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Gemeente voert algemeen verbod in voor amper twee van de 1.200 leerlingen

Tervuren verbiedt hoofddoek op school
BRUSSEL ● De hoofddoek is
voortaan verboden in alle
Tervuurse gemeentescholen.
Nochtans bedekken amper
twee van de 1.200 leerlingen
hun haar. Volgens professor
onderwijsrecht Gunter Maes
is de beslissing van de
gemeenteraad in strijd met
de grondwet.
DOOR KIM HERBOTS

Een Tsjetsjeens gezin schreef
vorig jaar zijn twee dochters in
een van de vier gemeentescholen
van Tervuren in. De meisjes van
acht en tien waren er de eerste kinderen ooit met een hoofddoek.

Het schoolreglement liet dat toe.
“Er was ook geen probleem”, zegt
Groen!-gemeenteraadslid Bert
Vanoost. “De meisjes veroorzaakten geen overlast en turnden en
zwommen gewoon mee, weliswaar in een aangepaste outfit.”
Toch drong het schepencollege,
dat tegelijkertijd ook het schoolbestuur is, aan op een aanpassing van het reglement. “De
school heeft toen gepolst bij de
ouders en de leerkrachten”, zegt
Vanoost. “In het oudercomité
hebben 16 van de 18 leden tegen
een verbod gestemd. Bij de leerkrachten waren er 15 van de 25
tegen. Acht waren voor en twee
onthielden zich.”

SCHEPEN VERA MEULEMANS (OPEN VLD):

We willen geen problemen.
De tram uit Brussel stopt
in Tervuren
Ook die stemmingen konden
echter het gemeentebestuur niet
vermurwen: het inschrijven van
het hoofddoekenverbod in het
reglement van alle gemeentescholen kwam op de gemeenteraad en
werd uiteindelijk begin september goedgekeurd. Dat betekent
dat 1.200 leerlingen voortaan
een verbod krijgen op het dragen
van een hoofddoek omdat twee

meisjes hun haar bedekten.
Vanoost stemde tegen. “Voor mij
is dit schieten met een kanon op
een mug”, zegt hij. “Ik zie hier echt
het probleem niet.”
Daar denkt schepen van
Onderwijs Vera Meulemans
(Open Vld) anders over. “Ik
begrijp dat de ouders en de leerkrachten de noodzaak niet zagen
omdat zij het individu in deze

Partijen bespreken
alternatieve splitsing B-H-V

Soap bij Belgacom: Fagard toch terug

BRUSSEL ● Tijdens de regeringsonderhandelingen is een nieuw voorstel opgedoken. Na de ‘veronderstelde burgemeesters’ gaat het nu over de ‘asymmetrische
apparentering’. Na de splitsing van B-H-V
zou er een lijstverbinding komen tussen
de Franstalige lijsten in Brussel en die in
Halle-Vilvoorde en Waals-Brabant. Voor de
Nederlandstalige Brusselse lijsten zou er
een apparentering komen met die in
Halle-Vilvoorde en Leuven. (TP/STS)
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BRUSSEL ● Concetta Fagard (foto), de vertrouwelinge van Belgacom-topman Didier
Bellens, gaat vanaf dinsdag opnieuw aan de
slag bij de telecomoperator. De raad van
bestuur had zich nochtans tegen haar
terugkeer gekant. Maar Bellens stuurde vrijdagavond een e-mail naar zijn directieleden
waarin hij meedeelde dat het ongehoord
zou zijn dat de onderneming iemand met
dergelijke capaciteiten niet de kans zou
geven weer in dienst te komen. Dat bevestigde Belgacom-woordvoerder Jan Margot.
Fagard werd vlak voor de zomer gedwongen het bedrijf te verlaten na een ernstige
vete met Florence Coppenolle, de communicatiedirecteur en gewezen woordvoerster
van PS-voorzitter Elio Di Rupo. Ze aasde echter op eerherstel en was vastbesloten een
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comeback te maken bij
Belgacom. Het benoemings- en bezoldigingscomité van de raad van
bestuur wilde daar niet
van weten uit vrees voor
imagoschade. Bellens
drukt nu toch zijn zin
door en engageert haar opnieuw als zijn
persoonlijke kabinetschef. “Ik nodig jullie
uit om ervoor te zorgen dat Fagards comeback in een serene en constructieve sfeer
kan verlopen”, klinkt het in de e-mail.
Volgens Margot heeft Didier Bellens de
hoop uitgesproken dat het nu gedaan zal
zijn met de negatieve berichtgeving. Na
deze nieuwe vaudeville lijkt de kans klein
dat dit ook zal gebeuren. (STS)

zien, maar wij willen problemen
voorkomen en de neutraliteit
van onze scholen bewaren. De
andere netten in onze gemeenten verbieden een hoofddoek, in
de buurgemeenten is er ook een
verbod. Wij vrezen dat de toestand in de toekomst uit de hand
zou kunnen lopen. De tram uit
Brussel stopt in Tervuren.”
“De gemeente mag als inrichtende macht zo’n algemeen verbod inschrijven, maar ze moet
daar een goede reden voor hebben”, zegt professor Gunter Maes
(UHasselt), expert in onderwijsrecht. “Preventief iets verbieden
omdat er misbruiken kunnen
komen, is totaal uit den boze.

De ochtend van 9/11 zat ik met Frank
Boeyen in een hotel. Zoals altijd had
hij het over de liefde.
Uren na de feiten hoorden we voor
het eerst over Ground Zero en drieduizend doden. Vertraagd leed heeft
iets minder impact. Al was wel duidelijk dat de wereld zou veranderen.
Beelden vervagen, ook de aanslagen
op de Twin Towers. Tien jaar later herinner ik me vooral de terughoudende
reactie van premier Verhofstadt. Ik
was daar trots op.
Een ander beeld dat beklijft is het
gezicht van George W. Bush toen hij
in een schooltje verwittigd werd van
de ramp die zich had voorgedaan.
Bush werd iets in het oor gefluisterd.
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Zo’n beslissing hoort thuis in een
politiestaat. De auteurs van de
Belgische grondwet draaien zich
om in hun graf als ze dit horen.
Deze beslissing kan door de provinciegouverneur geschorst worden en als ik dit zo hoor, dan zou
dat het best gebeuren ook.”
De meisjes zijn op 1 september,
toen het oude reglement nog van
kracht was, opnieuw van start
gegaan in dezelfde school. Er zou
nu naar een oplossing gezocht
worden.
Omdat het verbod specifiek
over levensbeschouwelijke en
politieke tekens gaat, bekijkt de
familie naar verluidt of mutsen
een oplossing zouden zijn.

Scandinavische topkrimireeks

Aan zijn gezicht viel niets af te lezen.
Hij vertrok geen spier.
Staatsmanschap.
’s Avonds zag ik hoe kut-Marokkanen uit Ede zingend en dansend
door de straat trokken. Zij hadden
iets te vieren. Barbaarse blasfemie.
Sinds de aanslagen van 11 september
heeft de regering een gematigde positie ingenomen in de clash tussen het
Westen en de islam. Verhofstadt wou
niet eens participeren aan de oorlog
in Irak. Hij sloeg de hysterie van Tony
Blair van zich af. Die principiële houding is een hoogtepunt van de
Belgische diplomatie.
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