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Inleiding 
Als ik op een zaterdagavond de bus wil pakken terug naar Zeist, valt mijn oog 
op een reclamebord in het bushokje bij Janskerkhof. Het is een advertentie 
van het ‘College voor de Rechten van Mens’ met de tekst: ‘ik heb recht op 
vrijheid van Godsdienst’. De tekst is met grote zwarte letters geschreven op 
een witte achtergrond, en iedereen die er voorbij loopt kijkt er naar. Voor de 
meeste Nederlanders is de vrijheid van Godsdienst vanzelfsprekend. Het 
behoort tot de categorie ‘gelijkheid’. Toch is het in de rechtszaal een 
controversieel onderwerp dat altijd weer tot felle discussies leidt en voor 
scherpe tegenstellingen zorgt. 

De vraag is dus of vrijheid van godsdienst ook thuis hoort in 
rechtszalen. Om de plaatsing van het geloof in de rechtszaal te onderzoeken, 
luidt de hoofdvraag van mijn paper als volgt: Hebben leden van de rechterlijke 
macht en advocaten het recht om zichtbare religieuze tekens te dragen in de 
rechtszaal? Met behulp van twee deelvragen zal ik hier antwoord op geven. 

De eerste deelvraag die ik ga behandelen gaat over de huidige 
kledingvoorschriften in de rechtszaal en het verbod tegen het dragen van 
zichtbare religieuze tekens in de rechtszaal. Argumenten voor en tegen het 
verbod zullen gegeven worden. Vervolgens komt de vraag aan bod, of een 
dergelijk verbod ook te rechtvaardigen is in een multiculturele samenleving, 
waarin rechters een afspiegeling zouden moeten vormen van de samenleving. 
Tot slot zal ik natuurlijk in de conclusie van mijn paper antwoord geven op de 
hoofdvraag. 
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1. De Argumenten voor en tegen het verbod 
Leden van de rechterlijke macht en de advocaten dienen tijdens de zitting 
gekleed te zijn in een zwarte toga met een witte bef.1 De toga maakt in dit 
geval duidelijk dat men niet te maken heeft met gewone personen, maar met 
ambtsdragers. Symbolen van het geloof, zoals een hoofddoek, een kruis of een 
keppeltje zijn verboden. Ook andere tekens die staan voor een bepaalde 
ideologie of voorkeur zijn niet toegestaan. Er zijn argumenten die tegen het 
verbod zijn, maar deze wegen vaak niet op tegen de argumenten die het 
verbod steunen. 
 
1.1 Argumenten tegen het verbod 
Het belangrijkste argument tegen het verbod van het dragen van zichtbare 
religieuze tekens in de rechtszaal is de vrijheid van godsdienst en 
levensovertuiging. Volgens artikel 6 van de Grondwet heeft iedereen het recht 
zijn godsdienst vrij te belijden. Het verbod van deze vrijheid in de rechtszaal 
staat hiermee dus op gespannen voet. 

Hiermee komen wij bij het tweede argument tegen het verbod. Dit 
verbod kan namelijk grote gevolgen hebben voor de studiekeuze van de 
gelovigen. Als zij bepaalde functies niet kunnen uitoefenen omdat deze in 
strijd zijn met hun geloof of ideologie, zijn zij genoodzaakt een andere richting 
te kiezen. Dit zal in het bijzonder allochtone vrouwen treffen en hun toekomst 
mogelijk op een negatieve wijze kunnen beïnvloeden. 

Bovendien zegt het uiterlijk niets over de neutraliteit van de leden van 
de rechterlijke macht. Een rechter met bijvoorbeeld een hoofddoek of 
keppeltje kan evengoed presteren als een rechter zonder. Overigens zijn 
hoofddeksels in de rechtszaal niet verboden. Raadsheren hebben bijvoorbeeld 
het recht om een baret te dragen als onderdeel van hun advocatenkostuum.2 
Het is daarom lastig om een lijn te trekken tussen attributen die wel in de 
rechtszaal thuishoren en attributen die dat niet doen. 
 
 
 

																																																								
1  Hol 2006, p. 811. 
2  Van der Staaij 2010, p. 1.	2  Van der Staaij 2010, p. 1.	
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1.2 Argumenten voor het verbod 
Het belangrijkste argument voor het verbod op het dragen van zichtbare 
religieuze tekens in de rechtszaal is nu artikel 6 van het Europees Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden 
(EVRM). Volgens dit artikel heeft iedereen het recht op een eerlijk proces. Dit 
gebeurd net als bij een sportwedstrijd in een aangewezen ruimte en binnen 
een bepaald tijdsbestek. Ook zij er bepaalde regels over de spreekvolgorde van 
de partijen.3 Al deze rituelen moeten ervoor zorgen dat de rechtspraak zo 
eerlijk mogelijk verloopt voor de betrokken partijen. Hierbij speelt dus ook de 
houding van de leden van de rechterlijke macht een belangrijke rol. Door het 
dragen van religieuze tekens kan er namelijk al sprake van schijn van 
partijdigheid. En dat is eigenlijk al genoeg om het proces van de eerlijke 
rechtspraak te belemmeren.4 Zo kan de schijn van partijdigheid leiden tot een 
grote afbreuk van de efficiëntie in de rechtszaal. Zo zal een homoseksueel 
liever niet berecht willen worden door een strenge christen, en zal een Jood 
een islamitische rechter eerder wraken omdat er volgens hem sprake is van 
antisemitisme. 

Als gevolg van het zichtbaar dragen van religieuze tekens kan men ook 
zijn vertrouwen kwijtraken in de rechter.5 Twee partijen die een eerlijke 
geschilbeslechting willen, zoeken hulp bij een instantie die zelf onpartijdig is. 
Als de rechter in dit geval, door het dragen van bepaalde tekens, zijn ideologie 
of voorkeur toont kunnen de partijen er voor kiezen om hun 
geschilbeslechting buiten de rechtszaal oplossen, met alle gevolgen van dien. 

Bovendien kan het zichtbaar dragen van religieuze symbolen de 
(mythische) macht van de rechterlijke macht schaden. De rituelen van de 
rechtspraak, de inrichting van de rechtszaal en de bijbehorende kleding 
dragen allemaal bij aan de macht en het gezag van de rechter. Door de leden 
van de rechterlijke macht de mogelijkheid te geven de traditionele kledij te 
diversifiëren en aan te vullen, wordt ‘het spel van het recht geschaad’ en de 
rechterlijke macht deels afgebroken.6 

																																																								
3  Hol 2006, p. 808. 
4  Harchaoui 201, p. 993. 
5  Grommer 2008, p. 4. 
6  Grommer 2008, p. 3.	
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Kortom, er zijn belangrijke argumenten en redenen te vinden waarom 
de vrijheid van godsdienst thuis hoort in de rechtszaal. Door de 
informalisering en personalisering van onze maatschappij wil men zich graag 
afbeelden als een unieke individu.7 In de rechtszaal kan dit echter al gauw 
leiden tot de schijn van partijdigheid en klassieke vooroordelen. Hierdoor 
wordt er een grote klap uitgedeeld aan het proces van een eerlijke rechtspraak 
en de geloofwaardigheid van rechters. 
 
2. De Rechtvaardiging van het verbod in een multiculturele 
samenleving 
Het verbod op het dragen van zichtbare religieuze tekens in de rechtszaal is in 
een multiculturele samenleving, zoals Nederland, zelfs sterker te legitimeren 
dan in een monoculturele samenleving, zoals IJsland. Men heeft vaak de 
indruk, dat we de multiculturele straatbeeld terug kunnen zien in de 
rechterlijke macht, en ook bij andere hoge posities. Dit is echter niet het geval. 
De eerste reden hiervoor is dat het voor een allochtoon vaak erg moeilijk is om 
door te breken tot de rechterlijke macht. Allochtonen beheersen de 
Nederlandse taal normaliter minder goed dan het gros van de autochtonen, en 
vallen daarom vaker af op deze grond. 8  De tweede reden waarom een 
afspiegeling van de multiculturele samenleving in de rechtszaal lastig te 
realiseren is, komt doordat er in Nederland niet echt sprake is van duidelijk 
afgebakende groepsculturen.9 In Nederland is er bovendien ook sprake van 
polyculturaliteit, waardoor diverse levensstijlen en culturen elkaar 
overlappen. Een representatie van de multiculturele straatbeeld in de 
rechtszaal is hierdoor vrijwel onmogelijk.10 

Het toelaten van religieuze tekens en symbolen geeft daarom in een 
land als Nederland geen weerspiegeling van de diverse godsdiensten met hun 
bijbehorende cultuur in de rechtszaal weer, maar slechts een weerspiegeling 
van de grootste groepen. In Nederland zijn dat de aanhangers van het  

																																																								
7  Hol 2006, p. 805. 
8  Van der Burg 2008, p. 37. 
9  Van der Burg 2008, p. 40. 
10  Van der Burg 2008, p. 24. 
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Christendom en de geen kerkelijk gezindte.11 De andere godsdiensten en 
etnische minderheden met de bijbehorende culturen zullen in een rechtszaal 
nauwelijks tot niet voorkomen. Het recht om zichtbare religieuze tekens in de 
rechtszaal te dragen heeft, naast de nadelen en consequenties die reeds bij 1.2 
zijn besproken, ook tot gevolg dat culturele minderheden in Nederland zich 
benadeeld kunnen voelen in de rechtszaal tijdens een zitting. Het gros van de 
leden van de rechterlijke macht zal dan zichtbaar christelijk zijn, of 
atheïstisch. De mogelijkheid om de rechter te wraken, heeft dan ook vaak tot 
gevolg dat er een christelijke of atheïstische rechter weer zijn plaats inneemt. 
De partijen of de verdachte kan dan in een dergelijk geval in een zeer lastige 
positie geplaatst worden, omdat de schijn van partijdigheid door het recht om 
zichtbare religieuze tekens te dragen constant aanwezig zal zijn in de 
rechtszaal. Bovendien kan een partij of verdachte bij de schijn van 
partijdigheid alleen de rechter wraken, en niet andere leden van de 
rechterlijke macht, zoals de griffier.12 
 
Conclusie 
Er zijn verschillende argumenten en redenen te verzinnen waarom de 
aanwezigheid van diverse zichtbare religieuze symbolen en tekens bij de leden 
van de rechterlijke macht te rechtvaardigen is. Het belangrijkste argument 
hiervoor is de vrijheid van godsdienst, die men onder anderen terug kan 
vinden in artikel 6 van de Grondwet. Andere significante beweegredenen 
hebben betrekking op het feit dat het verbod vergaande consequenties kan 
hebben voor de studiekeuze van gelovigen, met name voor vrouwen. 
Bovendien bepaalt een hoofddoek of kruis niet of iemand onpartijdig is of 
niet. Deze redenen wegen echter niet op tegen de argumenten die het verbod 
steunen. De schijn van partijdigheid is eigenlijk al genoeg om een eerlijk 
proces volgen artikel 6 van het EVRM te belemmeren. De schijn van 
partijdigheid leidt tot een afname van het vertrouwen in de rechterlijk macht 
van Nederland. Het effect hiervan is de verkrimping van de macht van de 
rechters. 

																																																								
11  http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/953535E3-9D25-4C28-A70D- 
 7A4AEEA76E27/0/2008e16pub.pdf 
12  CGB 2001-53, 3.17.	
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Zelfs in een multiculturele samenleving is het verbod van het zichtbaar 
dragen van religieuze symbolen rechtvaardig. De etnische minderheden met 
hun cultuur en de daar bijbehorende geloof, zijn vaak niet evenredig 
vertegenwoordigd in de rechterlijke macht. De oorzaak hiervan is vaak hun 
taalachterstand. Het toelaten van religieuze symbolen in de rechtszaal heeft 
tot gevolg dan de minderheden tijdens de zitting het gevoel kan krijgen dat de 
rechterlijke macht partijdig handelt. 

Kortom, leden van de rechterlijke macht hebben het recht niet om 
zichtbare religieuze tekens de dragen in rechtszaal, aangezien dit kan leiden 
tot een oneerlijk proces. 
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