Scheiding Kerk en Staat: waarover het echt zou moeten gaan…
Deze week was veel te doen over het twee jaar oude wetsvoorstel van Philippe Mahoux (PS)
waarin gepleit wordt voor een absolute scheiding tussen Kerk en Staat. Volgens het voorstel
moet er een algemeen hoofddoekenverbod komen in openbare diensten en religieuze tekenen
moeten maximaal uit de openbare ruimtes verbannen worden: een kruis op een graf mag, een
kruis aan de inkom van een begraafplaats niet. Ook het Te Deum op de nationale feestdag
moet afgeschaft worden. Het voorstel zou op donderdag 10 december 2009 besproken worden
in de Commissie Institutionele Hervormingen van de Senaat, maar na wat commotie en een
erg ongelukkig optreden van Jean-Jacques De Gucht (open-VLD) de dag ervoor, werd
gesuggereerd om de discussie te verplaatsen naar de ronde tafels van de interculturele dialoog
die georganiseerd worden door Minister Milquet (CDH). Dat het ongenuanceerde wetvoorstel
opzij geschoven wordt is een goede zaak. Toch willen we aandringen op een grondige
reflectie in de senaat over de Belgische kerk-staat verhoudingen in België. Er zijn immers nog
heel wat uitdagingen.

Dat het genoemde wetvoorstel op weerstand botst is niet verwonderlijk. Het voorstel staat
haaks op onze traditionele kerk-staat verhouding en tast de grenzen van de godsdienstvrijheid
af. In België zijn kerk en staat immers niet strikt gescheiden. Religies hebben een
vanzelfsprekende autonomie, maar er is tegelijk een actief ondersteuningsbeleid vanuit de
overheid. Ook deze welwillende neutraliteit is verankerd in de grondwet. Tot hiertoe zijn
zeven levensbeschouwingen erkend, wat hen heel wat voordelen geeft. De overheid betaalt de
salarissen, pensioenen en huisvesting van bedienaars van de eredienst. De erkende
levensbeschouwingen mogen levensbeschouwelijk onderwijs inrichten in officiële scholen, ze
hebben recht op mediazendtijd en ze hebben recht op morele begeleiders en aalmoezeniers in
ziekenhuizen, gevangenissen en het leger. Ten slotte krijgen ze subsidies voor gebedshuizen
en ontmoetingsruimtes.
Van een “absolute scheiding” is er in België dus geen sprake. Om tot zo’n scheiding te komen
volstaat het dan ook absoluut niet om religieuze symbolen uit de publieke ruimte te bannen,
dit is slechts wat rommelen in de marge. De senaat zou er beter aan doen na te denken of ons
kerk-staat model op langere termijn wel houdbaar is (straks wordt immers ook het

boeddhisme erkend) én vooral of we het model niet rechtvaardiger kunnen maken. Wat betreft
de financiering van de bedienaren van de eredienst is op vraag van toenmalig Minister
Onkelinx (PS) in 2006 een interessant rapport verschenen waar tot hiertoe weinig mee
gebeurd is.
Ook het systeem van erkenning is gebaseerd op ongelijkheid. Dit leverde België in 1998 al
een berisping op van het mensenrechtencomité van de VN. Zo wordt de financiële steun voor
de katholieke kerk berekend op basis van het aantal inwoners per parochie en niet op het
aantal gedoopte of praktiserende mensen. Dit leidt tot een onevenredige verdeling, gezien
voor andere levensbeschouwingen minder ruime criteria gelden. Van het budget voor erkende
levensbeschouwingen gaat 86,4% naar de katholieke kerk. De katholieke eredienst is dus nog
steeds de primus inter pares – de eerste onder gelijken. Daarnaast stellen we vast dat Moslims
het niet gemakkelijk hebben om hun moskeeën erkend te krijgen. Ondanks de erkenning in
1974 werden pas in 2007 de eerste moskeeën erkend en dan nog met mondjesmaat, zeker in
Vlaanderen. Ook de eis dat erediensten “gestructureerd” moeten zijn om erkend te worden
creëert ongelijkheid. Het model is gebaseerd op de organisatie van de katholieke kerk. Dit
willen nabootsen is niet gemakkelijk, getuige de lotgevallen van de moslimexecutieve sinds
1999.
Ten slotte heeft de katholieke kerk – ondanks de vrijheid van onderwijs – als enige een eigen
onderwijsnet uitgebouwd. Het katholieke onderwijs in Vlaanderen vertegenwoordigt 70% van
alle scholen en meer dan 99% van het vrije net. Ondanks de secularisering en de toegenomen
diversiteit volgt nog steeds meer dan 82% van alle leerlingen secundair onderwijs het vak
katholieke godsdienst. Andere erediensten hebben wel de juridische mogelijkheid om eigen
scholen op te richten, maar worden hier absoluut niet in aangemoedigd – en dat is zacht
uitgedrukt, zeker als het gaat om de oprichting van moslimscholen. Deze aarzeling om via
onderwijsnetten meer segregatie door te voeren is terecht, alleen ligt de uitbouw van een
afzonderlijk net wel volledig in de lijn van het huidige kerk-staat model. Deze contradictie is
zeker iets wat de senaat tot reflectie moet aanmanen.
De lokroep van de neutrale publieke ruimte waar het wetsvoorstel op inzet, zou de senatoren
niet mogen weerhouden om alternatieve modellen te verkennen. De vraag dient gesteld of een
strikt neutrale openbare ruimte wel zoveel oplevert. De publieke ruimte kan ook (actief)
pluralistisch worden ingevuld zonder de neutraliteit van de overheid in de weg te staan. De
focus op de neutrale publieke ruimte past overigens perfect in een recente anti-religieuze
tendens. Religieuze symbolen horen niet meer thuis in het GO!, kruisbeelden moeten uit de
scholen in Italië en minaretten passen niet in het straatbeeld. Als men ervan uitgaat dat het

neutraliseren van de publieke ruimte dé oplossing is voor het multireligieus samenleven, dan
zou men zich daarin wel eens kunnen vergissen. Het is nog maar de vraag of dit niet eerder
leidt tot radicalisering en spanningen omdat mensen zich hierdoor onvoldoende door de
(gast)samenleving erkend weten.
Tot slot nog even dit. Ook de discussie over de zichtbaarheid van levensbeschouwingen in de
openbare ruimte is sterk vervuild. Het gevaar bestaat dat alles op een hoop wordt gegooid.
Dat kruisbeelden niet in rechtzalen thuishoren, daarover is iedereen het eens. Maar moeten we
ook de tijdelijke kerststalletjes verbieden? Of moet Sinterklaas het kruis van zijn mijter halen
zoals recent in Antwerpen? Deze discussies zijn werkelijk onzinnig. De overheid mag best
streven om procedureel zo neutraal mogelijk te zijn, maar dit impliceert niet dat ze moet
optreden als een symbolenpolitie die de openbare ruimte voortdurend controleert.

Hoe dan ook, als de senaat zijn taak als reflectiekamer ernstig wil nemen, ligt hier een kans.
De focus op de religieuze symbolen is een zwaktebod, er zijn andere zaken in de kerk-staat
verhouding die dringender en fundamenteler zijn, maar die liggen politiek misschien nog
delicater?
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