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IV. INLEIDING 

A. PROBLEEMSTELLING 

1. Een multiculturele samenleving kan bepaalde problemen en conflicten teweegbrengen, 

ook in de arbeidssfeer. Werknemers met een religieuze overtuiging willen soms hun ge-

loof beleven tijdens het werk, bijvoorbeeld door de mogelijkheid te hebben om te bidden 

tijdens de werkuren, of door religieuze symbolen te kunnen dragen op het werk. Deze 

wensen komen niet altijd overeen met de visie van een werkgever op zijn of haar bedrijf, 

of met bepaalde veiligheidsnormen. Ook de geloofsbelijdenis buiten het werk kan conflic-

ten opleveren, bijvoorbeeld doordat een werknemer graag vrijaf zou nemen voor een niet-

wettelijke feestdag. De traditionele arbeidssfeer is vaak aangepast aan het christendom: er 

geldt een algemeen verbod op zondagsarbeid, feestdagen zijn hoofdzakelijk gebaseerd op 

het christendom en religieuze symbolen zijn geen essentieel onderdeel van de christelijke 

geloofsbelevenis. Daarom stellen er zich voor christenen eerder uitzonderlijk problemen 

op het werk in dit verband. Voor andere religies gaat dit echter niet op. Sommige inter-

pretaties van de islam schrijven voor dat vrouwen een hoofddoek moeten dragen, maar 

ook voor andere religies kan het noodzakelijk zijn om religieuze symbolen te dragen. De 

gebedsmomenten kunnen verschillen en de feestdagen vallen ook niet op dezelfde dagen. 

Wanneer een werknemer met een religieuze overtuiging niet in staat is om zijn of haar 

religie te uiten tijdens het werk, kan er mogelijk sprake zijn van discriminatie. De vraag 

stelt zich dan ook in hoeverre een werknemer het recht heeft om zijn of haar geloof te 

beleven tijdens de werkuren en aan de werkgever tegemoetkomingen kan vragen om zijn 

of haar geloofsbelevenis mogelijk te maken in de arbeidssfeer. Er zal gepoogd worden 

een overzicht te geven van geldende wetgeving en rechtspraak in België en een antwoord 

te bieden op de vraag in hoeverre een werknemer zijn of haar godsdienst kan beleven op 

de werkvloer. 

 

2. De vraag naar godsdienstvrijheid op de werkvloer wordt dus geformuleerd als een con-

flict tussen een religieuze werknemer en een werkgever. Een werkgever kan immers ge-

confronteerd worden met klanten die moeite hebben met een zichtbaar diversiteitsbeleid 

in een bedrijf. Ook kan een werkgever op problemen stuiten met andere werknemers, die 

niet noodzakelijk zeer positief staan tegenover aanpassingen op de werkvloer voor reli-

gieuze werknemers. In rechtspraak wordt vaak een oplossing gezocht door middel van 

juridische technieken, waarbij soms de werknemer, maar meestal toch de werkgever in 

het gelijk zal worden gesteld. Deze juridische technieken zullen uitvoerig worden bespro-

ken, maar er kan eigenlijk vooraf al worden opgemerkt dat recht niet lijkt te volstaan om 

een oplossing op dit vraagstuk te geven. Het onderwerp lijkt vandaag de dag actueler dan 

ooit: in een samenleving waar een religieuze minderheid door sommigen als een meer-

derheidsgodsdienst wordt gezien, maar waarbij diezelfde samenleving zich in een context 

van radicalisme ook lijkt te keren tegenover die meerderheidsgodsdienst, namelijk de 

islam, lijkt de vraag hoe om te gaan met religie in onze maatschappij zeer prangend. De 

samenleving wordt daarenboven geconfronteerd met een groep van nieuwkomers vanuit 
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het Midden-Oosten. Wanneer zij in de toekomst zullen worden ingezet op de arbeids-

markt, kunnen we alleen maar hopen dat er dan op een transparante en consistente manier 

zal worden omgegaan met vragen over religieuze diversiteit op de werkvloer. Daarnaast 

zal blijken dat niet alleen juridische, maar ook politieke en economische factoren het 

vraagstuk beïnvloeden. 

 

3. De godsdienstvrijheid is verankerd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de 

Mens (EVRM).
1
 Daarenboven geldt er een verbod van discriminatie op basis van geloof, 

voorgeschreven door Europese richtlijnen, geïmplementeerd in Belgisch recht.
2
 Kan een 

werknemer deze regelgeving inroepen opdat de uitoefening van zijn of haar religie moge-

lijk wordt op het werk? Kan een werknemer bijvoorbeeld eisen om religieuze symbolen te 

dragen, een aanpassing van het werkrooster te krijgen en vrijaf te krijgen voor niet-

christelijke feestdagen? Bij het beantwoorden van deze vragen zal veel aandacht worden 

besteed aan de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) 

en de verhouding tussen het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en het Hof van 

Justitie. Het onderzoeksgebied van deze masterproef zal zich dus beperken tot landen van 

de Europese Unie en de Raad van Europa. Andere landen, zoals de Verenigde Staten en 

Canada zijn ook het bestuderen waard, maar wegens het opzet van de masterproef, zou dit 

een te omvangrijk onderzoeksonderwerp worden.
3
  

 

4. De eis tot godsdienstbelevenis op de werkvloer kan echter in conflict komen met ande-

re normen, zoals de plicht van de werkgever om de werknemer tewerk te stellen in een 

veilige omgeving of andere rechten die conflicteren met een bepaalde religie. Ook zal de 

situatie in België steeds worden vergeleken met Nederland. Aangezien Nederland op vlak 

van wetgeving dezelfde basis kent (de EU-richtlijn enerzijds en het EVRM anderzijds), is 

het interessant na te gaan hoe ons buurland omgaat met dezelfde vragen, op basis van 

dezelfde wetgeving. Uit wat zal blijken, zijn er vrij grote verschillen waar te nemen in de 

omgang met deze problematiek. Er zal vooral gefocust worden op de private arbeids-

markt. Waar nodig, zal evenwel ook verwezen worden naar kwesties in de openbare sec-

tor. Principes geformuleerd door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in de 

openbare sector kunnen immers relevant zijn voor de private sector. 

 

5. De focus van de masterproef zal zich echter niet beperken tot de islam, maar zal – waar 

mogelijk – ook andere religies in de arbeidssfeer bestuderen. In België lijken de grootste 

                                                 
1
 Art. 9 EVRM. 

2
 Richtlijn 2000/78/EG van de Raad van 27 november 2000 tot instelling van een algemeen kader 

voor gelijke behandeling in arbeid en beroep, omgezet in Belgische wetgeving door middel van de Anti-

discriminatiewet van 10 mei 2007. 
3
 Voor meer informatie over redelijke aanpassingen voor gelovige werknemers in Canada en de Verenigde 

Staten: zie K. ALIDADI, Faith, Identity and Participation in the Workplace: A Comparative Study on the 

Role of Religion and Belief in Individual Labour Relations and Unemployment Benefits Litigation, XXX, 

Leuven, 2014, 820 p. 
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conflicten echter wel voor te komen bij islamitische werknemers. Dit kan gedeeltelijk 

verklaard worden door een recente studie waaruit bleek dat de islam de grootste gods-

dienst in België is. Deze stelling werd gebaseerd op het aantal praktiserende gelovigen, 

waarbij geteld werd hoeveel mensen wekelijks participeren aan een eredienst. Hierbij 

werden 400 000 praktiserende moslims geteld, tegenover 200 000 praktiserende christe-

nen.
4
 De gebruikte definitie van een praktiserend gelovige is evenwel twijfelachtig: veel 

mensen zullen immers niet wekelijks naar de kerk gaan, maar voelen zich wel nog steeds 

christen. Desondanks wijst dit wel aan dat het aantal praktiserende moslims in België een 

vrij grote groep vormt. Dit verklaart ook waarom in Belgische rechtspraak meer vragen 

van islamitische werknemers behandeld worden. 

 

B. ONDERZOEKSVRAGEN 

6. De centrale onderzoeksvraag van deze masterproef is de volgende: 

“In hoeverre heeft een gelovige werknemer het recht om zijn of haar religie te uiten 

op de werkvloer? “ 

Of anders gesteld: 

“In hoeverre kan een werkgever het recht van een werknemer om het geloof te uiten 

op de werkvloer beperken?” 

7. Om deze vraag te beantwoorden kunnen enkele deelvragen worden gesteld. 

 

8. De eerste vraag die moet beantwoord worden is welk juridisch kader een werknemer 

voorhanden heeft om zijn of haar geloof te uiten op de werkvloer. Hoofdstuk twee zal 

enerzijds de godsdienstvrijheid en anderzijds het verbod op discriminatie belichten. Daar-

op aansluitend kan de vraag gesteld worden in hoeverre de godsdienstvrijheid op de 

werkvloer geldt en wanneer deze vrijheid kan worden beperkt. Hetzelfde gaat op voor het 

non-discriminatiebeginsel: wanneer is een uitzondering op het verbod op directe en indi-

recte discriminatie gerechtvaardigd? Het willen uiten van een religie kan op verschillende 

manieren gebeuren. Zo kan een bepaalde werknemer het noodzakelijk vinden om reli-

gieuze symbolen te dragen, ook op het werk. Verder kunnen bepaalde gewetensbezwaren 

ertoe leiden dat een gelovige werknemer niet op dezelfde manier functioneert als een niet-

gelovige werknemer. Dit kan ertoe leiden dat de werknemer gedrag wenst te stellen con-

form zijn of haar geloof. Deze vraag is van een totaal andere aard dan de vraag of de 

werknemer ook religieuze symbolen kan dragen, aangezien er hier mogelijks conflicten 

met rechten van andere personen optreden. Een gelovige werknemer kan daarenboven 

ook de werktijd op een andere manier willen invullen, omwille van diens geloofsplichten. 

 

In hoofdstuk drie zal daarom de juridische situatie behandeld worden voor personen die 

religieuze symbolen willen dragen op het werk, met inbegrip van de hoofddoek.  

                                                 
4
 R. MOOIJMAN, “Islam is de grootste religie van het land”, De Standaard, 19 maart 2016.  
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Hoofdstuk vier zal vervolgens nagaan in hoeverre een werknemer afwijkend gedrag kan 

stellen omwille van religie. 

 

Ten slotte zal hoofdstuk vijf de invulling van de werktijd bespreken. Hierbij kunnen vol-

gende vragen worden gesteld: hoe worden de feestdagen wettelijk/feitelijk geregeld op 

het werk? Hebben werknemers recht om te bidden op de werkplaats? Hebben werknemers 

het recht om tijdens het werk, buiten de werkplaats te bidden en daardoor gedurende een 

bepaald moment in de week afwezig te zijn? 

 

Dit alles zal voorafgegaan worden door een inleidend hoofdstuk over de rol van religie in 

de maatschappij en de invulling van neutraliteit. Hoe een maatschappij omgaat met religie 

hangt namelijk samen met hoeveel rechten een gelovige werknemer kan uiten op de 

werkvloer. Ook is het van belang te weten welke godsdiensten in aanmerking komen voor 

het principe van de godsdienstvrijheid en het non-discriminatiebeginsel op basis van ge-

loof. Dit alles zal worden bestudeerd in hoofdstuk één. 

 

Na een uitgebreide bespreking van deze hoofdstukken, zal het laatste deel bekijken hoe 

dit nu moet worden geïnterpreteerd door een werkgever, wat concrete antwoorden zal 

bieden op de onderzoeksvragen. Nadien wordt nog een algemene slotbeschouwing weer-

gegeven. 
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V.  HOE GAAT HET RECHT OM MET RELI-

GIEUZE DIVERSITEIT OP DE WERKVLOER? 

HOOFDSTUK 1: ROL VAN RELIGIE IN DE MAATSCHAP-

PIJ 

Afdeling 1: Wat is religie? Afbakening 

9. Wanneer een werknemer zijn of haar vrijheid van religie of het verbod van discrimina-

tie wil afdwingen voor een rechter, moet eerst nagegaan worden of de religie in kwestie 

wel onder het toepassingsgebied valt van het EVRM enerzijds en de antidiscriminatiewet 

van 2007 anderzijds. Het christendom, de islam en het jodendom zijn vanzelfsprekend 

religies die onder artikel 9 EVRM vallen, maar minder bekende religies komen mogelijk 

ook in aanmerking. Dit deel zal nagaan hoe het Europees Hof voor de Rechten van de 

Mens, het Europees Hof van Justitie en de Belgische gerechtshoven omgaan met contro-

versiële geloofsovertuigingen.  

 

10. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) hanteert de begrippen ‘ge-

loof’ of ‘overtuiging’. Het Hof geeft hier geen duidelijke definitie aan, maar er bestaat 

wel rechtspraak die enige duidelijkheid rond de inhoud verschaft. Het Hof vereist een 

zekere mate van overtuigingskracht, ernst, cohesie en belang.
5
 Een loutere individuele 

opinie is niet voldoende om te kunnen spreken van een religie; spirituele of filosofisch 

overtuigingen met een identificeerbare formele inhoud zijn vereist. 
6
 Het Europees Hof 

voor de Rechten van de Mens verduidelijkt echter niet hoeveel mensen een bepaalde 

overtuiging moeten onderschrijven.
7
 Verder stelt het Europees Hof voor de Rechten van 

de Mens ook als voorwaarde dat het moet gaan om een godsdienst die een democratische 

maatschappij respecteert en dat deze godsdienst niet incompatibel is met de menselijke 

waardigheid.
8
 In ieder geval lijkt het wel dat het Europees Hof voor de Rechten van de 

Mens een extensieve interpretatie hanteert om een bepaalde geloofsbelijdenis als geloof 

of overtuiging te kwalificeren.
9
  

 

                                                 
5
 EHRM 25 februari 1982, nr. 7511/76, 7743/76,  Campbell en Cosans /Verenigd Koninkrijk. N. DOE, Law 

and Religion in Europe, A Comparative Introduction, New York, Oxford University Press, 2011, 21.  
6
 EHRM 15 mei 1980, nr. 8317/78, McFeeley/Verenigd Koninkrijk. N. DOE, Law and Religion in Europe, 

A Comparative Introduction, New York, Oxford University Press, 2011, 21.  
7
 Y. STOX, Discriminatie en identiteit: Identiteitsgebonden werkgevers in het Belgisch en Europees ar-

beidsrecht, Brussel, Larcier, 2010, 54. 
8
 EHRM 25 februari 1982, nr. 7511/76, 7743/76,  Campbell and Cosans /Verenigd Koninkrijk. 

9
 Y. STOX, Discriminatie en identiteit: Identiteitsgebonden werkgevers in het Belgisch en Europees ar-

beidsrecht, Brussel, Larcier, 2010, 57. 
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Eerder werden Scientology
10

, Druïdisme
11

, de Moon sekte
12

 en het Divine Light Zen-

trum
13

 al door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens aanvaard als levensbe-

schouwing om artikel 9 EVRM te kunnen toepassen.
14

 

 

11. De richtlijn 2000/78/EG (kaderrichtlijn) verbiedt directe en indirecte discriminatie op 

basis van godsdienst of overtuiging. Noch in de richtlijn zelf, noch in de rechtspraak van 

het Hof van Justitie zijn echter aanwijzingen te vinden over de invulling van die twee 

begrippen. De vraag kan dan gesteld worden of de invulling door het Europees Hof voor 

de Rechten van de Mens steun zou kunnen bieden. Het Europees Hof voor de Rechten 

van de Mens geeft een zeer brede interpretatie aan het begrip religie, maar zal zelden een 

schending van artikel 9 EVRM vaststellen. De uitzonderingen van artikel 9.2 EVRM zijn 

niet op dezelfde manier geformuleerd als de uitzonderingen op het verbod op directe en 

indirecte discriminatie in de kaderrichtlijn. Het Hof van Justitie zal  dus deze benadering 

wellicht niet zomaar volgen.
15

 

 

12. De Belgische discriminatiewet hanteert de begrippen godsdienst of levensbeschou-

wing. Dit kan niet volledig worden gelijkgesteld aan de begrippen godsdienst of overtui-

ging die door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens worden gehanteerd. De 

Belgische rechtspraak neemt de invulling door het Europees Hof voor de Rechten van de 

Mens dus ook niet blindelings over.
16

 Het Antwerpse arbeidshof hanteert in het arrest van 

23 december 2011 de definitie die werd aangenomen door het toenmalig Centrum voor 

gelijkheid van kansen en racismebestrijding (heden Unia): 
17

 “Onder ‘geloof en levensbe-

schouwing’ verstaat het C die overtuigingen die raken aan de vraag naar het al dan niet 

bestaan van een godheid. Levensbeschouwingen als het atheïsme, het agnosticisme of de 

vrijzinnigheid vallen hier dus ook onder.”  

Het arbeidshof oordeelt dat deze definitie naadloos aansluit bij de parlementaire voorbe-

reiding van de Antidiscriminatiewet en bij de zeer ruime invulling die door het Mensen-

rechtencomité wordt gegeven aan de in artikel 18 van het Universele Verklaring voor de 

Rechten van de Mens (UVRM) gewaarborgde vrijheid van godsdienst en levensovertui-

ging.
18

 

 

                                                 
10

 EHRM 5 mei 1979, nr. 7805/77, X en Church of Scientology/Zweden.  
11

 EHRM 14 juli 1987, nr. 12587/86, Chappell/Verenigd Koninkrijk. 
12

 EHRM 5 november 1981, nr. 8490/79, X /Oostenrijk. 
13

 EHRM 19 maart 1981, nr. 8118/77,  Omkarananda and the Divine Light Zentrum/Verenigd Koninkrijk. 
14

 L. VICKERS, Religious Freedom, Religious Discrimination and The Workplace, Oxford, Hart Publish-

ing, 2008, 107. 
15

 Y. STOX, Discriminatie en identiteit: Identiteitsgebonden werkgevers in het Belgisch en Europees ar-

beidsrecht,  Larcier, Brussel, 2010,  57. 
16

 Ibid., 74. 
17

 S. SOTTIAUX, J. VRIELINK, “Verschillende gelijkheden? Recente Europese en nationale rechtspraak 

over discriminatie” in A. ALEN, G. MAES, S. SOTTIAUX, Publiekrecht, Brugge, Die Keure, 2011-2012, 

34. 
18
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13 

13. In het kader van de werkloosheidsuitkering is het een werkloze niet toegestaan om 

werk te weigeren indien dit werk een passende dienstbetrekking vormt. Wanneer een 

werknemer werk weigert omwille van religieuze motieven, zijn er criteria die de rechter 

toelaten om na te gaan of een geloofsovertuiging kan worden ingeroepen.
19

 Hierbij gaat 

het niet zo zeer om een definitie van een geloofsovertuiging, maar wel of deze geloofs-

overtuiging voldoende geloofwaardig is om te kunnen argumenteren dat de dienstbetrek-

king niet passend was, waardoor de werkloze niet zal uitgesloten worden van een werk-

loosheidsuitkering.  

 

Ten eerste moet het gaan om een godsdienstige overtuiging, maar ideologische, filosofi-

sche of ecologische overtuigingen kunnen ook in aanmerking worden genomen. Ten 

tweede moet het gaan om een oprechte en ernstige overtuiging. Hierbij wordt getest of de 

betrokkene de religieuze principes consequent in het verleden heeft nageleefd, om religie 

als alibi te vermijden.
20

 Ten derde moet dit motief het onmogelijk maken om de dienstbe-

trekking uit te voeren. Ten slotte wordt ook nagegaan of de werkweigering proportioneel 

is.
21

 Het arbeidshof te Gent argumenteert dat de religieuze motieven van een getuige van 

Jehova in aanmerking kunnen worden genomen om uit te maken of een dienstbetrekking 

voor de betrokkene passend is.
22

 Het arbeidshof te Gent oordeelt hierbij dat het ook kan 

gaan om een godsdienst met een sektarisch karakter, “voor zover de openbare orde, ge-

zondheid of zedelijkheid of de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen niet 

in gevaar worden gebracht”.
23

 Ook hier lijkt er dus ruimte te zijn voor andere godsdien-

sten dan louter degenen met een officiële erkenning. België telt immers zes erkende ere-

diensten: de rooms-katholieke, de protestantse, de anglicaanse, de Israëlitische, de ortho-

doxe en de islamitische eredienst.
24

 Uit zowel Belgische rechtspraak als rechtspraak van 

het Europees Hof voor de Rechten van de Mens blijkt dat de bescherming van artikel 9 

EVRM en de invulling van het begrip geloof of levensbeschouwing uit de antidiscrimina-

tiewet van 2007 zich niet beperkt tot die zes erediensten. 

 

14. Er kan dus worden geconcludeerd dat een duidelijke definitie van een godsdienst, 

levensbeschouwing of overtuiging ontbreekt in zowel het Belgisch als Europees recht. Er 

zijn wel enkele maatstaven die de rechter kan aanwenden om te toetsen of een werknemer 

het recht op godsdienstvrijheid kan inroepen. Het arbeidshof te Antwerpen maakt ook 

gebruik van de definitie die door het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racis-

mebestrijding werd vooropgesteld. 

                                                 
19

 J. PUT, K. MARTENS, “Criteria van de passende dienstbetrekking: religieuze motieven”, AJT 1998-99, 

928. 
20

 D. CUYPERS, “Over hoofddoekjes en wijze voorzichtigheid” (noot onder Antwerpen 3 juni 2004), 

T.Vreemd. 2004, 353.  
21

 Ibid., 354.  
22

 D. CUYPERS, noot onder Gent (afd. Brugge) 24 april 1998, RW 1998-1999, 851.  
23

 Ibid. 
24

 P. DE POOTER, De rechtspositie van erkende erediensten en levensbeschouwingen in Staat en maat-

schappij, Gent, Larcier, 2003, 138. 
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Afdeling 2: Hoe gaat de Westerse maatschappij om met religie? 

15. De vraag hoe om te gaan met religieuze diversiteit op de werkvloer, kan gelinkt wor-

den aan de vraag hoe er moet omgegaan worden met religie in de maatschappij. Deze 

vraag hangt ook samen met de invulling van de neutraliteitsverplichting door een Europe-

se lidstaat. Er kan geopteerd worden voor een inclusieve neutraliteit of exclusieve neutra-

liteit. Hoe deze verplichting tot neutraliteit wordt ingevuld, heeft grote gevolgen voor 

gelovigen op de werkvloer. Dit uit zich vooral in de openbare sector, die een wezenlijk 

deel van de arbeidsmarkt vormt. 

 

16. Als voorbeeld voor deze twee visies zal worden verwezen naar Frankrijk en het Ver-

enigd Koninkrijk. Hoewel in latere hoofdstukken voornamelijk aan rechtsvergelijking zal 

worden gedaan met Nederland, is het relevant om ook de Franse en Britse situatie te be-

studeren aangezien dit ook aan bod zal komen in de rechtspraak van het Europees Hof 

voor de Rechten van de Mens.
25

 Het principe van de exclusieve en inclusieve neutraliteit 

zal dus eerst worden beschreven aan de hand van twee tegenpolen: namelijk Frankrijk 

enerzijds en het Verenigd Koninkrijk anderzijds. Nadien zal de vraag worden beantwoord 

hoe België en Nederland de neutraliteitsverplichting van een overheid invullen en of zij 

dus het meest naar het Franse of Britse model neigen. 

2.1 EXCLUSIEVE NEUTRALITEIT 

17. Een mogelijk model is de laïcité en de daaraan gelinkte exclusieve neutraliteit in 

openbare diensten, wat impliceert dat de overheid zich volledig moet loskoppelen van 

religie, ook wat betreft de uiterlijkheden.
26

 Frankrijk is het voorbeeld bij uitstek voor dit 

model.
27

 Dit model kan ook gelinkt worden aan de scheiding van kerk en staat, wat in-

houdt dat de staat zich niet dient in te mengen met de religieuze gemeenschap en omge-

keerd.
28

 Afhankelijk van de interpretatie, kan dit als gevolg hebben dat religie en het 

openbaar leven gescheiden zijn, waarbij religie een aspect is van het privéleven.  Frank-

rijk hanteert hierbij het principe van de exclusieve neutraliteit, wat wil zeggen dat ambte-

naren in hun verschijning blijk moeten geven van onpartijdigheid en dus alle religieuze, 

filosofische of politieke symbolen achterwege moeten laten.
29

 Doordat religie geen plaats 

krijgt in het openbaar leven, kan dit ertoe leiden dat de vraag tot tegemoetkomingen aan 

                                                 
25

 Infra 38, nr. 62. 
26

 K. HENRARD, “Duties of Reasonable Accommodation in Relation to religion and the ECtHR”, Erasmus 

L. Rev 2012, 75. 
27

 N. DOE, Law and Religion in Europe, A Comparative Introduction, New York, Oxford University Press, 

2011, 34. 
28

 L. VICKERS, “Religious Interests in the European Workplace: Different Perspectives” in K. ALIDADI, 

M. FOBLETS, J. VRIELINK, A Test of Faith? Religious Diversity and Accommodation in the European 

Workplace, Surrey, Ashgate, 2012, 19. 
29

 Arbrb. 16 november 2015, Juristenkrant 2015, afl. 322, 4 (samenvatting). 
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religieuze werknemers op de werkvloer minder vaak zal worden ingewilligd. Dit zal zich 

dan vooral in de openbare sector manifesteren.
30

 

2.2 INCLUSIEVE NEUTRALITEIT 

18. Een andere invulling van de neutraliteitsverplichting van een Staat, is de inclusieve 

neutraliteit. Gezagdragers van de overheid moeten in dit geval aantonen dat ze zich neu-

traal gedragen en dus niemand op een partijdige manier behandelen. Het is daarbij wel 

mogelijk om een religie te uiten op het werk, op voorwaarde dat dit er niet toe leidt dat 

burgers op een partijdige manier zouden worden behandeld en dat geen enkele religie 

wordt voorgetrokken.
31

 Je zou hieruit kunnen afleiden dat dergelijk model als gevolg 

heeft dat er meer respect is voor de diverse religies in het openbare leven en op de (open-

bare) werkvloer. Dit zou met zich kunnen meebrengen dat de eis tot aanpassingen op het 

werk om het uiten van religie mogelijk te maken, frequenter zal ingewilligd worden.  

 

19. Het Verenigd Koninkrijk kent in ieder geval een grotere traditie van tolerantie ten 

opzichte van religies dan Frankrijk, waar het principe van de (exclusieve) neutraliteit 

strikt wordt opgevolgd. Dit kan ook verklaard worden aan de hand van het principe van 

de inclusieve neutraliteit. Zo zijn er Sikh rechters in het Verenigd Koninkrijk die een tul-

band dragen.
32

 Ook politieagenten kunnen religieuze symbolen dragen. De beoordeling 

van hun onafhankelijkheid is gebaseerd op hun gedrag en niet zozeer op hun uiterlijk.
33

 

Ook leerkrachten kunnen in het algemeen religieuze symbolen dragen.
34

 Wanneer uitzon-

deringen worden opgelegd op het recht om een religie te uiten, dan zal dit eerder gebeu-

ren omwille van andere redenen dan de neutraliteit.
35

 Een dergelijke denkwijze zou ook 

de private arbeidsmarkt kunnen beïnvloeden: wanneer het zelfs aan rechters en politie-

agenten toegelaten is om religieuze symbolen te dragen, is het nog moeilijk te verant-

woorden dat een werkgever van een bedrijf het niet toelaat religieuze symbolen te dragen 

omwille van een neutraliteitsbeleid. 

3.3 NEUTRALITEIT IN BELGIË: MOSSEL NOCH VIS 

20. België kent niet dezelfde seculiere traditie als Frankrijk. Zo is de laïcité in Frankrijk 

een basisprincipe van de Franse Grondwet, wat niet het geval is in België. Anderzijds kan 

België ook niet gelijkgeschakeld worden met het Verenigd Koninkrijk, aangezien van 

                                                 
30

 L. VICKERS, “Religious Interests in the European Workplace: Different Perspectives” in K. ALIDADI, 

M. FOBLETS, J. VRIELINK, A Test of Faith? Religious Diversity and Accommodation in the European 

Workplace, Surrey, Ashgate, 2012, 20. 
31

 K. HENRARD, “Duties of Reasonable Accommodation in Relation to religion and the ECtHR”, Erasmus 

L. Rev 2012, 76. 
32

 H. VAN OOIJEN, Religious Symbols in Public Functions: A Comparative Analysis of Dutch, English 

and French Justifications for Limiting the Freedom of Public Officials to Display Religious Symbols, Cam-

bridge, Intersentia, 2012,  224. 
33

 Ibid., 229. 
34

 Ibid., 231. 
35

 Ibid., 234. 
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openbare ambten wordt verwacht dat zij zich (exclusief) neutraal opstellen. Vooral 

Vlaanderen lijkt te kiezen voor een invulling van de exclusieve neutraliteit.
36

 In de na-

sleep van de aanslagen in Frankrijk op 13 november stelde politicus P. Dewael voor om 

het principe van de laïcité in de Belgische Grondwet op te nemen.
37

 Anderzijds stelde 

recentelijk de voorzitter van de arbeidsrechtbank te Brussel dat het principe van de neu-

traliteit in België niet kan worden geïnterpreteerd op een manier dat dit een exclusieve 

neutraliteit zou inhouden. Daardoor kon het (backoffice) personeel van de openbare 

dienst toch een hoofddoek dragen.
38

 Het is dus niet mogelijk om België te kwalificeren 

als het ene of het andere. Alleszins zou het wel wenselijk zijn om een bepaalde richting te 

kiezen en die dan op een consequentere wijze te volgen. Nu is er immers erg veel rechts-

onzekerheid voor gelovige burgers, wat zou kunnen vermeden worden door een bepaalde 

strekking te kiezen en die vervolgens consequent na te leven. 

3.4 NEUTRALITEIT IN NEDERLAND: NIET CONSTITUTIONEEL GEREGELD 

21. Nederland wordt traditioneel gekenmerkt door een grotere mate van tolerantie, wat 

bijvoorbeeld kan worden waargenomen in het gedoogbeleid rond drugs. Dit is gedeelte-

lijk ook het geval voor de plaats van religie in de maatschappij.
39

 Er staat niets vermeld 

over de staatsneutraliteit of scheiding van kerk en staat in de Nederlandse Grondwet.
40

 In 

theorie lijkt Nederland eerder de voorkeur te geven aan de inclusieve neutraliteit, dan aan 

de exclusieve neutraliteit.
41

 Dit lijkt echter wel te verschillen van de praktijk, waarbij een 

derde van de ambtenaren bij Nederlandse gemeentes meer aansluiting voelen bij het prin-

cipe van de exclusieve neutraliteit.
42

  

 

De tolerantie voor godsdienst reikt ook niet zo ver dat alle ambtenaren hun religie kunnen 

uiten op hun werk. De Commissie gelijke behandeling oordeelde dat een waarnemend 

griffier die geen hoofddoek mocht dragen indirect werd gediscrimineerd, wat niet kon 

worden gerechtvaardigd.
43

 Dit leidde tot een grote controversie.
44

 In de nota pluriforme 

grondrechten werd beslist dat bepaalde categorieën van ambtenaren die een specifiek ge-

zag uitdragen geen religieuze symbolen mogen dragen. Dit is bijvoorbeeld het geval voor 

de rechterlijke macht, politieagenten en leerkrachten in het openbaar onderwijs.
45
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22. Er kan dus geconcludeerd worden dat er in de Nederlandse Grondwet niets wordt ge-

regeld over de invulling van de neutraliteitsverplichting van een overheid, noch over de 

principes van scheiding van kerk en staat. In theorie neigt de Nederlandse overheid eerder 

naar het principe van inclusieve neutraliteit, maar het is niet mogelijk om dit principe 

consequent door te trekken voor alle Nederlandse ambtenaren.
46
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HOOFDSTUK 2: GODSDIENSTVRIJHEID VERSUS NON –  

DISCRIMINATIE 

AFDELING 1: RESPECT VOOR GODSDIENSTVRIJHEID OP HET WERK? 

PRO EN CONTRA 

23. In het vorige hoofdstuk werd gesteld dat de vraag of werknemers hun geloof kunnen 

uiten op de werkvloer afhangt van een ruimere maatschappijvisie. Het voeren van een 

diversiteitsbeleid op de werkvloer en het toestaan van tegemoetkomingen aan gelovige 

werknemers zal dus niet in alle landen op dezelfde manier gebeuren. Nochtans is de wet-

geving voor Europese landen wel grotendeels gelijklopend; gesteund op het EVRM ener-

zijds en de Europese richtlijnen anderzijds. De aanwezigheid van diversiteit op de werk-

vloer en meer specifiek het toestaan van tegemoetkomingen aan gelovige werknemers, 

heeft zowel voordelen als nadelen. Waar in het vorig hoofdstuk de nadruk nog lag op de 

openbare sector, zal de nadruk nu komen te liggen op de private arbeidssector. In afdeling 

één worden dus de voor – en nadelen besproken van de aanwezigheid van een (multireli-

gieuze) diversiteit op de werkvloer. Nadien zal het kader rond de godsdienstvrijheid en de 

antidiscriminatiewetgeving worden uiteengezet. 

1.1 Voordelen  

24. Een werkgever kan baat hebben bij het voeren van een diversiteitsbeleid op de werk-

vloer. Er kan hier bij opgemerkt worden dat het niet louter hoeft te gaan om het aanvaar-

den van een multireligieuze diversiteit op de werkvloer, maar het accepteren van diversi-

teit op de werkvloer in het algemeen kan ook voordelen teweegbrengen. Zo kan diversi-

teit op de werkvloer een positief imago ontlokken. Ook kan het ervoor zorgen dat het HR 

– beleid wordt geoptimaliseerd. Zo zal een werkgever die (onbewust) enkel op zoek gaat 

naar blanke, mannelijke en atheïstische kandidaten mogelijk betere kandidaten ontlopen. 

Diversiteit in personeel kan ten slotte leiden tot diversiteit in talenten en kwaliteiten. Dit 

kan leiden tot meer creativiteit en meerdere vaardigheden, bijvoorbeeld door het feit dat 

er meertalig personeel in dienst is of het feit dat multireligieus personeel zich beter kan 

inleven in een (potentiële) klant.
47

  

 

25. Het toestaan van religieuze uitingen op de werkvloer brengt verder volgens sommigen 

meer tolerantie ten opzichte van religies teweeg, waardoor religieuze minderheden min-

der gediscrimineerd zouden worden en beter zouden worden opgenomen in de maat-

schappij.
48

 Vervolgens kan de bescherming van diversiteit en religieuze minderheden 

                                                 
47
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worden gezien als een pluspunt en rijkdom voor een samenleving.
49

 Ook komt dit de au-

tonomie en waardigheid van gelovigen ten goede. Zij krijgen dan immers de kans om hun 

geloof te belijden zoals ze het zelf wensen.
50

 Ten slotte zou dit ook meer gelijkheid kun-

nen bewerkstelligen tussen religieuze strekkingen onderling.
51

 Zoals eerder al gesteld is 

de huidige arbeidssfeer aangepast aan het christendom, maar niet aan andere religies. 

Hierdoor worden (vooral) moslims vaak benadeeld. 

1.2 NADELEN 

26. Er zijn ook redenen waarom een werkgever geen toegevingen zou willen doen aan 

een werknemer die zijn of haar geloof wil beleven op het werk. Zo zijn er andere funda-

mentele rechten die in botsing zouden kunnen komen met de godsdienstvrijheid, bijvoor-

beeld de gendergelijkheid. Dit kan relevant zijn wanneer een gelovige bijvoorbeeld wei-

gert om onder het gezag van een vrouw te werken. Ook kan het uitoefenen van de gods-

dienstvrijheid tijdens het werk als gevolg hebben dat een andere groep gediscrimineerd 

wordt.
52

 Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen wanneer een ambtenaar weigert homoseksu-

ele koppels te huwen omwille van het christelijke geloof. Daarenboven hebben niet-

gelovigen het recht om geen religie opgelegd te krijgen.
53

  Het toestaan van tegemoetko-

mingen zou kunnen leiden tot een grotere ontevredenheid bij een groep van niet-gelovige 

werknemers. Hierdoor kunnen er conflicten ontstaan tussen werknemers onderling. Ver-

der kan de godsdienstvrijheid op het werk in botsing komen met bepaalde veiligheids-

normen. Ten slotte zou de accommodatie voor religiebeleving op de werkvloer ook voor 

(buitensporige) kosten kunnen zorgen, die de werkgever logischerwijze liever niet maakt.  

AFDELING 2: GODSDIENSTVRIJHEID VS. NON-DISCRIMINATIE OP 

SUPRANATIONAAL NIVEAU 

27. De kwestie of een werknemer om aanpassingen kan vragen in een arbeidscontext is 

gelinkt aan de godsdienstvrijheid enerzijds en het discriminatieverbod op basis van religie 

anderzijds. Een werknemer zal dan ook kunnen proberen zijn gelijk te halen door ener-

zijds een schending van de godsdienstvrijheid in te roepen en/of door anderzijds te argu-

menteren dat hij of zij direct of indirect wordt gediscrimineerd.
54

 Vooraleer er wordt in-

gegaan op het principe van de godsdienstvrijheid en het non-discriminatiebeginsel, moet 

eerst worden nagegaan in hoeverre een burger deze bepalingen kan inroepen. Er wordt 

aanvaard dat artikel 9 EVRM rechtstreeks wordt ingeroepen in de relatie tussen burgers 
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onderling.
55

 Dit kan bijvoorbeeld worden waargenomen in het arrest van het Hof van 

Cassatie van 9 maart 2015. Daar voerde eiseres zowel een schending aan van het non-

discriminatiebeginsel, als van artikel 9 EVRM, wat niet in twijfel werd getrokken door 

het Hof van Cassatie.
56

 

2.1 EVRM 

2.1.1 ARTIKEL 9 EVRM 

28. Wanneer een werknemer een schending van de godsdienstvrijheid wil inroepen, zal 

die artikel 9 van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens aanwenden om op die 

manier het geloof te kunnen belijden in de arbeidssfeer. Artikel 9 EVRM schrijft voor: 

 

“Artikel 9: Vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst  

1. 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 privé zijn godsdienst te belij-

den of 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 veilig-

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

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.
57

” 

A. RECHT OP GODSDIENSTVRIJHEID 

29. De godsdienstvrijheid kan worden opgedeeld in twee dimensies: de interne dimensie 

(forum internum) enerzijds en de externe dimensie (forum externum) anderzijds. Op de 

interne dimensie van de geloofsbelijdenis zijn geen uitzonderingen mogelijk.
58

 Dit bete-

kent dat het recht om innerlijke gedachten en geloofsovertuigingen te hebben niet kan 

gelimiteerd worden.
59

 Dit verbod is er eerder op gericht te vermijden dat een staat een 

bepaalde religie zou opleggen aan burgers, maar stelt weinig problemen als het gaat om 

godsdienstvrijheid in de arbeidsrelatie.
60
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30. Het recht om een religie te uiten is een deel van de externe dimensie (of forum exter-

num) van de godsdienstvrijheid.
61

 Dit houdt in dat gelovigen niet alleen het recht hebben 

om bepaalde innerlijke geloofsovertuigingen te hebben, maar ook het recht om deze over-

tuiging alleen of samen met anderen uit dragen.
62

 Het willen dragen van religieuze sym-

bolen, de wens om te bidden tijdens de werkuren en de vraag om bepaalde taken van een 

job niet uit te voeren omwille van religie zijn voorbeelden van het forum externum van de 

godsdienstvrijheid.
63

 Wanneer een werknemer dit recht wil inroepen, is de kwalificatie 

van de geloofsbelijdenis van belang. Rechtbanken kunnen immers beslissen dat een be-

paalde wens, geïnspireerd door religie, geen belijdenis van het geloof uitmaakt, waardoor 

de bescherming onder artikel 9 EVRM kan wegvallen.
64

 Zo besloot het Europees Hof 

voor de Rechten van de Mens in de zaak Pichon en Sajous versus Frankrijk dat het weige-

ren om anticonceptiemiddelen te verkopen als apotheker geen uiting van het geloof uit-

maakt conform artikel 9 EVRM. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens argu-

menteert dat het begrip “praktische toepassing”, gebruikt in artikel 9 § 1 EVRM niet elke 

handeling of gedrag gemotiveerd door religie of geloof uitmaakt.
65

 In het Eweida arrest 

oordeelde het Europees Hof dat om te kunnen spreken van een uiting van geloof, “the act 

in question must be intimately linked to the religion or belief”.
66

 Het is echter niet duide-

lijk wat hieronder precies verstaan wordt. Alleszins lijkt het Europees Hof voor de Rech-

ten van de Mens wel voor een bredere invulling te opteren dan voorheen.
67

 

B. UITZONDERINGEN OP DE GODSDIENSTVRIJHEID: ARTIKEL 9.2 EVRM 

31. Het recht om het geloof te uiten is echter niet absoluut. Het tweede deel van artikel 9 

EVRM schrijft namelijk voor dat uitzonderingen op het forum externum mogelijk zijn 

indien die bij wet voorzien zijn en in het belang zijn van de openbare orde, gezondheid of 

goede zeden, of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. Wanneer 

het Europees Hof voor de Rechten van de Mens een bepaald geval aan artikel 9.2 EVRM 

moet toetsen, zal eerst moeten worden nagaan of de uitzondering op de godsdienstvrijheid 

een wettelijke basis heeft. Het Hof zal vervolgens moeten nagaan of de uitzondering op 

de godsdienstvrijheid een legitieme doelstelling heeft: namelijk in het belang van de 

openbare orde, gezondheid of goede zeden, of voor de bescherming van de rechten en 
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vrijheden van anderen. Ten slotte zal het Hof moeten nagaan of de uitzondering noodza-

kelijk is in een democratische samenleving.
68

 Er zal in latere hoofdstukken uitvoeriger 

worden ingegaan op de uitzonderingen die mogelijk zijn conform artikel 9.2 EVRM.
69

 

2.1.2 ARTIKEL 14 EVRM 

32. Artikel 14 EVRM omvat tevens een discriminatieverbod:  

“Artikel 14 Verbod van discriminatie  

Het genot van de rechten en vrijheden die in dit Verdrag zijn vermeld, moet worden ver-

zekerd zonder enig onderscheid op welke grond ook, zoals geslacht, ras, kleur, taal, 

godsdienst, politieke of andere mening, nationale of maatschappelijke afkomst, het beho-

ren tot een nationale minderheid, vermogen, geboorte of andere status.
70

” 

33. Dit is dus geen zelfstandig artikel en moet gecombineerd worden met een ander 

grondrecht uit het EVRM. Artikel 14 zal dus, wat religieuze werknemers betreft, worden 

ingeroepen in combinatie met artikel 9 EVRM.
71

 

2.2 EU – RECHT 

2.2.1 HANDVEST VAN DE GRONDRECHTEN VAN DE EUROPESE UNIE 

34. Wat betreft het onderwerp van deze masterproef, is artikel 10.1 van het Handvest van 

de grondrechten van de Europese Unie relevant: 

 

“Artikel 10 De vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst   

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

tevens de vrijheid om van godsdienst en overtuiging te veranderen en de vrijheid, hetzij 

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

zijn overtuiging tot uitdrukking te brengen in erediensten, in onderricht, in de praktische 

toepassing ervan en in het onderhouden van geboden en voorschriften.” 

 

35. Dit artikel is vrij gelijkaardig aan het artikel uit het EVRM, met dat verschil dat er 

voor het recht om een godsdienst te belijden of een overtuiging tot uiting te brengen geen 

uitzondering werd opgenomen in het tweede lid van het artikel. Artikel 52.1 van het Char-

ter houdt wel in dat beperkingen op de uitoefening van de in het Handvest erkende rech-

ten en vrijheden bij wet moeten worden gesteld. Met inachtneming van het evenredig-

heidsbeginsel kunnen slechts beperkingen worden gesteld indien zij noodzakelijk zijn en 
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daadwerkelijk beantwoorden aan door de Unie erkende doelstellingen van algemeen be-

lang of aan de eisen van de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.
72

 

2.2.1 DE KADERRICHTLIJN: VERBOD VAN DIRECTE EN INDIRECTE DIS-

CRIMINATIE 

36. De wens van een werknemer om een religie of levensbeschouwing in de arbeidssfeer 

te kunnen belijden kan niet los gezien worden van het Europees recht. De antidiscrimina-

tie richtlijn is ontstaan ter uitvoering van artikel 13 van het toenmalig Verdrag tot oprich-

ting van de Europese Gemeenschap (of art. 10 van het huidig Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie).
73

 Deze richtlijn heeft als doel een algemeen kader te cre-

eren om discriminatie op grond van godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of sek-

suele geaardheid te bestrijden.
74

 Artikel 2 omvat een verbod op directe en indirecte dis-

criminatie:  

 

“Art. 2, lid 1 en 2: Het begrip discriminatie  

1. Voor de toepassing van deze richtlĳn wordt onder het beginsel van gelĳke behandeling 

verstaan de afwezigheid van elke vorm van directe of indirecte discriminatie op basis van 

een van de in artikel 1 genoemde gronden. 

2. Voor de toepassing van lid 1 is er:  

a) „directe discriminatie”, wanneer iemand ongunstiger wordt behandeld dan een ander 

in een vergelĳkbare situatie wordt, is of zou worden behandeld op basis van een van de in 

artikel 1 genoemde gronden;  

b) „indirecte discriminatie”, wanneer een ogenschĳnlĳk neutrale bepaling, maatstaf of 

handelwĳze personen met een bepaalde godsdienst of overtuiging, handicap, leeftĳd of 

seksuele geaardheid, in vergelĳking met andere personen bĳzonder benadeelt, 

 i) tenzĳ die bepaling, maatstaf of handelwĳze objectief wordt gerechtvaardigd door een 

legitiem doel en de middelen voor het bereiken van dat doel passend en noodzakelĳk zĳn, 

of ( 1) PB L 225 van 12.8.1986, blz. 43. ( 2) PB C 186 van 2.7.1999, blz. 3. 2.12.2000 NL 

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen L 303/19 

ii) tenzĳ de werkgever dan wel iedere andere persoon of organisatie waarop de onderha-

vige richtlĳn van toepassing is, voor personen met een bepaalde handicap krachtens de 

nationale wetgeving verplicht is passende maatregelen te nemen die overeenkomen met 

de in artikel 5 vervatte beginselen, teneinde de nadelen die die bepaling, maatstaf of han-

delwĳze met zich brengt, op te heffen.” 
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37. Hoewel de richtlijn niet expliciet de uiting van een godsdienst
75

 bevat, kan er toch van 

uitgegaan worden dat het de bedoeling was om dit er ook in op te nemen. Het voeren van 

een non-discriminatiebeleid zou immers weinig zin hebben indien dit enkel zou slaan op 

het hebben van een innerlijke geloofsovertuiging, en niet het recht om bijvoorbeeld reli-

gieuze symbolen te dragen of een religieuze feestdag te vieren.
76

 In Nederland wordt stel-

selmatig op die manier geredeneerd.
77

 

 

38. Wanneer, bij ongelijke behandeling, het onderscheidend criterium rechtstreeks ver-

wijst naar één van de discriminatiegronden, dan is er directe discriminatie.
78

 Wanneer het 

onderscheidend criterium niets vermeldt over één van de discriminatiegronden, maar 

waarbij het gaat om een ogenschijnlijk neutrale bepaling, en er ten gevolge van die bepa-

ling bepaalde personen die onder de beschermde criteria vallen benadeeld worden, dan is 

er indirecte discriminatie.
79

  

 

39. Wat betreft indirecte discriminatie zijn uitzonderingen mogelijk wanneer dit gerecht-

vaardigd kan worden door een legitiem doel, waarbij de middelen passend en noodzake-

lijk zijn.  In eerste instantie wordt dus gezocht naar de doelstelling van de indirect discri-

minerende norm.
80

 Hierbij moet het gaan om een werkelijke behoefte van de onderne-

ming.
81

 In tweede instantie zal moeten nagegaan worden of de middelen geschikt zijn om 

deze doelstelling te verwezenlijken.
82

 Ten slotte moet de genomen maatregel ook nood-

zakelijk zijn. 

 

40. Op het verbod van directe discriminatie bestaan drie uitzonderingen. Artikel 4.1 van 

de richtlijn bepaalt ten eerste dat lidstaten kunnen bepalen dat een verschil in behandeling 

gebaseerd op een kenmerk in verband met een van de in artikel 1 genoemde gronden, 

gerechtvaardigd kan zijn, indien de aard van de beroepsactiviteiten of de context waarin 

deze worden uitgevoerd, een wezenlijke en bepalende beroepsvereiste vormt, mits het 

doel legitiem en de vereiste evenredig aan dat doel is.
83

  

 

                                                 
75

 Volgens artikel 9 EVRM gaat het hier om het forum externum van de godsdienstvrijheid. 
76

 Y. STOX, Discriminatie en identiteit: Identiteitsgebonden werkgevers in het Belgisch en Europees ar-

beidsrecht, Brussel, Larcier, 2010, 59. 
77

 Zie bijvoorbeeld infra 80, nr. 146. 
78

 S. HAVERKORT-SPEEKENBRINK, European Non-Discrimination Law: a Comparison of EU Law and 

the ECHR in the Field of Non-Discrimination and Freedom of Religion in Public Employment with an Em-

phasis on the Islamic Headscarf Issue, Cambridge, Intersentia, 2012, 51. 
79

 S. HAVERKORT-SPEEKENBRINK, European Non-Discrimination Law: a Comparison of EU Law and 

the ECHR in the Field of Non-Discrimination and Freedom of Religion in Public Employment with an Em-

phasis on the Islamic Headscarf Issue, Cambridge, Intersentia, 2012, 51. 
80

C. BAYART, Discriminatie tegenover differentiatie: Arbeidsverhoudingen na de Discriminatiewet. Ar-

beidsrecht na de Europese Ras-en Kaderrichtlijn, Brussel, Larcier, 2004, 217. 
81

 Ibid., 218.  
82

 Ibid., 222. 
83

 Artikel 4 van de Richtlijn 2000/78/EG van de Raad van 27 november 2000 tot instelling van een 

algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep. 



 

 

25 

Toegepast op het kenmerk godsdienst of overtuiging, houdt dit in dat instellingen met een 

godsdienstig of levensbeschouwelijk karakter die voor wat betreft hun beroepsactiviteiten 

een verschil in behandeling hanteren op basis van geloof of levensbeschouwing van een 

persoon, niet discrimineren, wanneer het gaat om een wezenlĳke, legitieme en gerecht-

vaardigde beroepsvereiste gezien de grondslag van de organisatie. Dit is dus ook een uit-

zondering op het verbod van directe discriminatie en moet restrictief worden geïnterpre-

teerd.
84

 Een voorbeeld hiervan is vereisen van een priester dat deze katholiek is, of verei-

sen dat een leerkracht die de islam doceert, moslim is.
85

 Deze directe discriminatie zal 

worden gerechtvaardigd doordat het hier gaat om een wezenlijke en legitieme beroeps-

vereiste.  

 

Ten tweede bevat artikel 2.5 van de richtlijn een bepaling dat nationale wettelijke bepa-

lingen onverlet laat, wanneer die noodzakelijk zijn in een democratische samenleving, 

noodzakelijk voor de openbare veiligheid, de handhaving van de openbare orde en het 

voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de volksgezondheid en de bescher-

ming van de rechten en vrijheden van anderen.
86

 De uitzonderingen van deze bepaling 

zijn vrij gelijkaardig aan artikel 9.2 EVRM. 

 

Een derde uitzondering op directe discriminatie is mogelijk wanneer de ongelijke behan-

deling een maatregel van positieve actie inhoudt.
87

 Wat betreft rechtvaardiging voor di-

recte discriminatie op basis van godsdienst, zijn vooral de eerste twee uitzonderingen 

relevant. Op de derde uitzondering zal kort worden ingegaan in het deel over de Belgi-

sche wetgeving.
88

 

2.2.2 VERDUIDELIJKING KADERRICHTLIJN DOOR HET EUROPEES HOF 

VAN JUSTITIE 

41. Een werkgever kan, omwille van het neutraal karakter van de onderneming, een neu-

traal uniform opleggen aan de werknemers, waarbij religieuze, politieke en filosofische 

symbolen verboden zijn. Dit zou echter gekwalificeerd kunnen worden als indirecte, en 

misschien zelfs directe discriminatie op basis van godsdienst of overtuiging: het kan im-

mers gaan om een op het eerste zicht neutrale norm, maar die bepaalde groepen van per-

sonen in grotere mate zal treffen dan andere personen. Vrouwen die een hoofddoek willen 

dragen op het werk of katholieke gelovigen die een kruisje op het werk willen dragen 

zouden bijvoorbeeld in een grotere mate worden getroffen door het verbod op religieuze, 

politieke en filosofische symbolen. Wanneer een expliciet verbod op het dragen van reli-
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gieuze symbolen werd opgenomen in een arbeidsreglement, rijst de vraag of dit geen di-

recte discriminatie uitmaakt, aangezien er duidelijk verwezen wordt naar het beschermd 

criterium religie. Vaak wordt deze maatregel echter op een neutrale manier verwoord, 

bijvoorbeeld door het verbieden van tekens die een uiting vormen van politieke, filosofi-

sche of religieuze overtuigingen.
89

 Er zou wel kunnen geargumenteerd worden dat door 

dergelijke maatregelen de islamitische gelovigen meer getroffen worden dan andere per-

sonen met een bepaalde overtuiging. De vraag of een verbod op religieuze, politieke en 

filosofische kentekens dus directe of indirecte discriminatie uitmaakt, valt niet gemakke-

lijk te beantwoorden.  Wanneer het Hof van Justitie dit zou beschouwen als directe dis-

criminatie, dan stelt zich de vraag nog of deze discriminatie dan kan gerechtvaardigd 

worden doordat het criterium waarop deze ongelijkheid is gesteund, namelijk de neutrali-

teit van de onderneming, wegens de aard van de beroepsactiviteit, een wezenlijke en be-

palende beroepsvereiste vormt, mits het doel legitiem is en de maatregel proportioneel is 

met dat doel.
90

 Het Belgische en Franse Hof van Cassatie leken hier zelf geen pasklaar 

antwoord op te kunnen geven en stelden beiden een prejudiciële vraag aan het Hof van 

Justitie.  

 

42. Het Belgische Hof van Cassatie stelde de volgende vraag:
91

 

“Dient artikel 2.2.a) van Richtlijn 2000/78/EG van de Raad van 27 november 2000 tot 

instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep, zo te 

worden uitgelegd dat het verbod als moslima een hoofddoek te dragen op de werkvloer 

geen rechtstreekse discriminatie oplevert wanneer de bij de werkgever bestaande regel 

aan alle werknemers verbiedt om op de werkvloer uiterlijke tekenen te dragen van poli-

tieke, filosofische en religieuze overtuigingen?” 

 

Het Hof van Cassatie formuleert hier dus het verbod op het dragen van religieuze tekens 

vanuit een neutraal perspectief, maar stelt hierbij de vraag of dit kan worden gezien als 

directe discriminatie. Zoals eerder al gesteld, rijst daarbij de vraag of een dergelijk verbod 

een wezenlijke en bepalende beroepsvereiste vormt. Toeval of niet, het Franse Hof van 

Cassatie stelde hier een prejudiciële vraag over in het arrest van 9 april 2015:
92

 

 

“Moeten de bepalingen van artikel 4, lid 1, van richtlijn 2000/78/EG van de Raad van 27 

november 2000 tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid 

en beroep ( 1 ) aldus worden uitgelegd dat de wens van een klant van een ICT-

adviesbureau om de ICT-diensten van dat bureau niet langer te laten verrichten door een 

werkneemster, een projectingenieur, die een islamitische hoofddoek draagt, een wezenlijk 
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en bepalend beroepsvereiste vormt, vanwege de aard van de betrokken specifieke be-

roepsactiviteiten of de context waarin deze worden uitgevoerd?” 

 

43. Het Hof van Justitie zal in 2016 een antwoord geven op deze vragen. De zaak Feryn 

zou een aanwijzing kunnen zijn hoe het Europees Hof van Justitie hierover zal oordelen.
93

 

De zaak Feryn gaat niet over het discriminatieverbod op basis van religie, maar op basis 

van etnische afstamming. In het arrest Feryn oordeelt het Europees Hof van Justitie dat de 

omstandigheid dat een werkgever publiekelijk verklaart dat hij geen werknemers van een 

bepaalde etnische afstamming of van een bepaald ras zal aanwerven, directe discriminatie 

vormt bij aanwerving in de zin van artikel 2, lid 2, sub a van richtlijn 2000/43/EG. Het 

Hof van Justitie oordeelt ook dat publieke verklaringen waarbij de werkgever te kennen 

geeft geen werknemers van een bepaalde etnische afstamming of ras te zullen aanwerven, 

volstaan om het bestaan van een rechtstreeks discriminerend aanwervingsbeleid te ver-

moeden. De werkgever kan het tegenbewijs leveren door aan te tonen dat de feitelijke 

situatie niet overeenstemt met de eerder afgelegde verklaringen.
94

 Het Hof van Justitie 

besloot dus dat directe discriminatie op basis van ras mogelijk is en dat gebaseerd op lou-

tere verklaringen. Het discriminatieverbod op basis van etnische afstamming is echter van 

een heel andere aard dan het discriminatieverbod op basis van religie. Het valt dan ook 

niet te voorspellen of het Hof van Justitie dezelfde weg zal volgen als het arrest Feryn. 

Indien het Hof van Justitie de zaak wel op dezelfde manier zou benaderen, zou het kun-

nen argumenteren dat een neutraliteitsbeleid  om religieuze kentekens te weren religieuze 

werknemers zou kunnen afschrikken om te solliciteren, wat hun toegang op de arbeids-

markt negatief kan beïnvloeden. Het Hof van Justitie volgt een gelijkaardige redenering 

in het arrest Feryn, waar het oordeelt dat publieke verklaringen van een bedrijf om geen 

Marokkanen aan te nemen, werknemers kunnen afschrikken waardoor hun kansen op de 

arbeidsmarkt negatief worden beïnvloed. Er werd besloten dat zulke verklaringen een 

vorm van directe discriminatie zijn.
95

 Een dergelijke redenering volgen wat betreft het 

verbod van religieuze kentekens omwille van een neutraliteitsbeleid, lijkt echter heel ver-

gaand.  

 

44. Een ander mogelijke aanwijzing is de Vivien Prais-beslissing van het Europees Hof 

van Justitie in 1976.
96

 Mevrouw Vivien Prais wenste deel te nemen aan een vergelijkend 

examen georganiseerd door de Raad van de Europese Gemeenschappen. De dag van het 

examen viel echter samen met de eerste dag van het joodse Wekenfeest (Pinksteren), 

waarbij gedurende dat feest reizen en schrijven verboden is. Mevrouw Prais verzocht dan 

ook om het examen op een andere dag af te leggen. De raad weigerde om haar een andere 

datum toe te wijzen, aangezien het van belang is dat alle kandidaten hetzelfde examen op 

hetzelfde moment afleggen. De eis van mevrouw Vivien Prais werd afgewezen. Het Hof 
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argumenteert wel dat het gemeenschapsrecht elke discriminatie op basis van godsdienst 

uitsluit en dat indien een kandidaat het examen niet kan afleggen omwille van religieuze 

redenen, er moet getracht worden een andere datum te vinden. In geval van niet tijdige 

mededeling kan de bevoegde instantie weigeren om een andere dag aan te wijzen. Deze 

beslissing werd genomen voor het ontstaan van de kaderrichtlijn, maar toont toch dat het 

Europees Hof van Justitie begrip toont voor de godsdienstbelevenis in een arbeidscontext. 

Er kan ook worden geargumenteerd dat het Europees Hof van Justitie hier impliciet het 

concept redelijke aanpassingen voor religie erkent: om indirecte discriminatie te vermij-

den, moet er worden gepoogd tegemoet te komen aan de wensen van werknemers met een 

bepaald geloof.
97

 Dit recht zou erin bestaan dat een werkgever moet nagaan of redelijke 

aanpassingen mogelijk zijn om tegemoet te komen aan wensen van een religieuze werk-

nemer, tenzij dit een disproportionele last zou veroorzaken voor de werkgever.
98

 

2.3 EHRM VS. HVJ 

45. Een werknemer zal dus bij een vordering tegen zijn werkgever zich zowel kunnen 

beroepen op de antidiscriminatiewet, als het principe van de godsdienstvrijheid, veran-

kerd in het EVRM en de Grondwet. Daardoor is de rechtspraak van het Europees Hof van 

Justitie enerzijds en de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens 

anderzijds van belang. Deze internationale hoven hanteren niet dezelfde aanpak en heb-

ben ook niet hetzelfde doel, wat voor een bijkomende complexiteit zorgt.  

 

46. Wat betreft het doel van deze internationale instanties, moet het Europees Hof voor de 

Rechten van de Mens vooral in individuele gevallen nagaan of een actie van een staat 

conform is met de verplichtingen van een lidstaat die voortvloeien uit het Europees Ver-

drag voor de Rechten van de Mens.
99

 Het Europees Hof van Justitie daarentegen moet 

voorzien in een uniforme interpretatie van het Europees recht. Wanneer het Europees Hof 

van Justitie uitspraak zal doen over de twee prejudiciële vragen gesteld door het Franse en 

Belgische Hof van Cassatie, zal dit dus als gevolg hebben dat de interpretatie gegeven 

door het Hof van Justitie moet gevolgd worden door alle lidstaten van de Europese Unie. 

Wanneer het Europees Hof voor de Rechten van de Mens daarentegen uitspraak doet over 

de toepassing van de godsdienstvrijheid in de arbeidssfeer, dan zal het Europees Hof voor 

de Rechten van de Mens een wijde appreciatiemarge aan de lidstaten toekennen en toe-
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staan dat verschillende lidstaten een verschillende praktijk kunnen hanteren naargelang 

hun geschiedenis en politieke achtergrond.
100

  

 

Het Europees Hof van Justitie heeft wel al eerder geoordeeld dat er zich verschillen kun-

nen voordoen in de lidstaten en dat aan de lidstaten daarom soms een beoordelingsmarge 

moet toekomen.
101

 Zo’n optie lijkt vrij realistisch, gelet op de grote verschillen die wor-

den waargenomen in de verschillende Europese lidstaten. Zo wordt in Frankrijk de notie 

van de exclusieve neutraliteit zeer strikt nagevolgd, waarbij het zelfs aan het schoon-

maakpersoneel van een openbare dienst niet toegelaten is om religieuze kentekens te dra-

gen. In Groot-Brittannië daarentegen geldt het principe van de inclusieve neutraliteit, 

waarbij zelfs rechters de mogelijkheid hebben om religieuze kentekens te dragen.
102

 Het 

lijkt dus een bijzonder moeilijke opgave voor het Europees Hof van Justitie om een com-

promis te vinden, waarbij alle lidstaten tevreden zouden zijn over de uitkomst. 

 

47. Wat de aanpak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens betreft, lijkt het te 

differentiëren in uitspraak naargelang diverse criteria. Zo zal – bij het al dan niet vaststel-

len van een schending van artikel 9 EVRM – onder andere de aard van het werk en de 

aard van de werkgever een rol spelen.
103

 Het Europees Hof van de Rechten van de Mens 

zal bijvoorbeeld voorzichtiger tewerk gaan om een schending vast te stellen wanneer een 

persoon een overheidsfunctie uitoefent. In Dahlab versus Zwitserland beslist het Hof dat 

er geen schending was van artikel 9 EVRM omwille van haar positie als leerkracht.
104

 

Ook de aard van de werkgever kan een rol spelen. In dezelfde zaak oordeelde het Euro-

pees Hof voor de Rechten van de Mens dat mevrouw Dahlab als vertegenwoordiger van 

de staat terecht een neutrale rol diende op te nemen.
105

 Verder lijkt de aard van de gods-

dienst soms ook een rol te spelen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.
106

 

De rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens zal in het derde 

hoofdstuk uitgebreider worden geanalyseerd. Voor meer verduidelijking kan dus daarnaar 

worden verwezen.
107
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De vraag rijst voor welke aanpak het Europees Hof van Justitie zal opteren bij het ant-

woorden op de prejudiciële vragen van het Belgische en Franse Hof van Cassatie.
108

 Het 

wordt uitkijken of het Europees Hof van Justitie de klemtoon zal leggen op het econo-

misch aspect van de zaak, of ook een grondrechtelijke benadering zal volgen conform het 

Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.
109

  

 

Auteur E. Howard argumenteert dat het Europees Hof van Justitie mogelijks voor een 

mildere aanpak zal opteren, wat meer garantie vormt tot succes voor een gelovige werk-

nemer, dan wanneer deze zou aankloppen bij het Europees Hof voor de Rechten van de 

Mens. Ze steunt haar argumenten op het feit dat het Europees recht normaal niet voorziet 

in een rechtvaardiging voor directe discriminatie, tenzij in specifieke gevallen. Indien het 

Europees Hof van Justitie het verbod van religieuze kentekens op de werkvloer kwalifi-

ceert als directe discriminatie en dit geen wezenlijke en bepalende beroepsvereiste uit-

maakt, zou dit inderdaad kunnen leiden tot een toelating voor een werknemer om reli-

gieuze kentekens te dragen. E. Howard argumenteert verder ook dat het Hof van Justitie 

beperkingen in de Europese antidiscriminatiewetgeving steeds restrictief heeft geïnterpre-

teerd.
110

 Wanneer het Europees Hof van Justitie de rechtspraak van het Europees Hof 

voor de Rechten van de Mens zou volgen, zou dit niet in lijn liggen met eerdere recht-

spraak wat betreft discriminatie op basis van geslacht en etniciteit.
111

 Verder argumenteert 

ze dat het EU Charter van fundamentele rechten verder kan gaan dan het Europees Ver-

drag van de Rechten van de Mens.
112

 Dit is expliciet opgenomen in het Charter.
113

  

 

L. Vickers en T. Loenen voegen hier nog aan toe dat het Europees Hof van Justitie, in het 

antwoord op de prejudiciële vraag, deze kwestie zou kunnen aanwenden om het sociaal 

beleid van de Europese Unie verder uit te bouwen. Eén belangrijk doel voor de Europese 

Unie is immers het promoten van de sociale inclusie en integratie van migratiegroepen in 

de EU, waarbij het vaak gaat om minderheidsreligies.
114

 L. Vickers en T. Loenen verwij-

zen ook naar het EU burgerschap, waarbij de notie religie behoort tot het Europese erf-

goed, wat ook een reden zou kunnen zijn voor het Europees Hof van Justitie om dit meer 

te gaan beschermen, dan dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens nu doet.
115
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Verder zou het Europees Hof van Justitie ook het vrij verkeer van werknemers kunnen 

aanwenden: islamitische of sikh werknemers zouden bijvoorbeeld kunnen verhinderd 

worden te verhuizen naar landen waar ze niet de mogelijkheid hebben om religieuze ken-

tekens op de werkvloer te dragen.
116

  

 

In hoofdstuk drie zal omschreven worden dat het toepassen van de exclusieve neutraliteit 

in de openbare sector grote gevolgen kan hebben wat betreft job-kansen voor religieuze 

werknemers. Het kan immers gaan om een zeer groot aantal jobs waarbij het plots niet 

meer mogelijk wordt om religieuze symbolen te dragen tijdens het werk.
117

 Gelovige EU-

burgers zouden zich geremd kunnen voelen om te verhuizen naar landen die op dit vlak 

een streng beleid voeren. 

 

Anderzijds stellen L. Vickers en T. Loenen dat het Hof van Justitie eventueel dezelfde 

richting als het Europees Hof voor de Rechten van de Mens zou willen inslaan om onge-

lijkheden te vermijden in de bescherming van mensenrechten. Ook zou het gevaarlijk 

kunnen zijn voor een internationale instantie om zich zo diep te mengen in kwesties die 

politiek zeer  gevoelig liggen.
118

 Gelet op het huidige politieke klimaat lijdt de Europese 

Unie al aan een wantrouwen door verschillende lidstaten. Er zijn al twijfels over de de-

mocratische legitimiteit van de Europese Unie. Wanneer het Hof van Justitie het argu-

ment neutraliteit van de tafel zou vegen, wat als gevolg zou hebben dat het bannen van 

hoofddoeken op het werk in het gedrang zou komen, zou dit kunnen leiden tot een aantas-

ting van de relaties tussen de EU en Frankrijk, wat niet wenselijk zou zijn voor de reputa-

tie van de Europese Unie.
119

 Er wordt geoordeeld dat het waarschijnlijker is dat het Euro-

pees Hof van Justitie dus in de lijn van het Europees Hof van de Rechten van de Mens zal 

beslissen, om een verdere afbraak van de Europese cohesie te vermijden.
120

 

 

48. Het is niet ondenkbaar dat een wisselwerking plaatsvindt tussen de twee internationa-

le Hoven. Zo paste het Europees Hof voor de Rechten van de Mens de  indirecte discri-

minatie toe in de zaak D.H. e.a. versus Tsjechië, verwijzend naar de richtlijnen 97/80/EG 

en 2000/43/EG.
121

 Het Hof besliste in deze zaak dat het concept van indirecte discrimina-

tie deel uitmaakt van artikel 14 EVRM. Er moet wel bij vermeld worden dat dit nog niet 

betekent dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens op een uitgebreide manier 

verwijst naar het EU-recht.  
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AFDELING 3: BELGISCHE WETGEVING ROND ANTIDISCRIMINATIE 

EN GODSDIENSTVRIJHEID 

3.1 GRONDWET 

49. Het principe van de godsdienstvrijheid is ook vervat in de Belgische Grondwet. Arti-

kel 19 van de Grondwet omvat: 

 

“De vrijheid van eredienst, de vrije openbare uitoefening ervan, alsmede de vrijheid om 

op elk gebied zijn mening te uiten, zijn gewaarborgd, behoudens bestraffing van de mis-

drijven die ter gelegenheid van het gebruikmaken van die vrijheden worden gepleegd.” 

 

50. Dit artikel werd eerder al aangehaald in rechtspraak om een schending van de gods-

dienstvrijheid aan te tonen.
122

  

3.2 FEDERALE ANTIDISCRIMINATIEWET 

51. De antidiscriminatierichtlijn werd omgezet in Belgisch recht door de antidiscrimina-

tiewet van 2003, gewijzigd in 2007.
123

 De wet van 2007 omvat een verbod van directe en 

indirecte discriminatie op basis van leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, ge-

boorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, syndicale overtui-

ging, taal, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, een handicap, een fysieke of ge-

netische eigenschap of sociale afkomst. Het gaat hierbij om een gesloten lijst van discri-

minatiegronden.
124

 Aanvankelijk werd immers geopteerd voor een open lijst, maar dit 

werd in het kader van een vernietigingsberoep vernietigd door het Grondwettelijk Hof, 

dat oordeelde dat de originele wet niet conform de richtlijnen was.
125

  

 

52. De wetgever hanteert een onderscheid tussen direct onderscheid en directe discrimi-

natie. Er is sprake van directe discriminatie, indien een direct onderscheid werd gemaakt 

dat niet objectief kan worden gerechtvaardigd door uitzonderingen die in de wet vervat 

zijn.
126

 Wat de directe discriminatie betreft, heeft de federale wetgever geopteerd voor de 

uitzondering van de wezenlijke beroepsvereiste.
127

 De Koning kan hierbij een exempla-

tieve lijst van situaties vastleggen waarin een bepaald kenmerk een wezenlijke en bepa-

lende beroepsvereiste vormt, maar de rechter zal steeds moeten nagaan of er in concreto 

sprake is van een wezenlijke beroepsvereiste.  
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53. Wat het indirecte onderscheid betreft, is er een uitzondering mogelijk wanneer er een 

rechtvaardiging is met legitiem doel, waarbij de middelen voor het bereiken van dat doel 

passend en noodzakelijk zijn. Ook is een uitzondering mogelijk wanneer aangetoond kan 

worden dan geen redelijke aanpassingen mogelijk zijn wat betreft indirect onderscheid op 

basis van handicap.
128

  

 

54. Er zal geen sprake zijn van directe noch indirecte discriminatie wanneer het onder-

scheid een maatregel vormt die een positieve actie inhoudt.
129

 Dit zijn specifieke maatre-

gelen om de nadelen verband houdende met een van de beschermde criteria te voorkomen 

of te compenseren, met het oog op het waarborgen van een volledige gelijkheid in de 

praktijk.
130

 Een maatregel van positieve actie kan slechts worden uitgevoerd mits nale-

ving van de volgende voorwaarden:
131

 

 

- Er moet een kennelijke ongelijkheid zijn 

- Het verdwijnen van deze ongelijkheid moet worden aangewezen als een te bevor-

deren doelstelling 

- De maatregel van positieve actie moet van tijdelijke aard zijn en van die aard zijn 

dat die verdwijnt zodra de beoogde doelstelling is bereikt 

- De maatregel van positieve actie mag andermans rechten niet onnodig beperken 

Dergelijke maatregelen hoeven niet noodzakelijk worden genomen door een overheid. 

Een werkgever zou ook een dergelijke maatregel kunnen nemen indien die voldoet aan 

het wetgevend kader. Ook zouden de sociale partners een cao kunnen sluiten om de vol-

ledige gelijkheid van een bepaalde groep in de praktijk te waarborgen.
132

 

 

Wat betreft discriminatie op basis van gender, heeft het Hof van Justitie aanvaard dat in 

een openbare dienst voorrang kan worden verleend aan een vrouwelijke kandidaat wan-

neer alle kandidaten een gelijke kwalificatie hebben en wanneer er een objectieve beoor-

deling is gebeurd die rekening houdt met de persoonlijke situatie van de kandidaten.
133

 

Wanneer de kwalificatie niet gelijk was en dus een andere (mannelijke) kandidaat kenne-

lijk beter was, dan mag er geen voorrang worden verleend aan de vrouwelijke kandi-

daat.
134

 Tot nu toe werd dit enkel toegepast betreffende de genderproblematiek. Moslims 

in België zouden nochtans ook als een achtergestelde groep kunnen worden beschouwd, 
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die zowel op basis van godsdienst als op basis van etnische afstamming worden gediscri-

mineerd.  

3.3 VLAAMSE DECRETEN  

55. Ook in Vlaanderen bestaat er wetgeving inzake het verbod van discriminatie. De 

vraag rijst hoe deze wetgeving zich verhoudt tot de federale wetgeving. De federale anti-

discriminatiewet geldt uiteraard voor Vlaamse bedrijven bij tewerkstelling en ontslag. 

Wat betreft de contractuelen die tewerkgesteld zijn bij de gemeenschappen en gewesten, 

is de arbeidsovereenkomstenwet wel op hen van toepassing. De Raad van State heeft 

reeds geaccepteerd dat de gemeenschappen en gewesten hun eigen aanwervings- en te-

werkstellingsbeleid kunnen voeren. Tot nu toe heeft Vlaanderen er niet voor geopteerd 

om hun eigen beleid te voeren, waardoor de antidiscriminatiewet wel nog steeds van toe-

passing is. Het hanteren van een ander beleid zou de situatie zeer complex maken.
135

 

 

De Vlaamse decreten zijn vooral van belang voor de gelijke kansen bij de toegang tot de 

arbeidsmarkt (arbeidsbemiddeling) en de beroepsopleiding.
136

 

2.4.1 Decreet evenredige arbeidsparticipatie
137

 

56. Het decreet van 8 mei 2002 houdende evenredige arbeidsparticipatie (EAP-decreet) 

kent een bredere bescherming toe dan de Europese richtlijnen.
138

 Artikel 5, §1, 1° van het 

EAP-decreet bevat een uitlegging van het beginsel evenredige participatie en gelijke be-

handeling: dit houdt in dat de deelname aan de arbeidsmarkt in verhouding staat tot de 

samenstelling van de beroepsbevolking en dat de evenredige participatie van kansengroe-

pen wordt gewaarborgd. Het begrip kansengroepen wordt gedefinieerd als alle groepen 

van de bevolking op actieve leeftijd die niet op een evenredige wijze worden vertegen-

woordigd op de arbeidsmarkt.
139

 Het beginsel van gelijke behandeling houdt in dat elke 

vorm van directe en indirecte discriminatie (ook op basis van geloof of levensbeschou-

wing) afwezig is op de arbeidsmarkt. Volgens dit decreet kan er geargumenteerd worden 

dat gelovigen, bijvoorbeeld moslims of joden in België een kansengroep vormen. Het valt 

echter te betwijfelen of dit de bedoeling was van de Vlaamse wetgever. Het lijkt realisti-

scher dat dit werd opgenomen om de Europese richtlijn niet met de voeten te treden. 
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2.4.2 Gelijkekansendecreet
140

 

57. Het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijke kansen- en 

gelijke behandelingsbeleid, zet de Europese richtlijnen inzake non-discriminatie om in 

Vlaams recht.
141

 Het doel van dit decreet is het bewerkstelligen van een tolerante samen-

leving waarin verschillende personen erkend en gewaardeerd worden, het bestrijden en 

voorkomen van discriminatie, het creëren van de voorwaarden opdat eenieder volwaardig 

kan participeren aan de Vlaamse samenleving en het bewerkstelligen van kansen voor 

sociale groepen die geconfronteerd worden met achterstellingen of uitsluitingen.
142

 Arti-

kel 6 §2, 6° van het decreet vermeldt dat deze activiteiten erop gericht zijn gelijke kansen 

te bewerkstelligen ongeacht ras, huidskleur, afkomst, etnische of nationale afstamming, 

geloof of levensbeschouwing. In het decreet werd ook het verbod op directe en indirecte 

discriminatie opgenomen, ter uitvoering van de kaderrichtlijn. Artikel 20 van het decreet 

somt het toepassingsgebied op
143

: 

 

“1° de voorwaarden voor toegang tot arbeid in loondienst of als zelfstandige en tot een 

beroep, met inbegrip van de selectie- en aanstellingscriteria, ongeacht de tak van activi-

teit en op alle niveaus van de beroepshiërarchie, met inbegrip van bevorderingskansen, 

alsook de werkgelegenheids- en arbeidsvoorwaarden, met inbegrip van ontslag en belo-

ning; 

2° de toegang tot alle vormen en alle niveaus van beroepskeuzevoorlichting, beroepsop-

leiding, voortgezette beroepsopleiding en omscholing, met inbegrip van praktijkervaring; 

3° de arbeidsbemiddeling en wedertewerkstelling; 

4° de gezondheidszorg; 

5° het onderwijs; 

6° het aanbod van, de toegang tot, de levering en het genot van goederen en diensten die 

publiekelijk beschikbaar zijn - al dan niet tegen betaling -, met inbegrip van huisvesting; 

 7° de sociale voordelen; 

 8° de toegang tot en de deelname aan een economische, sociale, culturele of politieke 

activiteit die buiten de privésfeer worden aangeboden.” 

 

Hierbij gaat het dus om Vlaamse materie zoals onderwijs, gezondheidszorg en arbeids-

bemiddeling. De regelgeving in verband met arbeidsvoorwaarden en ontslag zijn logi-

scherwijze niet in het decreet opgenomen omdat dit federale materie is, wat onder de fe-

derale antidiscriminatiewet valt van 2007.  
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Art. 26 van het Gelijkekansendecreet bevat nog een bepaling met betrekking tot positieve 

actie: 

 

“Dit decreet belet niet dat om volledige gelijkheid te waarborgen, tijdelijk specifieke 

maatregelen worden gehandhaafd of getroffen om een kennelijke ongelijkheid te compen-

seren die verband houdt met geslacht, genderidentiteit, genderexpressie, leeftijd, seksuele 

geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politie-

ke overtuiging, syndicale overtuiging, taal, gezondheidstoestand, handicap, fysieke of 

genetische eigenschap, sociale positie, nationaliteit, zogenaamd ras, huidskleur, afkomst, 

nationale of etnische afstamming, of een combinatie van die kenmerken, voor zover die 

maatregelen objectief worden gerechtvaardigd door een legitiem doel en de middelen 

voor het bereiken van dat doel passend en noodzakelijk zijn.”
144

 

 

Het besluit van 24 december 2004 werkt met het begrip streefcijfers: de cijfers die de 

organisatie wil bereiken inzake de evenredige vertegenwoordiging van de verschillende 

kansengroepen. Voor de invulling van het begrip kansengroepen specifieert het besluit dat 

het enkel gaat om personen van een bepaald geslacht die in verhouding tot het andere 

geslacht ondervertegenwoordigd zijn in een specifiek arbeidssegment, personen van al-

lochtone afkomst, personen met een arbeidshandicap, kortgeschoolden en ervaren werk-

nemers.
145

 Dit is evenwel beperkt tot de Vlaamse overheidssector, wat maar een beperkt 

deel van de arbeidsmarkt vormt.
146

 

 

Personen met een bepaald geloof of levensbeschouwing komen niet in aanmerking voor 

het besluit van 24 december 2004. Dit kan een aanwijzing zijn dat het bestrijden van dis-

criminatie op basis van geloof geen prioriteit is van de Vlaamse regering. 

3.4 CAO’S 

58. Ook van belang voor het verbod op discriminatie in de arbeidsrelatie, is cao nr. 95. 

Deze cao heeft tot doel de naleving van het beginsel van gelijke behandeling gedurende 

alle fasen van de arbeidsrelatie te bevorderen.
147

 Deze cao verbiedt discriminatie op basis 

van een politieke of levensovertuiging. 
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AFDELING 4 MOGELIJKE CONFLICTEN MET HET RECHT OP DE 

GODSDIENSTVRIJHEID 

59. Zoals eerder gesteld, is het recht op godsdienstvrijheid conform artikel 9 EVRM niet 

absoluut.
148

 Het is mogelijk dat er conflicten optreden bij het inroepen van de godsdienst-

vrijheid. Artikel 9 EVRM verschaft zelf al enige duidelijkheid. Het schrijft immers voor 

dat uitzonderingen mogelijk zijn wanneer dit in het belang zou zijn van de openbare vei-

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

de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.
149

 Het recht op godsdienstvrij-

heid kan ook botsen met andere grondrechten, zoals de gendergelijkheid. Ook kan het 

botsen met andere discriminatieverboden, zoals de seksuele georiënteerdheid of burgerlij-

ke staat. 

 

Artikel 20 van de Arbeidsovereenkomstenwet bevat ook een conflict. Dat artikel schrijft 

namelijk als verplichting voor de werkgever voor dat die enerzijds de werknemer de no-

dige tijd dient te geven om zijn geloofsplichten te vervullen.
150

 Anderzijds moet de werk-

gever ervoor zorgen dat de arbeid verricht wordt in behoorlijke omstandigheden met be-

trekking tot de veiligheid en de gezondheid van de werknemer.
151

 Ook de neutraliteit kan 

in conflict komen met de godsdienstvrijheid.  De volgende hoofdstukken zullen concreet 

vragen beantwoorden met betrekking tot religieuze symbolen op het werk, afwijkend ge-

drag op het werk en vragen rond aanpassingen van werktijd omwille van religieuze mo-

tieven. Hierbij zal stelselmatig verwezen worden naar Belgische en Nederlandse recht-

spraak, waar deze conflicten uitgebreid naar voren zullen komen.  
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HOOFDSTUK 3: RELIGIEUZE SYMBOLEN OP HET WERK 

AFDELING 1: PROBLEEMSTELLING 

60. Het vorige hoofdstuk zette uiteen dat het (niet-absolute) recht om een godsdienst te 

uiten op de werkvloer kan worden afgedwongen door de godsdienstvrijheid enerzijds en 

de antidiscriminatiewetgeving anderzijds. De vraag naar godsdienstvrijheid op de werk-

vloer stelt zich in België het meest wanneer een werknemer zijn of haar geloof wil uiten 

op het werk door middel van religieuze symbolen. Een werkgever zal dit echter niet altijd 

willen toestaan, bijvoorbeeld omwille van een neutraliteitsbeleid of omwille van bepaalde 

veiligheidsvoorschriften. Hoofdstuk drie zal proberen een overzicht te geven hoe recht-

banken en (internationale) hoven een balans trachten te maken tussen deze conflicterende 

belangen.  

AFDELING 2: RELEVANTE WETGEVING/WETSBEPALINGEN  

61. Een werknemer die religieuze symbolen wil dragen op het werk, zal zich enerzijds 

beroepen op artikel 9.1 en 14 EVRM en anderzijds op de antidiscriminatiewet.
152

 Een 

werkgever die dit wil weigeren, zal zich kunnen beroepen op artikel 9.2 EVRM en artikel 

20, 2° van de Arbeidsovereenkomstenwet. Indien directe of indirecte discriminatie wordt 

ingeroepen, zal de werkgever dit proberen te rechtvaardigen door aan te tonen dat de on-

gelijke behandeling te wijten is aan een wezenlijke beroepsvereiste (ingeval van directe 

discriminatie), of door aan te tonen dat indirecte discriminatie gerechtvaardigd kan wor-

den door een legitiem doel, waarbij de middelen passend en noodzakelijk zijn. Voor een 

uitgebreide bespreking van deze normen, kan verwezen worden naar hoofdstuk 2, afde-

ling 2 van deze masterproef. 

AFDELING 3: RECHTSPRAAK EHRM 

62. In wat volgt, zal rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens be-

handeld worden met betrekking tot het dragen van religieuze kentekens op het werk. Wat 

betreft het hoofddoekenverbod, deed het Europees Hof voor de Rechten van de Mens 

uitspraak in het Dahlab-arrest
153

 en het arrest Ebrahimian versus Frankrijk.
154

 Het arrest 

Leyla Sahin versus Turkije is een ander belangrijk arrest dat niet in detail zal worden be-

sproken, maar wel zal worden aangehaald in de conclusie. Het ging immers om een Turk-

se studente die een hoofddoek wenste te dragen op de universiteit, wat in feite buiten het 

onderzoeksgebied van deze masterproef valt.
155

 Het Hof sprak zich nog uit over de 

hoofddoekenkwestie in andere arresten, maar dit zal niet besproken worden. Wat betreft 
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het dragen van een kruisje, deed het Europees Hof voor de Rechten van de Mens uit-

spraak in het Eweida – arrest.
156

  

 

De zaak Lautsi versus Italië zal worden aangehaald om aan te tonen dat het Europees Hof 

voor de Rechten van de Mens differentieert in uitspraak naargelang het gaat over het 

christendom of de islam.
157

 In het Lautsi-arrest beslist het Hof immers dat de aanwezig-

heid van kruisbeelden op scholen geen bekerend effect heeft ten opzichte van kinderen. 

Dit staat in contrast met het Dahlab-arrest, waar wordt geoordeeld dat de hoofddoek wel 

een bekerend effect kan hebben ten opzichte van kleine kinderen.
158

 

3.1 DAHLAB V. ZWITSERLAND 

63. In het arrest Dahlab v. Zwitserland beslist het Europees Hof voor de Rechten van de 

Mens dat het verbod voor een lagere school lerares –  met de Zwitserse overheid als 

werkgever – om een hoofddoek te dragen op het werk, geen schending uitmaakt van arti-

kel 9 EVRM.
159

 Mevrouw Dahlab mocht gedurende drie jaar een hoofddoek op het werk 

dragen, waarbij er zich geen problemen stelden, noch klachten rezen. Na drie jaar ver-

zocht de school echter om haar hoofddoek niet langer te dragen. Mevrouw Dahlab verloor 

haar zaak voor de Zwitserse rechtbank en bracht haar zaak voor het Europees Hof voor de 

Rechten van de Mens. Het Hof besluit dat er geen sprake kan zijn van een schending van 

artikel 9 EVRM. Er is een legitieme doelstelling: namelijk het garanderen van de neutrali-

teit van de staat: dit is een proportionele reden die het recht om een religie te uiten kan 

beperken. Het Hof oordeelt ook dat de hoofddoek een sterk uiterlijk symbool is dat een 

bekerend effect kan hebben op jonge kinderen, die makkelijker zijn te beïnvloeden. 

 

Verder oordeelt het Hof ook: 

“In those circumstances, it cannot be denied outright that the wearing of a headscarf 

might have some kind of proselytising effect, seeing that it appears to be imposed on 

women by a precept which is laid down in the Koran and which, as the Federal Court 

noted, is hard to square with the principle of gender equality. It therefore appears diffi-

cult to reconcile the wearing of an Islamic headscarf with the message of tolerance, re-

spect for others and, above all, equality and non-discrimination that all teachers in a 

democratic society must convey to their pupils.” 
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3.2 EWEIDA E.A. V. VERENIGD KONINKRIJK  

3.2.1 FEITEN 

64. In het Eweida arrest behandelt het Europees Hof voor de Rechten van de Mens vier 

situaties in één arrest.
160

 Twee situaties handelden over het dragen van religieuze symbo-

len op de werkvloer, meer specifiek het dragen van een christelijk kruisje op het werk. De 

andere twee situaties hadden betrekking op werknemers die er een probleem van maakten 

te werken met homoseksuele koppels. Dit zal worden besproken in hoofdstuk vier, waar 

er zal worden bestudeerd of werknemers afwijkend gedrag kunnen stellen omwille van 

hun religie. 

 

65. In de eerste situatie, begon mevrouw Eweida (tewerkgesteld bij British Airways) haar 

kruisje zichtbaar te dragen op het werk.  Haar werkgever verzocht haar om haar kruisje 

niet te dragen. Andere werknemers van British Airways kregen wel de toestemming om 

religieuze symbolen dragen. Wanneer mevrouw Eweida weigerde om haar kruisje niet 

langer te dragen op het werk, werd ze naar huis gestuurd zonder loon tot dat ze zou in-

stemmen om haar kruisje niet langer op het werk te dragen.  Haar werkgever bood haar 

nog een administratieve job aan waar ze geen uniform zou moeten dragen, maar dit wei-

gerde ze ook.
161

 Mevrouw Eweida bracht haar zaak voor de rechtbank van het Verenigd 

Koninkrijk maar was onsuccesvol. Aldus bracht ze haar zaak voor het Europees Hof voor 

de Rechten van de Mens.
162

  

 

In de tweede situatie verzocht mevrouw Chaplin ook om een kruisje te kunnen dragen op 

het werk. Mevrouw Chaplin was tewerkgesteld bij een ziekenhuis als verpleegster. Het 

dragen van een kruisje werd haar geweigerd omwille van veiligheidsredenen. Mevrouw 

Chaplin bracht haar zaak voor de rechtbank, gebaseerd op directe en indirecte discrimina-

tie. Ook argumenteerde ze dat de weigering om het kruisje te dragen niet kon gerecht-

vaardigd worden door artikel 9.2 EVRM en dat dit leidde tot een schending van artikel 9 

en 14 EVRM. 
163

 

3.2.2 UITSPRAAK EHRM 

66. Het Hof verduidelijkt dat artikel 9 van het Verdrag aan de basis ligt van een democra-

tie. Vrijheid van religie vereist dat dit kan worden toegepast met anderen en in de publie-

ke sfeer. Indien er een beperking is, overeenstemmend met artikel 9.2 EVRM, dan moet 

dit voorgeschreven zijn door de wet, noodzakelijk in een democratische maatschappij 

waarbij één of meer legitieme doeleinden dienen te worden nagestreefd. 
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67. In de situatie van mevrouw Eweida oordeelt het Hof dat de rechtbank van het Ver-

enigd Koninkrijk er niet in slaagde om voldoende bescherming te bieden aan mevrouw 

Eweida overeenkomstig artikel 9 EVRM. Het Hof argumenteert: 

“On one side of the scales was Ms Eweida’s desire to manifest her religious belief. As 

previously noted, this is a fundamental right: because a healthy democratic society needs 

to tolerate and sustain pluralism and diversity; but also because of the value to an indi-

vidual who has made religion a central tenet of his or her life to be able to communicate 

that belief to others. On the other side of the scales was the employer’s wish to project a 

certain corporate image. The Court considers that, while this aim was undoubtedly legit-

imate, the domestic courts accorded it too much weight. Ms Eweida’s cross was discreet 

and cannot have detracted from her professional appearance.”
164

  

 

In de situatie van mevrouw Chaplin oordeelde het Europees Hof voor de Rechten van de 

Mens  daarentegen dat er geen sprake was van een schending onder artikel 9 en 14 

EVRM. Mevrouw Chaplin mocht immers geen kruisje dragen omwille van gezondheids- 

en veiligheidsredenen. Het Hof oordeelt dat deze reden van een groter belang is dan het 

ingeroepen belang van British Airways om een bedrijfsimago te kunnen aanmeten.  

Het Hof biedt een wijde appreciatiemarge aan de nationale hoven om te beslissen of een 

beperking op basis van veiligheidsredenen proportioneel is of niet. 
165

  

3.3 EBRAHIMIAN V. FRANKRIJK 

68. In de recente zaak Ebrahimian tegen Frankrijk diende het Europees Hof voor de 

Rechten van de Mens zich nogmaals uit te spreken over het hoofddoekenverbod in de 

openbare sector.
166

 Ditmaal ging het om een sociaal werkster die werkte op de psychiatri-

sche afdeling van een openbare zorginstelling in Parijs. In 2000 kreeg ze te horen dat haar 

contract niet zou hernieuwd worden. Deze beslissing was gemotiveerd door het weigeren 

van eiseres om haar hoofddoek af te leggen op het werk, omwille van klachten door pati-

enten en het seculier karakter van de openbare instelling.
167

 Na een mislukte nationale 

procedure voor de Franse rechtbanken, trok mevrouw Ebrahimian naar het Europees Hof 

voor de Rechten van de Mens, waar ze argumenteerde dat een schending van artikel 9 

EVRM van toepassing is op haar zaak. Het Europees Hof erkent dat het hier gaat om een 

uiting van religie en dient dus te onderzoeken of een uitzondering op basis van artikel 9.2 

EVRM gerechtvaardigd is. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens stelt dat het 

secularisme, verankerd in de Grondwet, een voldoende wettelijke basis vormt om de 

godsdienstvrijheid in te perken.
168

 Het Hof beslist dat de uitzondering ook een legitieme 

doelstelling heeft, namelijk de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. Het 
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Hof aanvaardt dat Staten het principe van secularisme en neutraliteit inroepen om beper-

kingen te rechtvaardigen op het dragen van religieuze symbolen door ambtenaren. Het 

Hof aanvaardt ook dat dit wordt ingeroepen in een openbaar ziekenhuis, waarin mevrouw 

Ebrahimian contact heeft met patiënten. Op deze manier zou volgens het Hof niet kunnen 

getwijfeld worden aan de onpartijdigheid bij de behandeling van patiënten.
169

 Dat me-

vrouw Ebrahimian een administratieve sanctie riskeerde omwille van het niet respecteren 

van de neutraliteit, is een kwestie dat het Hof overlaat aan de nationale autoriteiten. Vol-

gens het Hof zijn zij beter geplaatst om te bepalen of het gaat om een proportionele sanc-

tie of niet.
170

 Het Hof beslist dan ook dat artikel 9 EVRM niet geschonden is. 

3.4 CONCLUSIES RECHTSPRAAK EHRM 

69. Enkele conclusies kunnen worden getrokken uit deze rechtspraak. Ten eerste blijkt uit 

het arrest Eweida dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens de godsdienstvrij-

heid in de private arbeidsverhouding erkent.
171

 Het Hof is echter eerder terughoudend om 

een schending van artikel 9 EVRM toe te kennen: enkel mevrouw Eweida wint haar zaak, 

mevrouw Chaplin daarentegen krijgt geen gelijk van het Hof. Ook mevrouw Ebrahimian 

kreeg niet het recht om een hoofddoek op het werk te dragen. Het ziet ernaar uit dat het 

voor een werkgever vrij gemakkelijk is om de veiligheid als tegennorm van het recht op 

godsdienstvrijheid in te roepen, zodat een verbod op religieuze kentekens op de werk-

vloer mogelijk wordt zonder dat artikel 9 EVRM wordt geschonden. Ook de neutraliteit 

in de openbare sector kan verder op een brede manier worden geïnterpreteerd, nu het Hof 

ook de neutraliteit in een openbaar ziekenhuis aanvaardt. Het Hof geeft een ruime appre-

ciatiemarge aan lidstaten om te bepalen of er sprake is van een schending of niet. Hoewel 

mevrouw Dahlab al gedurende drie jaar een hoofddoek op het werk droeg, besloot het 

Hof in het Dahlab arrest dat er geen sprake kon zijn van een schending van artikel 9 

EVRM. Of een private werkgever de neutraliteit in kan roepen om een verbod op reli-

gieuze tekens te rechtvaardigen, is niet helemaal duidelijk uit de rechtspraak van het Eu-

ropees Hof voor de Rechten van de Mens.  

 

Het Europees Hof van Justitie zou hier mogelijks binnenkort duidelijkheid in kunnen 

scheppen wanneer het een antwoord zal geven op een prejudiciële vraag gesteld door het 

Franse en Belgische Hof van Cassatie.
172

 Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens 

besliste enkel in het geval van mevrouw Eweida tot een oneerlijke balans. In haar geval 

werd het belang om een bepaald bedrijfsimago aan te meten ingeroepen, waarbij er echter 

geen bewijs was dat dit imago zou worden beschadigd wanneer een werknemer een kruis-
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je zou dragen op het werk.
173

 Ondernemingen zullen een belangenafweging moeten ma-

ken en uitmaken welk belang zwaarder doorweegt: het belang om een religie te uiten 

enerzijds of het belang om een bepaald bedrijfsimago aan te meten anderzijds.
174

 Het 

recht om een bepaald bedrijfsimago aan te meten, lijkt dus na Eweida minder absoluut en 

minder evident.  

 

Het is echter onduidelijk hoe nationale rechtbanken in België hiermee zullen omgaan. 

Mevrouw Eweida had immers collega’s die reeds de toestemming hadden gekregen om 

een hoofddoek te dragen. Dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens besloot dat 

het belang van de onderneming om het bedrijfsimago te vrijwaren niet overwoog ten op-

zichte van het belang van mevrouw Eweida, is dus eigenlijk maar logisch. Wanneer een 

onderneming op een consequente manier zou omgaan met het bannen van religieuze, po-

litieke en filosofische tekens ter vrijwaring van hun imago, is het zeer onzeker of het recht 

van een religieuze werknemer zou doorwegen. Andere tegennormen zoals neutraliteit, 

veiligheid en hygiëne en de bescherming van rechten van anderen lijken daarenboven nog 

steeds sterke argumenten om het recht op godsdienstvrijheid in te perken.
175

 

 

70. Hierop aansluitend blijkt ook een terughoudendheid bij het Europees Hof voor de 

Rechten van de Mens wanneer het gaat om religieuze uitingen in de openbare sector. In 

de zaak Dahlab besluit het Hof immers dat er van een schending van artikel 9 EVRM 

geen sprake kan zijn. Zoals eerder gesteld, blijkt uit de zaak Ebrahimian dat de openbare 

sector op een brede manier kan worden geïnterpreteerd. Dat in Frankrijk alle werknemers, 

tewerkgesteld in de openbare sector, geen religieuze symbolen mogen dragen omwille 

van het principe van het secularisme, heeft grote gevolgen. Ongeveer 5,6 miljoen mensen 

zijn immers tewerkgesteld in de openbare sector in Frankrijk.
176

 Het aantal mensen dat 

een job heeft in Frankrijk, bedraagt 26 miljoen. Dit heeft als gevolg dat 21% van de jobs, 

niet kunnen worden uitgeoefend door een werknemer die religieuze symbolen wenst te 

dragen.
177

  

 

71. Verder lijkt het erop dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens varieert in 

uitspraak naarmate het gaat om het christendom of de islam. Waar het Europees Hof voor 

de Rechten van de Mens het symbool van de hoofddoek in de Dahlab zaak beschouwt als: 
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 “[…] difficult to reconcile the wearing of an Islamic headscarf with the message of tol-

erance, respect for others and, above all, equality and non-discrimination […]”,
178

 

oordeelt het Hof het recht van mevrouw Eweida als noodzakelijk omdat: “a healthy and 

democratic society needs to tolerate diversity and pluralism, but also because of the value 

to an individual who has made religion a central tenet of his or her life to be able to 

communicate hat belief to others.”
179

  

 

Er zijn nog andere tegenstellingen te vinden in de rechtspraak van het Europees Hof voor 

de Rechten van de Mens. De Dahlab zaak stamt van 2001, het Eweida arrest werd uitge-

sproken in 2013. Mevrouw Eweida was bovendien tewerkgesteld door een private werk-

gever, terwijl mevrouw Dahlab voor een openbare school werkte.  

 

In de zaak Lautsi v. Italië oordeelde het Hof dat de aanwezigheid van kruisbeelden in 

scholen op zich geen bekerend effect heeft en dat dit geen significante impact zou hebben 

op kinderen.
180

 Het Hof argumenteert dat de school in kwestie zich bovendien voldoende 

tolerant opstelde ten aanzien van kinderen met een andere religie.
181

 Het Hof besluit dat 

er geen schending is van artikel 9 EVM en artikel 2 van het eerste protocol, wat het recht 

inhoudt van ouders voor hun kinderen zich van dat onderwijs te verzekeren welke over-

eenstemmen met hun filosofische overtuigingen. In de zaak Dahlab daarentegen merkt het 

Hof op dat het dragen van een hoofddoek een bekerend effect kan hebben op jonge kin-

deren, waarbij het dragen van een hoofddoek is opgelegd aan vrouwen, wat moeilijk te 

rijmen valt met gendergelijkheid.
182

 In de Leyla Sahin zaak oordeelde het Hof ook dat het 

verbod voor studenten om een hoofddoek te dragen op de universiteit, gerechtvaardigd 

wordt door de bescherming van de seculiere staat en de nood om radicalisme in Turkije te 

vermijden.
183

 Ten slotte oordeelt het Hof in de zaak Ebrahimian dat er geen schending is 

van artikel 9 EVRM, omwille het beginsel van het secularisme in Frankrijk. Het verbod 

om een hoofddoek te dragen in een openbaar ziekenhuis zou ertoe leiden dat een gelijke 

behandeling van patiënten meer gewaarborgd wordt en dat aan onpartijdigheid niet kan 

worden getwijfeld.
184

  

 

De opsomming van deze zaken, waarbij er telkens in het voordeel van het christendom 

wordt geoordeeld en in het nadeel van de islam, lijken geen toeval. A. Cebada Romero 

stelt dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens de neutraliteitsverplichting van 

een Staat op een vertekende manier interpreteert, waarbij het de belangen van het chris-
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tendom beschermt en een bias heeft ten opzichte van de islam.
185

 Ze stelt dat het Europees 

Hof voor de Rechten van de Mens meedoet aan een negatieve stereotypering van de islam 

en dat er nood is aan een meer consistente interpretatie van de neutraliteitsverplichting.
186

 

Dit argument wordt ook onderschreven door L. Peroni, waarbij ze stelt dat een dergelijke 

stereotypering kan leiden tot de redenering dat vrouwen ondergeschikt zijn aan mannen. 

Vrouwen worden dan gezien als slachtoffers van hun cultuur, waarbij de koran hen reli-

gieuze praktijken oplegt, terwijl niet-moslims worden beschouwd als ‘rationele keuze-

agenten’.
187

 Dit alles kan volgens L. Peroni negatieve gevolgen hebben voor toekomstige 

eisers.
188

 

 

72. C. Zoethout maakt een terechte opmerking wanneer zij stelt dat het wenselijk zou 

kunnen zijn dat een werkplaats een neutrale uitstraling heeft, waarbij een werknemer een 

functionaris is van het bedrijf (of naar analogie: een ambtenaar een functionaris is van de 

overheid). Een klant hoeft volgens haar niet geconfronteerd te worden met de geloofs-

overtuiging van het personeel van een bedrijf. Anderzijds stelt ze dat indien gekozen 

wordt voor een neutrale uitstraling, dit op een consequente manier moet worden toege-

past.
189

 Een dergelijke consequente toepassing is op dit moment ver te zoeken. 

AFDELING 4: EUROPEES HOF VAN JUSTITIE: INVULLING DISCRIMI-

NATIERICHTLIJN? 

73. Zoals eerder al vermeld, moet het Europees Hof van Justitie zich binnenkort uitspre-

ken over de invulling van de kaderrichtlijn wat betreft het discriminatieverbod op basis 

van religie. Deze arresten zullen ongetwijfeld cruciaal zijn voor de verdere evolutie van 

deze materie. Gelet op de prejudiciële vragen die werden gesteld, zal het Europees Hof 

van Justitie wellicht deze materie behandelen in functie van discriminatie op basis van 

religie. Wat het hoofddoekverbod betreft, zou er echter ook kunnen worden geargumen-

teerd dat het gaat om discriminatie op basis van religie, geslacht of etnische afstamming. 

Het Hof van Justitie zou deze kwestie ook kunnen kwalificeren als meervoudige discri-

minatie. Toegepast op de hoofddoekenkwestie, zou dit kunnen betekenen dat er zowel 

sprake is van discriminatie op basis van religie, geslacht en etnische afstamming. Dit zou 

echter problemen met zich meebrengen omdat voor de verschillende discriminatierichtlij-

nen verschillende uitzonderingen van toepassing zijn, wat de situatie vrij complex zou 
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maken.
190

 Voor een meer uitgebreide bespreking van de invulling van de discriminatie-

richtlijn door het Europees Hof van Justitie kan verwezen worden naar het vorige hoofd-

stuk.
191

 

AFDELING 5: NATIONALE RECHTSCOLLEGES 

74. Wanneer nationale rechters moeten beslissen of een werknemer het recht heeft om 

een religieus symbool te dragen, dan zal het enerzijds geconfronteerd worden met het 

Europees recht en met het EVRM en de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rech-

ten van de Mens anderzijds. In het volgende deel zal bestudeerd worden hoe rechters om-

gaan met deze spanning en hoe zij het non-discriminatiebeginsel en de godsdienstvrijheid 

toepassen. In eerste instantie zal België bekeken worden. Er zal vervolgens met Neder-

land worden vergeleken. Er zal chronologisch tewerk gegaan worden om evoluties gelijk-

lopend met rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens vast te stel-

len. Ook zal per geval worden bekeken welke reden werd ingeroepen om religieuze sym-

bolen op het werk te verbieden.  

5.1 RECHTSPRAAK BETREFFENDE RELIGIEUZE SYMBOLEN IN BELGIË 

5.1.1 VERBOD OM RELIGIEUZE SYMBOLEN TE DRAGEN IN DE PRIVATE 

ARBEIDSRELATIE 

A. NEUTRALITEIT ALS REDEN VOOR HET VERBIEDEN VAN RELIGIEUZE 

SYMBOLEN 

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL VAN 15 JANUARI 2008. 

75. Een eerste relevant arrest voor dit hoofdstuk is het arrest van het arbeidshof te Brussel 

van 15 januari 2008.
192

 Een werkneemster hervatte haar werk na haar zwangerschapsver-

lof. Ze leefde echter een regel uit het arbeidsreglement niet na, die voorschreef dat ze tien 

dagen voor de aanvang van haar werk moest kennisgeven dat ze haar werk zou hervatten, 

dit om de re-integratie mogelijk te maken op het werk. Bovendien wenste ze na haar 

zwangerschapsverlof voortaan een hoofddoek te dragen tijdens de werkuren. Dit was voor 

de boekenwinkel Club onverzoenbaar met het interne gebruik van de keten, waarbij 

werknemers geen kledij mogen dragen die een deel van het gezicht verbergt, of die een 

verwaarloosde indruk zou geven, of die niet strookt met de soberheid waar de keten zich 

wil door laten karakteriseren. Haar werkgevers argumenteerden dat ze altijd het privéle-

ven van de werknemers, hun persoonlijkheid en hun vrijheid van cultuur of religie hebben 

gerespecteerd. Ze oordeelden enkel dat ze niet wensen dat religieuze symbolen worden 
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gedragen op het werk, omdat dit niet strookte met hun sober, open, beschikbare, familiale 

en neutraal imago.  

 

Het arbeidshof te Brussel oordeelt dat het ontslag niet genomen is omwille van het geloof 

in de islam, maar louter doordat de werkneemster zich presenteerde op haar werk met een 

ostentatief religieus symbool dat niet strookte met het handelsmerk van de onderneming. 

Het arbeidshof argumenteert vervolgens dat het recht op de uiting van religie niet abso-

luut is en dat beperkingen mogelijk zijn om het imago van de onderneming te vrijwaren. 

Een dergelijk gebruik is voor het Hof niet discriminerend. Het arbeidshof oordeelt ook 

nog dat het feit dat de werkneemster naliet om te verwittigen dat ze zou terugkomen, een 

gerechtvaardigde reden vormt voor een ontslag met dringende reden. Het arbeidshof be-

vestigt dus het ontslag.
193

 

ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN VAN 23 DECEMBER 2011.  

76. Een volgend belangrijk arrest, is het arrest van het arbeidshof te Antwerpen van 23 

december 2011.
194

 In deze zaak werkte een werkneemster sinds 12 februari 2003 voor een 

onderneming die receptie- en onthaaldiensten levert. In april 2006 gaf de werkneemster te 

kennen dat ze vanaf dan graag een hoofddoek wou dragen. De onderneming deelde haar 

echter mee dat dit niet toegelaten was omdat dit niet strookte met het neutraliteitsbeleid 

van de onderneming. De onderneming deelde nadien mee dat er bovendien een uniform 

zal worden opgelegd. Op 29 mei 2006 werd ook het arbeidsreglement gewijzigd, waarbij 

de regel werd ingevoegd dat het verboden is voor werknemers “om op de werkplaats 

zichtbare tekens te dragen van hun politieke, filosofische of religieuze overtuigingen 

en/of elk ritueel dat daaruit voortvloeit te manifesteren.” Na enkele overlegmomenten, 

bereikten werkgever en werkneemster toch geen akkoord en werd de werkneemster ont-

slagen. 

 

Het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding kwam tussen in de 

hoop een algemene uitspraak te krijgen betreffende de vraag of een werkgever een alge-

meen verbod mag opleggen om enige uiting te geven aan geloof op de werkvloer. Het 

arbeidshof stelt vast dat meerdere arbeidsgerechten eerder al beslisten dat het geoorloofd 

is dat een werkgever een verbod oplegt aan zijn werknemers om geloof te uiten op het 

werk. Het arbeidshof oordeelt dat er geen sprake is van ongelijke behandeling, aangezien 

de werkneemster niet ontslagen wordt omwille van haar innerlijke islamitische overtui-

gingen (forum internum). Het arbeidshof argumenteert ook dat het gaat om een algemeen 

verbod op uitingen van om het even welk geloof of levensbeschouwing. Het arbeidshof 

gaat vervolgens na of er sprake zou kunnen zijn van indirecte discriminatie en oordeelt 

dat dit voor ernstige betwisting vatbaar is. Het arbeidshof verwijst ook naar rechtspraak 

van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens om te argumenteren dat een hoofd-
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doekenverbod niet noodzakelijk een schending uitmaakt van artikel 9 EVRM. Het ar-

beidshof verwijst naar de zaak Leyla Sahin, maar erkent dat die zaak tegenstrijdige reac-

ties uitlokt. Het stelt ook de vraag of deze zaak wel kan overgedragen worden naar de 

private arbeidssfeer, gelet het hier ging om een zaak die zich situeert in het openbaar on-

derwijs. 

 

Het arbeidshof oordeelt dat het hier niet gaat om een kennelijk redelijk ontslag. Het ar-

beidshof stelt dat een prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie niet vereist is. De vorde-

ringen van eiseres worden afgewezen.
195

  

 

77. Tegen dit arrest werd echter een cassatiemiddel ingesteld door de eiseres. Het Hof van 

Cassatie deed uitspraak op 9 maart 2015.
196

 Het Hof van Cassatie stelt dat het bestreden 

arrest niet nagaat of er binnen de onderneming wel een daadwerkelijke behoefte bestond 

om ter vrijwaring van een vreedzame arbeidsomgeving maatregelen te nemen, enerzijds, 

en of de genomen maatregel proportioneel was met het nagestreefde doel, anderzijds. Het 

arbeidshof ging niet na of de vreedzame arbeidsomgeving werd bedreigd door een werk-

neemster die een hoofddoek droeg op het werk. Doordat het arbeidshof dit niet kon aan-

tonen en bovendien ook niet aantoonde dat deze genomen maatregelen proportioneel wa-

ren met het nagestreefde doel, kon het arbeidshof niet wettig besluiten dat indien er spra-

ke zou zijn van indirecte discriminatie, dit objectief en redelijk gerechtvaardigd is waar-

door er geen misbruik van ontslagrecht zou zijn. De appelrechters oordeelden bovendien 

dat er geen directe discriminatie van toepassing was, aangezien de bij de verweerster be-

staande regel zonder onderscheid alle zichtbare uitingen van om het even welk geloof of 

levensbeschouwing viseert en zich bijgevolg zonder onderscheid op dezelfde wijze tot 

alle werknemers richt. In tegenstelling tot het arbeidshof, acht het Hof van Cassatie het 

wel noodzakelijk om hieromtrent een prejudiciële vraag over te stellen aan het Europees 

Hof van Justitie.
197

 

B. VERBOD OP RELIGIEUZE SYMBOLEN OMWILLE VAN REACTIE KLANTEN 

ARBEIDSRECHTBANK TONGEREN 2 JANUARI 2013 

78. In de zaak voor de arbeidsrechtbank te Tongeren begon een moslima te werken voor 

de keten HEMA in december 2010, waarbij ze van in het begin een hoofddoek droeg. In 

het toenmalig uniform boekje stond ook niets vermeld over een bepaald neutraliteitsbe-

leid of een verplichting tot het dragen van een neutraal uniform in de winkel. In februari 

2011 werd haar gevraagd om haar hoofddoek af te leggen omwille van negatieve klachten 

door klanten en omwille van het neutraliteitsbeleid van de keten. Haar tewerkstelling 

werd beëindigd omdat ze dit weigerde. Opmerkelijk aan deze zaak, is dat er in de Neder-

                                                 
195

 I. PLETS en E. MORELLI, “Religieuze kentekenen in de privésector: een commentaar bij de Belgische 

rechtspraak”, Or. 2013, 225. 
196

 Cass. 9 maart 2015, AR S.12.0062.N/29, JTT 2008, 140.  
197

 Ibid., supra  26, nr. 42. 



 

 

49 

landse winkels van de keten HEMA een beleid heerst van diversiteit, waarbij werknemers 

een hoofddoek mogen dragen. 

 

79. HEMA deed hier zelf een statement over: 

“In Nederland maakt de hoofddoek onderdeel uit van de bedrijfskleding(optioneel) en in 

België en Frankrijk niet. De Belgische uitzendkracht heeft gevraagd of zij een hoofddoek 

tijdens haar werkzaamheden kon dragen. In eerste instantie is hiermee ingestemd. Over 

haar hoofddoekgebruik kwamen veel negatieve reacties van klanten. Omdat het in Bel-

gië niet gebruikelijk is in openbare ruimten een hoofddoek te dragen en wij ons als H. 

aanpassen aan de cultuur en gewoonten van een land, is de uitzendkracht gevraagd 

haar hoofddoek niet meer te dragen. Klanten hechten blijkbaar veel belang aan een op 

dat vlak neutraal en discreet imago. De uitzendkracht koos er evenwel voor dit niet te 

doen en daarom is haar contract niet verlengd. Wij benadrukken dat deze beslissing niet 

is gericht tegen het dragen van hoofddoeken in het bijzonder maar dat dit geldt voor alle 

uitingsvormen die afbreuk zouden doen aan een neutraal en discreet imago van H..” 

(vetdruk door de rechtbank aangebracht)”
198

 

80. De arbeidsrechtbank van Tongeren beschrijft eerst uitgebreid de wetgeving inzake het 

verbod op directe en indirecte discriminatie en haalt ook artikel 9 EVRM aan. De arbeids-

rechtbank verwijst naar rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens 

om aan te tonen dat het recht op godsdienstvrijheid niet absoluut is. Het Hof verwijst ver-

der ook naar de omkering van bewijslast bij een vermoeden van bestaan van discriminatie 

op grond van één van de beschermde criteria en haalt hiervoor de zaak Feryn aan. 

 

81. De arbeidsrechtbank beslist dat de onderneming niet toont dat ze een consistent neu-

traliteitsbeleid hadden op het werk ten tijde van de feiten. De arbeidsrechtbank argumen-

teert dat uit het dossier zelfs niet blijkt dat er een ongeschreven regel bestond die een ver-

bod oplegde aan werknemers om uiterlijke symbolen te dragen die een uiting zijn van 

politieke, filosofische of religieuze overtuigingen. Het is duidelijk voor de arbeidsrecht-

bank dat de beslissing tot ontslag gebaseerd was op negatieve reacties van klanten. De 

arbeidsrechtbank besluit dat eiseres slachtoffer werd van directe discriminatie. De ar-

beidsrechtbank staaft dit door te stellen dat eiseres niet kon blijven werken voor HEMA 

België, indien zij haar geloof uitte op de manier die zij verkoos, met name door het dra-

gen van een hoofddoek. De arbeidsrechtbank vergelijkt haar situatie met een hypothetisch 

persoon, en verwijst hiervoor naar het arrest Feryn. De arbeidsrechtbank van Tongeren 

stelt ook dat het verbod op het dragen van religieuze symbolen op het werk onmogelijk 

een wezenlijke en bepalende beroepsvereiste kan uitmaken in deze zaak. De arbeidsrecht-
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bank kent een schadevergoeding toe aan eiseres van zes maanden brutoloon, of 9.351,42 

€, in toepassing van artikel 18 van de Antidiscriminatiewet.
199

 

5.1.2 RELIGIEUZE SYMBOLEN IN DE OPENBARE SECTOR 

ARBEIDSHOF 6 MAART 2014
200

 

82. In deze zaak kreeg een studente economie een administratieve vakantiejob toegewe-

zen in de openbare sector bij het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze 

tekende het contract, maar in artikel 10 van het arbeidsreglement stond dat alle leden van 

het personeel het neutraliteitsprincipe dienen na te leven en de gelijke behandeling van 

burgers in alle situaties, en vooral wanneer ze in contact komen met burgers in het kader 

van de uitvoering van hun functie, dienen te respecteren.
201

 Een werknemer van de open-

bare dienst lichtte de studente in dat het dragen van een hoofddoek problemen zou kunnen 

veroorzaken naar aanleiding van het neutraliteitsbeleid, opgenomen in artikel 10 van het 

arbeidsreglement. Aanvankelijk leek het erop dat de studente geen vakantiejob zou kun-

nen doen bij het Ministerie. De studente klaagde echter aan dat zij het slachtoffer was van 

discriminatie bij de aanwerving. Het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racis-

mebestrijding was bovendien van mening dat dit rechtstreekse en onrechtstreekse discri-

minatie uitmaakte.  

 

Uit angst een veroordeling op te lopen, verzocht de staatssecretaris de nodige maatregelen 

te nemen opdat de studente alsnog haar vakantiejob zou kunnen uitoefenen. Het Ministe-

rie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stond toe, bij uitzonderlijke afwijking, dat de 

studente toch de vakantiejob kon doen, waarbij ze ook een toelating kreeg om een hoofd-

doek te dragen. Zij wees die minnelijke schikking echter van de hand en vorderde een 

schadevergoeding van 6 maanden brutoloon op basis van artikel 18 van de antidiscrimina-

tiewet.  

 

In een beschikking van de 24 september 2012 van de arbeidsrechtbank van Brussel,  

oordeelt de voorzitter van de arbeidsrechtbank dat het principe van de neutraliteit, wat 

ervoor zorgt dat personeel van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

geen religieuze symbolen kunnen dragen, geen directe discriminatie uitmaakt op basis 

van religieuze overtuigingen van eiseres.
202

 De voorzitter oordeelt ook dat dit verbod ook 

niet gelovigen viseert die symbolen wensen te dragen die een uiting zijn van hun filosofi-

sche overtuigingen. De voorzitter oordeelt ook dat, zelfs wanneer er een indirecte discri-

minatie zou bestaan, dit zou worden gerechtvaardigd door een legitiem doel, namelijk het 

respecteren van het principe van de neutraliteit.
203

 De genomen maatregelen, namelijk het 
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verbod om religieuze, politieke of filosofische symbolen te dragen, zijn geschikt en nood-

zakelijk om het legitiem doel te respecteren. De voorzitter besluit dus dat er geen directe, 

noch indirecte discriminatie is en dat de vordering van de studente ongegrond is.
204

 De 

studente gaat nog in beroep bij het arbeidshof te Brussel. Het arbeidshof besluit dat de 

vordering tot staken geen belang meer heeft, aangezien de studente door haar eigen acties 

reeds had verkregen dat zij toch zou kunnen starten met hoofddoek. Het arbeidshof be-

sluit dat een vordering die enkel als doel heeft een kwalificatie van discriminatie te ver-

krijgen, maar niet als doel heeft een staking te bekomen, onontvankelijk is. Het arbeids-

hof besluit ook dat het geen eis tot schadeloosstelling kan onderzoeken, aangezien de 

vordering onontvankelijk is.
205

 

ARBEIDSRECHTBANK BRUSSEL 16 NOVEMBER 2015
206

 

83. In deze zaak was eiseres tewerkgesteld bij Actiris sinds 1990 en oefende een zoge-

naamde backoffice job uit, waarbij ze niet in contact kwam met het publiek. Zij droeg van 

in het begin een hoofddoek op het werk. Gedurende 22 jaar rezen er hieromtrent geen 

problemen, tot in 2012 het arbeidsreglement werd gewijzigd, waarbij een regel werd in-

gevoegd dat alle leden van het personeel hun kledij moesten aanpassen, verenigbaar met 

de werkomgeving van Actiris. Elk hoofddeksel was bovendien verboden. Op 25 april 

2013 werd artikel 10 van het arbeidsreglement gewijzigd, waarbij ze de regel toevoegden 

dat alle leden van het personeel het principe van de neutraliteit moesten respecteren in de 

openbare sector, evenals de gelijke behandeling van burgers in alle situaties. Op 13 en 22 

mei ontvingen drie werkneemsters, waaronder de eiseres, een nota dat zij een inbreuk 

maakten op het arbeidsreglement door het feit dat ze een hoofddoek droegen. Eiseres 

diende hierop een formele klacht in tegen de algemene directie van Actiris, met de bood-

schap dat zij getroffen werd door discriminatie. Op 7 juni 2013 ontving eiseres een laatste 

waarschuwing, waarbij nadien een ontslagprocedure zou worden ingesteld. Eiseres diende 

kort daarop een vordering in tot schorsing van de ontslagprocedure in bij de voorzitter 

van arbeidsrechtbank te Brussel en vraagt de vaststelling van discriminatie, tot een ak-

koord is gevonden tussen de partijen.
207

 De voorzitter van de arbeidsrechtbank zal deze 

schorsing per beschikking toestaan, wat nadien door het arbeidshof van Brussel wordt 

bevestigd.  

 

84. In een procedure ten gronde wenste eiseres aan te tonen dat zij slachtoffer is gewor-

den van discriminatie. Ze argumenteerde dat er sprake was van directe discriminatie, wat 

niet gerechtvaardigd kon worden door een wezenlijke en bepalende beroepsvereiste, en 

indirecte discriminatie op basis van religieuze overtuigingen, waarbij er geen objectieve 

en redelijke rechtvaardiging voorhanden was. 
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85. De voorzitter van de arbeidsrechtbank wijst op het verschil tussen inclusieve en ex-

clusieve neutraliteit. De inclusieve neutraliteit houdt in dat naar een gelijke en niet-

discriminatoire behandeling van burgers wordt gestreefd, maar dat godsdienst tegelijker-

tijd wel kan worden beleefd op het werk. Er wordt dus gekeken of de werknemer in zijn 

gedragingen zich neutraal opstelde, los van eventuele uiterlijke kentekenen. De exclusie-

ve neutraliteit houdt daarenboven in dat werknemers ook in hun verschijning blijk moeten 

geven van onpartijdigheid en dus alle religieuze, filosofische of politieke symbolen ach-

terwege moeten laten. De voorzitter stelt dat het principe van de neutraliteit in België niet 

kan worden geïnterpreteerd op een manier dat dit een exclusieve neutraliteit zou inhou-

den.
208

 De voorzitter ziet dan ook geen reden om een algemeen verbod op te leggen, ook 

aan het backoffice personeel. Aangezien de werkneemster gedurende bijna 20 jaar zonder 

problemen een hoofddoek kon dragen, oordeelt de voorzitter dat Actiris niet kon aantonen 

dat een algemeen verbod een passende en noodzakelijke maatregel vormde om het princi-

pe van de neutraliteit na te streven. De arbeidsrechtbank verwijst ook naar het arrest 

Eweida e.a. tegen het Verenigd Koninkrijk, overweging nr. 79, wat inhoudt dat de vrij-

heid van gedachte, geweten en religie één van de fundamenten vormt van een democrati-

sche samenleving.  De arbeidsrechtbank spreekt zich niet uit over de vraag of er sprake is 

van directe toepassing, aangezien het Hof van Cassatie hierover een prejudiciële vraag 

stelde en de voorzitter het opportuun acht om dit antwoord af te wachten.
209

 De arbeids-

rechtbank stelt wel een ongerechtvaardigde indirecte discriminatie vast. Artikel 10 van 

het arbeidsreglement kan beschouwd worden als een ogenschijnlijke neutrale bepaling, 

maar treft in werkelijkheid religieuze personen die een specifiek religieus symbool wen-

sen te dragen en die hun vrijheid van religie willen uitoefenen. 

 

De rechtbank beveelt dus om de verbodsbepaling in het arbeidsreglement op te heffen. 

5.1.3 CONCLUSIES UIT DE BELGISCHE RECHTSPRAAK MET BETREK-

KING TOT HET VERBOD OP RELIGIEUZE SYMBOLEN 

86. Enkele tendensen kunnen worden afgeleid uit bovenstaande rechtspraak. Waar het 

arbeidshof te Brussel in 2008 nog oordeelt dat een ontslag omwille van het dragen van 

een hoofddoek, niet werd genomen omwille van het innerlijke geloof in de islam, lijkt er 

in latere rechtspraak geen twijfel meer te bestaan over het religieuze symbool als uiting 

van de godsdienstvrijheid, waarbij een verbod op religieuze symbolen op het werk ook 

discriminatie kan teweegbrengen. Dit lijkt een logische evolutie, nu het Europees Hof van 

de Rechten van de Mens meermaals oordeelde dat het dragen van religieuze symbolen 

een uiting van geloof uitmaakt. Waar het arbeidshof te Antwerpen nog betwistte of er 

sprake was van indirecte discriminatie
210

, lijkt dit duidelijk het geval te zijn voor de ar-

beidsrechtbank te Brussel
211

. Eén keer besloot de arbeidsrechtbank van Tongeren boven-
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dien dat directe discriminatie van toepassing was.
212

 Nu het Hof van Cassatie
213

 hierover 

een prejudiciële vraag stelde aan het Europees Hof van Justitie, lijken rechtbanken – en 

hoven echter logischerwijze terughoudend te zijn om dit vast te stellen en wachten ze een 

antwoord van het Hof van Justitie af.  

 

87. Wat ook interessant is om waar te nemen, is dat het neutraliteitsbeleid aanvankelijk 

vrij makkelijk werd ingeroepen om te ontsnappen aan religieuze symbolen op het werk.
214

 

Is het mogelijk dat het arrest Eweida hier verandering in heeft gebracht? In de Actiris-

zaak werd immers een indirecte discriminatie vastgesteld. Opvallend is ook dat het hier 

ging om een werknemer tewerkgesteld bij een openbare dienst. Deze uitspraak werd ge-

daan op 16 november 2015.
215

 Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens deed ech-

ter tien dagen later (op 26 november 2015) uitspraak over het beginsel van de laïcité in 

Frankrijk, waarbij het oordeelde dat een vrouw die werkte in een psychiatrisch zieken-

huis, een hoofddoek droeg en deze niet wou afleggen, terecht werd ontslagen.
216

 Een der-

gelijk verbod op religieuze symbolen zou de bescherming van de onpartijdige behande-

ling van patiënten ten goede komen. Het Europees Hof van de Rechten van de Mens lijkt 

hier dus het principe van de exclusieve neutraliteit te erkennen, of toch zeker in Frankrijk. 

De arbeidsrechtbank van Brussel besloot echter het omgekeerde, namelijk dat er niet vol-

doende basis bestaat voor een interpretatie richting exclusieve neutraliteit.
217

 De vraag 

rijst of de arbeidsrechtbank op een andere manier had beslist, indien het Ebrahimian-

arrest eerder was verschenen. In een opiniestuk over de Ebrahimian-zaak stelt E. Brems 

dat er een tendens bestaat bij nationale hoven en rechtbanken om abstracte principes en 

speculaties die een hoofddoekenverbod rechtvaardigen, te verwerpen en de rechtvaardi-

ging van zulke verboden te beperken tot die situaties waar er een concreet risico bestaat 

voor de neutraliteit en de rechten van anderen. E. BREMS stelt dat zulke benaderingen in 

een context van een multireligieuze samenleving te verwelkomen zijn, maar dat het Euro-

pees Hof voor de Rechten van de Mens het hier niet eens mee lijkt te zijn.
218

 Gelet op de 

analyse gemaakt in afdeling 3 van dit hoofdstuk, is het wellicht wenselijk dat de nationale 

hoven en rechtbanken het Europees Hof van de Rechten van de Mens niet blindelings 

volgen. 
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5.1.4 LINK MET SOCIALE ZEKERHEID: WERKWEIGERING OMWILLE 

VAN VERBOD OP DRAGEN VAN RELIGIEUZE SYMBOLEN 

88. Het verbod op het dragen van religieuze symbolen heeft niet alleen gevolgen voor 

werknemers, het heeft ook gevolgen voor werklozen die hun werkloosheidsuitkering 

wensen te ontvangen. Wanneer een werkloze werk weigert omwille van een verbod op 

religieuze, politieke of filosofisch symbolen op het werk, kan men zich afvragen of dit 

een weigering uitmaakt van een passende dienstbetrekking en of dit dan een rechtvaardi-

ging vormt om een werkloze uit te sluiten van een werkloosheidsuitkering.
219

 

 

89. Hoewel in het vonnis van 24 april 1998 een werknemer niet het werk weigert omwille 

van een verbod op religieuze kentekenen op de werkvloer, maar omwille van het werk-

rooster – en dit dus eigenlijk tot het vijfde hoofdstuk van deze masterproef behoort – zal 

de werkweigering omwille van religieuze motieven in globo toch hier behandeld worden. 

In dit arrest beslist het arbeidshof te Gent dat religieuze motieven in aanmerking mogen 

worden genomen om het passend karakter van een dienstbetrekking te beoordelen. In 

deze zaak weigerde een Jehova getuige echter elke dienstbetrekking die tewerkstelling in 

het weekend zou vereisen. Doordat de Jehova getuige zich niet informeerde naar de pre-

cieze omvang van de verplichtingen, heeft de werkloze een betrekking geweigerd waar-

van niet kan worden aangetoond dat dit geen passende dienstbetrekking kon zijn.
220

  

 

90. In de zaak behandeld door het arbeidshof op 3 juni 2004, had een vrouw een dienstbe-

trekking geweigerd omwille van het feit dat het aan haar verboden werd om een hoofd-

doek te dragen tijdens het werk.
221

 In dit arrest wordt verwezen naar artikel 20, 2° van de 

Arbeidsovereenkomstenwet dat een verplichting voorschrijft voor de werkgever dat die 

als een goed huisvader moet zorgen dat de arbeid verricht wordt in behoorlijke omstan-

digheden met betrekking tot de veiligheid en de gezondheid van de werknemer. De raads-

heren van het arbeidshof te Antwerpen argumenteren dat het aan de werkgever is om de 

bedrijfscultuur te bepalen en dat van hem niet kan worden gevraagd om af te wijken van 

het algemeen arbeids- en veiligheidsrégime. Indien een werkgever dit wel zou doen, dan 

zou hij een inbreuk maken op artikel 9.2 EVRM. Het arbeidshof beperkt zich tot het ver-

wijzen naar het EVRM en gaat niet na of er sprake is van een directe of indirecte discri-

minatie die gerechtvaardigd zou kunnen zijn. Het arbeidshof beslist in deze zaak dat de 

dienstbetrekking niet passend was omwille van religieuze motieven, gebaseerd op artikel 

9 EVRM. Het arbeidshof zet ook de criteria uiteen die het mogelijk maken om na te gaan 

of er werkelijk sprake kan zijn van een weigering omwille van geloofsovertuiging.
222
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91. Het feit dat het arbeidshof oordeelde dat een dienstbetrekking mogelijks niet passend 

is omwille van religieuze motieven, is in feite ook een logisch gevolg van vroegere recht-

spraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Daar oordeelde het Hof dik-

wijls immers dat de godsdienstvrijheid van een werknemer beschermd werd door ‘the 

freedom to resign’
223

. Door het onmogelijk te maken voor een werknemer om werk te 

weigeren wanneer een verbod tot het dragen van religieuze symbolen wordt opgelegd, 

zou het recht op vrijheid van religie worden uitgehold. Het Europees Hof voor de Rechten 

van de Mens nam in het arrest Eweida echter afstand van deze jurisprudentie door te stel-

len dat in het geval van een conflict tussen werkgever en religieuze werknemer, een be-

langenafweging moet worden gedaan om uit te maken of de restrictie op de godsdienst-

vrijheid proportioneel was.
224

 In het geval van mevrouw Eweida overwoog haar belang 

op het belang van haar werkgever om een bepaald imago aan te meten.
225

 

5.2 HOE GAAT NEDERLAND OM MET RELIGIEUZE SYMBOLEN OP DE WERK-

VLOER? 

92. Uit de vorige afdeling blijkt dat het voor een gelovige werknemer in België absoluut 

niet duidelijk is of die al dan niet het recht heeft om een religieus symbool te dragen op 

het werk. De kans op slagen bij het instellen van een juridische procedure lijkt alleszins 

zeer moeilijk te beoordelen gelet op de niet-consistente rechtspraak. Ook lijken er nog 

geen duidelijke krijtlijnen vastgelegd te zijn waar het recht op godsdienstvrijheid stopt: is 

dit in het geval van een neutraliteitsbeleid van een werkgever? Kan dat dan gaan om een 

private werkgever? De beschikking van 16 november 2015 heeft aangetoond dat voor die 

vraag alleszins nog geen pasklaar antwoord bestaat, maar lijkt wel al aan te tonen dat een 

werkgever niet langer automatisch een neutraliteitsbeleid kan inroepen om een verbod op 

religieuze kentekens op te leggen. Het recht op godsdienstvrijheid zou ook kunnen eindi-

gen, daar waar veiligheidsvoorschriften of het imago van de werkgever primeren. Ook 

hier lijkt er nog geen pasklaar antwoord te bestaan, noch valt dit volledig af te leiden uit 

rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. 

 

93. Het is interessant om te bestuderen of dit in ons buurland anders ligt. In Nederland 

kan enerzijds een rechtbank uitspraak doen over een mogelijke discriminatie op de werk-

vloer, of een schending van de godsdienstvrijheid. Anderzijds kan het College voor de 

Rechten van de Mens ook klachten behandelen met betrekking tot een potentieel discri-

minatiegeval. Het College voor de Rechten van de Mens behandelt enkel zaken die vallen 

onder de wetgeving voor gelijke behandeling. Het College voor de Rechten van de Mens 

kan oordelen vellen, maar deze zijn niet juridisch bindend. Een particulier kan met een 

dergelijk oordeel wel naar de rechter stappen en deze zal verplicht zijn het oordeel van 
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het College voor de Rechten van de Mens in achting te nemen.
226

 Wanneer de rechtbank 

beslist om af te wijken van het oordeel van het College voor de Rechten van de Mens, dan 

moet de rechtbank motiveren waarom het afwijkt van het oordeel.
227

 Het College voor de 

Rechten van de Mens werd opgericht bij wet, die op 1 oktober 2012 in werking trad.
228

 

Daarvoor heette deze instantie de Commissie gelijke behandeling. Wanneer er oordelen 

zullen besproken worden die dateren van voor die wet, zal er dus gesproken worden over 

de Commissie gelijke behandeling (CGB). 

 

94. Wanneer een probleem rijst rond religie, dan zal de Algemene Wet Gelijke Behande-

ling van belang zijn (AWGB). Deze wet is tevens de omzetting van de discriminatiericht-

lijn en is dus gelijkaardig aan de Belgische Antidiscriminatiewet van 2007. De wet bevat 

ook een verbod op directe en indirecte discriminatie
229

 Artikel 5 §2, c. bevat ook een be-

paling dat een onderscheid mogelijk is op basis van godsdienst, levensovertuiging of poli-

tieke gezindheid, voor zover deze kenmerken vanwege de aard van de betrokken speci-

fieke beroepsactiviteit of de context waarin deze worden uitgeoefend een wezenlijk, legi-

tiem en gerechtvaardigd beroepsvereiste vormen, gezien de grondslag van de instelling. 

Een zodanig onderscheid mag niet verder gaan dan passend is, gelet op de houding van 

goede trouw en loyaliteit aan de grondslag van de instelling die van de voor haar werk-

zame personen mag worden verlangd, en mag niet leiden tot onderscheid op een andere 

in artikel 1 genoemde grond, onverminderd artikel 2, eerste lid van die wet.
230

 Een onder-

scheid op basis van  ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid of 

burgerlijke staat, zal dus niet geoorloofd zijn. Deze regel staat ook los van artikel 2, dat 

inhoudt dat een rechtvaardiging mogelijk is voor indirecte discriminatie indien dat onder-

scheid objectief gerechtvaardigd wordt door een legitiem doel en de middelen voor het 

bereiken van dat doel passend en noodzakelijk zijn. 

 

95. In wat volgt zullen eerst oordelen van het College voor de Rechten van de Mens wor-

den besproken en nadien enkele uitspraken van Nederlandse rechters. Dit zal per thema 

worden weergegeven, zoals het niet toelaten van religieuze symbolen omwille van een 

modebewust imago, veiligheidsvoorschriften of het voeren van een neutraliteitsbeleid. 
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5.2.1 Oordelen College voor de Rechten van de Mens 

A. VERBOD OP HET DRAGEN VAN EEN HOOFDDOEK OMWILLE VAN MODE-

BEWUST IMAGO 

96. In deze zaak kreeg een vrouw een verbod opgelegd om een hoofddoek te dragen in 

een brillenzaak omdat dit niet zou passen bij de modebewuste- en merkbewuste uitstra-

ling van de zaak.
231

 Om dit te bereiken, vaardigde de zaak kledingschriften uit, waaronder 

het verbod om een hoofddoek te dragen.  

 

De Commissie gelijke behandeling oordeelt dat de brillenzaak hierdoor een indirect on-

derscheid maakt dat niet objectief kan gerechtvaardigd worden, aangezien het dragen van 

een hoofddoek niet a priori afbreuk doet aan het modebewust imago van een brillenzaak. 

B. VERBOD OP HET DRAGEN VAN EEN HOOFDDOEK OMWILLE VAN NEU-

TRALITEIT 

97. In dit geval solliciteerde een islamitische vrouw voor een job bij een gerechtsdeur-

waarderskantoor.
232

 In een telefonisch sollicitatiegesprek vroeg de gerechtsdeurwaarder 

aan de vrouw of zij bereid was om haar hoofddoek af te leggen tijdens de werkuren. Hij 

meldde haar ook dat ze één van de beste sollicitanten was. Wanneer de vrouw in een 

tweede telefonisch gesprek echter weigerde om haar hoofddoek af te leggen, werd ze af-

gewezen.  De Commissie gelijke behandeling oordeelt dat het gerechtsdeurwaarderskan-

toor de vrouw indirect discrimineerde. Van directe discriminatie is er volgens het Com-

missie geen sprake. Hoewel er een gebruikelijke norm geldt op het kantoor dat werkne-

mers neutrale kledij moeten dragen, oordeelt de Commissie dat doordat het feit dat me-

vrouw een hoofddoek wou dragen omwille van godsdienstige overtuiging, ze zich net 

onderscheidt van degenen die kledij dragen uit bijvoorbeeld modieuze overwegingen en 

dat dit net de kern van het beschermingsrégime uitmaakt. Het College besluit dus dat er 

sprake is van indirecte discriminatie en dat dit niet objectief kan worden gerechtvaardigd. 

C. VERBOD OP HET DRAGEN VAN EEN HOOFDDOEK OMWILLE VAN INVLOED 

KOOPGEDRAG KLANTEN 

98. Een promotiemedewerkster werd voor één dag naar het warenhuis Mediamarkt ge-

stuurd om promotie te voeren voor een bepaald product en droeg hiervoor een hoofddoek. 

De verkoopleider van Mediamarkt uitte hiertegen bezwaar, aangezien dat de uniforme 

bedrijfskleding hierdoor werd geschaad en dat dit een negatief koopgedrag kon veroorza-

ken bij klanten. Dat verzoekster slechts één dag in Mediamarkt werk verrichtte, maakte 

geen verschil voor de verkoopleider. De verweerster (vertegenwoordiger van Media-

markt) wees er ook op dat de beslissing van een klant om iets aan te kopen een lang tra-

ject is en dat tijdens dit traject eventuele belemmeringen bij deze beslissingen moeten 
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worden uitgesloten. De klant kan niet weten dat de verzoekster niet in dienst is van ver-

weerster en ziet haar daar wellicht wel voor aan. Het college oordeelt dat doordat er een 

verwijzing gebeurt naar het kledingreglement dat religieuze attributen verbiedt, er een 

expliciete verwijzing is naar godsdienst. De Commissie gelijke behandeling stelt dat er 

hier sprake is van directe discriminatie, waarbij niet blijkt dat er een wettelijke uitzonde-

ring van toepassing is. De Commissie gelijke behandeling concludeert dat Mediamarkt 

een verboden onderscheid maakte op basis van godsdienst.
233

 

D. VERBOD OP HET DRAGEN VAN EEN HOOFDDOEK TER BESCHERMING VAN 

DE RELIGIEUZE WERKNEMER VOOR PESTGEDRAG 

99. In dit geval volgde een islamitische studente de opleiding juridische dienstverlening 

en solliciteerde zij voor een stage.
234

 Zij voerde enkele telefonische gesprekken met de 

vestigingsmanager met betrekking tot het dragen van een hoofddoek. Nadat de studente 

vroeg of zij, indien ze met hoofddoek zou komen werken, ze eigenlijk niet welkom zou 

zijn, verklaarde de vestigingsmanager telefonisch: “ehm… ja… ja nou ja goed dat niet 

natuurlijk, niet in grove lijnen, maar goed ja daar wij wel verplicht om op te letten inder-

daad, wij zijn daarin ook een Nederlands bedrijf… ehm… en ik mag dat wel gewoon eisen 

natuurlijk van mijn werknemers.” 

In een latere e-mail verklaart de vestigingsmanager nog: 

“Ik heb jou heel duidelijk verteld dat het voor de organisatie helemaal geen probleem is. 

De reden waarom ik hiernaar vroeg heb ik je meerdere malen heel duidelijk uitgelegd, 

namelijk dat ik bang ben dat je door onze uitzendkrachten (voornamelijk Poolse) vreemd 

aangekeken en gepest kan worden omdat dit niet bekend is in hun cultuur. Ook heb ik jou 

duidelijk verteld tijdens ons gesprek dat ik je hiervoor juist wil beschermen!” en “Het 

lijkt mij dat we het hier beter bij kunnen laten en samen de verstandige weg kiezen dat je 

geen stage loopt bij All-in Personeel”. In een latere e-mail verklaart de manager dat de 

studente alsnog welkom is om stage te lopen.  

 

De Commissie gelijke behandeling overweegt dat de toepassing van de wet zeer ruim is 

en dat een stagebetrekking ook onder het begrip arbeid valt. Het oordeelt dat er geen 

sprake is van feiten die direct onderscheid op grond van godsdienst doen vermoeden. De 

Commissie is wel van mening dat er sprake is van indirecte discriminatie, aangezien de 

verweerster niet heeft bewezen dat zij geen onderscheid op grond van godsdienst heeft 

gemaakt bij de behandeling van de invulling van een stageplaats. Er is geen sprake van 

een objectieve rechtvaardiging. De Commissie oordeelt dan ook dat de stageplaats een 

verboden onderscheid heeft gemaakt. 
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E. VERBOD OP HET DRAGEN VAN EEN HOOFDDOEK OMWILLE VAN HYGIËNE 

100. In het oordeel van 9 december 2014 oordeelt het College voor de Rechten van de 

Mens over het verbod op het dragen van een hoofddoek omwille van hygiënische rede-

nen.
235

 In deze zaak verbood het ziekenhuis Jeroen Bosch Ziekenhuis aan het ziekenhuis-

personeel om eigen kleding over de werkkleding te dragen, in navolging van de richtlij-

nen van de Werkgroep Infectie Preventie. Hierdoor is een hoofddoek die valt over de 

werkkledij verboden. Het ziekenhuis bood wel ruimer vallende kledij aan voor werkne-

mers die een borst bedekkende hoofddoek willen dragen onder hun kledij. Een antidis-

criminatiebureau stelde dit verbod in vraag ten voordele van een poetsvrouw die haar 

hoofddoek over haar kledij wou dragen. Het College oordeelt dat er geen sprake is van 

onderscheid op grond van godsdienst. Zelfs wanneer er in de toekomst toch een indirect 

onderscheid van toepassing zou zijn, kan dit worden gerechtvaardigd doordat deze voor-

schriften werden uitgevaardigd ter preventie van ziekenhuisinfecties, wat voor een zie-

kenhuis een essentieel en legitiem doel is. Het ziekenhuis heeft bovendien verklaard dat 

het mogelijk is voor hen om als alternatief de hoofddoek als onderdeel van het uniform in 

te voeren, waarbij het industrieel kan worden gereinigd.
236

 Indien de werkneemster hier 

ook geen gebruik van wil maken, is het onderscheid niet verboden omdat er dan geen 

ander middel voorhanden is.
237

 

5.2.2 NEDERLANDSE HOVEN EN RECHTBANKEN 

101. Waar het College voor de Rechten van de Mens heel veel oordelen heeft geveld be-

treffende religieuze symbolen op het werk, vooral met betrekking tot de hoofddoek, zijn 

het aantal zaken die voor Nederlandse rechtbanken zijn gekomen eerder schaars. Het Col-

lege voor de Rechten van de Mens lijkt vrij snel een verboden onderscheid vast te stellen, 

dit blijkt bij de rechtbanken echter niet het geval. 

A. HYGIËNE ALS REDEN VOOR INPERKING VAN HET DRAGEN VAN RELI-

GIEUZE SYMBOLEN 

102. Vrij gelijkaardig aan het oordeel van het College voor de Rechten van de Mens be-

treffende de borst bedekkende hoofddoek, doet de rechtbank van ‘s-Hertogenbosch uit-

spraak over het mogen dragen van lange mouwen op de dialyseafdeling van hetzelfde 

ziekenhuis Jeroen Bosch.
238

 Ook hier legde de Werkgroep Infectie Preventie een kleding-

voorschrift op, dat niet strookt met de wensen van een religieuze werknemer, namelijk 

om lange mouwen te kunnen dragen.  

De rechtbank oordeelt dat het minimaliseren van infectierisico’s een legitieme doelstel-

ling vormt om de wensen van religieuze werknemers om zich te kleden naar hun geloofs-

overtuiging, te beperken. De kantonrechter oordeelt dat het middel noodzakelijk, propor-

                                                 
235

 CRM 9 december 2014, nr. 2014-152. 
236

 CRM 9 december 2014, nr. 2014-152, GZR Updates 2014, NOOT J.J.W. VAN MENS. 
237

 CRM 9 december 2014, nr. 2014-152. 
238

 Rechtbank ’s-Hertogenbosch 13 juli 2009, ECLI:NL:RBSHE:2009:BJ2840. 



 

 

60 

tioneel en gerechtvaardigd is. Dat in andere afdelingen de kledingvoorschriften, opgesteld 

door de Werkgroep Infectie Preventie, niet zo nauw worden nageleefd, doet niet ter zake 

voor de rechtbank.
239

 

B. GEEN RELIGIEUS SYMBOOL OMWILLE VAN EEN PROFESSIONELE UIT-

STRALING 

103. Een tramconducteur droeg vanaf het begin van zijn tewerkstelling een gouden cruci-

fix boven zijn werkuniform. In 2008 werd er echter een nieuwe kledij code ingevoerd die 

de herkenbaarheid van het bedrijf moest bevorderen en een professionele uitstraling 

moest bieden aan het bedrijf. Wanneer werknemers sieraden wensten te dragen moesten 

deze bescheiden zijn van grootte en kleur. Er werd meegedeeld aan de tramconducteur dat 

hij niet langer zijn gouden crucifix kon dragen. De tramconducteur weigerde dit, waarop 

hij een rijverbod kreeg opgelegd.
240

 

 

De tramconducteur stapte eerst naar de kantonrechter in kort geding en vorderde op straf-

fe van een dwangsom de toelating het kruisje te mogen dragen. Moslims mochten wel een 

hoofddoek dragen, aangezien dit geïncorporeerd is in het uniform. De tramconducteur 

kreeg echter geen toelating. De maatschappij verweerde zich door te stellen dat een 

hoofddoek dient om het haar te bedekken en dus onmogelijk onzichtbaar kan worden ge-

dragen, daar waar er wel een alternatief bestaat voor het dragen van een kruisje, namelijk 

om het onder de kledij dragen.  

 

De kantonrechter oordeelt dat er geen direct of indirect onderscheid is gemaakt en dat de 

maatschappij ook voldoende zorgvuldig heeft gehandeld, aangezien er voldoende alterna-

tieven zijn aangeboden, bijvoorbeeld het vervangen van de halsketting door een armband 

of ring. De vordering van de tramconducteur wordt dus afgewezen, maar hij gaat nog in 

beroep bij het Gerechtshof te Amsterdam.
241

 Het Gerechtshof oordeelt dat er wel een indi-

rect onderscheid is gemaakt, maar dit kan gerechtvaardigd worden door het legitiem doel 

om een professionele uitstraling na te streven. Het middel, namelijk de vraag om het cru-

cifix onder de bedrijfskledij te dragen, is voor het gerechtshof ook passend en geschikt. 

Het Gerechtshof oordeelt ten slotte dat het middel noodzakelijk is, daar waar ervan kan 

uitgegaan worden dat sieraden een afbreuk kunnen doen aan de professionele uitstraling. 

Het gerechtshof acht het middel ook niet disproportioneel, aldus bekrachtigt het gerechts-

hof het vonnis van de kantonrechter. 
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5.2.3 LINK MET SOCIALE ZEKERHEID: RECHTBANK ’S-GRAVENHAGE 

20 AUGUSTUS 2007 

104. Een gelijkaardig probleem deed zich in Nederland voor met betrekking tot het wei-

geren van werk omwille van religieuze redenen en de daaraan gelinkte werkloosheidsuit-

kering.
242

 De arbeidsbemiddelaar, At Work, vroeg aan eiseres om haar traditionele kledij 

aan te passen om haar kans op werk te vergroten. Wanneer eiseres dit weigerde op basis 

van haar geloofsovertuiging, kreeg ze een verlaging van bijstandsuitkering toegekend van 

30%. Later stelde ze nogmaals dat ze haar kledij niet wenste aan te passen en dat haar 

geloof het ook niet toelaat om in één ruimte samen met mannen te werken. Hierna werd 

haar uitkering voor de duur van twee maanden geweigerd op grond dat zij onvoldoende 

heeft gesolliciteerd en ten aanzien van de inschakeling in het arbeidsproces, eisen heeft 

gesteld die het aanvaarden of verkrijgen van algemeen geaccepteerde arbeid belemmeren. 

Nog later verklaarde ze dat ze bereid is om haar wijde jas (djellaba) af te doen, ook in de 

aanwezigheid van mannen. 

 

105. De rechtbank beslist dat er geen sprake is van direct onderscheid, aangezien het vol-

doende vaststaat dat de arbeidsbemiddelaar zich niet richt tegen het dragen van de traditi-

onele kleding als uiting van godsdienst maar tegen het dragen van de kleding en de ver-

meende gevolgen daarvan voor een geslaagde poging tot intreding in het arbeidsproces. 

De arbeidsrechtbank oordeelt echter dat onvoldoende is aangetoond dat eiseres eisen 

heeft gesteld, die het aanvaarden of verkrijgen van algemeen geaccepteerde arbeid be-

lemmeren. Het inhouden van de werkloosheidsuitkering was dus ongerechtvaardigd.
243

 

5.2.3 BESLUIT NEDERLANDSE JURISPRUDENTIE – VERGELIJKING MET 

BELGISCHE RECHTSPRAAK EN RECHTSPRAAK VAN HET EUROPEES 

HOF VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS  

106. Bij het lezen van de talrijke oordelen geveld door het College voor de Rechten van 

de Mens, lijkt het dat in Nederland sneller een verboden onderscheid op basis van gods-

dienst wordt vastgesteld. Het feit dat het College een quasi-rechtssprekende bevoegdheid 

kreeg, heeft hier wellicht veel te maken. De evolutie van het discriminatierecht binnen 

een lidstaat van de Europese Unie lijkt tevens af te hangen van de bevoegdheden die aan 

het desbetreffende instantie werden toegekend. In België heeft Unia (het voormalig Cen-

trum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding), het interfederaal gelijkekan-

sencentrum geen autonome beslissingsbevoegdheid en rechtbanken lijken het advies van 

Unia ook niet steeds te volgen. Unia biedt vooral hulp bij individuele zaken. In Nederland 

daarentegen worden de oordelen van het College voor de Rechten van de Mens over het 

                                                 
242

 Rechtbank ’S-Gravenhage 20 augustus 2007, ECLI:NL:RBSGR:2007:BC3697. 
243

 K. ALIDADI, “Muslim Women Made Redunant: Unintended Signals in Belgian and Dutch Case Law on 

Religious Dress in Private Sector Employment and Unemployment” in K. ALIDADI, M. FOBLETS, J. 

VRIELINK, A Test of Faith? Religious Diversity and Accommodation in the European Workplace, Surrey, 

Ashgate, 2012, 275. 



 

 

62 

algemeen gevolgd door de Nederlandse rechtbanken.
244

 Gelet op deze verschillen lijkt het 

ook niet verbazingwekkend dat er in Nederland sneller wordt besloten tot discriminatie.  

 

107. Het oordeel van 26 april 2013, waarbij Media Markt aanklaagde dat een promotie-

medewerkster een hoofddoek droeg, iets wat het koopgedrag van klanten negatief kan 

beïnvloeden
245

, doet denken aan de Belgische HEMA-zaak, die werd uitgesproken door 

de arbeidsrechtbank te Tongeren op 2 januari 2013.
246

 Wanneer een hoofddoekenverbod 

wordt opgelegd omwille van klachten van klanten, lijken rechtbanken hier niet in mee te 

gaan en stellen ze wel een ongerechtvaardigde discriminatie vast. Zowel het College voor 

de Rechten van de Mens als de arbeidsrechtbank van Tongeren beslisten dat er sprake 

was van directe discriminatie. 

 

108. Het College voor de Rechten van de Mens lijkt verder niet snel bereid te zijn om het 

neutraliteitsbeleid te aanvaarden voor een mogelijk verbod op religieuze kentekenen.
247

 In 

het oordeel van 25 april 2012 stelde het College indirecte discriminatie vast, aangezien 

een werkneemster niet werd aangenomen omwille van haar hoofddoek, wat niet corre-

leerde met de gebruikelijke norm van neutrale kledij op het werk. In België lijken rechters 

hiermee te worstelen, aangezien ze aanvankelijk met gemak het neutraliteitsbeleid als 

rechtvaardiging voor een beperking op de godsdienstvrijheid aanvaardden.
248

 De beschik-

king van 16 november 2015
249

 en de prejudiciële vragen gesteld aan het Europees Hof 

van Justitie
250

 maken dit echter twijfelachtig. 

 

109. In België deed zich nog geen zaak voor met betrekking tot een hoofddoekenverbod 

omwille van hygiënische redenen. Er kan aangenomen worden dat de Belgische rechters 

op een gelijkaardige manier zouden beslissen en beperkingen op de godsdienstvrijheid 

zouden toelaten wanneer dit als doel heeft om de hygiëne te kunnen garanderen. Dit blijkt 

ook uit de Chaplin zaak voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, waar het 

Europees Hof voor de Rechten van de Mens een wijde appreciatiemarge biedt aan lidsta-

ten om vast te stellen of de inbreuk noodzakelijk was of niet.
251

 De Nederlandse recht-

spraak hieromtrent klinkt alleszins wel milder in het woordgebruik dan de Belgische 

rechtspraak. In zowel de zaak voor de rechtbank in ’s-Hertogenbosch
252

, als in het oordeel 

van het College voor de Rechten van de Mens
253

, had het ziekenhuis in kwestie telkens 

gezocht naar alternatieven die het alsnog mogelijk maakten voor de werknemers om hun 
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religie te beleven op het werk. Dit werd ook mee genomen in de beoordeling van de zaak. 

Belgische rechters lijken voorlopig nog niet te vereisen van werkgevers dat zij aanpassin-

gen toestaan aan werknemers om tegemoet te komen aan de wensen van een werknemer 

om het recht op religie uit te kunnen oefenen op het werk. Het lijkt voldoende om een 

rechtvaardiging aan te brengen met legitiem doel, dat ook passend en noodzakelijk is. 

 

110. De Nederlandse zaak met betrekking tot de tramconducteur
254

 doet dan weer denken 

aan het Eweida arrest voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Daar wenste 

mevrouw Eweida immers ook een kruisje te dragen op haar werk, wat haar niet werd toe-

gestaan. Bovendien hadden moslims ook de toelating gekregen om een hoofddoek te dra-

gen op het werk, in tegenstelling tot mevrouw Eweida.
255

 In de Nederlandse zaak volgt 

het gerechtshof de tramconducteur echter niet en beslist dat het indirect onderscheid ge-

rechtvaardigd was. De uitspraak van het Gerechtshof was allicht anders geweest, indien 

deze was gebeurd na de uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens 

voor in de Eweida-zaak. 
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HOOFDSTUK 4: AANPASSING VAN DE ARBEIDSOM-

STANDIGHEDEN OMWILLE VAN RELIGIE 

Afdeling 1: Probleemstelling 

111. Een werkgever kan, naast vragen rond aanpassing van kledij en religieuze kentekens 

op het werk, ook geconfronteerd worden met de vraag of een werknemer kan eisen om 

bepaalde gedragingen niet of op een andere manier te stellen omwille van religie. Ook 

kan de vraag rijzen of de arbeidsomstandigheden op een andere manier kunnen worden 

ingevuld dan gewoonlijk omwille van religie. Kan een werknemer bijvoorbeeld vragen 

om niet te hoeven werken met homoseksuele koppels op het werk als therapeut? Zou een 

werknemer kunnen weigeren alcohol te serveren in een restaurant omwille van diens ge-

loof? Een werknemer zou ook kunnen vragen om aanpassingen van bepaalde gebruiken 

op de werkvloer. Zo werd in Nederland eerder al de vraag gesteld of een werknemer kan 

weigeren om handen te schudden op het werk omwille van religieuze redenen.  

 

112. In dit hoofdstuk stelt zich de vraag hoe ver artikel 9 EVRM reikt en waar het recht 

op godsdienstvrijheid eindigt. Vaak zal het recht op godsdienstvrijheid botsen met andere 

grondrechten of zal dit recht worden ingeperkt ter bescherming van rechten van anderen. 

 

Het eerste deel van dit hoofdstuk focust zich op de rechtspraak van het Europees Hof 

voor de Rechten van de Mens. In de Belgische rechtspraak werden dergelijke vragen nog 

niet gesteld, waardoor dit logischerwijze niet behandeld zal worden. In Nederland deden 

zich wel meerdere gevallen voor waarbij de Commissie voor gelijke behandeling en Ne-

derlandse rechters zich over dit vraagstuk moesten buigen, wat dus wel zal bestudeerd 

worden. De klemtoon zal hierbij liggen op situaties waarbij wensen van werknemers in 

botsing komen met andere grondrechten. Wat de relevante wetgeving voor dit vraagstuk 

betreft kan verwezen worden naar hoofdstuk 2.
256

 

Afdeling 2: Rechtspraak Europees Hof voor de Rechten van de Mens  

2.1 Eweida e.a. v. Verenigd Koninkrijk: Ladele en McFarlane 

2.1.1 FEITEN 

113. In het Eweida arrest – eerder al behandeld onder het hoofdstuk rond religieuze sym-

bolen op de werkvloer – deed het Europees Hof voor de Rechten van de Mens ook uit-

spraak over de vraag of gelovigen aanpassingen kunnen vragen met betrekking tot de 
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inhoud van hun werk.
257

 Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens spreekt zich uit 

over de werksituatie van mevrouw Ladele en meneer McFarlane.
258

  

 

114. Mevrouw Ladele werkte bij een lokale publieke autoriteit in Islington. Islington han-

teerde een diversiteitsbeleid waarbij ze alle vormen van discriminatie wouden aanpakken, 

wat moest worden ervaren door zowel personeel, inwoners als gebruikers van de dienst. 

Alle werknemers dienden daarbij de waarden van gelijkheid, respect en waardigheid te 

respecteren, ongeacht leeftijd, geslacht, handicap, geloof, ras, seksualiteit, nationaliteit, 

inkomen of gezondheidstoestand. Mevrouw Ladele registreerde geboortes, overlijdens en 

huwelijken. Mevrouw Ladele mocht hierbij met haar collega’s (omwille van haar geloof) 

op informele wijze regelen dat ze geen ‘civil partnerships’ zou moeten afsluiten, dit is een 

geregistreerd partnerschap dat in het Verenigd Koninkrijk speciaal werd ontworpen voor 

holebi’s.
259

 Hierop kwamen echter klachten, aangezien collega’s de werklast moesten 

opvangen en homoseksuele werknemers zich geviseerd voelden op het werk. Uiteindelijk 

werd mevrouw Ladele gevraagd om een nieuwe functieomschrijving te aanvaarden met 

meer administratief werk – ook met betrekking tot de civil partnerships – maar waarbij ze 

geen verantwoordelijkheden meer zou dragen wat betreft de ceremonies. Mevrouw Lade-

le diende een klacht in op basis van directe en indirecte discriminatie op basis van ge-

loof.
260

 

 

Meneer McFarlane werd tewerkgesteld bij een private organisatie die sekstherapie en 

relatietherapie verleende aan koppels. Meneer McFarlane had echter problemen met het 

feit dat hij in het kader van zijn werk therapie moest verlenen aan holebi’s omwille van 

zijn christelijk geloof. Hij had vooral problemen met het verlenen van therapie met be-

trekking tot seksuele kwesties. Na klachten van collega’s betreffende zijn attitude ten 

opzichte van holebi’s en aanhoudende moeilijkheden werd meneer McFarlane ontslagen. 

Ook meneer McFarlane diende klacht in op basis van directe en indirecte discriminatie.
261

 

2.1.2 UITSPRAAK EHRM 

115. Het Hof herhaalt in het arrest dat om artikel 9 EVRM te kunnen inroepen, er sprake 

moet zijn van een uiting van geloof. Hierbij moet er een directe band zijn tussen de ge-

draging en het onderliggende geloof, wat feitelijk moet worden beoordeeld voor elke 

zaak. Wanneer een bepaalde gedraging niet onder het begrip uiting van geloof valt, dan 

kan artikel 9 EVRM niet worden ingeroepen. Wat betreft mevrouw Ladele, is het duide-
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lijk voor het Hof dat haar gedragingen rechtstreeks werden gemotiveerd door haar reli-

gieuze overtuigingen, waardoor artikel 9 en 14 EVRM van toepassing zijn. Ook stipt het 

Europees Hof voor de Rechten van de Mens aan dat de geregistreerde partnerschappen 

werden ingevoerd nadat mevrouw Ladele begon te werken bij de autoriteit. Het Hof be-

slist echter dat het willen hanteren van een diversiteitsbeleid waarbij de gelijke kansen 

worden gepromoot en waarbij werknemers niet mogen discrimineren, een legitiem doel 

heeft en dat de maatregel proportioneel is. 
262

 Het Hof baseert deze beslissing voorname-

lijk op de appreciatiemarge voor lidstaten om uit te maken of er een inbreuk is op artikel 

9 EVRM of niet.
263

  

 

116. Ook voor meneer McFarlane besluit het Hof dat er geen schending is van artikel 9 en 

14 EVRM. Het willen verschaffen van een gelijke toegang tot de dienst voor alle koppels, 

ongeacht de seksuele oriëntatie, is een legitiem doel voor het Hof. Het willen implemen-

teren van een beleid zonder discriminatie is een belangrijke factor voor het Hof. De state-

lijke autoriteiten krijgen opnieuw een wijde appreciatiemarge om de balans te maken tus-

sen het recht van meneer McFarlane die zijn geloof wil uiten, en dat van de werkgever die 

rechten van anderen wil beschermen. In deze omstandigheden oordeelt het Hof dat de 

appreciatiemarge niet werd overschreden in deze zaak.
264

  

 

117. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens boog zich eerder al over de vraag 

rond inperking van artikel 9 EVRM ter bescherming van anderen in de zaak Pichon en 

Sajous versus Frankrijk.
265

 In deze zaak weigerden twee apothekers om anticonceptie te 

verkopen om religieuze redenen. Het Hof beslist echter dat het hier niet gaat om een ui-

ting van geloof, aangezien de verkoop van anticonceptie wettig is en gebeurt op basis van 

medisch voorschrift. De eisers kunnen hierdoor geen voorrang geven aan hun religieuze 

overtuigingen en kunnen deze religieuze overtuigingen ook niet aan anderen opleggen 

door geen anticonceptiemiddelen te verkopen. De gedraging viel dus buiten het recht van 

artikel 9 EVRM en wordt niet verder behandeld.  

 

118. Het Hof verschaft dus niet veel duidelijkheid in hoeverre een werknemer kan eisen 

dat de arbeidsomstandigheden worden gewijzigd omwille van religie. Het Europees Hof 

voor de Rechten van de Mens onttrok zich voor het Eweida arrest aan deze vraag door 

dergelijke gedragingen niet als een uiting van geloof te beschouwen. In het Eweida arrest 

werd de weigering van meneer McFarlane om seksueel gerichte therapie aan holebi’s te 

verlenen wel als een uiting van geloof gezien. Het is evenwel nog steeds niet helemaal 

duidelijk welke gedragingen nu precies kunnen worden gezien als een uiting van geloof. 
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Duidelijk is wel dat de inperking van artikel 9 EVRM omwille van de bescherming van 

rechten van anderen een legitiem doel vormt. De beoordeling of deze inperking dan ook 

effectief proportioneel is, wordt voorbehouden voor de lidstaten die hierbij een wijde ap-

preciatiemarge genieten. 

 

Er is echter weinig rechtspraak in België die kan aantonen hoe met deze appreciatiemarge 

wordt omgegaan. In Nederland deden zich wel enkele situaties voor die meer duidelijk-

heid kunnen verschaffen.  

Afdeling 3: Praktijk van redelijke aanpassing in België?  

119. In België bestaat tot nu toe nog geen rechtspraak over de wens om bepaalde taken 

van het werk niet uit te voeren, of bepaalde omstandigheden of verhoudingen te wijzigen 

omwille van religieuze motieven. In de praktijk komt dit nochtans wel voor. Dit werd 

onderzocht door I. Adam en A. Rea, in opdracht van het toenmalig Centrum voor gelijk-

heid van kansen en voor racismebestrijding.
266

 

 

120. Wat betreft de vraag tot aanpassing van de begroetingswijze, doet er zich in België 

een cultuurverschil voor tussen Vlaanderen en Wallonië. In Vlaanderen is er de gewoonte 

om handen te schudden, waar in Wallonië collega’s soms elkaar kussend begroeten.
267

 

Ook voor niet-religieuzen zou dit voor conflicten kunnen zorgen: een Vlaamse man zou 

bijvoorbeeld problemen kunnen maken over het feit dat hij Waalse (mannelijke) collega’s 

kussend zou moeten begroeten. Vragen naar begroeting hangen dus samen met culturele 

gewoontes en zijn niet louter te verklaren door religieuze tradities. In België werden deze 

vraagstukken eerder op informele wijze geregeld, waarbij zelden werd overgegaan tot het 

wijzigen van het arbeidsreglement of het opnemen van de vereiste tot handen schudden in 

de functieomschrijving.
268

 

 

121. Een ander geval dat zich kan voordoen is een mannelijke werknemer die niet onder 

de hiërarchie van een vrouw wenst te werken. In de meeste gevallen werd op deze vraag 

niet ingegaan. Wanneer er wel op werd ingegaan, werd dit moreel niet goedgekeurd, maar 

overwogen economische motieven. In dat geval worden vrouwen niet aangenomen als 

teamverantwoordelijke of worden mannen verplaatst naar een ander team met een man als 

verantwoordelijke.
269

 In andere gevallen leidden dergelijke situaties tot een ontslag of niet 

aanwerving.
270
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122. Wat betreft de vraag rond het aanpassen van arbeidstaken, kunnen er zich situaties 

voordoen waarbij een werknemer een bepaalde handeling niet wenst te verrichten ten 

opzichte van personen van het andere geslacht. Het komt ook voor dat werknemers be-

paalde handelingen in het algemeen niet wensen te verrichten omwille van hun persoon-

lijke overtuiging. 

 

Uit het onderzoek bleek een algemene consensus onder werkgevers dat er niet kan tege-

moet gekomen worden aan werknemers die geen diensten wensen te verrichten voor per-

sonen van het andere geslacht. Dit werd gemotiveerd door de gendergelijkheid. Wanneer 

er zich geen conflict voordeed betreffende de gendergelijkheid, maar er conflicten waren 

met betrekking tot het serveren van alcohol of varkensvlees, werd soms wel gezocht naar 

redelijke aanpassingen.
271

  

AFDELING 4: NEDERLANDSE RECHTSPRAAK – WANNEER HET 

RECHT OP GODSDIENSTVRIJHEID BOTST MET ANDERE GROND-

RECHTEN 

4.1 Weigering tot handen schudden  

123. In Nederland deden zich meermaals situaties voor waarbij een werknemer de hand 

niet wou schudden van een persoon van het ander geslacht, wat leidde tot een juridische 

procedure.  

 

De rechtbank van Utrecht deed hieromtrent uitspraak in de zaak van 30 augustus 2007. In 

dit geval besloot een vrouwelijke docente haar mannelijke collega’s niet langer de hand te 

schudden.
272

 Na enkele gesprekken, werd de docente geschorst. De commissie voor gelij-

ke behandeling besliste dat er sprake was van indirect onderscheid dat niet objectief kon 

worden gerechtvaardigd. Ondanks dit oordeel, besliste de werkgever dat de schorsing 

toch moest worden gehandhaafd, waarbij de docente in 2007 ook ontslagen werd. De 

rechtbank oordeelt dat noch de vrijheid van godsdienst in het geding is, nog enig ander 

rechtsbeginsel. De rechtbank was namelijk van mening dat er zich een vertrouwensbreuk 

had voorgedaan, waardoor het dienstverband niet langer kon worden voortgezet. 

 

124. Ook het Gerechtshof te ’s-Gravenhage deed op 10 april 2012 uitspraak rond deze 

kwestie.
273

 In die zaak besloot de gemeente Rotterdam een persoon niet aan te werven als 

klantmanager omdat deze weigerde vrouwen de hand te schudden op het werk. Het ge-

rechtshof oordeelt dat dit een indirect onderscheid is, maar oordeelt ook dat dit objectief 

kan worden gerechtvaardigd doordat het ging om een functie die contact met klanten ver-

eist, waarbij het schudden van de hand als gebruikelijke begroetingsvorm kan worden 
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gezien. Wanneer de eiser dit stelselmatig zou weigeren, zou dit door bepaalde klanten als 

respectloos en kwetsend kunnen worden ervaren, vooral wanneer de klantmanager zou 

weigeren om de hand van een vrouw te schudden. Bovendien zou de eiser tewerkgesteld 

worden door de gemeente, waardoor een neutrale houding des te belangrijker is. De eis 

van de gemeente dat een klantmanager handen schudt als begroetingswijze, is een pas-

send en noodzakelijk middel wat het indirect onderscheid dus objectief rechtvaardigt.  

 

De Commissie voor gelijke behandeling sprak zich eerder uit over deze zaak, waarbij ze 

oordeelden dat er een indirect onderscheid werd gemaakt wat niet objectief kon worden 

gerechtvaardigd. De klantmanager had immers aangeboden om aan niemand een hand te 

geven, waardoor hij wel iedereen gelijk zou behandelen. De rechter ging hier echter niet 

in mee. De rechtbank van Rotterdam besliste al eerder in een vorige aanleg tot een ge-

rechtvaardigd indirect onderscheid
274

, wat bevestigd werd door het Gerechtshof te ’s-

Gravenhage.
275

 

 

125. De kantonrechter te Amersfoort beslist in 2013 dat de ontbinding van een arbeids-

overeenkomst naar aanleiding van de weigering van een jongerenwerker om vrouwen de 

hand te schudden en de wens om liever niet met hen te praten, een objectieve gerecht-

vaardigde begrenzing vormt op het recht op godsdienstvrijheid.
276

 Van een jongerenwer-

ker kan immers worden verwacht dat hij zich neutraal en correct opstelt, waarbij deze 

bovendien een voorbeeldfunctie vervult en dient te functioneren als bruggenbouwer. De 

kantonrechter aanvaardt dat het weigeren om de hand te schudden een uiting van een ge-

loofsovertuiging uitmaakt, maar dat de beperking op de godsdienstvrijheid objectief ge-

rechtvaardigd is. De kantonrechter komt dus tot dezelfde conclusie als het gerechtshof te 

’s-Gravenhage, maar baseert de redenering op de figuur van godsdienstvrijheid, waar het 

gerechtshof te ’s-Gravenhage concludeerde dat er indirecte discriminatie van toepassing 

was, die niet objectief kon gerechtvaardigd worden. 

4.2 Weigerambtenaar 

126. Een zaak gelijkaardig aan die van mevrouw Ladele in het Eweida arrest, deed zich 

voor in Nederland toen een ambtenaar weigerde om het huwelijk te voltrekken tussen 

homoseksuele koppels omwille van gewetensbezwaren.
277

 De man verklaarde in een arti-

kel van het tijdschrift Trouw dat hij als christene vanuit de bijbel maar één huwelijk kent: 

tussen dat van een man en een vrouw en dat voor hem heel zwaar weegt.
278

 Na een ge-

sprek met zijn werkgever werd de man ontslagen. De rechtbank verwijst naar artikel 9 

EVRM en stelt een botsing van grondrechten vast, namelijk het grondrecht van de gods-
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dienstvrijheid en de vrije meningsuiting enerzijds, en het recht op de gelijke behandeling 

van homoseksuelen anderzijds. De rechtbank stelt dat een belangenafweging moet wor-

den gemaakt en verwijst ook naar de zaak Eweida
279

, waarin het Europees Hof voor de 

Rechten van de Mens besliste dat bestuursorganen beschikken over een “wide margin of 

appreciation, when it comes to striking a balance between competing Convention Rights”.  

 

127. Een bijkomende vraag die door de rechtbank moet beantwoord worden is of de stad 

Den Haag als beleidslijn ervoor kan kiezen om geen weigerambtenaren te tolereren.
280

 De 

Commissie voor gelijke behandeling oordeelde eerder al dat een gemeente van buitenge-

wone ambtenaren mag verwachten dat deze alle huwelijken voltrekken.
281

 

 

Aangezien de functie van de buitengewoon ambtenaar er alleen in bestaat huwelijken te 

voltrekken, konden er geen alternatieve taken worden aangeboden. Bovendien wordt een 

buitengewoon ambtenaar gezien als een vertegenwoordiger van de gemeente. De recht-

bank besluit dat het gemeentelijke beleid ten grondslag ligt aan het ontslagbesluit, wat 

gerechtvaardigd en proportioneel is.  

 

128. De rechtbank verwijst daarna nogmaals naar het Eweida arrest, waarbij de situatie 

van mevrouw Ladele zeer gelijkaardig was aan de situatie van deze trouwambtenaar. Het 

Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde dat de appreciatiemarge niet was 

overschreden. De rechtbank besluit dat het beroep van de eiser ongegrond is.
282

 

 

De ambtenaar trok hierna nog naar de Centrale Raad van Beroep, een bestuursrechter die 

oordeelt over ambtenarenzaken. De Centrale Raad van Beroep bevestigt de uitspraak en 

stelt de ambtenaar niet in zijn gelijk.
283

  

4.3 Conclusie Nederlandse rechtspraak 

129. Het is interessant om waar te nemen hoe rechtbanken hun redenering opbouwen 

wanneer ze geconfronteerd worden met een vraagstuk rond de aanpassing van werkom-

standigheden of werktaken omwille van religieuze motieven. Ook hier komt het span-

ningsveld tussen non-discriminatie en godsdienstvrijheid naar voren. In de eerste zaak te 

Utrecht in 2007 besluit de rechtbank dat de godsdienstvrijheid niet in het gedrang is en 

dat het ontslag kan worden gerechtvaardigd door de ontwrichting van de arbeidsrelatie. 

De rechtbank te Utrecht gaat ook niet in op de mogelijkheid dat de docente mogelijks 
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indirect werd gediscrimineerd.
284

 In het Nederlandse Tijdschrift voor Ambtenarenrecht 

werd toen de kritiek geformuleerd dat deze gedraging als een godsdienstige overtuiging 

kan worden gezien, wat toen wel al door de Commissie voor gelijke behandeling werd 

onderschreven.
285

 

 

130. Nederlandse rechters besloten nadien dat het niet schudden van handen kan gezien 

worden als een uiting van godsdienst. In 2012 besloot het Gerechtshof te ’s-Gravenhage 

dat er sprake was van indirecte discriminatie.
286

 De rechter te Amersfoort riep daarente-

gen de godsdienstvrijheid in, die hier terecht begrensd werd.
287

 In beide gevallen was er 

een objectieve rechtvaardiging: namelijk het beschermen van de gendergelijkheid. Het is 

jammer dat de rechtbank van Utrecht dit niet op dezelfde manier heeft benaderd. Wanneer 

een vrouw immers weigert de handen te schudden van mannen, kan de vraag gesteld 

worden of de bescherming van gendergelijkheid hier wel kan worden ingeroepen. Dit 

hangt samen met de vraag wat er verstaan wordt onder gendergelijkheid: slaat dit louter 

op de bescherming van gelijke behandeling van vrouwen, of kan ook van vrouwen wor-

den verwacht dat zij mannen op een gelijke manier behandelen? Indien de rechtbank van 

Utrecht de weigering om de handen te schudden ook had gekwalificeerd als een uiting 

van geloof, dan was hier mogelijks een antwoord op gekomen.
288

 Het College voor de 

Rechten van de Mens beslist in het oordeel van 7 augustus 2014 over een vrouwelijke 

stagiaire die weigert de hand te schudden van mannen. Het College beslist dat ze geen 

slachtoffer was van een verboden onderscheid op basis van godsdienst.
289

 De school in 

kwestie voerde immers aan dat ze een specifieke pedagogische visie hebben op het bij-

zonder onderwijs, waarbij het geven van een hand nodig is ter verwezenlijking van de 

Montessori leermethode. Ook in dit geval wordt dus niet ingegaan op het aspect gender-

gelijkheid. In de zaak van de weigerambtenaar, wordt door de rechtbank ook verwezen 

naar artikel 9 EVRM en stelt vast dat er conflicterende grondrechten in het geding zijn. 

Hier zal de zaak worden uitgesproken aan de hand van het principe van de godsdienst-

vrijheid en niet aan de hand van het Europeesrechtelijk principe van non-discriminatie. 

 

131. In al deze gevallen botst de godsdienstvrijheid met een ander grondrecht, namelijk 

het recht op een gelijke behandeling tussen man en vrouw. Ook kan religieus gemotiveerd 

gedrag ertoe leiden dat een andere groep gediscrimineerd wordt, in dit geval bijvoorbeeld 

homoseksuele koppels. Bij het bestuderen van deze rechtspraak, blijkt echter dat een 

rechter niet automatisch voorrang toekent aan het recht op gelijke behandeling tussen 

mannen en vrouwen of het recht op seksuele oriëntatie. In elk geval werd een belangen-

afweging gedaan, waarbij ook de functie van de werknemer mee speelde in de overwe-

ging. Dit strookt met de Nederlandse nota opgesteld door het Ministerie van buitenlandse 
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zaken en koninkrijkrelaties rond de grondrechten in een pluriforme samenleving. Het Mi-

nisterie stelde dat de Grondwet geen rangorde van grondrechten kent. Het Ministerie kent 

deze taak toe aan de rechter, die de competenties heeft om met de botsing van grondrech-

ten om te gaan, waarbij het aan de rechtspraak toekomt de vraag te beantwoorden in welk 

geval welk grondrecht doorweegt op het andere.
290

  

 

132. R. F. Kötter oordeelt dat dit rechtsonzekerheid veroorzaakt, aangezien de oordelen 

van het College voor de Rechten van de Mens en de uitspraken niet altijd eenvormig 

zijn.
291

 R.F. Kötter oordeelt ook nog dat in een pluriforme samenleving geen dominante 

cultuur zou mogen overheersen, maar dat wanneer waarden tegenover mekaar staan, er 

een concrete afweging moet gebeuren aan de hand van de feitelijke omstandigheden en de 

specifieke functie.
292

 Wanneer er wordt gekeken naar de redenering van rechters in Ne-

derland, lijkt het inderdaad dat men niet automatisch voorrang geeft aan de Westerse 

waarden. In de praktijk gebeurt de belangenafweging wel vaak in het voordeel van het 

recht op gelijke behandeling tussen man en vrouw of het recht op seksuele oriëntatie, 

waardoor de vraag kan gesteld worden of Nederlandse rechters in werkelijkheid ook echt 

deze afweging op een objectieve en onvertekende manier maken.  

 

133. J. Van Berkel stelde een schema op over hoe om te gaan met botsende belangen bij 

religieuze uitingen.
293

 De auteur stelt eerst de vraag of de gedraging een uiting is van een 

grondrecht. Indien dit niet het geval is, kan de gedraging eventueel verboden worden. Het 

Europees Hof voor de Rechten van de Mens besliste zo eerder al dat het niet verkopen 

van anticonceptie omwille van religieuze motieven, geen uiting is van religie, waardoor 

artikel 9 EVRM niet kan worden toegepast.
294

  

 

Wanneer dit wel een uiting van een grondrecht is, wat bovendien botst met een ander 

grondrecht, wordt gekeken of het belang van dat botsende grondrecht wel echt wordt ge-

diend met een verbod op de gedraging. Wanneer het belang echt wordt gediend, moet de 

gedraging toch worden toegestaan.
295

 Er kan bijvoorbeeld worden geargumenteerd dat het 

ontslag van een ambtenaar die weigert homohuwelijken te sluiten, werkelijk het belang 

dient van het niet discrimineren van homoseksuele koppels. Het ontslaan van een admini-

stratief medewerker die geen handen wenst te schudden van personen van het andere ge-

slacht, die niet frequent in contact komt met ander personeel of met klanten, zou het be-

lang niet dienen van de gendergelijkheid. 
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Gaat het om de uiting van een geloofsovertuiging, die ook botst met een ander grond-

recht, maar is er een compromis tussen de twee grondrechten mogelijk, moet de gedra-

ging alsnog worden toegestaan. Het anders invullen van de functieomschrijving, bijvoor-

beeld door de werknemer meer administratief werk toe te kennen, kan gezien worden als 

een voorbeeld van zo’n compromis. 

 

Indien geen compromis mogelijk is, hangt het al dan niet toestaan van de gedraging af 

van de volgende vragen. Hierbij zal de beoordeling geval per geval gebeuren en kunnen 

volgende factoren in acht worden genomen: 

- Wordt de ander ook materieel benadeeld? 

- Is de aantasting van het ander grondrecht van groot belang? 

- Wordt actief handelen verondersteld? 

- Is de aantasting van de godsdienstvrijheid groot? 

- Kan de betrokkene zich gemakkelijk uit de situatie van botsende belangen terug-

trekken? 

In al deze gevallen zal na een belangenafweging worden uitgemaakt of de gedraging al 

dan niet kan worden toegestaan.
296

 Dit vrij abstracte schema lijkt een goede denkoefening 

voor Nederlandse rechters om een belangenafweging te maken, waarbij de dominante 

waarden van de meerderheidscultuur niet automatisch de bovenhand krijgen. 

AFDELING 5: ALGEMENE CONCLUSIE 

134. Het hoofdstuk inzake het aanpassen van werktaken of arbeidsverhoudingen omwille 

van religieuze redenen doet enkele dilemma’s rijzen. Uit de studie over de praktijken van 

redelijke aanpassingen in België blijkt dat werkgevers soms aanpassingen toestaan aan 

hun werknemers wanneer zij bijvoorbeeld niet onder het hiërarchisch gezag wensen te 

staan van een vrouw of wanneer er wordt geweigerd de handen te schudden van een per-

soon van het ander geslacht. Werkgevers keuren dit vanuit een moreel perspectief niet 

noodzakelijk goed, maar economische belangen overwegen vaak om toch aanpassingen 

toe te staan.
297

 Dit lijkt ook een rode draad te zijn doorheen deze masterproef: het econo-

misch belang zal vaak doorslaggevend zijn om te beslissen of aanpassingen aan werkne-

mers kunnen worden toegestaan zodat de uiting van religie op het werk mogelijk wordt. 

Het feit dat werkgevers geen vrouwen aannemen voor een bepaalde functie omdat ze we-

ten dat dit problemen zal veroorzaken door het gedrag van mannelijke werknemers, valt 

ergens te betreuren. Het recht op gelijke behandeling tussen mannen en vrouwen lijkt een 

zeer belangrijk gegeven in onze maatschappij en de vraag kan gesteld worden of dit recht 

niet altijd de bovenhand zou moeten krijgen. Anderzijds werd in Nederland gesteld dat 

wat betreft de grondrechten in een pluriforme samenleving geen rangorde kan worden 
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opgemaakt en dat geval per geval moet worden bekeken welk belang overweegt.
298

 Ver-

der rijst ook de vraag naar de invulling van gendergelijkheid: is er enkel sprake van een 

botsing met het grondrecht gendergelijkheid wanneer een man weigert de hand te schud-

den van een vrouw, of kan er ook een conflict met het grondrecht worden vastgesteld 

wanneer een vrouw weigert de handen te schudden van een man?
299

  

  

                                                 
298

 Supra 71, nr. 131.  
299

 Supra 71, nr. 130. 



 

 

75 

HOOFDSTUK 5: AANPASSING VAN DE WERKTIJD OM-

WILLE VAN RELIGIE 

AFDELING 1: PROBLEEMSTELLING 

135. Eerder werd het vraagstuk al behandeld betreffende de kwestie of een gelovige 

werknemer kan vragen om religieuze symbolen te dragen op het werk. Ook rees de vraag 

of een werknemer het recht heeft om op een andere manier te handelen omwille van reli-

gieuze motieven, wat mogelijks kan resulteren in een conflict met andere grondrechten. 

Het laatste vraagstuk dat behandeld zal worden, heeft betrekking op vragen inzake aan-

passingen rond de werktijd. Deze vragen worden in het kader van religie vooral gesteld 

om te kunnen bidden (tijdens of buiten het werk), of om een religieuze rustdag te kunnen 

respecteren. 

 

136. Vooral in jobs waar werknemers zich aan een strak schema dienen te houden, waar-

bij bijvoorbeeld werknemers in het productieproces tewerkgesteld zijn (of anders gesteld: 

‘bandwerk jobs’), kunnen zich moeilijkheden voordoen. Laat het nu net dit soort jobs zijn 

waarin gemiddeld meer islamitische werknemers tewerkgesteld zijn.
300

 Waar een prakti-

serend christene graag vrijaf neemt op zondag omwille van de eucharistieviering op zon-

dag, nemen moslims en joden graag vrijaf op vrijdag of zaterdag omwille van het vrij-

dagsgebed en de sabbat. Voor christenen is het vrij gemakkelijk om niet te hoeven wer-

ken op zondag, gelet op het verbod op zondagsarbeid.
301

 Het is echter niet evident voor 

moslims om op vrijdag vrijaf te nemen, aangezien de gewone werkweek tot vrijdag duurt. 

Er zijn daarenboven ook nog een groot aantal jobs waarbij ook op zaterdag gewerkt 

wordt. Bovendien kennen moslims ook de plicht om vijf keer per dag te bidden, waarvan 

twee gebedsmomenten dus vaak tijdens het werk zullen vallen. De vraag stelt zich dus 

ook in hoeverre een werknemer hier recht op heeft en in hoeverre een werkgever dan 

moet voorzien in een ruimte die dit mogelijk maakt.
302

 

 

Ten slotte stelt zich ook een probleem met betrekking tot feestdagen. De wettelijke feest-

dagen zijn grotendeels christelijk geïnspireerd, waardoor er zich voor christenen meestal 

geen probleem stelt. Voor moslims en joden is het echter niet altijd evident om verlof te 

nemen op hun feestdagen. Het jodendom kent bovendien zeer veel feestdagen die afwe-

zigheid op het werk vereisen. Indien er dus een recht zou zijn om vrijaf te nemen op 

feestdagen, stelt zich ook een vraag naar begrenzing.
303
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137. De tweede afdeling van dit hoofdstuk zal dus eerst de vraag behandelen rond het 

aanpassen van de werkroosters voor een wekelijks gebedsmoment of rustdag. De derde 

afdeling zal vervolgens bestuderen of een werknemer het recht heeft om te bidden op de 

werkvloer zelf. Tenslotte zal in de vierde afdeling bestudeerd worden of een werknemer 

vrijaf kan nemen op religieuze feestdagen. 

AFDELING 2: AANPASSING VAN HET WERKROOSTER 

138. Naar analogie met vorige hoofdstukken, zal eerst de rechtspraak van de Europese 

Commissie voor de Rechten van de Mens worden besproken betreffende de wekelijkse 

onderbrekingen van het werkrooster voor religie. Hieruit zal blijken dat wanneer een 

werknemer zich hiervoor op artikel 9 EVRM wil berusten, hij of zij heel zwak in zijn of 

haar schoenen staat. Vervolgens zal uit de beperkte rechtspraak uit België blijken dat ook 

Belgische rechters vrij weigerachtig staan tegenover een afwijkende verlofregeling voor 

gelovige werknemers. Uit de Nederlandse rechtspraak zal tenslotte blijken dat er in Ne-

derland meer rekening wordt gehouden met de organisatorische haalbaarheid en de ei-

genheid van de functie van de desbetreffende werknemer. Wanneer deze factoren het toe-

laten, heeft een werknemer recht op een afwijking van het werkrooster om te kunnen par-

ticiperen aan een gebedsmoment of een rustdag. 

2.1 RECHTSPRAAK EUROPESE COMMISSIE VOOR DE RECHTEN VAN DE 

MENS 

139. De Commissie voor de Rechten van de Mens heeft enkele keren uitspraak gedaan 

over de vraag of werknemers aanpassingen van hun werkrooster kunnen vragen omwille 

van religieuze redenen. In de zaak X versus het Verenigd Koninkrijk wenste een islamiti-

sche leraar in het lager onderwijs zijn uurrooster te veranderen opdat hij kon deelnemen 

aan het vrijdagsgebed.
304

 In dit arrest wordt er ingegaan op de noodzaak om het vrijdags-

gebed na te leven. De overheid stelde immers dat de islam uitzonderingen toelaat wanneer 

er contractuele verplichtingen zijn in hoofde van een gelovige, waardoor de werknemer 

hier niet kon aantonen dat de aanwezigheid op het vrijdagsgebed noodzakelijk is.
305

 De 

Commissie oordeelt dat een gelovige zijn professionele of contractuele verplichtingen in 

acht moet nemen bij de wens om een religie te uiten.
306

 De Commissie oordeelt ook dat 

de man niet kan aantonen dat het noodzakelijk is om het gebed bij te wonen, aangezien 

hij voordien had aanvaard om te werken in een school, waarbij het omwille van geografi-

sche redenen a priori was uitgesloten om deel te nemen aan het vrijdagsgebed.
307

 De 

Commissie beslist dat er geen inmenging is in de godsdienstvrijheid en dat de werknemer 

er nog steeds voor kan opteren om ontslag te nemen. 
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140. In de zaak Stedman versus het Verenigd Koninkrijk wenste een vrouw niet langer op 

zondag te werken, omdat ze deze dag wou toewijden aan familie – en religieuze activitei-

ten.
308

 Haar werkgever ging hier echter niet mee akkoord en enkele dagen later werd haar 

contract zelfs gewijzigd, waardoor zondag tot haar normale werkweek zou behoren en ze 

één dag vrijaf zou krijgen in de week. De vrouw weigerde het contract te tekenen en werd 

hierdoor ontslagen. Voor de Europese Commissie van de Rechten van de Mens roept ze 

een schending in van artikel 9 EVRM.
309

 De Europese Commissie voor de Rechten van 

de Mens besluit dat er geen schending kan worden vastgesteld van artikel 9 EVRM aan-

gezien de werkneemster de vrijheid had om ontslag te nemen. De Commissie verwijst 

naar de zaak Konttinen versus Finland
310

, waar de Commissie oordeelde dat een werkne-

mer werd ontslagen omwille van het gebrek aan respect voor zijn werkuren, en niet om-

wille van religieuze redenen.
311

 Volgens de Commissie kon er geen sprake zijn van een 

inbreuk met artikel 9 EVRM gelet op de vrijheid voor de werknemer om ontslag te ne-

men. 

2.2 CONCLUSIE RECHTSPRAAK ECRM 

141. Uit bovenstaande rechtspraak kan worden afgeleid dat het niet eenvoudig is voor een 

werknemer om aanpassingen te vragen aan het werkrooster omwille van diens religie. De 

Europese Commissie voor de Rechten van de Mens besloot in het verleden immers keer 

op keer dat er geen inmenging was in de godsdienstvrijheid en dat werknemers voldoende 

beschermd waren door ‘the freedom to resign’. Er zou dus kunnen worden geconcludeerd 

dat wanneer werknemers vragen hebben rond aanpassingen van hun werkrooster, werk-

gevers dit niet hoeven toe te staan aangezien er geen sprake is van een inmenging in de 

godsdienstvrijheid. Bovendien kunnen ze ter bescherming van hun religie er steeds voor 

opteren om ontslag te nemen. Door het recente arrest Eweida gaat deze conclusie echter 

niet langer automatisch op. Het Eweida arrest weerlegt immers enkele argumenten die 

eerder systematisch werden aangehaald door de Europese Commissie voor de Rechten 

van de Mens om te besluiten dat er geen schending van artikel 9 EVRM is.  

 

142. Ten eerste werd voor het arrest Eweida, een bepaalde gedraging gemotiveerd door 

religie, niet steeds als een uiting van geloof beschouwd. In het arrest Eweida wordt een 

uiting van geloof echter vrij uitgebreid geïnterpreteerd en wordt zelfs de weigering om 

therapie te geven aan homoseksuele koppels, gezien als een uiting van geloof. Het Hof 

stelt immers dat: “the act in question must be intimately linked to the religion or be-

lief”.
312

 Deze definitie indachtig lijkt het nu nog moeilijk te verdedigen dat de vraag om 
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het werkrooster te wijzigen om zo een gebedsmoment of een rustdag te kunnen respecte-

ren, niet nauw verbonden is aan een geloof of overtuiging. Wanneer er in de toekomst 

nog dergelijke vragen zouden komen, zou het Europees Hof voor de Rechten van de 

Mens – wil het consistent zijn in diens rechtspraak – deze vraag wel als een uiting van 

geloof moeten beschouwen en aldus de test van artikel 9.2 EVRM doorvoeren.  

 

Ten tweede werd in vorige rechtspraak de noodzaak van de uiting in acht genomen. Zo 

oordeelde de Britse overheid dat dat de islam uitzonderingen toelaat wanneer er contrac-

tuele verplichtingen zijn in hoofde van een gelovige, waardoor de werknemer hier niet 

kon aantonen dat de aanwezigheid op het vrijdagsgebed noodzakelijk is. De Commissie 

voor de Rechten van de Mens ging mee in deze redenering.
313

 Er kan geargumenteerd 

worden dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens met dergelijke redenering 

komaf maakt, door te stellen dat “the existence of a sufficiently close and direct nexus 

between the act and the underlying belief must be determined on the facts of each case. In 

particular, there is no requirement on the applicant to establish that he or she acted in 

fulfilment of a duty mandated by the religion in question.
314

 Dit heeft als gevolg dat er dus 

niet kan worden vereist dat de eiser moet bewijzen dat er volgens de religie in kwestie een 

werkelijke plicht bestaat tot het stellen van een bepaalde gedraging.  

 

Ten slotte maakte de zaak Eweida ook komaf met ‘the freedom to resign’ - doctrine. Er 

wordt immers gesteld: “Given the importance in a democratic society of freedom of reli-

gion, the Court considers that, where an individual complains of a restriction on free-

dom of religion in the workplace, rather than holding that the possibility of changing 

job would negate any interference with the right, the better approach would be to weigh 

that possibility in the overall balance when considering whether or not the restriction 

was proportionate.”
315

 

 

143. Wil het Europees Hof voor de Rechten van de Mens consistent redeneren, dan zal 

het hoogstwaarschijnlijk in het vervolg de vraag om het werkrooster aan te passen kwali-

ficeren als een uiting van geloof en niet langer stellen dat de vrijheid om ontslag te nemen 

ertoe leidt dat er van geen inmenging in de godsdienstvrijheid sprake is. Ook zal het Eu-

ropees Hof voor de Rechten van de Mens niet langer de noodzaak van een bepaalde ge-

draging in acht kunnen nemen. Daarentegen, zal er een belangenafweging moeten worden 

gedaan om uit te maken of de restrictie op de godsdienstvrijheid proportioneel was of 

niet. 
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2.3 WEIGERACHTIGE HOUDING IN BELGIË 

144. In België deden zich maar weinig zaken voor met betrekking tot het wijzigen van het 

werkrooster omwille van iemands geloof. Het arbeidshof te Antwerpen oordeelde op 18 

april 1989 dat artikel 20, 5° van de Arbeidsovereenkomstenwet niet zo ver reikt dat een 

leraar een andere verlofregeling kan vragen voor de uitoefening van individuele geloofs-

plichten.
316

 Het arbeidshof volgt de redenering van de eerste rechter, die stelde dat het 

uitgesloten is om in afwijking van de normale vakantieregeling, per lesgever een aparte 

regeling te voorzien. Dit omwille van organisatorische redenen en de werking van het 

onderwijssysteem zelf.
317

 Hoewel de eigenheid van het onderwijs niet vergeleken kan 

worden met de private arbeidsmarkt, zou deze redenering algemeen kunnen worden door-

getrokken, waardoor een werkgever een aanpassing van de verlofregeling zou kunnen 

weigeren, indien dit organisatorisch onhaalbaar is. Eerder werd al ingegaan op de vraag 

of een werkloze werk kan weigeren omwille van religie, bijvoorbeeld omdat vereist wordt 

dat in het weekend ook wordt gewerkt.
318

 

2.4 REDELIJKE AANPASSINGEN IN NEDERLAND? 

145. In Nederland deed de rechtbank van ’s-Gravenhage uitspraak in 1997 over de vraag 

tot aanpassing van het werkrooster van een muzikant die werkte in een militaire kapel. De 

muzikant wenste niet op vrijdagavond en zaterdag te hoeven spelen omwille van de sab-

bat, de joodse rustdag.
319

 Zijn werkgever argumenteerde echter dat de werkzaamheden 

van de muzikant op vrijdagavond en zaterdag een belangrijk deel vormden van het werk 

van de muzikant. Hierdoor kon niet worden verwacht dat ze de muzikant zouden blijven 

tewerkstellen in dezelfde functie indien deze niet op vrijdagavond en zaterdag zou spelen. 

Er was echter wel bereidheid om de muzikant om te scholen en hem een andere functie 

binnen zijn organisatie toe te kennen waardoor hij onbelemmerd zijn grondrechten zou 

kunnen uitoefenen. Hierop klaagde de muzikant dat hij in dat geval een groot deel van 

zijn werk niet meer zou kunnen uitvoeren. Na een structurele afwezigheid door de eiser 

(de muzikant), werd beslist dat de tijd die niet werd besteed aan contractuele verplichtin-

gen omwille van geloofsplichten, wordt gekwalificeerd als deeltijds verlof, waardoor de 

eiser voor deze periodes niet in aanmerking kwam voor een voltijds loon. De muzikant 

had immers maar 32 van de 71 optredens kunnen bijwonen omwille van de sabbat, hier-

door werd een korting van 20% toegekend op het loon, die moest tegemoetkomen aan 

kosten gemaakt voor vervanging van de muzikant.
320

 De rechtbank oordeelt dat de muzi-

kant niet in staat is om een wezenlijk onderdeel van zijn functie, waarvoor hij werd aan-
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gesteld, structureel te vervullen. De rechtbank acht het aannemelijk dat het dienstbelang 

in dit geval een inperking van het recht op godsdienstvrijheid onvermijdelijk maakt en 

verklaart de eis ongegrond.  

 

146. Het College voor de Rechten van de Mens doet ook enkele uitspraken betreffende 

veranderingen aan het werkrooster omwille van religie. Zo oordeelt de toenmalige Com-

missie gelijke behandeling in 2012 dat een bedrijf dat het contract van een werkneemster 

wijzigt waardoor ze ook op zondag moet werken, wat ze weigert omwille van haar geloof, 

verboden onderscheid heeft gemaakt op basis van godsdienst. De Commissie oordeelt dat 

het zich onthouden van bepaalde activiteiten op zondag, omwille van de christelijke zon-

dagsrust, kan gezien worden als een rechtstreekse uitdrukking van een geloofsovertui-

ging.
321

 Het niet willen tegemoetkomen aan de wens van de werkneemster om niet te 

hoeven werken op zondag, is bovendien disproportioneel. In de beslissing speelden vol-

gende factoren een rol: de verweerster heeft een 150tal werknemers in dienst, het zou 

maar gaan om een permanentie van acht zondagen per jaar en niemand anders maakte 

bezwaar tegen het werken op een zondag. Ook kon de medewerkster in de week deelne-

men aan studiereizen, waardoor haar functioneren niet in het gedrang zou komen. 

 

147. Het College voor de Rechten van de Mens oordeelde in hetzelfde jaar ook dat een 

stagegever (in casu een luchthavenbeveiliger) die een joodse jongen weigert, omwille van 

het feit dat deze niet 24u op 7 weekdagen beschikbaar is omwille van de sabbat, een indi-

rect verboden onderscheid maakt op basis van geloof.
322

 Het College voor de Rechten van 

de Mens oordeelt dat, gezien het criterium godsdienst is opgenomen als beschermde 

grond in de Wet Gelijke Behandeling, een extra inspanning mag worden verwacht van de 

werkgever om het mogelijk te maken dat de jongen de verplichte stage binnen zijn oplei-

ding kan lopen. Het bedrijf verweert zich door te stellen dat ze mogelijks in de toekomst 

daardoor andere uitzonderingen moeten maken voor werknemers, maar het College wim-

pelt dit af met het argument dat het hier om een stagiair gaat en dus geen vaste medewer-

ker. Het College oordeelt dat er enkel sprake in van indirect onderscheid en geen direct 

onderscheid, aangezien er niet rechtstreeks wordt verwezen naar de geloofsovertuiging, 

maar naar de vereiste om 24/7 beschikbaar te zijn. 

 

148. Nog in een recentere zaak besliste het College voor de Rechten van de Mens dat een 

man die niet de toelating kreeg om op vrijdagmiddag naar de moskee te gaan voor het 

vrijdaggebed, gediscrimineerd werd.  De man had een leer-arbeidsovereenkomst aange-

gaan bij een bedrijf voor een duur van twee jaar. Het College oordeelt, naar analogie met 

vorige uitspraken, dat het moskeebezoek op vrijdag een rechtstreekse uitdrukking van de 

islamitische geloofsovertuiging uitmaakt. De leer-arbeidsovereenkomst bestaat erin dat de 

eerste twintig weken voltijds les wordt gevolgd en dat nadien door de leerlingen een stage 

moet worden aangegaan.  
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Na twee jaar krijgen de leerlingen een job aangeboden bij het bedrijf. Dat wordt vereist 

dat de leerlingen de eerste twintig weken voltijds lessen moeten volgen, vormt voor het 

College indirect onderscheid op basis van godsdienst. De verweerster ging niet op zoek 

naar alternatieven. Het College herhaalt ook dat de kern van de discriminatiewetgeving 

net inhoudt dat personen die onder één van de beschermde discriminatiecriteria vallen een 

extra bescherming verdienen. Het argument dat de verzoekster de leerling op dezelfde 

manier wou behandelen als leerlingen die verlof vroegen voor een tandartsbezoek of voor 

het uitoefenen van een topsport, gaat dus niet op omdat zij niet onder de beschermingscri-

teria vallen van de AWGB. 

2.5 CONCLUSIE 

149. Het is interessant om waar te nemen hoe er in Nederland op een andere manier wordt 

omgegaan met vraagstukken aangaande de godsdienstvrijheid op de werkvloer. De 

Commissie voor gelijke behandeling (het huidige College voor de Rechten van de Mens) 

besliste al voor het Eweida arrest dat het zich onttrekken aan activiteiten omwille van een 

religieus gebedsmoment of rustdag, kan worden beschouwd als een rechtstreekse uitdruk-

king van een geloofsovertuiging.
323

 Zowel het College als de rechtbank te ’s-Gravenhage 

lijken veel meer bereidheid om aanpassingen toe te staan, die het mogelijk maken om het 

vrijdaggebed, de sabbat, of de zondagsrust te respecteren. Hoewel de rechtbank te ’s-

Gravenhage het beroep van de muzikant als ongegrond verklaart, spendeert het wel aan-

dacht aan de aangeboden alternatieven en de eigenheid van de functie.
324

 Deze redenering 

lijkt veel genuanceerder dan de stelling dat “om evidente organisatorische redenen en de 

werking van het onderwijssysteem zelf, het uitgesloten is om in afwijking van de normale 

vakantieregeling, per lesgever een aparte regeling te voorzien”.
325

 In Nederland is er 

meer bereidheid om geval per geval na te gaan of het mogelijk is om in uitzonderingen te 

voorzien die het mogelijk maken de godsdienstvrijheid van een werknemer te respecteren. 

Religieuze werknemers lijken dus wel een recht te hebben op aanpassingen aan hun werk-

rooster, zolang dit niet de volledige werking van een organisatie verstoort. Dit recht lijkt 

toe te komen aan iedere gelovige, ongeacht de godsdienst (in de rechtspraak kwamen zo-

wel het christendom, het jodendom als de islam aan bod).
326

  

AFDELING 3: BIDDEN TIJDENS DE WERKUREN 

150. De vraag of een werknemer mag bidden op de werkvloer hangt in feite nauw samen 

met de vraag rond de aanpassing van een werkrooster om religieuze redenen. Een werk-

nemer kan immers vragen om een onderbreking van werkuren om te kunnen bidden. De 

vraag rond bidden op de werkvloer wordt toch apart behandeld, doordat bij deze vraag 
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enkele verschillen waar te nemen zijn. Zo zal het bidden vaak maar twintig minuten in 

beslag nemen, wat soms (maar niet altijd) kan samenvallen met pauzes. Ook kan een 

werkgever geconfronteerd worden met een vraag rond het voorzien van een gebedsruim-

te. 

 

151. Wat de Belgische wetgeving betreft, kan nogmaals verwezen worden naar artikel 20, 

5° van de Arbeidsovereenkomstenwet, waarin te lezen staat dat een werkgever voldoende 

tijd moet bieden aan zijn werknemers om hun geloofsplichten te kunnen vervullen.
327

 Een 

werkgever kan dus niet zomaar een verbod opleggen om te bidden tijdens de werkuren. 

Er stellen zich hierbij echter enkele problemen die niet zo eenvoudig op te lossen zijn. De 

tijd die een werknemer spendeert aan bidden, kan niet worden gezien als arbeidstijd, aan-

gezien artikel 19 van de Arbeidswet stelt dat onder arbeidstijd moet worden gezien; de 

tijd gedurende welke het personeel ter beschikking is van de werkgever. De werkgever is 

dus ook niet verplicht om de tijd die wordt gespendeerd aan het bidden te bezoldigen.
328

  

 

Artikel 20, 5° van de Arbeidsovereenkomstenwet kent een verplichting tot het verlenen 

van voldoende tijd voor het respecteren van geloofsplichten. Artikel 20, 5° van de Ar-

beidsovereenkomstenwet bevat evenwel geen verplichting tot het toekennen van vol-

doende ruimte om deze geloofsplichten te vervullen. Artikel 20, 2° van de Arbeidsover-

eenkomstenwet bevat de verplichting voor de werkgever om ervoor te zorgen dat de ar-

beid wordt verricht in behoorlijke omstandigheden met betrekking tot de veiligheid en 

gezondheid van de werknemer. Een werkgever zou dus dit artikel kunnen inroepen om 

het bidden op het werk te verbieden, wanneer het onmogelijk is om werknemers te voor-

zien van een veilige gebedsruimte. Uit de eerder aangehaalde zaak voor het arbeidshof te 

Antwerpen, lijkt alsof artikel 20, 5° van de Arbeidsovereenkomstenwet kan begrensd 

worden door organisatorische problemen.
329

  

3.1 STUDIE REDELIJKE AANPASSINGEN BELGIË 

152. Uit de studie rond redelijke aanpassingen in België blijkt dat werkgevers in de reali-

teit dikwijls geen bezwaren hebben tegen werknemers die wensen te bidden op de werk-

vloer. Werkgevers verwijzen hierbij naar de vrijheid van godsdienst, respect voor diversi-

teit en de realiteit van de diversiteit om het bidden op de werkvloer toe te laten. Sommige 

werkgevers staan het daarentegen niet toe uit angst voor de reactie van collega’s, wat de 

harmonieuze werksfeer zou kunnen verbreken.
330

 Een niet onterechte vrees, zo blijkt uit 

de Vacature enquête uit 2012, waarbij 2481 Belgen werden bevraagd over de rol van reli-
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gie op de werkvloer. Bij de ondervraging oordeelden 50% van de bevraagden dat het 

voorzien van gebedsruimtes op de werkvloer onaanvaardbaar is.
331

 Daarenboven gaven 

34% van de ondervraagden aan dat een nadrukkelijke aanwezigheid van religie in de or-

ganisatie een reden zou zijn om te veranderen van werkgever.
332

 Werkgevers worden dus 

geconfronteerd met een feitelijke realiteit waarbij het tegemoetkomen aan een religieuze 

minderheid op de werkvloer ertoe kan leiden dat dit bezwaren oplevert bij de meerderheid 

van werknemers. Een correcte toepassing van de antidiscriminatiewetten zou ertoe moe-

ten leiden dat voor zulke onverdraagzaamheden geen draagvlak wordt gecreëerd. Gelet op 

het feit dat werknemers niet geneigd zijn om voor dergelijke vragen naar de rechter te 

stappen, lijkt het erop dat de realiteit waarbij werkgevers tegemoetkomen aan wensen van 

onverdraagzame werknemers niet meteen zal veranderen. 

 

153. Wanneer een werkgever het bidden wel toestaat op het werk, lijkt deze wel te ver-

wachten dat dit gebeurt binnen de pauzes die voorzien zijn. Ook mag de voortzetting van 

de dienst niet mag worden verhinderd. In een werkomgeving waar enige flexibiliteit mo-

gelijk is, lijkt het ook geen probleem om te wisselen van pauzes en het werkrooster aan te 

passen. In werkomgevingen waar een strakker tijdsschema geldt, lijkt dit problemati-

scher.
333

 

 

Wat betreft de gebedsruimte, wordt meestal wel verwacht dat dit gebeurt in ruimtes niet 

beschikbaar voor het publiek. Wanneer er geen specifieke ruimte wordt voorzien voor 

gebedsmomenten, wordt er gebeden in gemeenschappelijke ruimtes (en die dus beschik-

baar zijn voor alle werknemers). Dit veroorzaakt soms conflicten.
334

 Soms stelt een werk-

gever wel een specifieke ruimte ter beschikking voor werknemers. In sommige gevallen 

zijn deze ruimtes bedoeld voor zowel werknemers als gebruikers. Hierbij kan gedacht 

worden aan ziekenhuizen of luchthavens.
335

 Het niet vinden van een geschikt lokaal kan 

een reden zijn om geen gebedsruimte in te richten. 

3.2 BIDDEN OP DE NEDERLANDSE WERKVLOER 

154. Het College voor de Rechten van de Mens oordeelde in 1997 over een werknemer 

die tijdens werkonderbrekingen bad, waarop hij na enkele waarschuwingen werd ontsla-

gen.
336

 De gebedsmomenten voor moslims hangen af van de zonsopgang en zonsonder-

gang, waardoor deze niet gedurende het volledige jaar op hetzelfde moment vallen. Tij-

dens de winter moet de werknemer twee keer per dag buiten de officiële pauzes bidden. 

De werknemer vroeg hiervoor een aanpassing van het werkrooster aan en was bereid om 
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langer door te werken, een lager loon te ontvangen of snipper dagen in te leveren. Voor 

de werkgever was dit echter onmogelijk omwille van organisatorische redenen. Toen de 

werknemer werd betrapt op het bidden buiten de officiële pauzes, werd deze ontslagen. 

De Commissie gelijke behandeling splitst de vraag naar discriminatie op in twee gevallen: 

enerzijds het bidverbod tijdens de officiële pauzes en werkonderbrekingen voor persoon-

lijke verzorging (p.v.-tijd). Anderzijds het bidverbod tijdens officiële werkuren, die dus 

niet tijdens pauzes of p.v.-tijd vallen.  

 

Wat betreft het eerste geval, het bidverbod tijdens pauzes en werkonderbrekingen, oord-

eelt de Commissie voor gelijke behandeling dat een verbod op bidden tijdens de officiële 

pauzes en werkonderbrekingen een direct onderscheid uitmaakt op basis van godsdienst. 

Andere werknemers konden immers wel het werk onderbreken voor een wc-bezoek of 

kortekoffiepauze. Daarenboven zou onder de persoonlijke verzorging ook de geestelijke 

verzorging van een godsdienstige overtuiging kunnen worden gezien. Aldus moet het 

bidden tijdens de officiële pauzes en p.v.-tijd worden toegestaan. Wat het tweede geval 

betreft, het bidden buiten deze pauzes of onderbrekingen, oordeelt de Commissie voor 

gelijke behandeling dat er geen sprake is van een direct onderscheid, maar wel van indi-

rect onderscheid. Voor de Commissie is dit indirect onderscheid echter objectief gerecht-

vaardigd: de onderneming kan verwachten dat voor de continuïteit van het productiepro-

ces geen vermindering van werktijd kan worden toegekend aan werknemers. Het feit dat 

de werknemer individueel gezien voor een hoge productiviteit leidt in de onderneming, 

wat zijn afwezigheid tijdens de officiële werkuren zou compenseren, verandert hier niets: 

de lagere productiviteit van andere werknemers moet door de hogere productiviteit van 

andere werknemers gecompenseerd worden. 

 

155. Het College voor de Rechten van de Mens oordeelde in 2014 dat het verbod op bid-

den buiten de reguliere pauzes een indirecte discriminatie is die gerechtvaardigd kan wor-

den wegens veiligheidsoverwegingen en de nood aan een continu productieproces.
337

 In-

dien de werknemer namelijk op een ander moment vrij zou nemen om te bidden, zou hij 

zich hiervoor naar de kantoorlocatie dienen te begeven, wat te veel tijd in beslag zou ne-

men. Ook zou een andere werknemer hem moeten vervoeren (bidden op de werklocatie is 

immers ook niet veilig), wat op zich al veel tijd in beslag neemt, maar waardoor ook de 

andere werknemers zonder toezicht zouden komen te staan.  

 

156. De kantonrechter in Rotterdam sprak zich ook uit over de verplichting tot het creëren 

van een gebedsruimte. De werknemer gebruikte de werktijd om te bidden op de werk-

vloer. Dit werd door de werkgever niet toegestaan, die het wel toestond om te bidden tij-

dens de reguliere pauzes buiten de werkplaats. De rechter oordeelde dat een werkgever 

niet kan verplicht worden om een gebedsruimte ter beschikking te stellen voor werkne-

mers. Evenmin kan er verwacht worden dat een werkgever grote kosten zou maken om 

een gebedsruimte te installeren. Goed werkgeverschap vereist echter wel dat indien een 
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dergelijke ruimte reeds beschikbaar is op de werkvloer, een werkgever niet kan verbieden 

om van die ruimte gebruik te maken om te kunnen bidden.
338

  

3.3 CONCLUSIE 

157. Het antwoord op de vraag of een werknemer mag bidden op de werkvloer lijkt op 

een vrij gelijkaardige manier te kunnen worden beantwoord voor zowel België als Neder-

land. In België kent de werkgever de verplichting om een werknemer voldoende tijd te 

bieden om te kunnen voldoen aan de geloofsplichten. Een werkgever is daarentegen niet 

verplicht om te voorzien in een gebedsruimte voor werknemers. De gevolgde redenering 

door de kantonrechter in Rotterdam lijkt op te gaan voor Belgische werkgevers: wanneer 

er een ruimte beschikbaar is die kan dienen als gebedsruimte, zonder dat daarbij door de 

werkgever veel kosten moeten worden gemaakt om deze bruikbaar te maken, zou het on-

redelijk zijn mocht de werkgever dit toch verbieden.
339

 Het argument dat het indirect on-

derscheid in Nederland werd gerechtvaardigd door de nood aan een continu productiepro-

ces en bepaalde veiligheidsnormen, zou ook in België kunnen opgaan door artikel 20, 2° 

van de Arbeidsovereenkomstenwet. Het lijkt logisch, doch niet helemaal zeker, dat rech-

ters op dezelfde manier zouden oordelen wanneer het continu productieproces door bid-

dende werknemers in het gedrang zou komen. Het zou ook logisch zijn dat een werkgever 

niet uit principe kan weigeren dat er in een ruimte op de werkvloer wordt gebeden, indien 

die zonder nodige kosten beschikbaar is. Dit alles zijn echter louter voorspellingen: er zou 

vandaag de dag even goed op een andere manier kunnen worden beslist. 

AFDELING 4: FEESTDAGEN 

158. De vraag of een werknemer vrijaf kan nemen om een niet-officiële, doch religieuze 

feestdag te vieren, is gelijkaardig aan de vraag of een werknemer vrijaf kan nemen gedu-

rende een bepaalde dag in de week omwille van bepaalde geloofsplichten. Beiden verei-

sen immers een afwezigheid op het werk, wat kan botsen met de organisatie van het werk. 

In beide gevallen worden niet-christelijke werknemers ook meer getroffen dan christelijke 

werknemers. Door het verbod op zondagsarbeid zullen veel christelijke werknemers niet 

de confrontatie moeten aangaan met hun werkgever om zich wekelijks te kunnen onttrek-

ken aan contractuele verplichtingen. Het is daarentegen minder evident om niet te hoeven 

werken op zaterdag, aangezien veel bedrijven actief zijn op zaterdag. Voor moslims is de 

situatie nog moeilijker, aangezien er standaard gewerkt wordt van maandag tot vrijdag. Er 

kan naar analogie geredeneerd worden voor de feestdagen: vele wettelijke feestdagen zijn 

christelijk geïnspireerd, waardoor christenen dikwijls al automatisch vrijaf zullen krijgen 

op hun feestdagen. Dit ligt moeilijker voor andere religies zoals het jodendom en de is-

lam. Een werknemer zal in beide gevallen artikel 20, 5° van de Arbeidsovereenkomsten-
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wet kunnen inroepen opdat deze de nodige tijd zou krijgen om dergelijke geloofsplichten 

te vervullen. 

 

159. Ondanks deze gelijkenissen, zal de vraag rond feestdagen toch apart worden behan-

deld. In de redenering die een werkgever maakt om al dan niet een aanpassing toe te 

staan, kunnen allicht verschillen worden teruggevonden. De vraag betreffende een weke-

lijkse aanpassing van het werkrooster, of vragen om gedurende enkele keren per jaar niet 

te hoeven werken wegens een feestdag, kunnen door organisatorische belasting voor een 

werkgever tot een ander resultaat leiden. Er zal naar analogie met de vorige hoofdstukken 

eerst worden ingegaan op de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de 

Mens. Nadien zal de feitelijke situatie in België worden vergeleken met de juridische si-

tuatie in Nederland. 

4.1 RECHTSPRAAK EUROPEES HOF VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS 

160. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens spreekt zich uit in de zaak Sessa 

versus Italië over de mogelijkheid voor een joodse advocaat om de feestdag Jom Kippoer 

te kunnen vieren. In deze zaak wenste de advocaat namelijk een zitdag te verplaatsen zo-

dat hij niet op Jom Kippoer hoeft te werken.
340

 Het Europees Hof voor de Rechten van de 

Mens beslist echter dat er geen inperking van artikel 9 EVRM is. Volgens het Hof werd 

de eiser immers niet verhinderd om zijn religieuze plichten te vervullen en had hij aan 

zijn professionele verplichtingen kunnen voldoen door in vervanging te voorzien.
341

 Het 

Hof besluit dat indien er een inmenging zou zijn geweest in de godsdienstvrijheid, dit 

gerechtvaardigd zou worden op grond van de bescherming van anderen en dan specifiek 

het recht op een goede werking van justitie en het principe dat zaken binnen een redelijke 

tijd moeten worden uitgesproken.
342

  

 

Drie van de zeven rechters waren het hier echter niet mee eens en schreven een dissenting 

opinion. Deze rechters halen het concept van redelijke aanpassingen aan (‘reasonable 

accommodations’) en zijn van mening dat een inmenging in de godsdienstvrijheid van de 

advocaat kon vermeden worden door enkele toegevingen, zonder dat daarbij de goede 

werking van justitie in het gedrang hoefde te komen.
343

  

 

161. De vraag of een werknemer recht heeft op aanpassingen zodat het mogelijk wordt 

om te participeren aan religieuze feestdagen, kan door middel van dit arrest niet helemaal 

worden beantwoord. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens haalt immers aan 

dat de advocaat in staat was geweest de feestdag te vieren en aan zijn professionele ver-

plichtingen had kunnen voldoen door in vervanging te voorzien. Een meer klassieke ar-

beidsrelatie tussen werkgever en werknemer verhindert een werknemer om zomaar deel 
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te nemen aan een religieuze feestdag zonder dat hij daarvoor toestemming zou moeten 

vragen. De werknemer zal ook afhankelijk zijn van de werkgever om al dan niet te voor-

zien in een vervanging. Alleszins kan gesteld worden dat het Europees Hof voor de Rech-

ten van de Mens zich niet erg begripvol opstelt ten opzichte van een gelovige die wenst te 

participeren aan een religieuze feestdag, of zich wil onttrekken aan bepaalde contractuele 

verplichtingen voor een (wekelijks) gebedsmoment of rustperiode. Zo haalt het Europees 

Hof voor de Rechten van de Mens de zaak Konttinen v. Finland aan, waarbij geen be-

scherming van artikel 9 EVRM kon worden ingeroepen voor een ambtenaar die er niet in 

slaagde zijn werkuren te respecteren wegens lidmaatschap van de adventskerk.
344

 Dat het 

Europees Hof voor de Rechten van de Mens in het geval van de advocaat oordeelt dat 

door in vervanging te voorzien, voldaan is aan de professionele verplichtingen, lijkt bo-

vendien erg kort door de bocht. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens lijkt 

daarmee bijzonder weinig begrip op te brengen voor de professionele belangen van een 

advocaat om een zaak zelf te kunnen behandelen en deze niet te hoeven doorgeven aan 

een confrater.
345

  

 

162. Waar in de tweede afdeling van dit hoofdstuk nog gesteld werd dat de rechtspraak 

van de Commissie mogelijks verouderd is omwille van het Eweida arrest, lijkt het Sessa – 

arrest toch net iets te recent om het belang van deze rechtspraak te onderschatten.
346

 Al-

leszins kan besloten worden dat een werknemer die vrijaf wil nemen voor een feestdag, 

een rustdag of een gebedsmoment, hiervoor op weinig steun kan rekenen bij het Europees 

Hof voor de Rechten van de Mens. Het Eweida – arrest kan enige steun bieden, maar een 

voldoende uitwerking ontbreekt om te kunnen argumenteren dat er een werkelijke kans 

op slagen is. Dat in het Sessa – arrest drie rechters van mening waren dat het wel moge-

lijk was om redelijke aanpassingen toe te kennen, is niet voldoende om aan te tonen dat er 

een tendens is tot redelijke aanpassingen. Het is wel een belangrijke stap, die mogelijks 

kan zorgen voor een evolutie in de andere richting. 

4.2 STUDIE REDELIJKE AANPASSINGEN IN BELGIË 

163. Zich steunend op mensenrechten, lijken werknemers alvast in een zwakke positie te 

staan. In België kunnen werknemers zich echter ook beroepen op artikel 20, 5° van de 

Arbeidsovereenkomstenwet. In principe is het een plicht van de werkgever om voor zijn 

werknemers de nodige tijd te voorzien voor het vervullen van hun geloofsplichten, waar 

ook het verlenen van verlof voor feestdagen onder kan worden begrepen. Dat wil echter 

niet zeggen dat dit kan worden gelijkgesteld met de wettelijke feestdagen. Zo zal de tijd 

die een werknemer vrijaf neemt voor een religieuze feestdag onbezoldigd zijn.
347
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164. Het is interessant te bestuderen hoe er in de praktijk wordt omgegaan met vragen tot 

verlof voor religieuze feestdagen. Uit de studie culturele diversiteit op de werkvloer blijkt 

dat werkgevers in sommige gevallen bereid zijn om werknemers de avond ervoor te laten 

werken of te voorzien in een minimumbezetting. In een crèche werd dit aanvaard omdat 

er op die dag toch ook minder kinderen aanwezig waren. In andere bedrijven wordt ge-

probeerd om onderling tussen collega’s te wisselen. Indien verlof voor een volledige 

werkdag organisatorisch totaal niet mogelijk is, wordt er soms toch verlof toegekend voor 

het belangrijkste deel van de feestdag.
348

 In enkele gevallen wordt ook gebruik gemaakt 

van een beurtrol systeem, wat ook wordt gedaan voor bedrijven waar een permanentie op 

kerstmis vereist is. Vier werkgevers uit de diversiteitssector kenden een onvoorwaardelijk 

verlof toe voor religieuze feesten. Slechts éénmaal werd principieel geweigerd, omwille 

van een strikte visie op het neutraliteitsprincipe.
349

  

 

165. Vaak lijkt de bereidheid om in te gaan op vragen rond het toestaan van verlof dus 

samen te hangen met de organisatorische haalbaarheid.
350

 Uit de studie blijkt alleszins 

niet dat werkgevers a priori negatief staan ten opzichte van het toestaan van verlof. De 

feitelijke situatie lijkt dus samen te vallen met de redenering van het Nederlandse College 

voor de Rechten van de Mens. Met dat verschil dat een Nederlandse werknemer sterker in 

zijn schoenen staat dan een Belgische werknemer, aangezien er zo goed als geen recht-

spraak bestaat in België betreffende het toekennen van verlof omwille van niet-wettelijke 

religieuze feesten. Een werknemer hangt immers steeds af van zijn werkgever voor het 

aanvragen van verlof, wat bijzonder veel rechtsonzekerheid teweegbrengt.
351

 Of een Bel-

gische rechter op dezelfde manier zou beslissen, is heel onzeker. 

 

166. Werkgevers lijken dus in de praktijk nu al bereid te zijn om aanpassingen toe te 

staan waar mogelijk, maar de uitkomst hangt hierbij af van de wil van een werkgever. De 

vraag rijst of een evolutie naar een juridisch afdwingbaar recht voor een religieuze werk-

nemer om redelijke aanpassingen van zijn of haar werkgever te vragen, naar analogie met 

de regeling rond redelijke aanpassingen voor personen met een handicap, wenselijk is.
352

 

Dit recht zou erin bestaan dat een werkgever moet nagaan of redelijke aanpassingen mo-

gelijk zijn om tegemoet te komen aan wensen van een religieuze werknemer, tenzij dit 

een disproportionele last zou veroorzaken voor de werkgever.
353

 Een dergelijk recht be-

staat reeds in de Verenigde Staten en Canada. Daar wordt de term ‘Undue Hardship’ ge-
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bruikt voor de disproportionele last. Indien die aanpassingen een disproportionele last 

veroorzaken, dan hoeft de werkgever niet tegemoet te komen aan de wensen van een 

werknemer. 

 

167. Unia, het voormalig Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding 

is hier alvast geen voorstander van. Zo stelt Unia dat het een vergissing zou zijn om een 

gelijkaardig recht toe te kennen aan personen die een godsdienst willen belijden, naar 

analogie met het recht voor gehandicapten, aangezien dat dit recht van een heel andere 

aard is en dit noodzakelijk is voor gehandicapten voor het ‘sociaal overleven’. Het Cen-

trum oordeelt verder ook dat het overbodig zou zijn omdat de discriminatie op basis van 

geloof of levensbeschouwing al verboden is. Ten slotte zou het ook een risico kunnen 

inhouden dat een dergelijk recht verder zou gaan dan het oorspronkelijk doel van de anti-

discriminatiewet. “Het valt te vrezen dat een verplicht karakter ervan de dynamiek die zo 

eigen is aan een overlegde aanpassing gaat breken, waardoor een logica van spanning en 

conflict op gang komt die volledig in tegenspraak is met wat men wil bereiken.”
354

 

 

168. Het argument dat de figuur van redelijke aanpassingen niet nodig is omwille van het 

bestaan van de huidige discriminatiewetgeving, wordt bijgetreden door verschillende 

rechtsgeleerden. Zo stelt E. Howard dat een correcte toepassing van de indirecte discrimi-

natie er al toe kan leiden dat een werknemer aanspraak maakt op aanpassingen op het 

werk omwille van een religie.
355

 L. Vickers haalde eerder al aan dat de antidiscriminatie-

richtlijn mogelijks een impliciete plicht creëert voor werkgevers om redelijke aanpassin-

gen toe te staan.
356

 Ook E. Bribosia, J. Ringelheim en I. Rorive argumenteren dat het han-

teren van een schijnbare neutrale norm, wat indirecte discriminatie kan uitmaken, moge-

lijks gerechtvaardigd kan worden door een legitiem doel dat passend en noodzakelijk is. 

Een manier om dit aan te tonen is dat er geen alternatieven konden aangeboden worden 

en dus dat er geen mogelijkheid was tot redelijke aanpassingen. Wanneer dit wel het ge-

val zou zijn, dan zou dit de rechtvaardiging van de indirecte discriminatie kunnen weg-

nemen. Om dit te staven wordt verwezen naar het arrest Prais
357

, waarbij het Europees 

Hof van Justitie impliciet zou erkennen dat er nood is aan redelijke aanpassingen omwille 

van religieuze motieven, aangezien het Hof van Justitie oordeelde dat er moet gezocht 

worden naar een examendatum die niet ongeschikt is omwille van religieuze redenen.
358
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169. Alleszins lijkt het erop dat er in Nederland sneller gebruik wordt gemaakt van een 

juridische procedure, of een quasi – juridische procedure voor het College voor de Rech-

ten van de Mens. Het lijkt er ook op dat Nederlandse rechters reeds de figuur van indirec-

te discriminatie gebruiken om af te toetsen of redelijke aanpassingen mogelijk zijn. Belgi-

sche werknemers lijken terughoudender om een procedure in te stellen wanneer er niet 

wordt tegemoetkomen aan wensen rond het aanpassen van hun werktijd.
359

 Dat kan ge-

deeltelijk verklaren waarom er in Nederland meer rechtszekerheid lijkt te bestaan inzake 

het recht op aanpassingen voor een religieuze werknemer. 

 

Er kan echter ook worden vastgesteld dat rechters in Nederland positiever lijken te staan 

tegenover wensen van religieuze werknemers. Al reeds in een vroeg stadium hielden 

rechters rekening met de aangeboden alternatieven door een werkgever.  

4.3 VERLOF VOOR RELIGIEUZE FEESTDAGEN IN EEN CAO? 

170. In de parlementaire voorbereiding van de feestdagenwet wordt vooral belang ge-

hecht aan de gedachte dat werknemers gedurende tien bezoldigde dagen per jaar niet hoe-

ven te werken, waarbij dit ook niet mag worden gecompenseerd door een vermeerdering 

van de dagelijkse arbeidsduur. Het uitvoeringsbesluit van de feestdagen bepaalt nu dat er 

niet kan worden gewerkt op 1 januari, Paasmaandag, 1 mei, Hemelvaartsdag, Pinkster-

maandag, 21 juli, Tenhemelopneming, Allerheiligen, 11 november en Kerstmis. Zes van 

de tien wettelijke feestdagen zijn christelijk geïnspireerd.
360

 Wanneer een feestdag op een 

inactiviteitsdag valt, dan moet er voorzien worden in een vervangingsdag.
361

 De vervan-

gingsdag moet worden vervangen door de eerste gewone activiteitsdag die in de onder-

neming op die feestdag volgt.
362

 Een moderne lezing zou erin kunnen bestaan het aan 

gelovige werknemers toe te staan een christelijke feestdag te vervangen door een andere 

religieuze feestdag. Dit zou sectoraal in een cao kunnen geregeld worden. Zo zouden 

moslims bijvoorbeeld in dat geval ervoor kunnen opteren om als bezoldigde verlofdag 

vrijaf te nemen tijdens het Suikerfeest, maar dan wel te werken op kerstmis. Het aantal 

dagen dat een werknemer bezoldigd verlof kan nemen moet dan evenwel worden beperkt 

tot zes à tien dagen.  

 

In Nederland wordt het inruilen van een islamitische feestdag voor een christelijke feest-

dag soms geregeld via een cao.
363

 Ook werd er in Nederland al gebruik gemaakt van een 
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‘diversiteitsdag’. Zo staat er in de cao van Achmea (de grootste verzekeraar van Neder-

land met 16 000 werknemers): 

“De diversiteitsdag is een vorm van bijzonder, betaald verlof en wordt individueel aan de 

medewerker toegekend voor een doel in het kader van het diversiteitsbeleid van Achmea 

(bijvoorbeeld een (niet)religieuze feestdag of activiteiten die verband houden met de ar-

beidsparticipatie van allochtonen, vrouwen of gedeeltelijk arbeidsgeschikten). De werk-

gever biedt de medewerker de mogelijkheid betaald verlof op te nemen voor een activi-

teit: 

• met een religieus karakter en/of 

• die hoort bij de levensovertuiging van de medewerker en/of 

• die aansluit bij het diversiteitsbeleid van Achmea. 

De medewerker kan hiervoor per kalenderjaar 1 diversiteitsdag (bijzonder verlof) 

opnemen.” 

 

De cao geeft ook enkele voorbeelden ter verduidelijking: 

“De christelijke feestdagen 1e en 2e Kerstdag, 2e Paasdag, Hemelvaartsdag en 2
e
 Pink-

sterdag zijn bedrijfsgesloten dagen. Andere (niet-)christelijke feestdagen zijn dat niet. De 

diversiteitsdag geeft medewerkers met een (niet-)christelijke geloofsovertuiging de moge-

lijkheid om een dag betaald verlof op te nemen voor het vieren van bijvoorbeeld het Sui-

kerfeest, Lichtjesfeest, Poerim, Goede Vrijdag of Dankdag voor het Gewas. De diversi-

teitsdag is echter niet beperkt tot religieuze activiteiten. Als bijvoorbeeld het Chinees 

Nieuwjaar voor de medewerker een persoonlijke betekenis heeft kan hij de diversiteitsdag 

daarvoor aanvragen. Ook als de medewerker een congres of een seminar wil bijwonen 

over bijvoorbeeld “de inzet van vrouwelijke competenties in de top” of “het leren werken 

met een handicap als je minder valide bent” kan hij daarvoor de diversiteitsdag aanvra-

gen.”
364

 

 

Het is onzeker of er in België een draagvlak bestaat om gebruik te maken van dergelijke 

bepalingen. In sectoren waar bijna uitsluitend moslims werken zou dit als gevolg kunnen 

hebben dat er op bepaalde dagen, zoals de dag van het Suikerfeest en het Offerfeest nog 

bijna niemand komt werken. Anderzijds zou dit dan kunnen worden opgevangen via een 

beurtrol, zoals dit nu soms ook al in de praktijk gebeurt.
365

 Ook hier zou de regel kunnen 

gelden dat als de economische logica het toelaat, er kan tegemoetgekomen worden aan 

wensen van gelovige werknemers. In dat geval zullen er echter geen conflicten ontstaan 

en is de nood om dit te regelen in cao’s ook minder groot. De kans lijkt daarenboven klein 

dat er vanuit de politiek een draagvlak zou bestaan om dit te regelen. 
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4.4 VOORSTEL TOT HERVORMING WETTELIJKE FEESTDAGEN 

171. Voormalig minister Joëlle Milquet stelde in 2008 een comité aan dat ruimte zou 

moeten vrijmaken voor dialoog, reflectie en uitwisseling van informatie met betrekking 

tot thema’s rond diversiteit. In dit comité zetelden onder andere de FOD Werkgelegen-

heid, Arbeid en Sociaal Overleg, het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racis-

mebestrijding, het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen en verschillende 

actoren uit het maatschappelijke middenveld.
366

 De sociale partners waren dus niet be-

trokken bij de dialoog.
367

 

 

172. Ook diversiteit op de arbeidsmarkt is een thema dat aan bod kwam. Zoals eerder al 

werd aangehaald, is het verboden voor een werkgever om werknemers tewerk te stellen 

gedurende tien feestdagen per jaar.
368

 Het verslagcomité deed een voorstel tot hervorming 

van de wettelijke feestdagen, waarbij er nog vijf feestdagen worden behouden (1 januari, 

1 mei, 21 juli, 11 november en 25 december), iedereen twee vlottende feestdagen zou 

kunnen kiezen en er drie nieuwe niet-religieuze feestdagen zouden worden ingevoerd. Het 

Verslagcomité formuleert hierbij de aanbeveling dat de sociale partners dit binnen de Na-

tionale Arbeidsraad zouden kunnen uitwerken.
369

 Ook vraagt het Verslagcomité dat er 

dieper zou worden nagedacht over de voor- en nadelen van een uitbreiding van het begrip 

‘redelijke aanpassingen’, zoals dat nu al bestaat voor personen met een handicap.
370

 De 

voorstellen werden echter in de media en bij politici bijzonder slecht onthaald.
371
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VI. GEVOLGEN VOOR BELGISCHE WERKGE-

VERS 

173. Eerder werd reeds een academische uiteenzetting gedaan over de juridische positie 

van religieuze werknemers op de werkvloer. De juridische positie van een religieuze 

werknemer werd ingedeeld in drie vraagstukken. Ten eerste werd de vraag behandeld of 

werknemers het recht hebben om religieuze symbolen op het werk te dragen.
372

 Ten 

tweede werd de vraag bestudeerd of een werknemer zich op een andere manier kan ge-

dragen of kan vragen om een andere invulling van de arbeidstaken omwille van religie.
373

 

Ten derde werd behandeld of een werknemer een andere invulling van de arbeidstijd kan 

vragen omwille van religie.
374

 Hierbij werd de Belgische situatie steeds vergeleken met 

de Nederlandse. Ook werd frequent verwezen naar de rechtspraak van het Europees Hof 

voor de Rechten van de Mens. Hieruit bleek dat gelovige werknemers eigenlijk niet veel 

steun putten uit de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. De 

vraag werd hierbij ook gesteld of rechtspraak van het Europees Hof van Justitie tot een 

gunstiger resultaat zou leiden.
375

 In dit deel zal op een meer concrete manier worden uit-

eengezet hoe (private) werkgevers deze wetgeving en rechtspraak moeten interpreteren. 

Het tweede luik vormt dus in feite een eerste conclusie van het vorige deel. Nadien zal 

nog een slotbeschouwing worden weergegeven als tweede conclusie. 

AFDELING 1: WAT MET VRAGEN ROND RELIGIEUZE SYMBOLEN OP 

DE WERKVLOER? 

174. Wanneer een werknemer een vraag heeft betreffende religieuze symbolen op het 

werk, dan moet een werkgever enerzijds rekening houden met de regelgeving in verband 

met het verbod op discriminatie en anderzijds de godsdienstvrijheid.  

1.1 VERBOD OP RELIGIEUZE TEKENEN IS DISCRIMINATIE? 

175. Wanneer een werkgever geen religieuze tekens wenst toe te laten op de werkvloer, 

zal hij of zij dit kunnen doen door een algemeen verbod op religieuze, filosofische en 

politieke tekens in te voeren, of door rechtstreeks te verwijzen naar een verbod op reli-

gieuze tekens. Dit laatste vormt directe discriminatie.
376

 Het Hof van Cassatie heeft echter 

een prejudiciële vraag gesteld aan het Europees Hof van Justitie om te weten of het ver-

bieden van religieuze, filosofische en politieke tekens ook directe discriminatie uit-
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maakt.
377

 Indien we er van uitgaan dat dit het geval is, is er enkel een uitzondering moge-

lijk indien het verbieden van religieuze kentekens op de werkvloer een wezenlijke en be-

palende beroepsvereiste uitmaakt. Het Franse Hof van Cassatie stelde ook een prejudici-

ele vraag aan het Europees Hof van Justitie met betrekking tot deze vraag, namelijk of 

een neutraliteitsbeleid van een private werkgever een wezenlijke en bepalende beroeps-

vereiste kan uitmaken dat een verbod op religieuze kentekens kan rechtvaardigen.
378

 Tot 

nu toe werd in Belgische rechtspraak aanvaard dat een duidelijk en consequent neutrali-

teitsbeleid een rechtvaardiging vormde voor het verbieden van religieuze, filosofische en 

politieke kentekens op de werkvloer.
379

 Het valt echter af te wachten of het Hof van Justi-

tie hier ook zo over zal oordelen. Wat dat betreft kan er dus nog geen antwoord worden 

gegeven. Alleszins heeft de voorzitter van de arbeidsrechtbank te Brussel recentelijk nog 

geoordeeld dat het verbieden van een hoofddoek in de openbare sector indirecte discrimi-

natie uitmaakt, wat niet kan worden gerechtvaardigd aangezien het niet wordt aangetoond 

dat de openbare dienst in Brussel het principe van de exclusieve neutraliteit op een conse-

quente wijze naleeft.
380

 Wanneer deze redenering in de toekomst wordt uitgebreid, zou er 

a fortiori kunnen worden gesteld dat private bedrijven geen religieuze tekens kunnen ver-

bieden omwille van een neutraliteitsbeleid. Dit moet dus opgevolgd worden. Het voeren 

van een neutraliteitsbeleid wordt alleszins het best opgenomen in een arbeidsreglement en 

dient consequent te worden uitgevoerd.
381

 Bij het verbieden van dergelijke tekens moet er 

enige voorzichtigheid aan de dag gelegd worden. Het is onzeker of dit in de toekomst nog 

zal kunnen. 

 

176. Een werkgever zou ook religieuze, politieke en filosofische tekens kunnen verbieden 

omwille van veiligheid. Wanneer dit op een neutrale manier wordt verwoord (bijvoor-

beeld het verbieden van hoofdbedekking, halskettingen, ringen etc.), kan dit mogelijks 

indirecte discriminatie uitmaken. In dat geval zal er moeten bewezen worden dat deze 

discriminatie objectief gerechtvaardigd kan worden door een legitiem doel, wat boven-

dien ook passend en noodzakelijk is. Het nastreven van de veiligheid op de werkvloer is 

een legitiem doel, dat bovendien een wettelijke basis heeft.
382

 In België is er tot nu toe 

geen rechtspraak over het verbieden van religieuze symbolen omwille van veiligheid. In 

Nederland werd eerder wel al geoordeeld dat veiligheidsvoorschriften een objectieve 

rechtvaardiging vormen. In dit geval was de werkgever op zoek gegaan naar alternatieven 

(in een ziekenhuis werd bijvoorbeeld een hoofddoek aangeboden die paste bij het uniform 

en die op een industriële manier kan worden gewassen).
383

 Hoewel een werkgever niet 
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verplicht is om redelijke aanpassingen toe te staan voor gelovige werknemers, is het wel 

een manier om aan te tonen dat het indirect onderscheid objectief gerechtvaardigd werd. 

Indien er namelijk alternatieven zouden bestaan, maar die ook niet worden toegestaan 

door de werkgever, zou een werknemer kunnen aantonen dat de indirecte discriminatie 

niet passend en noodzakelijk was.  

 

Een werkgever kan geen verbod op religieuze kentekenen opleggen om te anticiperen op 

mogelijk negatieve reacties van klanten of personeel.
384

 

1.2 VERBOD OP RELIGIEUZE KENTEKENS IS EEN SCHENDING VAN DE 

GODSDIENSTVRIJHEID? 

177. Een werknemer die geen religieuze, politieke of filosofische kentekens mag dragen 

kan ook inroepen dat dit een schending is van de godsdienstvrijheid, onder andere ge-

waarborgd door de Grondwet en het EVRM. Het Europees Hof voor de Rechten van de 

Mens sprak zich uit over het dragen van religieuze kentekens op de private werkvloer in 

het Eweida arrest. Hieruit blijkt dat veiligheid een rechtvaardiging kan vormen voor het 

inperken van de godsdienstvrijheid, wat concreet moet worden ingevuld door de lidstaten. 

Uit het arrest blijkt echter ook dat het willen aanmeten van een bedrijfsimago niet auto-

matisch kan. Een werkgever zal een belangenafweging moeten maken tussen het indivi-

duele belang van een gelovige werknemer enerzijds en het belang van de onderneming 

om een bedrijfsimago te willen aanmeten anderzijds.
385

  

AFDELING 2: WAT MET VRAGEN ROND RELIGIEUS GEMOTIVEERD 

GEDRAG DAT AFWIJKT VAN DE NORMALE GANG VAN ZAKEN? 

178. Wanneer een werkgever wordt geconfronteerd met een werknemer die op een andere 

manier handelt omwille van religie, dan moet in de eerste plaats gekeken worden naar de 

functie van de desbetreffende werknemer.
386

 

 

Het gedrag dat afwijkt van wat normalerwijze kan worden verwacht van een werknemer 

in een bepaalde functie, is eenvoudiger te verbieden wanneer er sprake is van enige rele-

vantie in het kader van die functie. Het lijkt bijvoorbeeld logisch dat een sommelier alco-

hol serveert. Dit is al moeilijker verdedigbaar voor een leraar die eenmalig op een school-

feest alcohol moet serveren. Van een minister kan verwacht worden dat die de hand 

schudt. Of een laaggeschoolde arbeider ook handen moet schudden, is al twijfelachtiger. 
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Deze voorbeelden zullen hieronder verder worden uitgewerkt. Er moet vervolgens ook 

worden gekeken of een dergelijke gedraging botst met andere grondrechten. Een dergelij-

ke gedraging zou bovendien kunnen resulteren in het discrimineren van een bepaalde 

groep, wat uiteraard ook moet vermeden worden. Het voeren van een beleid van non-

discriminatie, of een nastreven van neutraliteit in een organisatie kunnen hierbij verster-

kend spelen. Tenslotte kan ook gekeken worden of er een compromis mogelijk is. De 

anti-discriminatiewetgeving bevat geen verplichting tot redelijke aanpassingen voor gelo-

vigen waardoor een werkgever in principe niet verplicht is om een compromis aan te bie-

den. Er kan echter wel worden geargumenteerd dat – wil een werkgever zeker zijn dat hij 

of zij niet discrimineerde – door het op zoek gaan naar dat compromis, de claim tot dis-

criminatie eenvoudiger kan worden uitgesloten. 

2.1 HANDEN SCHUDDEN 

179. Wanneer een werknemer weigert de hand te schudden van andere werknemers of 

klanten, dan moet in eerste instantie gekeken worden naar de functie van die werkne-

mer.
387

 Is de werknemer bijvoorbeeld een administratief bediende of een arbeider, waarbij 

weinig tot geen contact met anderen vereist is, dan is het moeilijk verdedigbaar om over 

te gaan tot een ontslag omwille van deze gedraging. Oefent de werknemer daarentegen 

een leidinggevende functie uit of gaat het om een functie waarbij veel contact met derden 

vereist is, dan kan er worden verwacht dat de werknemer zich conformeert naar de sociaal 

aanvaardbare begroetingswijze in de regio. Ook kan de tewerkstelling een rol spelen: van 

een ambtenaar kan des te meer neutraliteit worden verwacht, waardoor het weigeren tot 

schudden van handen problematisch zou kunnen zijn. In Nederland werd dit vraagstuk 

behandeld aan de hand van indirecte discriminatie op basis van religie.
388

 Een Belgische 

rechter zou mogelijks voor dezelfde redenering kunnen opteren. In dat geval moet er aan-

getoond worden dat deze discriminatie objectief kan worden gerechtvaardigd. Dit zal mo-

gelijk zijn door aan te tonen dat in het kader van de functie dergelijk gedrag niet door de 

beugel kan. 

 

Een bepaalde begroetingswijze kan echter ook losgekoppeld worden van religie: zo zou 

een Vlaming ook kunnen weigeren om mannelijke Waalse collega’s kussend te begroe-

ten. In dat geval kan er ook weer verwezen worden naar de functie om te beslissen of der-

gelijk gedrag al dan niet kan worden getolereerd op de werkvloer. Een werknemer zou 

tenslotte ook het weigeren van het schudden van de hand kunnen zien als een uiting van 

geloof en hierbij het principe van de godsdienstvrijheid inroepen. Artikel 9 EVRM is ech-

ter niet absoluut, ook hier is het inperken van de godsdienstvrijheid mogelijk objectief 

gerechtvaardigd, bijvoorbeeld door het bescherming van rechten van anderen. 
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180. In Nederland werd een botsing van grondrechten vastgesteld: namelijk dat van de 

godsdienstvrijheid enerzijds en de gendergelijkheid anderzijds.
389

 Het is echter zeer onze-

ker of een Belgische rechter dit op dezelfde manier zou waarnemen: conflicterende be-

groetingswijzen zijn niet noodzakelijk gerelateerd aan het principe van de gendergelijk-

heid. Het is echter wel mogelijk dat individuen zich door dergelijk gedrag gekwetst kun-

nen voelen, waardoor de gedraging alsnog kan verboden worden. Dit zou bovendien kun-

nen worden gezien als een pesterij, waardoor de welzijnswet van toepassing kan zijn in 

een dergelijk geval.
390

 

 

181. Tenslotte kan als good practice aan werkgevers worden aangeraden na te gaan of een 

compromis mogelijk is. Kan een werknemer van wie kan worden verwacht dat die zich 

conformeert aan de normale begroetingswijze, een andere functie toegewezen krijgen? Er 

moet hierbij aangestipt worden dat werkgevers helemaal niet verplicht zijn om redelijke 

aanpassingen toe te staan aan werknemers. Een werkgever die echter kan aantonen dat het 

onmogelijk was om alternatieven aan te bieden, zal makkelijker kunnen aantonen dat de 

discriminatie gerechtvaardigd was dan een werkgever die geen enkele moeite deed.
391

 

2.2 HET WEIGEREN OM TE WERKEN MET HOLEBI’S 

182. Een werknemer kan ook problemen maken van de omgang met holebi’s, door bij-

voorbeeld geen therapie te willen geven aan homoseksuele koppels of door koppels van 

hetzelfde geslacht niet te willen huwen. Een rechter zou bijvoorbeeld ook kunnen weige-

ren om een adoptie voor een koppel van hetzelfde geslacht toe te staan. In de twee laatste 

voorbeelden gaat het dan om een ambtenaar, waardoor andere regels van toepassing zijn 

dan degene die gelden in een privaatrechtelijke arbeidscontext. Al deze voorbeelden heb-

ben wel gemeenschappelijk dat dergelijke handelingen kunnen resulteren in discriminatie 

op basis van seksuele geaardheid. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oor-

deelde hieromtrent dat hoewel een dergelijke gedraging kan worden gezien als een uiting 

van geloof, dit mag worden ingeperkt ter bescherming van de rechten van anderen.
392

 Het 

willen implementeren van een beleid zonder discriminatie kan hierbij ook een rol spelen. 

Wanneer een ambtenaar deze discriminerende handelingen stelt, kan die bovendien ook 

strafrechtelijk veroordeeld worden.
393

 

 

                                                 
389

 Rechtbank Den Haag 23 oktober 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:14133, TAR 2014, 1. 
390

 Wet 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. UNIA, 

“Weigeren om hand te geven” in eDiv Onlineopleiding over de antidiscriminatiewetgeving, www.ediv.be. 
391

 E. BRIBOSIA, J. RINGELHEIM, I. RORIVE, “Reasonable Accommodation for religious minorities: a 

promising concept for European Antidiscrimination Law?”, Maastricht J. Eur. & Com. L 2010, 158. 
392

 EHRM 27 mei 2013, nr. 48420/10, 59842/10, 51671/10 en 36516/10, Eweida e.a./Verenigd Koninkrijk. 
393

 UNIA, “Weigeren om mensen trouwen” in eDiv Onlineopleiding over de antidiscriminatiewetgeving, 

www.ediv.be. 

http://www.ediv.be/
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["48420/10"]}
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["59842/10"]}
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["51671/10"]}
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["36516/10"]}
http://www.ediv.be/


 

 

98 

2.3 ANDERE HANDELINGEN DIE NIET BOTSEN MET BEPAALDE GROND-

RECHTEN EN DIE GEEN DISCRIMINATIE TEWEEGBRENGEN 

183. Wanneer een werknemer een andere handeling weigert te stellen omwille van reli-

gie, moet opnieuw worden gekeken naar de functieomschrijving.
394

 Wanneer een admini-

stratief medewerker bijvoorbeeld wordt gevraagd om wijn in te schenken op een receptie, 

maar dit weigert, kan moeilijk verdedigd worden dat de arbeidsovereenkomst hierdoor 

niet wordt uitgevoerd. Weigert een kelner daarentegen om wijn in te schenken in een res-

taurant, dan is dit al problematischer. Een ander voorbeeld dat kan gegeven worden is dat 

van een vrachtwagenchauffeur die weigert om alcoholische dranken te vervoeren. Dit zou 

kunnen worden beschouwd als één van de kerntaken van een vrachtwagenchauffeur, 

waardoor een werkgever kan verwachten van de werknemer dat deze ook alcoholische 

dranken vervoert.  

 

184. Ook hier moet er benadrukt worden dat een werkgever wettelijk gezien niet verplicht 

is om redelijke aanpassingen toe te staan aan werknemers met een bepaalde religieuze 

overtuiging. Het kan echter wel in het voordeel zijn van een werkgever om toch op zoek 

te gaan naar compromissen om tegemoet te komen aan de wensen van een werknemer. Zo 

kan een werkgever op zoek gaan naar alternatieven opdat aan de wensen van een werk-

nemer kan tegemoet gekomen worden. Na overleg kan er echter besloten worden dat er 

geen redelijke aanpassingen mogelijk zijn, bijvoorbeeld omdat er geen alternatieve werk-

invulling voorhanden is of omdat de werknemer net voor die functie moet worden inge-

zet. Dit moet dan gecommuniceerd worden aan de werknemer. Een werknemer zou zich 

hierbij kunnen neerleggen, maar zou ook een klacht kunnen indienen wegens indirecte 

discriminatie. Aangezien de werkgever evenwel op zoek gegaan is naar alternatieven, kan 

deze makkelijker aantonen dat er geen sprake is van indirecte discriminatie. Indien wel 

wordt besloten dat de werknemer te maken kreeg met indirecte discriminatie, dan zal ook 

makkelijker kunnen worden aangetoond dat deze discriminatie objectief gerechtvaardigd 

was. De middelen waren immers passend en noodzakelijk. Waren er daarentegen wel 

compromissen voorhanden, maar besloot de werkgever om dit niet toe te staan omdat de 

wet dit niet verplicht, dan kan er worden aangetoond dat het onderscheid niet objectief 

kan worden gerechtvaardigd, aangezien de middelen om het legitiem doel te bereiken dan 

niet passend en noodzakelijk waren.
395

 

 

185. De voorbeelden die eerder werden aangegeven betreffende de vrachtwagenchauffeur 

of kelner, kunnen ook worden gezien als een fout van de werknemer die mogelijks een 

ontslag rechtvaardigt. De vraag stelt zich dan of dergelijke voorbeelden kunnen worden 

gezien als insubordinatie, wat inhoudt dat de werknemer bevelen of instructies van een 

werkgever niet naleeft. In de rechtspraak wordt aanvaard dat de weigering van een werk-
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nemer om geoorloofde bevelen uit te voeren, een ontslag wegens dringende reden kan 

rechtvaardigen.
396

 Zo werd eerder al een ontslag om dringende reden aanvaard voor een 

vrachtwagenchauffeur die weigerde de vrachtwagen achter te laten voor een onderhoud 

en dus zonder verklaring toch met de vrachtwagen naar huis reed.
397

 De weigering van 

een werknemer om een bijkomend werk uit te voeren, terwijl de omstandigheden vereis-

ten dat de werknemer dit zou doen werd daarenboven ook gezien als insubordinatie en 

dus een rechtvaardiging voor een ontslag wegens dringende reden.
398

 De werkweigering 

mag hierbij niet op een gegronde reden gesteund zijn om te kunnen spreken van insubor-

dinatie.
399

 Het weigeren om bepaalde taken uit te voeren omwille van religieuze motieven 

zou mogelijks een gegronde reden kunnen vormen.
400

 Het arbeidshof te Brussel oordeelde 

echter dat het niet respecteren van een verbod op het dragen van een hoofddoek een ont-

slag wegens dringende reden kan rechtvaardigen.
401

 Het inroepen van religieuze motieven 

om werk te weigeren leidt dus niet automatisch tot de onmogelijkheid om een dringende 

reden in te roepen. Het is niet mogelijk om te voorspellen wat een rechter vandaag zou 

beslissen. Gelet op het feit dat Belgische rechters niet happig lijken te zijn om een schen-

ding van de godsdienstvrijheid of ongerechtvaardigde indirecte discriminatie vast te stel-

len, lijkt het waarschijnlijk dat in een dergelijk geval een rechter het ontslag om dringen-

de reden zou aanvaarden. 

 

186. Conclusie: een werknemer die een bepaalde taak niet wenst te verrichten omwille 

van religie, kan hiertoe niet verplicht worden als dit geen onderdeel uitmaakt van de uit-

voering van de arbeidsovereenkomst. Maakt dit wel een belangrijk onderdeel uit van de 

arbeidsovereenkomst, dan is een werkgever in principe niet verplicht om aanpassingen 

toe te staan opdat een werknemer deze taken niet langer hoeft te verrichten. Zo zou een 

werknemer tewerkgesteld bij een slagerij (die weliswaar niet louter halalvlees bereidt) 

niet kunnen verwachten dat hij of zij niet meer in contact hoeft te komen met varkens-

vlees, aangezien dit een kerntaak is van de arbeidsovereenkomst en de werklast van col-

lega’s onredelijk zou verhoogd worden, mocht hij of zij dit weigeren. De werkgever is in 

dit geval niet verplicht om op zoek te gaan naar alternatieven. Doet de werkgever dit wel, 

maar komt deze tot het besluit dat geen alternatieven voorhanden zijn, dan zal het – in-

dien de werkgever de werknemer vraagt om toch bepaalde taken uit te voeren en de 

werknemer indirecte discriminatie inroept –  eenvoudiger zijn om te bewijzen dat de indi-

recte discriminatie kan worden gerechtvaardigd, doordat de middelen passend en vooral 

noodzakelijk waren.  
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AFDELING 3: VRAGEN ROND AANPASSINGEN VAN DE WERKTIJD 

3.1 AANPASSING VAN HET WERKROOSTER VOOR DE PARTICIPATIE AAN 

EEN RUSTDAG OF GEBEDSMOMENT BUITEN DE WERKPLAATS 

187. Wanneer een werknemer tijdens de werkuren vraagt om afwezig te zijn op het werk 

voor het vervullen van geloofsplichten, dan is een werkgever in principe verplicht om dit 

toe te staan, aangezien artikel 20, 5° van de Arbeidsovereenkomstenwet de verplichting 

bevat om een werknemer de nodige tijd te geven voor het vervullen van geloofsplichten. 

Het arbeidshof te Antwerpen sprak zich eenmaal uit over deze vraag. Daarbij oordeelde 

het dat artikel 20, 5° van de Arbeidsovereenkomstenwet niet zover reikt dat leerkrachten 

een afwijking kunnen vragen van de normale verlofregeling omwille van organisatorische 

redenen en de eigenheid van het onderwijs.
402

 Het onderwijs is evenwel zeer verschillend 

van de private arbeidsmarkt waardoor dit arrest niet zomaar als voorbeeld kan worden 

genomen voor de Belgische private arbeidsmarkt. Er kan echter wel worden afgeleid dat 

artikel 20, 5° van de Arbeidsovereenkomstenwet niet absoluut is en dus kan worden inge-

perkt indien de eigenheid van een onderneming en de aard van het werk ertoe leiden dat 

door afwezigheden de werking van de onderneming wordt verstoord. Hierbij kan de Ne-

derlandse rechtspraak mogelijk ondersteuning bieden. Bij het bestuderen van Nederlandse 

rechtspraak bleek vaak dat Nederlandse rechters in vergelijking met Belgische rechters 

meer in concreto beoordelen of een indirect onderscheid wel echt noodzakelijk was. Vaak 

zijn ze hierbij milder ten opzichte van gelovige werknemers. Nederlandse rechters oor-

deelden dat geen aanpassingen op het werkrooster mogelijk zijn indien dit de volledige 

werking van de organisatie verstoort.
403

 Een bedrijf dat dus met strakke uurroosters werkt, 

bijvoorbeeld doordat het gekenmerkt wordt door een strikt productieproces of door strak-

ke deadlines waardoor het niet toegestaan is aan werknemers om gedurende een paar uren 

afwezig te zijn, zal dus volgens deze redenering niet hoeven in te gaan op vragen met 

betrekking tot de wijziging van uurroosters. Bij het volgen van de Nederlandse redene-

ring, staat daar wel tegenover dat indien de eigenheid en organisatie van de onderneming 

het toelaten, dergelijke vragen wel positief moeten worden beantwoord. Er kan bijvoor-

beeld gedacht worden aan een islamitische werknemer die gedurende één à twee uur op 

vrijdag afwezig wenst te zijn op het werk om te kunnen participeren aan het vrijdagsge-

bed. Indien de onderneming een voldoende mate van flexibiliteit aan werknemers toe-

staat, is het nog moeilijk te verdedigen dat dit verboden kan worden. Een werkgever 

maakt dus best een feitelijke beoordeling. Wanneer na die beoordeling blijkt dat de orga-

nisatie te veel zou worden verstoord, dan kan bovendien ook eenvoudiger worden bewe-

zen dat een potentiële indirecte discriminatie objectief gerechtvaardigd kan worden.  

 

188. Een werknemer zou zich mogelijk ook kunnen beroepen op artikel 9 EVRM om het 

recht op aanpassingen van het werkrooster af te dwingen. Er kan hier echter gesteld wor-
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den dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en de Commissie voor de Rech-

ten van de Mens stelselmatig dergelijke vorderingen hebben afgewezen. Een werknemer 

zal dus op basis van artikel 9 EVRM zeer zwak staan om dergelijke aanpassingen te vra-

gen.
404

 

3.2 BIDDEN OP HET WERK 

189. Wat het bidden tijdens de werkuren betreft, kan opnieuw artikel 20, 5° van de Ar-

beidsovereenkomstenwet worden aangehaald. De bovenstaande redenering van het aan-

passen van het werkrooster kan hier eigenlijk grotendeels worden overgenomen. Indien 

de organisatie van de onderneming het niet toelaat om werknemers te laten bidden, dan 

kan artikel 20, 5° van de Arbeidsovereenkomstenwet worden ingeperkt. Ook kan een in-

direct onderscheid objectief worden gerechtvaardigd. 

 

190. De werkgever is niet verplicht om ook een ruimte ter beschikking te stellen voor het 

bidden. Ook is de tijd die een werknemer neemt voor het bidden onbezoldigd.
405

 Hier kan 

Nederlandse rechtspraak opnieuw een aanwijzing vormen voor een mogelijke invulling 

van het bestaan van deze verplichting. Een kantonrechter in Rotterdam oordeelde name-

lijk dat er niet kan worden verwacht dat een werkgever ruimte vrijmaakt om te kunnen 

bidden op de werkvloer, noch kan worden verwacht dat een werkgever (grote) kosten zou 

maken voor een gebedsruimte. De rechter was wel van mening dat een werkgever niet 

aan werknemers kan verbieden om gebruik te maken van een ruimte die reeds ter be-

schikking is. Dit zou strijdig zijn met goed werkgeverschap.
406

 Hoewel dit niet zomaar 

kan worden ingeroepen voor een Belgische rechter, kan wel verwacht worden dat een 

Belgische rechter zou meegaan in een dergelijke redenering.  

3.2 RELIGIEUZE FEESTDAGEN 

191. Wat de religieuze feestdagen betreft, kan eigenlijk ook weer grotendeels dezelfde 

redenering gevolgd worden. Wanneer de werkgever over voldoende flexibiliteit beschikt 

en het organisatorisch haalbaar is, dan moet een werkgever verlof toestaan op een niet-

officiële religieuze feestdag. Wanneer de werkgever na een feitelijke beoordeling tot de 

conclusie komt dat het voor de goede werking van de onderneming onmogelijk is om 

verlof toe te kennen, dan zal dit indirect onderscheid objectief gerechtvaardigd zijn. Wa-

ren er daarentegen wel alternatieven mogelijk, maar weigerde de werkgever om deze al-

ternatieven aan te bieden, dan kan een werknemer argumenteren dat er sprake is van indi-

recte discriminatie, die niet objectief kan worden gerechtvaardigd aangezien de middelen 

niet passend en noodzakelijk waren. 
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In de studie redelijke aanpassingen was er één geval waar een werkgever het toekennen 

van verlof voor een religieuze feestdag principieel weigerde omwille van een neutrali-

teitsbeleid. Aangezien het verboden is voor werkgevers om werknemers tewerk te stellen 

op officiële feestdagen, wat inhoudt dat werknemers niet mogen werken op zes officiële 

religieuze feestdagen, is het toch wat vreemd om te argumenteren dat geen verlof kan 

worden toegekend voor andere religieuze feestdagen. Het lijkt twijfelachtig of een derge-

lijk verbod door een rechter zou worden gekwalificeerd als een gerechtvaardigde 

(in)directe discriminatie. 

 

Eerder werden al voorstellen gedaan om de religieuze feestdagen te hervormen naar niet-

religieuze feestdagen, inclusief twee vlottende feestdagen. Er bleek hier echter geen 

maatschappelijk, noch politiek draagvlak voor te bestaan.
407
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VII. SLOTBESCHOUWING 

192. In het zesde deel werd reeds op een concrete wijze een antwoord gegeven op de 

vraag in hoeverre een werknemer zijn of haar godsdienst kan uiten op de werkvloer. Deze 

vraag werd in drie onderdelen gesplitst: de vraag naar religieuze symbolen op de werk-

vloer, religieus gemotiveerd gedrag op het werk en een andere invulling van de werktijd 

omwille van religie. Opteert een werknemer voor een juridische weg, dan zal deze ener-

zijds de godsdienstvrijheid kunnen inroepen en anderzijds het verbod op directe en indi-

recte discriminatie. Uit de uiteenzetting blijkt dat een werkgever niet verplicht is om in te 

gaan op vragen of verzoeken van werknemers op basis van religie, maar wel het risico 

loopt op directe of indirecte discriminatie. Om die reden is het aangewezen voor een 

werkgever om toch steeds minstens een afweging te maken of er toch niet kan ingegaan 

worden op de vraag van de werknemer, en indien niet, daar een redelijke verantwoording 

voor te voorzien. 

 

193. Al deze normen zijn eigenlijk afkomstig van een hoger, supranationaal niveau. Zo 

moet het Europees Hof voor de Rechten van de Mens zich frequent uitspreken over arti-

kel 9 EVRM. Het Hof van Justitie bleef tot nu toe stil over het verbod op directe en indi-

recte discriminatie op basis van geloof of overtuiging. Bij het bestuderen van Belgische 

rechtspraak lijken Belgische rechters echter meer aandacht te besteden aan de invulling 

van het Europeesrechtelijk non-discriminatiebeginsel, dan het beginsel van de gods-

dienstvrijheid. Meestal wordt in eerste instantie nagegaan of de beperking op de geloofs-

uiting directe of indirecte discriminatie vormt en of dit vervolgens kan worden gerecht-

vaardigd. Nadien wordt eventueel nog gekeken of de godsdienstvrijheid werd geschon-

den, maar dit lijkt ondergeschikt te zijn aan de regelgeving rond het verbod op discrimi-

natie. Het is daarom enigszins verbazingwekkend dat het Franse en Belgische Hof van 

Cassatie nu pas een prejudiciële vraag stelden aan het Europees Hof van Justitie rond de 

mechanismen van het verbod op discriminatie op basis van godsdienst of overtuiging.  

 

194. Het wordt uitkijken hoe het Hof van Justitie dit gegeven zal invullen. Het Europees 

Hof van Justitie zou kunnen opteren voor een interpretatie gelijkaardig aan die van het 

Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Het Europees Hof voor de Rechten van de 

Mens geeft een vrij beperkende invulling aan het principe van de godsdienstvrijheid en 

gaat niet snel over tot een schending van artikel 9 EVRM. Bovendien geeft het een ruime 

appreciatiemarge aan lidstaten om al dan niet vast te stellen of artikel 9 EVRM geschon-

den werd. Aangezien er op het vlak van religie in de samenleving binnen Europa grote 

verschillen bestaan (met de tegenstelling tussen het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk als 

hoogtepunt), zou het niet onlogisch zijn, indien het Europees Hof van Justitie omwille 

van dit politiek gegeven een gelijkaardige redenering zou volgen. Anderzijds zou een 

juridische redenering ervoor kunnen zorgen dat het Europees Hof van Justitie net een 

andere weg opgaat en een bredere invulling geeft aan het non-discriminatiebeginsel. Het 

Europees Hof van Justitie zou ten slotte ook een economische logica kunnen volgen en 
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ervoor opteren om werkgevers de vrijheid te geven hun arbeidsomgeving in te vullen zo-

als zij dat wensen.  

 

195. De Belgische rechtspraak indachtig, is er alleszins wel nood aan het uittekenen van 

duidelijkere krijtlijnen waarbinnen werknemers hun geloof kunnen uiten op de werkvloer. 

Tot op vandaag is de Belgische rechtspraak immers bijzonder inconsequent in het toepas-

sen van directe en indirecte discriminatie. Het is daardoor zeer moeilijk voor een werk-

nemer om op voorhand te beoordelen of zij de figuur van directe of indirecte discrimina-

tie kunnen aanwenden ter ondersteuning van hun eis. Ook voor een werkgever is het on-

voldoende duidelijk wat de consequenties van zijn beleid kunnen zijn. Op dat vlak valt er 

in Nederland wel al een duidelijkere lijn te trekken: in Nederland is er meer bereidheid 

om geval per geval na te gaan of het mogelijk is om in uitzonderingen te voorzien die het 

mogelijk maken de godsdienstvrijheid van een werknemer te respecteren. Dat hangt dan 

uiteraard ook weer samen met het feit dat er in Nederland iets sneller naar de rechter 

wordt gestapt in dergelijke gevallen. Ook de toegankelijkheid van het College voor de 

Rechten van de Mens speelt een rol. Het College voor de Rechten van de Mens heeft een 

belangrijke rol in het uitwerken van de interpretatie van de Nederlandse antidiscrimina-

tiewetgeving. Het slaagt erin een omvangrijke hoeveelheid aan quasi-rechtspraak te ont-

wikkelen. Dat kan dan weer steun bieden aan juristen om te beslissen of een werknemer 

direct of indirect wordt gediscrimineerd.
408

 

 

196. Er kan geconcludeerd worden dat het tijd wordt dat Belgische rechters op een con-

sistentere manier omgaan met de toepassing van directe en indirecte discriminatie op ba-

sis van geloof. Wanneer het Hof van Justitie onvoldoende duidelijkheid verschaft over dit 

vraagstuk, dan zou het wenselijk zijn dat het Hof van Cassatie een aanzet geeft tot consis-

tentere rechtspraak. Indien de cassatierechters dit niet zullen doen, dan lijken ze het doel 

van de kaderrichtlijn te miskennen; namelijk een algemeen kader te creëren om discrimi-

natie op grond van godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid te 

bestrijden.
409

 Het consequent toepassen van de figuur van directe en indirecte discrimina-

tie, met het doel van de richtlijn indachtig, lijkt een basisvoorwaarde om discriminatie op 

grond van godsdienst of overtuiging te bestrijden.  Willen de federale en Vlaamse over-

heden daarenboven echt werk maken van de bestrijding van discriminatie op basis van 

godsdienst of overtuiging, dan kan de vraag gesteld worden of de bevoegdheden van 

Unia, het interfederaal Gelijkekansencentrum, niet moeten worden uitgebreid naar het 

Nederlandse voorbeeld. Het valt echter sterk te betwijfelen of hier een politiek en maat-

schappelijk draagvlak voor bestaat. Gelet op de huidige maatschappelijke tendensen van 

angst voor radicalisme en angst voor de islam, kan dit betreurd worden. 
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197. De multiculturele samenleving is een feit. Alle demografische gegevens tonen onbe-

twistbaar aan dat de diversiteit in de samenleving nog zal toenemen. Daarom zou het po-

sitief zijn mocht er een duidelijkere visie komen over de omgang met religie op het werk. 

Aangezien België niet dezelfde seculiere traditie kent dan Frankrijk, lijkt het logischer dat 

het Nederlandse voorbeeld gevolgd zou worden. Het volgen van het Britse voorbeeld lijkt 

in het licht van onze traditie dan weer te vergaand. In het Nederlandse geval wordt er ge-

val per geval nagegaan of er reële redenen bestaan om de uiting van religie op de werk-

vloer te beperken. Deze aanpak zou het welbevinden van gelovige werknemers kunnen 

bevorderen. Uit de studie is gebleken dat hierdoor evenwel onverdraagzaamheden zouden 

kunnen ontstaan bij collega’s. Een correcte toepassing van de antidiscriminatiewetten zou 

ertoe moeten leiden dat er niet langer voor zulke onverdraagzaamheden een draagvlak is. 

Gelet op het huidige politieke discours, lijkt deze weg op dit moment echter eerder fictie 

dan werkelijkheid. 
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