
De HEMA-case (2011) 

 

Hieronder vind je een krantenartikel en reacties met betrekking tot de zogenoemde 
HEMA-case van maart 2011 in Genk.  

(Belangrijk vooraf: 

De meningen verwoord in onderstaande teksten geven NIET de persoonlijke 
overtuigingen weer van de personen die de presentatie zullen geven op de 
Commissie Emancipatiezaken. Deze teksten kunnen wel een basis zijn voor een 
boeiend debat, want ze bevatten een hele rist argumenten pro en contra de 
hoofddoek in Vlaanderen.) 

 

 

 

TEKST 1 (08/03/2011): krantenartikel 

Over de hoofddoek van een werkneemster kwamen er bij de Hema-vestiging in 
Genk zoveel klachten binnen, dat de Nederlandse winkelketen haar heeft 
ontslagen. Het gaat om een jonge Limburgse vrouw, geen allochtoon. Dat 
schrijven de kranten van de Coreliogroep. Volgens Jozef De Witte van het 
CGKR zijn er redenen om aan te nemen dat er sprake is van discriminatie.  

"Toen de vrouw bij ons kwam werken, had ze nog geen hoofddoek op", zegt 
woordvoerster Judy op het Veld. "Pas later heeft ze gevraagd om dat wel te mogen 
doen. De winkelleiding gaf haar daarvoor de toestemming, maar er kwamen veel 
negatieve reacties van klanten. Daarop werd haar gevraagd die hoofddoek af te 
doen, maar ze weigerde dat. Daarna hebben we beslist de overeenkomst stop te 
zetten." 
  
De jonge vrouw had een contract bij het uitzendkantoor Randstad en werkte al een 
tijdje bij Hema in Genk. Jan Denys, de woordvoerder van Randstad, bevestigt haar 
ontslag. "Er waren blijkbaar zowel interne als externe klachten over deze hoofddoek", 
zegt hij. "Onze klant, in dit geval Hema, heeft daarop de autonome beslissing 
genomen om haar contract niet te verlengen. Daar kunnen wij als uitzendkantoor niet 
in tussenkomen. De klant bepaalt zelf de criteria om het contract met mensen stop te 
zetten." 
 
Discriminatie 
"Er zijn redenen om aan te nemen dat het kan gaan om discriminatie op basis van 
geloofs- of levensbeschouwing", reageert Jozef De Witte, directeur van het Centrum 
voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding (CGKR). Het Centrum stelt 
voorlopig wel zelf geen onderzoek in. 
 
"Wij vinden het jammer dat Randstad vooraf geen contact heeft opgenomen met 
ons", zegt De Witte. "Wij beschouwen ons ter zake toch als expertisecentrum, en 



Randstad kent ons ook heel goed. Een tijd geleden zaten we nog samen rond de 
tafel." Het CGKR hoedt er zich voor het ontslag zomaar af te doen als discriminatie. 
"Daarvoor kennen we de feiten onvoldoende. Dat vergt verder onderzoek." 
 
Individueel 
Het Centrum gaat voorlopig zelf geen stappen ondernemen. "Het gaat hier om een 
individueel slachtoffer. Het komt haar toe met ons contact op te nemen", zegt De 
Witte. 
 
Er zijn redenen om aan te nemen dat het om discriminatie gaat. "Vroegere 
rechtszaken hebben aangetoond dat een werkgever niet kan of mag ingaan op 
discriminerende vragen van klanten. Dat geldt voor Hema, maar evenzeer voor 
Randstad." De wetgeving voorziet wel in een uitzondering op de non-
discriminatieregel als er sprake is van een wezenlijke en bepalende beroepsvereiste, 
maar het niet dragen van een hoofddoek kan niet als dusdanig beschouwd worden, 
vindt De Witte. 
 

 
http://www.hln.be/hln/nl/957/Belgie/article/detail/1232706/2011/03/08/Hema-Genk-
ontslaat-winkelbediende-voor-hoofddoek.dhtml (met filmpje!!) 
 

 

 

TEKST 2 (09/03/2011): o.a. via mail verspreid (antwoord van Randstad) 

Het niet verlengen van een tijdelijk contract van een werkneemster omdat zij haar 
hoofddoek op vraag van haar werkgever niet wenste uit te doen tijdens de werkuren 
heeft flink stof doen opwaaien. De betrokken werkneemster was een uitzendkracht 
van Randstad. Toen de klant het voornemen bekend maakte om het contract niet te 
verlengen heeft Randstad daarmee ingestemd. Is het daarbij in de fout gegaan?  
 
De voorbije maanden heeft Randstad bijzonder veel inspanningen geleverd om op 
het gebied van niet-discriminatie/gelijke kansen een stap vooruit te zetten. De 
gebeurtenissen vorig jaar hadden duidelijk gemaakt dat onze consulenten op het 
terrein onvoldoende gewapend waren om om te gaan met ‘discriminerende’ vragen. 
We zetten discriminerende bewust tussen aanhalingstekens omdat de praktijk snel 
leert dat het in heel wat situaties niet gemakkelijk is om een accuraat oordeel te 
vellen over wat kan en niet kan.  
 
Alle consulenten van het bedrijf hebben de voorbije maanden deelgenomen aan 
plaatselijke georganiseerde Ronde Tafels waar nog eens duidelijk is gemaakt welke 
de basisregels zijn waaraan men zich dient te houden. Deze Ronde Tafels werden 
geleid door een interne Equal Treatment Coach waarbij de consulenten steeds 
terecht kunnen met moeilijke vragen en die ook optreedt bij moeilijke gevallen. De 
Ronde Tafels dienden ook om betere feedback te krijgen van onze consulenten. Het 
zijn zij die elke dag opnieuw met de problematiek op het terrein worden 
geconfronteerd. Randstad vraagt nog maar eens respect voor de moeilijke 
omstandigheden waarin heel wat consulenten elke dag hun weg moeten vinden.  
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Tijdens de Ronde Tafels kwam het probleem met de hoofddoek regelmatig naar 
boven. Hoe moeten we reageren als klanten geen uitzendkrachten willen die 
weigeren de hoofddoek uit te doen tijdens de werkuren? Het is een probleem dat 
zeer regelmatig opduikt. We legden dit voor aan het Centrum voor Gelijkheid van 
Kansen. Het Centrum is –samengevat- van mening dat het dragen van een 
hoofddoek in de meeste gevallen geen wezenlijk onderdeel van een functie uitmaakt 
en dat het dragen ervan geen reden kan zijn voor het niet in dienst nemen of het 
ontslaan van een werknemer.  
 
Het standpunt van het Centrum bleek echter niet gedeeld te worden door meerdere 
arbeidsrechtdeskundigen. Hun basisstelling is dat de werkgever wel degelijk het 
recht heeft om kledingvoorschriften op te leggen aan hun werknemers. Uiteraard is 
dit laatste aan voorwaarden gebonden. De jurisprudentie hierover de voorbije jaren is 
zeer duidelijk. We wijzen er bovendien nog maar eens op dat ook bij sommige 
publieke overheden dergelijke voorschriften gelden. Randstad heeft op 2 maart 
jongstleden aan het Centrum laten weten dat het de eerder ingenomen stelling van 
het Centrum inzake hoofddoeken niet kon opvolgen. Hierop is tot op heden geen 
reactie gekomen van het Centrum. Randstad is in elk geval zeer verbaasd te moeten 
lezen dat het niet coöperatief met het Centrum samenwerkt. We vermoeden dat geen 
enkele HR-dienstverlener de voorbije maanden zo intensief met het Centrum heeft 
samengewerkt. Randstad beschouwt het Centrum als een gepriviligieerde partner en 
stakeholder, maar is van mening dat het niet het monopolie op correcte juridische 
interpretatie bezit.  
 
De betrokken consulenten van Randstad hebben in deze geen professionele fouten 
begaan. Juridisch konden ze de klant niet verplichten het contract te verlengen. De 
vraag van de klant valt wat ons betreft binnen zijn prerogatief om kledingsvereisten 
op te leggen aan de werknemer.  

 

 

 

TEKST 3 (09/03/2011): meningen van Vlamingen op het internetforum van 
Vacature.com, de bijdragen zijn hieronder letterlijk overgenomen  

http://www.vacature.com/carriere/vind-jij-ontslag-omwille-van-een-hoofddoek-
discriminatie 

 

Hema 

Ik vind het normaal als ge hier toe komt moet ge u aanpassen of oprotten en het is 
dan nog een van bij ons die zijn nog erger als de echte. 
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Godsdienstdiscriminatie 

Wijst Hema ook klanten met hoofddoek de deur? 

 

De quote van de jonge moslima 

De quote van de jonge moslima in de zevende dag was toch alleszeggend.Ik leef 
volgens de regels en wetten van mijn geloof en dan zit ik maar heel de dag thuis (vrij 
vertaald, dan betalen wij voor iemand die bewust werk weigert omdat ze haar 
hoofddoek niet mag dragen) 

Met andere woorden, men heeft lak aan wat er reilt en zeilt in onze samenleving.  
Men verlangt tolerantie, kansen, rechten maar wanneer men gevraagd word (en ik 
ben ervan overtuigd dat men iedere persoon in zijn waardigheid laat en respect heeft 
voor zijn identiteit) om bv tijdens de diensturen zich neutraal op te stellen kan dat 
ineens niet meer.  En men kruipt dan telke male opnieuw in de slachtofferrol en gaan 
de linkse mechanismes op hun achterste poten staan zodat ze zeker hun potentiële 
kiezers niet teveel tegen de borst stoten.  

Hema heeft 200% gelijk, ze zijn tenslotte de werkgever en het is wettelijk bepaald dat 
zoiets mag gevraagd worden.  

Iedereen heeft voor mij in onze maatschappij plaats, dat is zelfs een verrijking maar 
alleen maar vragen,eisen,... en niet de minste moeite doen om u te integreren in 
onze leefwereld en cultuur, zo marcheert het niet.  

 

Heel die hoofddoekenhistorie 

Heel die hoofddoekenhistorie wordt stilaan meer en meer aangegrepen door 
bepaalde drukkingsgroepen welke hier hun "normen" willen opdringen, normen welke 
ze meestal in eigen land op openbare plaatsen óók niet mogen tentoonspreiden. 
Ontslag omwille van een hoofddoek heeft niks te maken met discriminatie, wel met 
de hier in dit land geldende normen en waarden. Eigenlijk vergelijk ik die 
drukkingsgroepen meer en meer met "pettende kerstejoeng" die hun goestingske niet 
krijgen. Nee, ik heb geen probleem met een zeldzame hoofddoek in het straatbeeld, 
echter wél met de qua kleding stilaan "karnavalsfeer" in onze vlaamse grootsteden. 
Trop is teveel en teveel is trop, wie dat niet aanstaat vertrekt wat mij betreft. 

 

Competentie vs bekrompenheid. 

In essentie gaat de discussie over competentie vs bekrompenheid. 

Ik denk dat we allen akkoord kunnen gaan dat we in de interactie met mensen op 
zoek zijn iemand die ons 'zo efficient mogelijk kan verder helpen'. Zo efficient 
mogelijk betekent: zo snel en zo goed mogelijk. 
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Nu is er een tweede disussie en/of vraag en die zou moeten zijn: Verdraagt men de 
hoofddoek al dan niet in een openbare functie? Het gaat hier niet meer om de 
competentie of iets dergelijks, maar simpelweg om dat vod op hun hoofd. Uiteraard 
dienen we akkoord te gaan dat smaken verschillen; zo stoort het sommige mensen 
niet, dan anderen weer wel. Het 'bedrijf' is niets meer dan een prostituée die zich 
uiteindelijk schikt naar de wens van de 'klant' om centjes binnen te halen. Dus die 
laten we in deze buiten beschouwing. 

En dat is de kern van de zaak: je ziet een vrouw met hoofddoek die jou bedient, en 
het stoort jou. Waarom? En waarom voel je je genoodzaakt om andere mensen te 
vertellen hoe ze zich moeten kleden; en daaraan gekoppeld, als je de lijn doortrekt, 
hoe zou jij het vinden wanneer er voor jou bepaalt hoe je je moet kleden en waar trek 
je de lijn van wat nog wel of niet mogelijk is... en wie in godsnaam bepaalt dat? Wie 
heeft daar het beslissingsrecht over? 

 

Competentie vs bekrompenheid: reactie 

Competentie is zeker datgene dat een zeer belangrijke rol moet spelen in de 
aanwerving van een persoon. Met alle respect, maar in deze kunnen wij als publiek 
(die niet bediend geweest zijn door betrokken persoon) niet oordelen over die 
competentie. Net zomin dan dat de personen die daar wel door de betrokkene 
geholpen werden kunnen oordelen over haar competenties die niet met de klant wel 
met het bedrijf te maken hadeen. Competentie kan hier dus niet ter sprake gebracht 
worden.  

Bekrompenheid? Discriminatie? Mogelijke vragen. Maar indien deze regels gelden 
voor alle werknemers en tegen elk vertoon van uitdrukking van geloof, of groepering 
waartoe men wil nehoren, kan men dan nog spreken van discriminatie? Is het dan 
niet bekjrompen te blijven eisen om die hoofddoek te dragen?Het is echter 
uiterst misleidend deze hoofddoek gewoon als "kleding" te omschrijven. 

Het lijkt mij de volledige vrijheid van het bedrijf om dat al dan niet te willen 
aanvaarden, of om een zekere neutraliteit te vereisen. En de vrije keuze van de 
werknemer om daar al of niet mee te kunnen leven, en om desgevallend een andere 
werkgever te kiezen die het wel toelaat. 
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