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VOORSTEL 
tot wijziging van het Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers 

 inzake de orde in de Kamer en op de tribunes 
 

(ingediend door de heer Gerolf Annemans c.s.) 
 

TOELICHTING 
 

Dames en heren, 
 
Tot 2005 gold de oude parlementaire traditie dat toehoorders op de tribune geen hoofddeksel 
mogen dragen. Dit beginsel, ingegeven door de eerbied die toeschouwers aan de instelling 
verschuldigd zijn, werd verlaten om islamitische vrouwen toe te laten gesluierd de zittingen bij te 
wonen. 
 
Het toelaten van vrouwen met een hoofddoek, of eender welk ander hoofd- en of 
gezichtsbedekkende kledij is in strijd is met de neutraliteit die openbare instellingen zoals de Kamer 
moeten kenmerken. 
 
De hoofddoek is daarenboven de uitdrukking van een welbepaalde interpretatie van de islam. Het 
gaat niet om een voorschrift dat rechtstreeks is af te leiden uit de koran. De islamitische hoofddoek 
is, behalve een symbool voor seksuele discriminatie, een middel om de afwijzing van de Westerse 
cultuur tot uitdrukking te brengen en heeft een door en door politieke betekenis: het is een 
instrument dat de invloed van de orthodoxe islam zichtbaar moet maken. 
 
De indieners zijn van oordeel dat het niet opgaat bestaande tradities en geplogenheden op te offeren 
ten behoeve van het religieuze en culturele particularisme van bepaalde bevolkingsgroepen.  
 
Het is niet zo dat een verbod op hoofddeksels en dus ook op het dragen van een sluier of hoofddoek 
in strijd zou zijn met de godsdienstvrijheid. Niemand kan in redelijkheid beweren dat inbreuk is 
gemaakt op zijn vrijheid om zijn godsdienst te belijden doordat men niet met een hoofddoek de 
lokalen van de Kamer mag betreden. 
 
Het gaat ons niet om het weren van ieder discreet symbool  zoals een kruisje of een ‘handje van 
Fatima’ maar om de controversiële hoofdbedekkingen zoals bijvoorbeeld de nikab en de boerka. 
 
Dit voorstel beoogt de invoering van een hoofddekselverbod, niet alleen voor de toehoorders maar 
voor eenieder die de lokalen van de Kamer wenst te betreden. Het verbod geldt dus voor bezoekers,  
personeel, politieke medewerkers en de parlementsleden zelf. 
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VOORSTEL 

 
 

Artikel 1 
 

In het Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers wordt een artikel 176bis ingevoegd, 
luidende als volgt: 
 

«Art. 176bis 
 
In de publiek toegankelijke lokalen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers is het dragen van 
hoofddoeken en/of kledij die het aangezicht geheel of gedeeltelijk bedekken, verboden.» 
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