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Verkoop van tabak  
aan minderjarigen
Sinds 1 november 2019 mogen geen tabaksproducten 
meer worden verkocht aan jongeren onder de 18 jaar. 
Niet over de toonbank in de winkel, maar ook niet 
via automaten. Dat aspect moest de regelgever nog 
formaliseren in het uitvoeringsbesluit bij de wet op de 
voedingsmiddelen (wettelijke basis voor verbod op ver-
koop van tabak aan minderjarigen). Voortaan is in dat 
besluit uitdrukkelijk aangegeven dat de verdeling van 
tabaksproducten via automatische distributieapparaten 
alleen is toegestaan wanneer voldaan is aan een aantal 

cumulatieve voorwaarden. De persoon die verantwoor-
delijk is voor de plaats waar de automaat zich bevindt, 
is ook meteen verantwoordelijk voor de ontgrendeling 
of het geven van de middelen om de apparaten te 
ontgrendelen. Het zijn dus ook die personen die bestraft 
kunnen worden bij overtredingen. In principe is dat 
een administratieve geldboete, maar wie weigert die te 
betalen, riskeert strafrechtelijke vervolging. De regeling 
treedt in werking op 30 januari 2020. (KB 20 december 
2019, BS 20 januari 2020.

Mer-procedure
De federale regering schrapt de mogelijkheid om een 

vereenvoudigde procedure te volgen bij het opstellen 
van een milieu-effectenrapport (mer-rapport) voor 
publicitaire of commerciële activiteiten op zee. De 
vereenvoudigde procedure was bedoeld voor activiteiten 
met een beperkte impact op het mariene milieu en 
werd in 2005 speciaal gecreëerd voor het kweken van 
mosselen. Op dit ogenblik worden er geen Belgische 
mosselen meer gekweekt op commerciële schaal, dus 
besliste minister De Backer, bevoegd voor de Noordzee, 
om de federale vereenvoudigde mer-procedure en het 
bijbehorende vereenvoudigde mer-model af te schaffen. 
De beslissing gaat in op 1 februari 2020. (MB 14 januari 
2020, BS 22 januari 2020)

Kort

Antwerps hof van beroep bevestigt 
hoofddoekenverbod: eerste schot in 
rechterlijke schoolstrijd?

Op 23 december 2019 werd het verbod op levensbeschouwelijke kentekens in 
het Vlaamse Gemeenschapsonderwijs voor de zoveelste maal rechterlijk 
getoetst. Ditmaal was het de beurt aan twee scholen uit Maasmechelen, waar-
van elf leerlingen zich tot de burgerlijke rechter richtten. Het hof van beroep in 
Antwerpen oordeelde dat het verbod in die scholen geen disproportionele 
inperking van de godsdienstvrijheid uitmaakte. Daarmee ging het lijnrecht in 
tegen de interpretatie die de Raad van State aan die vrijheid gaf in 2014. Een 
grondige motivering bleef uit.

bekeringsijver’ een oordeel kan vormen over de 
eigen identiteit en die van anderen. Bovendien 
zag het een verbod als een garantie om de vrije 
schoolkeuze van ouders te vrijwaren.
Het hof achtte het algemene verbod ook nood-
zakelijk om die nagestreefde doelen te be-
reiken. Die noodzakelijkheidsvoorwaarde is 
cruciaal om na te gaan of een maatregel ver-
zoenbaar is met de vrijheid van godsdienst. 
Het hof vertrok voor dat oordeel uit de redene-
ring van het gemeenschapsonderwijs, door te 
stellen dat eerdere incidenten op GO!-scholen 
hebben aangetoond dat ‘open pluralisme niet 
opgewassen was tegen de uitdagingen die ge-
paard gaan met de toenemende religieuze di-
versiteit in de samenleving’. Het aanvaardde 
dat het GO! daarom voor een grotere inperking 
van de religieuze vrijheid kiest. ‘Van de leerlin-
gen mag verwacht worden’, zo stelde het hof, 
‘dat ze toegevingen doen’ ter bescherming van 
het neutraliteitsprincipe en de rechten van an-
deren. En van hun ouders, zo ging het hof ver-
der, ‘mag verwacht worden dat ze hun kinde-
ren erop wijzen dat het leven [in een neutrale 
gemeenschapsschool] een zekere terughou-
dendheid veronderstelt’.

onbeantwoorde Vragen
Op geen enkel moment liet het hof zich verlei-

Jonas Vernimmen en Johan Lievens

Sinds de Raad van het GO! in 2013 via 
een omzendbrief opriep om een alge-
meen verbod op levensbeschouwelijke 
kentekens in te voeren, hebben alle ge-
meenschapsscholen zo’n verbod opge-

nomen in hun schoolreglement - ook de twee 
Maasmechelse scholen die in deze zaak betrok-
ken waren. In 2018 oordeelde de rechtbank in 
Tongeren dat de verbodsbepalingen niet in lijn 
waren met de vrijheid van godsdienst, zoals die 
gewaarborgd is in de Grondwet en het Euro-
pees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Bij-
gevolg moest het reglement ten aanzien van de 

betrokken leerlingen buiten toepassing gelaten 
worden.
In zijn arrest van eind december heeft het Ant-
werpse hof van beroep die beslissing nu her-
vormd. Anders dan de rechtbank van eerste 
aanleg, achtte het hof een algemeen verbod op 
levensbeschouwelijke kentekens wel verzoen-
baar met de vrijheid van godsdienst. Zo stelde 
het allereerst dat het verbod legitieme doelstel-
lingen nastreeft, doordat het de rechten van ou-
ders en kinderen en ‘een ordentelijk verloop van 
het schoolgebeuren’ wil vrijwaren. Het hof on-
derschreef bovendien de mening van het GO! 
dat een verbod kan bijdragen aan een schoolom-
geving waar iedereen vrij van ‘sociale druk en 

Het hof ging met zijn redenering bovendien lijnrecht in tegen de principes die de Raad van State in 2014, in een gelijkaardige zaak, uiteenzette.
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den tot een meer dan oppervlakkige proportio-
naliteitstoets. Daardoor blijft een hele reeks 
vragen onbeantwoord. Zo is het vergeefs zoe-
ken naar een uitgewerkte motivering waarom 
een algemeen verbod de minst vrijheidbeper-
kende weg naar een ordentelijke en veilige 
schoolomgeving zou vormen. Evenmin bood 
het arrest een antwoord op de vraag of de keu-
ze voor een algemeen verbod het doel van een 
veilige schoolomgeving niet juist tegengaat in 
plaats van bevordert voor bepaalde religieuze 
leerlingen. Verder bouwde het Hof zijn argu-
mentatie op de aanname dat leerlingen in het 
GO! beschermd mogen worden ‘tegen elke 
vorm van sociale druk en bekeringsijver’. Het 
hof leek daarbij aan te nemen dat er altijd en 
automatisch sociale druk uitgaat van het dra-
gen van een hijab. Het hof gaf geen enkele toe-
lichting over hoe die druk wordt gezet, wie of 
wat die druk uitoefent en welke impact dat 
heeft op anderen. Er is slechts een terloopse 
verwijzing naar ‘incidenten op scholen van het 
gemeenschapsonderwijs’, wat mogelijk slaat 
op de problematiek in enkele Antwerpse scho-
len, waar in 2009 een verbod werd ingevoerd 
omdat er volgens de directie onder leerlingen 
druk werd gezet om bijvoorbeeld de hijab of 
lange gewaden te dragen. Dat er, in tegenstel-
ling tot die incidenten, in deze zaak (en vele 
gelijkaardige zaken) geen enkel aantoonbaar 
bewijs is van sociale druk of bekeringsijver, zo-
als de rechter in Tongeren vaststelde, legde het 
hof zonder meer naast zich neer.

patsteLLing
Het hof ging met zijn redenering bovendien 
lijnrecht in tegen de principes die de Raad van 
State in 2014, in een gelijkaardige zaak, uiteen-
zette. Het hof is niet gebonden door de recht-
spraak van de Raad, zoals het ook zelf onder-
streepte door scherp te stellen ‘geen reden’ te 
zien de motivatie van de Raad te volgen. Dat 
het hof zijn eigen weg gaat zonder omstandige 
motivering is opvallend, aangezien het hoogste 
bestuursrechtscollege zijn proportionaliteits-
toets in 2014 wel uitgebreid verantwoordde, 
waarna zowel de rechtbank in Tongeren als die 
in Leuven met zijn redenering aan de slag gin-
gen. Om een goed evenwicht te vinden tussen 
de belangen van alle leerlingen, zo oordeelde de 
Raad, moet een school bij incidenten (zoals die 
in Antwerpen) eerst individuele sancties ne-
men. Pas wanneer die onvoldoende blijken, kan 
een verbod op schoolniveau ingevoerd worden 
en enkel in uitzonderlijke omstandigheden is 
een algemeen verbod gelegitimeerd. Die ge-
trapte redenering schoof het Antwerpse hof van 
beroep nu volledig aan de kant.
Het wordt afwachten of de zaak haar weg vindt 
naar het Hof van Cassatie. Als dat de redene-
ring van het Antwerpse hof van beroep beves-
tigt, spreken twee hoogste rechtscolleges el-
kaar tegen. Dan zou de patstelling compleet 
zijn - alsof de situatie voor scholen én leerlin-
gen nu nog niet onduidelijk genoeg is.

Jonas Vernimmen is verbonden aan de rechtenfa-
culteit van de KU Leuven. Johan Lievens is 
universitair docent staatsrecht aan de VU 
Amsterdam.

Antwerpen, 23 december 2019
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