd vindt dat artikel 18, 4 BUPO en de 

Verklaring van 1981 conform artikel 14 IVRK geïnterpreteerd worden en op die manier ruimte geven 

aan het autonoom recht op godsdienstvrijheid van het kind. Het BUPO staat hier in theorie, op basis 

van artikel 5, 2 alvast niet aan in de weg.  

                                                   
588 Zie S. LANGLAUDE, The right of the child to religious freedom in international law, Leiden, Martinus Nijhoff 

Publishers, 2007, 161-162. 
589 S. LANGLAUDE, The right of the child to religious freedom in international law, Leiden, Martinus Nijhoff 

Publishers, 2007, 161, voetnoot 40. 
590

 Ibid. 161.  
591 Ibid.  161, voetnoot 39. 
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4.DE SLEUTEL TOT ALLE PROBLEMEN? 

Uit voorgaande titels bleek dat het EHRM in zaken over religieuze vrijheid waarin kinderen betrokken 

zijn een meer kindspecifieke benadering mag en kan aan de dag leggen. Ook wat het VN 

Mensenrechtencomité betreft werd aangetoond dat het mogelijk is om de bepalingen uit het IVRK te 

integreren in zaken die betrekking hebben op religieuze vrijheid. Zijn alle problemen en 

onduidelijkheden met betrekking tot het recht op godsdienstvrijheid van het kind van de baan indien 

deze instanties bereid zijn om een meer kindspecifieke benadering die steunt op artikel 14 IVRK aan 

de dag te leggen? 

4.1. Het begrip autonomie 

In het theoretisch kader werd al uitgebreid ingegaan op het autonome recht op godsdienstvrijheid van 

het kind onder artikel 14 IVRK. Het is echter belangrijk om een correcte invulling aan het begrip 

autonomie te geven. Wat artikel 14 IVRK in geen geval voor ogen heeft is het creëren van een 

absoluut recht tegen de ouders van het kind
592

. Uit de driehoek van plichten, zoals weergeven in het 

theoretisch kader
593

, bleek immers dat de ouders de primaire verantwoordelijkheid over hun kind 

blijven dragen, ook in godsdienstzaken
594

. COUZENS geeft op verhelderende wijze weer waar het 

begrip autonomie binnen het IVRK voor staat
595

. Het is een eigen recht van het kind, om met de 

gepaste begeleiding van zijn ouders, zijn mening te uiten in zaken die hem of haar aanbelangen
596

. De 

mate van begeleiding die ouders aan het kind dienen te geven hangt af van de maturiteit van het 

kind
597

. Deze parameter bepaalt eveneens in hoeverre rekening moet gehouden worden met de mening 

van het kind in kwestie
598

.  

Dit cruciale principe van de graad van maturiteit, ofwel de „evolving capacities‟, dat van toepassing is 

op het gehele IVRK, werd ook al kort belicht binnen het theoretisch kader
599

. De functie van het 

concept van de „evolving capacities‟ is het vinden van een evenwicht tussen enerzijds autonomie voor 

                                                   
592  Contra J.E. COONS, “The Religious Rights of Children”, in J. WITTE en J.D. VAN DER VYVER (eds.), 

Religious Human Rights in Global Perspective: Religious Perspectives, Den Haag, Kluwer, 1996, 157-174.  
593 Zie schematische voorstelling driehoek in deel I; E. BREMS, “Children‟s Rights and Universality”, in J.C.M. 

WILLEMS (ed.), Developmental and Autonomy Rights of Children: empowering children, caregivers and 

communities, Antwerpen, Intersentia, 2002, (21) 29. 
594M. COUZENS, “Autonomy Rights versus Parental Autonomy”, in A. ALEN (ed), The UN Children‟s Rights 

Convention: theory meets practice, Antwerpen, Intersentia, 2007, (419) 425. 
595 Ibid. 420. 
596 Ibid. 420. 
597 Ibid. 420. 
598

 Ibid.  420. 
599 Supra deel I. 
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het kind en anderzijds bescherming van het kind
600

. Hoe ouder het kind, des te minder bescherming het 

zal nodig hebben en des te meer aanspraak het kan maken op autonomie. Het is dan ook niet enkel een 

recht van de ouders om hun kind bescherming te bieden, maar ook een plicht om deze bescherming 

aan te passen aan de ontwikkelende vermogens van het kind
601

. Bovendien moeten ouders ook 

rekening houden met het recht op participatie van het kind, zoals beschermd door artikel 12 IVRK, 

waardoor kinderen betrokken moeten worden in beslissingen die voor hen van belang zijn
602

. Kortom, 

ouders kunnen in religieuze zaken niet zo maar een beslissing opleggen aan hun kinderen, hoe ouder 

het kind des te meer belang ze moeten hechten aan de eigen opvattingen van het kind
603

.  

Er bestaat echter onduidelijkheid over de leeftijd waarop een kind meer autonomie moet krijgen. Kan 

een leeftijdsgrens gebruikt worden als de norm om het moment waarop het kind over voldoende 

ontwikkelde vermogens beschikt om zich een eigen mening te vormen vast te leggen? Volgens BREMS 

verschilt deze leeftijd naargelang de zwaarwichtigheid van de keuze waar het om gaat
604

. Zo kan de 

keuze om al dan niet een bepaald religieus of ethisch vak op school te volgen of om deel te nemen aan 

een religieuze manifestatie gemaakt worden door een minderjarig kind
605

. De keuze om al dan niet tot 

een bepaalde religie te behoren zou een fundamentelere keuze zijn met meer verregaande gevolgen, 

waardoor het volgens Brems kan dat de ouders deze keuze blijven maken tot het kind meerderjarig 

is
606

. LANGLAUDE is het hier niet mee eens en meent dat deze opdeling het belang van religieus 

onderwijs voor een kind onderschat
607

. Volgens haar geeft het Kinderrechtencomité aan dat kinderen, 

ook voor ze de meerderjarigheid bereiken, de keuze moeten hebben om al dan niet deel uit te maken 

                                                   
600 M. COUZENS, “Autonomy Rights versus Parental Autonomy”, in A. ALEN (ed), The UN Children‟s Rights 

Convention: theory meets practice, Antwerpen, Intersentia, 2007, (419) 422;  G. VAN BUEREN, “Protecting 

children‟s rights in Europe – a test case strategy”, E.H.R.L.R. 1996, (171) 176. 
601A. LOPATKA,  “Appropriate Direction and Guidance in the Exercise by a Child of the Rights to Freedom of 

Expression, Thought, Conscience and Religion”, in E. VERHELLEN (ed), Monintoring Children‟s Rights, Den 

Haag, Nijhoff, 1996, (287) 291; G. MAES, “Het grondrecht op geloofsopvoeding van minderjarigen”, IJK 2006, 

(226) 230.   
602 E. BREMS, “Above Children‟s Heads. The Headscarf Controversy in European Schools from the Perspective 

of Children‟s Rights”, IJCR 2006, (119) 131-132. 
603 G. VAN BUEREN, The international law on the rights of the child, Dordrecht, Nijhoff, 1995, 152. 
604 E. BREMS, Article 14: The Right to Freedom of Thought, Conscience and Religion, Leiden, Martinus Nijhoff 

Publishers, 2006, 29-31. 
605 Ibid. 30-31. 
606 Ibid. 29.  
607

 S. LANGLAUDE, The right of the child to religious freedom in international law, Leiden, Martinus Nijhoff 

Publishers, 2007, 141-142. 
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van een bepaalde religie
608

. Zo vraagt het comité aan de lidstaten om in hun rapporten aan te geven 

vanaf welke leeftijd ze toestaan dat kinderen zelf hun religieuze keuzes kunnen maken
609

.  

Hoewel het ongetwijfeld de rechtszekerheid ten goede zou komen heeft het mijns inziens weinig zin 

om met leeftijdsgrenzen te werken. Het moment waarop men de vereiste maturiteit bereikt zal 

namelijk verschillen van kind tot kind, daarom ook dat het concept „evolving capacities‟ flexibel moet 

geïnterpreteerd worden. Het komt in de eerste plaats toe aan de ouders om in te schatten vanaf 

wanneer hun kind in staat is zich een eigen mening te vormen aangaande religie en desgevallend ook 

met die mening rekening te houden. Weigeren de ouders om rekening te houden met de maturiteit van 

hun kinderen, dan kan de staat alsnog in tweede lijn optreden om ouders er op te wijzen dat ze de 

voorschriften van artikel 14 IVRK dienen te respecteren.  

Ook het principe van het toekennen van autonomie aan kinderen op zich is onderwerp van discussie. 

Binnen het beperkte bestek van deze masterproef is geen ruimte om daar uitgebreid op in te gaan. 

Hierna zal echter kort aangetoond worden dat er allesbehalve eensgezindheid is over het concept van 

autonomie voor kinderen. DWYER
610

 en SCOLNICOV
611

 tonen zich grote voorstanders van autonomie 

voor kinderen. Zij stellen het concept van het toekennen van rechten aan ouders in vraag omdat ze 

vinden dat dit moeilijk verenigbaar is met de noties van autonomie en individualiteit die net typerend 

zijn voor mensenrechten
612

. Er is dan ook geen enkel ander mensenrecht dat er in voorziet dat mensen 

(in dit geval ouders) rechten kunnen uitoefenen over andere mensen (in dit geval kinderen)
613

. In 

dezelfde lijn ligt de visie van M.D.A. FREEMAN die aan de autonomie van het kind dezelfde waarde 

toekent als aan de autonomie van een volwassene
614

.  

                                                   
608S. LANGLAUDE, The right of the child to religious freedom in international law, Leiden, Martinus Nijhoff 

Publishers, 2007, 113; S. LANGLAUDE, “Children and Religion under Article 14 UNCRC: A Critical Analysis”, 

IJCR 2008, (475) 491. 
609Secretariaat Generaal, compilation of guidelines on the form and content of reports to be submitted by states 

parties to the international human rights treaties (08/05/2006), UN Doc. HRI/GEN/2/Rev.3, 71; S. LANGLAUDE, 
The right of the child to religious freedom in international law, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2007,  113, 

voetnoot 68. 
610 J.G. DWYER, “Parents‟ Religion and Children‟s Welfare: Debunking the Doctrine of Parents‟ Rights”, Cal. L. 

Rev. 1994, 1371-1448. 
611 A. SCOLNICOV,  “Children‟s Right to Freedom of Religion in a Multi-Religious Society”, paper voorgesteld 

op de international CENSUR conferentie 2001: The spiritual Supermarket: Religious Pluralism in the 21st 

Century, http://www.cesnur.org/2001/london2001/scolnicov.htm ; A. SCOLNICOV, “The Child‟s Right to 

Religious Freedom and Formation of Identity”, IJCR 2004, 251-267.  
612 J.G. DWYER, “Parents‟ Religion and Children‟s Welfare: Debunking the Doctrine of Parents‟ Rights”, Cal. L. 

Rev. 1994, (1371) 1446-1447;  A. SCOLNICOV, “The Child‟s Right to Religious Freedom and Formation of 

Identity”, IJCR 2004, (251) 266.  
613 J.G. DWYER, “Parents‟ Religion and Children‟s Welfare: Debunking the Doctrine of Parents‟ Rights”, Cal. L. 

Rev. 1994, (1371) 1446-1447;  A. SCOLNICOV, “The Child‟s Right to Religious Freedom and Formation of 

Identity”, IJCR 2004, (251) 265.  
614

 M.D.A. FREEMAN, “Taking Children‟s Rights more Seriously”, in P. ALSTON, S. PARKER en J. SEYMOUR 

(eds.), Children, Rights and the Law, Oxford, Clarendon Press, 1992, 52-71. 

http://www.cesnur.org/2001/london2001/scolnicov.htm
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Daarnaast zijn er ook meer gematigde voorstanders van autonomie voor het kind terug te vinden. 

BREMS laat de mate van autonomie bijvoorbeeld afhangen van de soort keuze die zich stelt
615

. 

LANGLAUDE meent dat het Kinderrechtencomité soms te vaak focust op autonomie, ten koste van de 

rechten van de ouders
616

. De analyse van STEINBERG spitst zich toe op de rechtspraak van de 

Amerikaanse Supreme Court in gelijkaardige situaties
617

. Als de voornaamste redenen waarom de 

Supreme Court kinderen niet op dezelfde manier kan behandelen als volwassenen in godsdienstzaken 

wijst hij op de nood aan bescherming van kinderen, hun gebrek aan maturiteit om beslissingen te 

nemen en het belang van de familie
618

. Omwille van dit laatste belang kunnen de rechten van de 

ouders dan ook niet miskend worden, al evolueren ze wel naarmate het kind meer matuur wordt
619

. De 

auteurs van deze gematigde strekking sluiten het dichtst aan bij autonomie die voorzien wordt door 

artikel 14 IVRK
620

. 

Tegenover deze voorstanders staan zij die niet hoog oplopen met autonomie voor het kind. GUTMANN 

bijvoorbeeld weegt af wie inzake religieus onderwijs rechten kan uitoefenen over kinderen, de ouders 

of de staat
621

. Zij aanvaardt echter ook dat de rechten die over kinderen uitgeoefend worden niet 

absoluut kunnen zijn omdat het recht op onderwijs van het kind voorrang heeft
622

. CARTER gaat nog 

verder en legt de rechten volledig in de schoot van de ouders. Hij meent dat verregaande vrijstellingen 

met betrekking tot het schoolcurriculum aan ouders moeten toegekend worden: “Not because the 

parents are necessarily right, but because, on such fundamental religious and moral issues, the 

parents have the right to be wrong”
623

.  

4.2. Conflicten tussen ouders en kind 

Eén van de belangrijkste argumenten tegen het toekennen van autonomie aan kinderen is het belang 

van de familie
624

. Het scenario dat men hier voor ogen heeft is dat van een conflict tussen ouders en 

                                                   
615 E. BREMS, Article 14: The Right to Freedom of Thought, Conscience and Religion, Leiden, Martinus Nijhoff 
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618 Ibid. 223-224. 
619 Ibid. 224; 226; 234. 
620 Zie ook A. LOPATKA, “Appropriate Direction and Guidance in the Exercise by a Child of the Rights to 

Freedom of Expression, Thought, Conscience and Religion”, in E. VERHELLEN (ed), Monintoring Children‟s 

Rights, Den Haag, Nijhoff, 1996, 287-292. 
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hun kind. Als het kind de keuzes van zijn ouders op vlak van religie, op vlak van het volgen van 

religieus onderwijs of op het vlak van religieuze manifestatie niet volgt kan dit tot spanningen leiden 

binnen het gezin. In de meeste situaties zullen ouders accepteren dat hun kind een andere overtuiging 

heeft, we kunnen en mogen er echter niet van uitgaan dat dit altijd het geval zal zijn
625

. Indien een 

dergelijk conflict zich voordoet stelt zich dan ook de vraag welk recht voorrang dient te krijgen, het 

recht van de ouders of het recht van het kind.  

Als gevolg van het concept van „evolving capacities‟ zal een dergelijk conflict tussen verschillende 

opvattingen zich niet stellen bij erg jonge kinderen. Stellen ouders echter religieuze handelingen die 

tegen het belang van het kind ingaan, dan rust op de staat een plicht om hier tegen op te treden
626

. Het 

belang van het kind, zoals beschermd door artikel 3 IVRK, kan ook de functie van scheidsrechter 

vervullen in conflicten tussen oudere kinderen en hun ouders. Als het kind een keuze maakt die tegen 

zijn eigen belangen ingaat, en de keuze van de ouders respecteert het belang van het kind, dan zal deze 

laatste keuze voorrang krijgen
627

. Dit geldt ook indien de situatie omgekeerd is en ouders een keuze 

maken die tegen het belang van hun kind ingaat, het is immers de keuze die het belang van het kind 

waarborgt die voorrang dient te krijgen. In dergelijke zaken is het wel belangrijk om concreet na te 

gaan of een bepaalde keuze al dan niet het belang van het kind dient. Soms is dit eenvoudig vast te 

stellen, bijvoorbeeld het weigeren van levensnoodzakelijke geneesmiddelen is duidelijk niet in het 

belang van het kind
628

. Vaak echter zal dit belang van het kind ingevuld worden door een 

waardeoordeel. Te denken valt bijvoorbeeld aan de in deel II besproken rechtspraak met betrekking tot 

het verbod van religieuze symbolen. Daar waar het EHRM meende dat het in het belang van het niet-

religieuze kind was om hoofddoeken voor leerkrachten te verbieden meende het Kinderrechtencomité 

net dat het de belangen van kinderen ten goede kwam om dit toe te laten. Het is niet ondenkbaar dat 

dergelijke situaties zich ook voordoen binnen de ouder - kind relatie.  
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Gecompliceerder wordt het wanneer geen van beide keuzes in conflict komt met het belang van het 

kind. In dat geval moet immers een afweging gemaakt worden tussen twee beschermde rechten, 

namelijk het autonoom recht op godsdienstvrijheid van het kind en het begeleidingsrecht van de 

ouders. Het EHRM maakt dit soort afwegingen constant in zijn rechtspraak en heeft daartoe ook 

criteria ontwikkeld. Over een conflict tussen ouders en kinderen in religieuze zaken heeft het Hof zich 

echter nog niet uitgesproken. Een mogelijke verklaring hiervoor kan zijn dat het voor kinderen moreel 

allesbehalve evident is om een rechtszaak te starten tegen hun ouders. Het is eveneens mogelijk dat 

dergelijke conflicten binnen de nationale rechtsorde afgehandeld worden. Hoe dan ook, wegens gebrek 

aan voorbeeld van het EHRM, moeten we ons wenden tot een theoretische benadering om deze 

conflicten op te lossen. 

Een theorie waar vaak naar verwezen wordt is die van de „Praktische Konkordanz‟
629

. Dit houdt in dat 

men in geval van conflicterende mensenrechten probeert om tot een compromis tussen beide rechten te 

komen
630

. Door aan beide kanten toegevingen te doen wordt vermeden dat het ene recht opgeofferd 

wordt voor het andere recht
631

. Het zal echter niet in alle situaties mogelijk zijn om een dergelijk 

compromis te bereiken. Als een kind bijvoorbeeld een religieus vak niet wil volgen en de ouders 

willen wel dat het kind dit vak volgt is het zowel praktisch als moreel moeilijk om hierin een 

middenweg te vinden. In dergelijk geval kunnen criteria gebruikt worden om te bepalen welk recht 

voorrang krijgt boven een ander recht
632

. Zo kan men nagaan of het conflict de essentie van het recht 

treft en of buiten de twee conflicterende rechten nog andere mensenrechten betrokken zijn
633

. In het 

hypothetisch voorbeeld kan bijvoorbeeld het onrechtstreekse verband met het recht op onderwijs van 

het kind als verzwarende factor beschouwd worden. Dergelijke afwegingen zijn sterk situatiegebonden 

en de criteria mogen dan ook niet als algemene regel gebruikt worden
634

. 

5. BESLUIT NORMATIEVE ANALYSE 

In dit deel werd geargumenteerd dat de weinig kindspecifieke benadering van het EHRM in 

godsdienstzaken aan herziening toe is. Verschillende argumenten ondersteunen deze stelling, zo is het 

IVRK bijna twee decennia na zijn inwerkingtreding stevig verankerd in de internationale rechtsorde en 

vloeit uit de tekst van het EVRM zelf voort dat rekening moet gehouden worden met het IVRK. Het 

belangrijkste is echter dat een meer kindspecifieke houding van het Hof kan bijdragen aan het 
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wegwerken van de ambiguïteit met betrekking van godsdienstvrijheid van het kind. Door de 

verschillende manieren waarop de instanties omgaan met de rechten van het kind en door de rol die de 

rechten van de ouders spelen, is de rechtspositie van het kind immers erg onzeker.  

Deze stelling die pleit voor meer integratie van het IVRK in religieuze zaken kan echter niet zonder de 

nodige nuances aangenomen worden. Zo heeft het concept van autonomie voor het kind op vlak van 

godsdienstvrijheid helemaal niet tot gevolg dat de rechten van de ouders uitgeschakeld worden. De 

rechten die de ouders hebben onder artikel 2, 1
e
 Protocol EVRM worden hen dan ook niet ontzegd. 

Een kindspecifieke benadering, gesteund op artikel 14 IVRK, wil louter bekomen dat het Hof in 

situaties waarin deze rechten van de ouders in het geding zijn, rekening houdt met de mening van het 

kind al naargelang zijn maturiteit. Het concept van autonomie zoals vervat in artikel 14 IVRK vormt 

dus hoogstens een inperking van het recht van de ouders. 

Er zijn echter ook aanvaardbare argumenten tegen een autonoom recht op godsdienstvrijheid van het 

kind. Zo is het principe van de „evolving capacities‟ eerder vaag en is het niet mogelijk om een 

algemene leeftijdsgrens vast te leggen. Bovendien kan een dergelijk recht het belang van het gezin 

schaden indien er conflicten ontstaan tussen ouders en kind. Het principe van het belang van het kind 

kan een leidraad vormen om tot een oplossing te komen maar is evenmin erg concreet. Vaak zal dan 

ook geen pasklare oplossing voor handen zijn in dergelijke conflicten.  

Daarnaast mag niet vergeten worden dat de ouders het best geplaatst zijn om te oordelen over het 

belang van het kind, ook in religieuze zaken. In de meeste gevallen handelen ouders ook 

daadwerkelijk in het belang van het kind, rekening houdend met de maturiteit van het kind. 

Rechterlijke tussenkomst is dan ook slechts een ultiem redmiddel voor die gevallen waarin ouders de 

belangen en autonome rechten van hun kinderen miskennen. Het opzet van een kindspecifieke 

benadering is dan ook dat het EHRM en de andere rechtsprekende instanties net in die gevallen oog 

hebben voor de onderscheiden belangen en rechten van het kind. 
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BESLUIT 

“Thus, using the CRC to guide the interpretation of the ECHR in children‟s cases, either implicitly or 

expressly, holds real promise for maximizing the potential of both treaties to protect and promote 

children‟s rights. It is indeed the best of both worlds for children‟s rights”
635

 

 

Het doel van deze masterproef was om een beeld te geven van de bescherming van het recht op 

godsdienstvrijheid van het kind in het internationaal recht. Uit het theoretisch kader bleek dat de 

mensenrechtenverdragen een stevige basis bieden voor de bescherming van het recht op 

godsdienstvrijheid van het kind. Uit dit kader bleek echter ook dat het recht op godsdienstvrijheid van 

het kind ambigu is. Godsdienstvrijheid voor het kind is immers niet enkel een recht van het kind maar 

ook een recht van de ouders. Het IVRK probeert met het concept van de „evolving capacities‟ een 

balans te zoeken tussen het toekennen van rechten aan het kind enerzijds en aan de ouders anderzijds. 

Het is aan de rechtsprekende instanties om te werken met dit theoretisch kader en om hierin een plaats 

te geven aan het autonoom recht op godsdienstvrijheid van het kind. In deel II werd in dat verband 

gewezen op de tekortkomingen van het EHRM. Daar waar kinderen direct of indirect betrokken partij 

zijn in religieuze zaken is het, artikel 14 IVRK indachtig, immers niet te verantwoorden dat het Hof 

deze zaken niet behandelt vanuit de positie van het kind. Door de terughoudende opstelling van het 

Hof worden de eigen belangen van het kind in religieuze zaken vereenzelvigd met die van de ouders of 

worden ze over het hoofd gezien. 

Hoewel er duidelijk nog werk aan de winkel is stemt de toekomst mij hoopvol. Zoals immers ook uit 

deel II bleek evolueert het Hof in de richting van een houding die de afzonderlijke belangen van het 

kind in religieuze zaken erkent. Daarenboven werd in deel III aangetoond dat er noch in theorie noch 

in praktijk obstakels zijn voor het Hof om een beroep te doen op artikel 14 IVRK in religieuze zaken 

waarin kinderen betrokken zijn.  

Ten slotte werd er op gewezen dat artikel 14 IVRK en het algemene concept van de „evolving 

capacities‟ in de praktijk niet steeds eenvoudig hanteerbaar zijn. Er is in dat opzicht dan ook weinig 

rechtspraak van het Kinderrechtencomité om op terug te vallen. Door artikel 14 IVRK te 

implementeren in zijn rechtspraak kan het EHRM bijdragen aan de verdere ontwikkeling van dit recht.  

Door het autonoom recht op godsdienstvrijheid van het kind uit het IVRK te betrekken in de 

rechtspraak van het EHRM biedt het internationaal recht kinderen inderdaad de best mogelijke 

bescherming uit twee werelden. 
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