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Essentie

Geen grondrechtelijk recht op bekostiging van overheidswege van onderwijs van een bepaalde taal in het primair onderwijs.

Samenvatting

Aan artikel 2 Protocol 1 EVRM kan geen aanspraak worden ontleend op het kunnen volgen van onderwijs in een bepaalde
taal. Noch volgt uit dit artikel de verplichting voor verdragsstaten om een bepaald soort onderwijs aan te bieden of te
bekostigen (o.a. EHRM 23 juli 1968, 1474/62, 1677/62, 1691/62, 1769/63, 1994/63 en 2126/64 (Belgische taalzaak)). Op
basis hiervan oordeelt de Hoge Raad dat artikel 2 Protocol 1 EVRM ook geen aanspraak geeft op het kunnen volgen van
onderwijs van een bepaalde taal.

Partij(en)

Hoge Raad der Nederlanden
Arrest
in de zaak van
1. De vereniging HOLLANDA TÜRKIYELI ISCILER BIRLIGI,
gevestigd te Amsterdam,
2. de stichting EURO-MEDITERRAAN CENTRUM MIGRATIE & ONTWIKKELING,
gevestigd te Amsterdam,
3. de stichting INFORMATIE EN ONDERWIJS VOOR TURKEN,
gevestigd te Rotterdam,
EISERESSEN tot cassatie,
advocaat: mr. K. Aantjes,
tegen
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de STAAT DER NEDERLANDEN (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap),
zetelende te Den Haag,
VERWEERDER in cassatie,
advocaten: mr. J.W.H. van Wijk en mr. G.C. Nieuwland.
Eiseressen tot cassatie zullen hierna ook worden aangeduid als HTIB, Emcemo en SIOT en gezamenlijk als Hollanda c.s.,
en verweerder als de Staat.

Uitspraak

1. Het geding in feitelijke instanties

Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar de navolgende stukken:
a. de vonnissen in de zaak C/09/440207 HA ZA 13-362 van de rechtbank Den Haag van 5 juni 2013 en 13

november 2013;
b. het arrest in de zaak 200.142.308/01 van het gerechtshof Den Haag van 24 februari 2015.
Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

2.1

Tegen het arrest van het hof hebben Hollanda c.s. beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest
gehecht en maakt daarvan deel uit.

2.2

De Staat heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep. De zaak is voor de Staat toegelicht door zijn advocaten.

2.3

De conclusie van de Advocaat-Generaal R.H. de Bock strekt tot verwerping van het cassatieberoep.

3. Beoordeling van het middel

3.1

In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.
(i) HTIB stelt zich statutair ten doel de rechten van arbeiders te waarborgen, waarbij zij zich specifiek richt op de

integratie en participatie van de Turkse arbeiders in de Nederlandse samenleving door het uitvoeren van
verschillende activiteiten op het gebied van arbeid en participatie, politiek, educatie en cultuur. De
belangenbehartiging en positieverbetering van Turkse migranten staat voorop, waarbij specifieke problemen van
de tweede generatie en jongeren aandacht krijgen.

(ii) Emcemo heeft als statutair doel de bevordering van het harmonieus samenleven van verschillende
bevolkingsgroepen in Nederland. Daarbij richt zij zich op de relatie tussen Euromediterrane migratie en de
ontwikkeling van de herkomstgebieden van migranten van Noord-Afrikaanse mediterrane landen, waarbij het
zwaartepunt ligt bij het bereiken en interesseren van de bevolking in de landen van herkomst, de migranten in
Europa en het bevorderen van de samenwerking tussen die twee groepen.

(iii) SIOT heeft als statutair doel het bevorderen van de integratie, emancipatie, participatie, zelfredzaamheid en
bewustwording van de Turkse bevolking binnen de Nederlandse maatschappij.

(iv) Op 1 augustus 2004 is de Wet van 24 mei 2004 tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de
expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs, onder meer in verband met de beëindiging van de
bekostiging van het onderwijs in allochtone levende talen (Stb. 2004, 253) in werking getreden. Tot het in werking
treden van die wet bood de zogenoemde OALT-wet (Onderwijs in Allochtone Levende Talen; Wet van 5 maart
1998, houdende wijziging van enkele onderwijswetten in verband met het onderwijs in allochtone levende talen
en enkele technische aanpassingen, Stb. 1998, 148) een wettelijke grondslag voor de bekostiging van
overheidswege van onderwijs in eigen taal en cultuur (OETC). Sinds de inwerkingtreding van de wet van 24 mei
2004 wordt het onderwijs in allochtone levende talen niet langer van overheidswege gefaciliteerd.

(v) In een brief van 23 oktober 2012 heeft HTIB aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het
volgende bericht:
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“(…) Wij stellen ons als HTIB op het standpunt dat het recht van onderwijs van de moedertaal niet alleen een
recht is dat gefundeerd is in het belang van het kind maar in het bijzonder in bescherming dient te worden
genomen door de Nederlandse overheid. (…) Dit recht, dat de Nederlandse staat in 2004 niet langer tot haar
verantwoordelijkheid heeft willen nemen, is een ernstige tekortkoming en een inbreuk op de plicht van de
overheid om het belang van het kind voorop te stellen in haar overheidsdaden. Wij beschouwen de opstelling
van de Nederlandse overheid als een inbreuk op dit fundamenteel recht van het kind op onderwijs van de
moedertaal en stellen u hierbij in de gelegenheid om uw verantwoordelijkheid hierin weer te nemen. (…)”

(vi) (vi) Bij brief van 26 november 2012 heeft de minister aan HTIB het volgende geantwoord:
”(…) Het recht op onderwijs is in vele internationale verdragen (…) verankerd en moet worden gerespecteerd.
Deze verankering geldt echter niet voor het onderwijs in de eigen taal en cultuur. (…)”

3.2.1

In dit geding hebben Hollanda c.s. gevorderd, voor zover in cassatie van belang, voor recht te verklaren dat de Staat door
het niet langer faciliteren van het onderwijs van de moedertaal aan kinderen in het basisonderwijs, in strijd handelt met
diverse door Hollanda c.s. specifiek aangeduide internationale verdragsbepalingen, dan wel met een andere regel van
geschreven of ongeschreven internationaal recht, en daarmee onrechtmatig jegens Hollanda c.s. en/of de personen voor
wie belangen zij in rechte opkomen. De rechtbank heeft de vordering afgewezen.

3.2.2

Het hof heeft het vonnis van de rechtbank bekrachtigd. Ten aanzien van het beroep op art. 2 van het Eerste Protocol bij het
EVRM (hierna: art. 2 EP) heeft het overwogen (rov. 24):
“Grief 6 richt zich tegen de overwegingen van de rechtbank met betrekking tot artikel 2 van het Eerste Protocol bij het
EVRM. In hun toelichting op deze grief geven Hollanda c.s. niet aan waarom het oordeel van de rechtbank, dat uit
jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens volgt dat artikel 2 van het Eerste Protocol geen recht op
onderwijs van de moedertaal inhoudt, niet juist is. De enkele verwijzing naar artikel 2 van het Eerste Protocol bij het EVRM
(…) volstaat niet.
Datzelfde geldt voor de stelling van Hollanda c.s. dat het “onverantwoord” is van de Staat om geen gehoor te geven aan
aanbevelingen die zijn gedaan door de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa. Waar het om gaat is of een
verplichting om onderwijs van de moedertaal aan te bieden volgt uit de door Hollanda c.s. aangehaalde verdragsbepalingen.
Nu Hollanda c.s. niet onderbouwen waarom dat het geval is, en die verplichting ook overigens niet uit de genoemde
bepalingen is af te leiden, faalt ook grief 6.”

3.3.1

Onderdeel 2 is gericht tegen de hiervoor in 3.2.2 geciteerde rov. 24. Het onderdeel klaagt onder A en B dat het hof ten
onrechte heeft nagelaten de rechtsgronden ambtshalve aan te vullen. Het hof had acht moeten slaan op de internationale
consensus over de inspanningsplicht die staten op grond van verschillende internationaalrechtelijke regelingen hebben om
“de ontplooiing van allochtone jongeren in de samenleving te bevorderen en hun persoonlijke ontwikkeling (identiteit) te
waarborgen door stimulering van de eigen culturele achtergrond, leidend tot versterking van het contact met hun ouders,
overige familieleden en het moederland”. Het onderdeel doet daarbij een beroep op het arrest EHRM 12 november 2008, nr.
34503/97, ECLI:NL:XX:2008:BH0824, EHRC 2009/4 (Demir and Baykara v. Turkey). Onder C klaagt het onderdeel dat het
hof in dit verband is voorbijgegaan aan de essentiële stelling van Hollanda c.s. dat belangrijke mensenrechtenverdragen de
gestelde internationale consensus laten zien.

3.3.2

Uit de rechtspraak van het EHRM met betrekking tot het in art. 2 EP gewaarborgde recht op onderwijs volgt dat aan deze
bepaling niet een aanspraak kan worden ontleend op het kunnen volgen van onderwijs in een bepaalde taal en dat daaruit
evenmin de verplichting voor staten volgt om een bepaald soort onderwijs aan te bieden of te subsidiëren (zie de
rechtspraak genoemd in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 3.9-3.18). Daarom is er geen aanleiding om aan te
nemen dat art. 2 EP aanspraak geeft op het kunnen volgen van onderwijs van een bepaalde taal. Het voorgaande wordt
niet anders doordat het EHRM in het genoemde arrest Demir and Baykara v. Turkey (betreffende de vrijheid van
vakvereniging en het recht op collectieve onderhandelingen) heeft geoordeeld dat een uit internationale instrumenten en
statenpraktijk blijkende consensus kan worden betrokken bij de uitleg van EVRM-bepalingen in concrete gevallen. Dat ten
aanzien van het kunnen volgen van onderwijs van de moedertaal sprake is van dergelijke consensus valt uit de stellingen
van Hollanda c.s. niet af te leiden en volgt evenmin uit de verdragsbepalingen waarop zij zich beroepen. Bovendien wijst de
rechtspraak van het EHRM met betrekking tot art. 2 EP juist niet op het bestaan van dergelijke consensus.
Hierop stuit het onderdeel in zijn geheel af.
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3.4

De overige klachten van het middel kunnen evenmin tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81 lid 1 RO, geen nadere
motivering nu die klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de
rechtsontwikkeling.

4. Beslissing

De Hoge Raad:
verwerpt het beroep;
veroordeelt Hollanda c.s. in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van de Staat begroot
op € 848,34 aan verschotten en € 2.200,-- voor salaris.

Noot

Auteur: H. van Essen[1]

Naschrift

1.

Het recht op onderwijs is een zeer groot goed, getuige de vele ((inter)nationaalrechtelijke) bepalingen en regelingen die
hieraan zijn gewijd. Desalniettemin is dit recht niet ongelimiteerd, hetgeen maar weer eens wordt bevestigd in dit arrest van
de Hoge Raad.

2.

De Hoge Raad zag zich, kort samengevat, gesteld voor de vraag of er onder verwijzing naar artikel 2 Protocol 1 EVRM en
de rechtspraak van het EHRM (in het bijzonder EHRM 12 november 2008, 34503/97 (Demir and Baykara/Turkey)) een recht
bestaat op het kunnen volgen van onderwijs van een bepaalde taal in het primair onderwijs. De Hoge Raad oordeelt dat dit
niet het geval is. Hiertoe overweegt de Hoge Raad dat uit de rechtspraak van het EHRM met betrekking tot artikel 2 Protocol
1 EVRM niet een aanspraak kan worden ontleend op het kunnen volgen van onderwijs in een bepaalde taal en dat daaruit
evenmin de verplichting voor verdragsstaten volgt om een bepaald soort onderwijs aan te bieden of te subsidiëren. Hieruit
leidt de Hoge Raad af dat artikel 2 Protocol 1 EVRM ook geen aanspraak geeft op het kunnen volgen van onderwijs van een
bepaalde taal. Daarnaast overweegt de Hoge Raad dat het recht op het kunnen volgen van onderwijs van een bepaalde taal
ook niet volgt uit internationale instrumenten en statenpraktijk blijkende consensus (als bedoeld in het arrest Demir and
Baykara/Turkey). Integendeel. De Hoge Raad constateert dat de rechtspraak van het EHRM met betrekking tot artikel 2
Protocol 1 EVRM juist niet op het bestaan van een dergelijke consensus wijst.
Volledigheidshalve merk ik op dat het geding in cassatie zich beperkte tot het recht op onderwijs als bedoeld in artikel 2
Protocol 1 EVRM. Ook ik zal mij in dit naschrift hiertoe beperken. Dit neemt niet weg dat het recht op onderwijs in meer of
mindere mate ook in andere ((inter)nationaalrechtelijke) bepalingen en regelingen is verankerd. Voor een uitgebreid, niet
limitatief bedoeld, overzicht verwijs ik kortheidshalve naar de procedure in hoger beroep van de onderhavige zaak
(Gerechtshof Den Haag 24 februari 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:2002).

3.

Voor een goed begrip van dit arrest van de Hoge Raad dienen allereerst onderscheiden te worden (1) het kunnen volgen
van onderwijs in een bepaalde taal; en (2) het kunnen volgen van onderwijs van een bepaalde taal. Met het kunnen volgen
van onderwijs ‘in’ een bepaalde taal wordt bedoeld de betreffende taal als instructietaal in het onderwijs. Met het kunnen
volgen van onderwijs ‘van’ een bepaalde taal wordt daarentegen bedoeld het kunnen volgen van een of meerdere uren
onderwijs in de betreffende taal, naast onderwijs in de reguliere vakken. Het EHRM heeft zich reeds meermaals gebogen
over de vraag of er een recht bestaat op het kunnen volgen van onderwijs in een bepaalde taal. Ik kom zo dadelijk nog
uitgebreid terug op deze rechtspraak. Daarentegen heeft het EHRM zich tot op heden nog niet dan wel niet expliciet
gebogen over de vraag of er een recht bestaat op het kunnen volgen van onderwijs van een bepaalde taal, zoals in de
onderhavige zaak aan de orde was.

4.

Tot 1 augustus 2004 werd in Nederland onderwijs in en van een bepaalde taal in (onder meer) het primair onderwijs onder
omstandigheden van overheidswege bekostigd (Wet van 5 maart 1998, houdende wijziging van enkele onderwijswetten in
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verband met het onderwijs in allochtone levende talen en enkele technische aanpassingen (Stb. 1998, 148)). Meer in het
bijzonder stelde het Rijk in het kader van deze wet gelden beschikbaar aan gemeenten, waarmee laatstgenoemden
desgewenst onderwijs in en van allochtone levende talen konden aanbieden. Voornoemde wet zag aldus uitdrukkelijk niet in
een algemene aanspraak van allochtonen op onderwijs in en van de eigen taal en cultuur (Kamerstukken II 1996/97, 25176,
3). Het hing van de betreffende gemeente af of dit onderwijs ook daadwerkelijk werd aangeboden en gemeenten konden er
ook voor kiezen de betreffende gelden geheel of gedeeltelijk voor andere onderwijsdoelen in te zetten.
Vanaf 1 augustus 2004 wordt onderwijs in en van allochtone levende talen in (onder meer) het primair onderwijs niet langer
van overheidswege bekostigd (Wet van 24 mei 2004 tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de
expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs, onder meer in verband met de beëindiging van de bekostiging van
het onderwijs in allochtone levende talen (Stb. 2004, 253)). Sedertdien wordt dus enkel onderwijs in de Nederlandse en
onder omstandigheden de Friese taal, alsmede onderwijs van de Nederlandse, Friese, Engelse, Duitse en/of Franse taal
van overheidswege bekostigd in het primair onderwijs (o.a. Wet op het primair onderwijs en Besluit bekostiging WPO). Per 1
januari 2016 is hierop een wijziging aangebracht en mag het onderwijs voor ten hoogste vijftien procent van de onderwijstijd
per schooljaar in de Engelse, Duitse, of Franse taal worden gegeven (Wet van 30 september 2015 tot wijziging van de Wet
op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met het regelen van de mogelijkheid een deel van het
onderwijs te geven in de Engelse, Duitse of Franse taal (Stb. 2015, 359)). Deze wijziging is evenwel uitdrukkelijk beperkt tot
voornoemde talen en biedt (vooralsnog) geen ruimte voor andere (allochtone levende) talen.
Volledigheidshalve verdient nog opmerking dat er in het voortgezet onderwijs meer mogelijkheden bestaan voor bekostiging
van onderwijs in een bepaalde taal (o.a. tweetalig onderwijs) en van een bepaalde taal (o.a. Engels, Duits, Frans, Spaans,
Russisch, Turks, Arabisch, Italiaans, Chinees) (o.a. Wet op het voortgezet onderwijs).

5.

Artikel 2 Protocol 1 EVRM omvat het grondrecht op onderwijs, bestaande uit enerzijds dat niemand het recht op onderwijs
zal worden ontzegd (eerste volzin) en anderzijds dat de verdragsstaten het recht van ouders om zich van die opvoeding en
van dat onderwijs te verzekeren, die overeenstemmen met hun eigen godsdienstige en filosofische overtuigingen, dienen te
respecteren (tweede volzin). Het in de eerste volzin van artikel 2 Protocol 1 EVRM verankerde recht op onderwijs betreft
een drietal aspecten, te weten (1) het (gelijke) recht op toegang tot bestaande onderwijsinstellingen; (2) het recht op
onderwijs in een bepaalde (lands)taal; en (3) het recht op officiële erkenning van bepaalde studies (EHRM 23 juli 1968,
1474/62, 1677/62, 1691/62, 1769/63, 1994/63 en 2126/64 (Belgische taalzaak)). In de onderhavige zaak draait het om het
recht op onderwijs in een bepaalde (lands)taal en daarom zal ik mij in het hiernavolgende ook hiertoe beperken.
Uit het vorenstaande volgt direct ook dat het recht op onderwijs een zeer complex grondrecht is. Aan de ene kant vergt dit
grondrecht dat de overheid iets doet en aan de andere kant wordt de overheid onthouding opgedragen. Is de overheid dan
helemaal met handen en voeten gebonden? Neen. Binnen deze marges is de overheid vrij om invulling te geven aan het
recht op onderwijs, getuige de rechtspraak van (onder meer) het EHRM.

6.

Zoals gezegd heeft het EHRM zich reeds meermaals gebogen over de vraag of er een recht bestaat op het kunnen volgen
van onderwijs in een bepaalde (lands)taal. Het nog steeds richtinggevende arrest in dit verband is het eerder genoemde
arrest betreffende de Belgische taalzaak. Samengevat overwoog het EHRM in dit arrest dat artikel 2 (eerste volzin) Protocol
1 EVRM geen aanspraak geeft op een bepaald soort onderwijs of de verdragsstaten verplicht tot het aanbieden of
subsidiëren van enige specifieke vorm van onderwijs (zie ook EHRM 21 juni 2011, nr. 5335/05 (Ponomaryov/Bulgaria)).
Noch verplicht het verdragsstaten tot een bepaalde organisatie van het onderwijs (zie ook EHRM 7 december 1976,
5095/71, 5920/72, 5926/72 (Kjeldsen, Busk Madsen and Petersen/Denmark)). Evenmin bestaat er een aanspraak op
onderwijs in een bepaalde taal, aldus het EHRM. Ook artikel 2 (tweede volzin) Protocol 1 EVRM geeft volgens het EHRM
geen recht op (bepaald) onderwijs en vereist niet dat verdragsstaten de linguïstische voorkeuren van ouders respecteren.
Iets anders is dat wél een aanspraak bestaat op onderwijs in de landstaal of één van de landstalen. Anders zou het recht op
onderwijs immers betekenisloos (kunnen) zijn. Dit verklaart ook dat in Nederland (in ieder geval) zowel onderwijs in de
Nederlandse als (onder omstandigheden) in de Friese taal van overheidswege wordt bekostigd in het primair onderwijs.
Binnen (onder meer) voornoemde marges zijn de verdragsstaten evenwel vrij om invulling te geven aan het recht op
onderwijs. Meer concreet hebben de verdragsstaten een discretionaire bevoegdheid om te bepalen in welke (lands)taal
wordt onderwezen en welke vakken worden aangeboden. Deze invulling van het onderwijs is veelal afhankelijk van tijd en
plaats en de behoeftes en financiële mogelijkheden van de samenleving en individuen. Een mooi voorbeeld hiervan is
voormelde Nederlandse wetgeving ter zake de bekostiging van onderwijs in en van allochtone levende talen en de
beëindiging daarvan.

7.

In een enkel geval kan de invulling van het onderwijs door een verdragsstaat, meer in het bijzonder de keuze van die staat
voor onderwijs in (een) bepaalde ta(a)l(en), toch strijd opleveren met artikel 2 Protocol 1 EVRM, getuige (onder meer) een
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drietal zeer specifieke en casuïstische uitspraken van het EHRM (EHRM 10 mei 2011, 25781/94 (Cyprus/Turkey); EHRM 16
maart 2010, 15766/03 (Oršuš and Others/Croatia); EHRM 19 oktober 2012, 43370/04, 8252/05 en 18454/06 (Catan and
Others/Moldova and Russia).
Uit voornoemde uitspraken volgt (ook) dat het primair aan de verdragsstaten is te bepalen in welke taal het onderwijs wordt
gegeven en welke vakken worden aangeboden. Dit brengt mee dat er geen recht op onderwijs in een bepaalde taal bestaat.
Daarentegen moet er wel sprake zijn van een reële mogelijkheid om toegang te hebben tot de in het betreffende land
bestaande onderwijssystemen. Wanneer bijvoorbeeld het stellen van taaleisen aan de toegang tot het bestaande onderwijs
(zie het arrest Oršuš and Others/Croatia), dan wel het niet beschikbaar zijn van onderwijs in een bepaalde (lands)taal (zie
arresten Cyprus/Turkey en Catan and Others/Moldova and Russia), tot gevolg heeft dat er feitelijk geen effectieve toegang
bestaat tot het volgen van onderwijs, dan kan dit ertoe leiden dat toch strijd met artikel 2 Protocol 1 EVRM ontstaat. In die
gevallen is de overheid gehouden om alsnog te voorzien in onderwijs in de betreffende gewenste taal, dan wel is de
overheid gehouden om andere adequate maatregelen te treffen waardoor de schending van artikel 2 Protocol 1 EVRM
wordt opgeheven.

8.

Hoewel voornoemde rechtspraak van het EHRM steeds betrekking heeft op de vraag of er een recht bestaat op onderwijs in
een bepaalde taal, is deze rechtspraak ook van belang voor de onderhavige zaak waarin de vraag centraal stond of er een
recht bestaat op onderwijs van een bepaalde taal. Impliciet volgt namelijk uit voornoemde rechtspraak dat ook geen recht
bestaat op onderwijs van een bepaalde taal, aldus de Hoge Raad. Immers is het vrij aan de verdragsstaten om (onder
meer) te bepalen welke vakken worden aangeboden en welke onderwijsvoorzieningen er zijn, waarbij de verdragsstaten (in
principe) niet gehouden zijn de linguïstische voorkeuren van ouders te betrekken. Deze vrijheid wordt wederom slechts
beperkt in geval er feitelijk voor bepaalde individuen of groepen geen effectieve toegang tot de bestaande
onderwijsvoorzieningen is.

9.

In het licht van (al) het vorenstaande is de uitkomst van het arrest van de Hoge Raad voor dit moment begrijpelijk en
logisch. De Nederlandse wetgever heeft immers duidelijke keuzes gemaakt met betrekking tot de bekostiging van onderwijs
in en van een bepaalde taal in het primair onderwijs. Hetgeen is toegestaan, zolang dit de reële mogelijkheid om toegang te
hebben tot de bestaande onderwijssystemen niet dwarsboomt. Hiervan was in het onderhavige geval geen sprake. Dit
neemt niet weg dat dit in andere zaken mogelijk anders ligt. Steeds zal dan ook moeten worden gekeken naar de specifieke
omstandigheden van het geval. Tot slot is niet ondenkbaar dat de Nederlandse wetgever mogelijk in de toekomst (weer)
andere keuzes gaat maken met betrekking tot de bekostiging van onderwijs in en van een bepaalde taal in het primair
onderwijs, waardoor het speelveld (weer) anders wordt.

 
Voetnoten

[1]
Henry van Essen is werkzaam als advocaat arbeidsrecht, ambtenarenrecht en onderwijsrecht bij KienhuisHoving Advocaten en Notarissen te
Enschede.
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