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Samenvatting 

Doel van deze brief is u te informeren over het standpunt van het College voor Arbeidszaken over 

gelaatsbedekkende kleding bij gemeentepersoneel. Dit standpunt is een handreiking hoe u 

hiermee binnen uw gemeente om kan gaan. 

Het kabinet heeft op 8 februari 2008 een standpunt ingenomen over gelaatsbedekkende kleding. 

Het kabinet is van mening dat het dragen van gelaatsbedekkende kleding niet verenigbaar is met 

goed ambtenaarschap. Het dragen van gelaatsbedekkende kleding is voor werknemers in 

rijksdienst verboden geworden. Het kabinet gaat er in het besluit van uit dat het bevoegd gezag 

van overige organisaties binnen de openbare dienst (onder andere provincies en gemeenten) 

vergelijkbare regels aan het personeel zal stellen. De minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties zal dat stimuleren. In een brief van 18 juni 2008 verzoekt de minister de VNG 

om haar leden op te roepen in voorkomend geval te handelen overeenkomstig het 

kabinetsstandpunt. Het College voor Arbeidszaken heeft naar aanleiding daarvan in zijn 

vergadering van 1 oktober jl. een standpunt ingenomen over gelaatsbedekkende kleding bij 

gemeentepersoneel dat aansluit bij het kabinetsstandpunt. 

Deze brief is als volgt opgebouwd. Eerst wordt het kabinetsstandpunt en de uitwerking daarvan 

voor ambtenaren in rijksdienst beschreven. Vervolgens wordt het juridische kader uiteen gezet, 

waarna de brief wordt afgesloten met het standpunt van het College voor Arbeidszaken. 2 S : 
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Geacht college, 

In deze brief informeert het CvA u over het standpunt van het College voor Arbeidszaken over 

gelaatsbedekkende kleding bij gemeentepersoneel. Dit standpunt is een handreiking hoe u 

hiermee binnen uw gemeente om kan gaan. 

Het kabinet heeft op 8 februari 2008 een standpunt ingenomen over gelaatsbedekkende kleding. 

Het kabinet is van mening dat het dragen van gelaatsbedekkende kleding niet verenigbaar is met 

goed ambtenaarschap. Het dragen van gelaatsbedekkende kleding is voor werknemers in 

rijksdienst verboden geworden. Het kabinet gaat er in het besluit van uit dat het bevoegd gezag 

van overige organisaties binnen de openbare dienst (onder andere provincies en gemeenten) 

vergelijkbare regels aan het personeel zal stellen. De minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties zal dat stimuleren. In een brief van 18 juni 2008 verzoekt de minister de VNG 

om haar leden op te roepen in voorkomend geval te handelen overeenkomstig het 

kabinetsstandpunt. Het College voor Arbeidszaken heeft naar aanleiding daarvan een standpunt 

ingenomen over gelaatsbedekkende kleding bij gemeentepersoneel. 

Deze brief is als volgt opgebouwd. Eerst wordt het kabinetsstandpunt en de uitwerking daarvan 

voor ambtenaren in rijksdienst beschreven. Vervolgens wordt het juridische kader uiteen gezet, 

waarna de brief wordt afgesloten met het standpunt van het College voor Arbeidszaken. 

Kabinetsstandpunt 

Het kabinetsstandpunt over gelaatsbedekkende kleding is verwoord in een brief van 8 februari 

2008 aan de Tweede Kamer. Samengevat is het kabinet van mening dat gelaatsbedekkende 

kleding onwenselijk is. Het dragen van gelaatsbedekkende kleding belemmert de open onderlinge 

communicatie tussen mensen en gelijke kansen tussen mannen en vrouwen, en bemoeilijkt de 

Postbus 30435 2500 GK Den Haag 

Nassaulaan 12 2514 JS Den Haag Tel 070 373 83 93 Fax 070 363 56 82 www.vng.nl 

Betreft: Gelaatsbedekkende kleding bij gemeentepersoneel Datum: 19 november 2008 02 

http://www.vng.nl


positie van vrouwen in het maatschappelijke verkeer. Het kabinet heeft in zijn standpunt 

onderscheid gemaakt tussen verschillende situaties. Wat betreft gelaatsbedekkende kleding bij 

personeel in de openbare dienst stelt het kabinet het volgende: 

"Verbod gelaatsbedekkende kleding voor het personeel in de openbare dienst" 

Het functioneren van de openbare dienst brengt specifieke eisen met zich mee op het gebied van 

openheid en toegankelijkheid. Dit geldt in het bijzonder voor de werknemers in deze sector. Het 

kabinet is van oordeel dat het dragen van gelaatsbedekkende kleding niet verenigbaar is met 

goed ambtenaarschap. Door het dragen van dergelijke kleding worden niet alleen 

gelaatsuitdrukkingen verborgen, maar wordt ook afstand gecreëerd. Dit is in het algemeen, maar 

zeker voor werknemers in de openbare dienst, onwenselijk en houdt bovendien risico's in voor het 

functioneren van de openbare dienst als geheel. Tot dusver hebben zich in de praktijk op dit vlak 

geen problemen voorgedaan. Dit neemt niet weg dat de minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties om bovenstaande redenen de leidinggevenden en werknemers in de rijksdienst 

erop zal wijzen dat gelaatsbedekkende kleding niet op de werkvloer gedragen mag worden. 

Voor overige organisaties binnen de openbare dienst (onder andere provincies, gemeenten) gaat 

het kabinet er vanuit dat het bevoegd gezag vergelijkbare regels aan het personeel zal stellen. De 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zal dit stimuleren." 

Uitwerking kabinetsstandpunt voor ambtenaren in rijksdienst 

Het kabinet is van mening dat het dragen van gelaatsbedekkende kleding niet verenigbaar is met 

goed ambtenaarschap. Zoals in het kabinetsstandpunt is aangekondigd, heeft de minister van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de leidinggevenden en werknemers in de rijksdienst 

erop gewezen dat gelaatsbedekkende kleding niet op de werkvloer gedragen mag worden. 

Middels een circulaire van 4 juni 2008 heeft de minister alle ministers geïnformeerd over het 

verbod op gelaatsbedekkende kleding en de effectuering van dat verbod. De ministers zijn 

verzocht om aan het standpunt van het kabinet algemene bekendheid te geven onder de onder 

hun gezag of verantwoordelijkheid vallende medewerkers, bijvoorbeeld door berichtgeving via 

intranet van het ministerie of in het personeelblad. Voorts is elke minister verzocht om de onder 

diens ministerie ressorterende ZBO's, onder bijvoeging van een kopie van de circulaire, op te 

roepen dezelfde lijn te volgen als geldt voor de rijksdienst. 

In de praktijk komt het verbod erop neer dat een persoon die gelaatsbedekkende kleding op de 

werkvloer wenst te dragen, niet geschikt wordt geacht voor de functie van rijksambtenaar. Er 

wordt dan invulling gegeven aan de bestaande functie-eis van goed ambtenaarschap. Zo zal een 

sollicitante naar een functie in de rijksdienst, die aangeeft dat zij gelaatsbedekkende kleding zal 

dragen op de werkvloer, niet voor een aanstelling in aanmerking komen. Een reeds in dienst 

zijnde medewerker die overgaat tot het dragen van gelaatsbedekkende kleding op de werkvloer, 

voldoet niet langer aan de functie-eis en zal in het uiterste geval voor ontslag op grond van 

ongeschiktheid in aanmerking komen. De functie-eis geldt voor alle ambtenaren in rijksdienst, dus 

niet alleen die ambtenaren die in direct contact met de burger staan. Nieuwe regels acht het 

kabinet niet nodig. Het verbod zal dus niet in een specifieke wet of in de ARAR worden 
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opgenomen. Opname van het verbod in de ARAR is ook niet mogelijk, zolang er geen wet in 

formele zin is die deze beperking van de vrijheid van godsdienst (artikel 6 Grondwet) mogelijk 

maakt. In het hierna volgende juridische kader wordt daar nader op in gegaan. 

Juridisch kader 

In het geval een medewerker vanwege godsdienstovertuiging gelaatsbedekkende kleding op de 

werkvloer wenst te dragen en de werkgever staat dat niet toe, speelt een aantal (grond)rechten 

een rol, welke hierna worden beschreven. 

Grondwet en Algemene wet gelijke behandeling 

De vrijheid van godsdienst en levensovertuiging speelt een rol (artikel 6 van de Grondwet). De 

vrijheid van godsdienst en levensovertuiging is echter geen absoluut recht. Deze vrijheid van 

godsdienst en levensovertuiging mag alleen worden beperkt bij wet in formele zin. Er is geen wet 

die een beperking van de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging voor personeel in de 

openbare dienst regelt. Het huidige kabinet is ook geen voorstander van een dergelijke nieuwe 

wet. Het kabinet meent dat het ook binnen de huidige regelgeving mogelijk is om 

gelaatsbedekkende kleding voor medewerkers bij de openbare dienst te verbieden. 

Naast de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging, speelt het recht op gelijke behandeling en 

het verbod van discriminatie beschermd in artikel 1 Grondwet een rol. De Algemene wet gelijke 

behandeling (Awgb) vormt een uitwerking van artikel 1 van de Grondwet en enkele internationale 

non-discriminatiebepalingen. Het recht op gelijke behandeling en het verbod van discriminatie, 

zoals beschermd in artikel 1 Grondwet, geldt primair alleen voor de verticale relaties, dus voor de 

relatie tussen de overheid en de burger. Voor de horizontale relaties is het recht op gelijke 

behandeling nader uitgewerkt in de gelijkebehandelingswetgeving, waaronder de Awgb. 

De Awgb verbiedt het maken van onderscheid op de belangrijke terreinen van het 

maatschappelijke leven op grond van enkele limitatief in de wet genoemde persoonlijke 

kenmerken, waaronder godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, 

nationaliteit en hetero- of homoseksuele gerichtheid (artikel 1 Awgb). In artikel 5 Awgb is de gelijke 

behandeling bij de arbeid geregeld. Volgens de Awgb is het de werkgever verboden direct 

onderscheid te maken naar godsdienst en levensovertuiging. Indirect onderscheid is alleen 

toegestaan als de werkgever dit objectief kan rechtvaardigen. In de volgende twee alinea wordt 

nader ingegaan op direct en indirect onderscheid bij het stellen van kledingvoorschriften. 

Direct onderscheid is verboden 

Als een werkgever de medewerker het dragen van gelaatsbedekkende kleding als uiting van een 

religie verbiedt, maakt hij direct onderscheid. Door het stellen van dit verbod zullen sollicitanten die 

moslim zijn en daaraan door het dragen van gelaatsbedekkende kleding uiting willen geven, niet in 

aanmerking komen voor een functie bij die werkgever. Direct onderscheid is volgens de Awgb 

verboden. Het maken van direct onderscheid is alleen toegestaan op grond van de 

uitzonderingsgronden die zijn opgenomen in de Awgb. De wet geeft alleen aan instellingen met 
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bijvoorbeeld een godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag de vrijheid, onder strikte 

voorwaarden eisen te stellen die nodig zijn voor de vervulling van een functie (denk bijvoorbeeld 

aan instellingen van bijzonder onderwijs). Gemeenten kunnen geen beroep doen op een 

dergelijke uitzondering. Als de gemeentelijke werkgever direct religieuze uitingen door 

ambtenaren verbiedt, handelt zij in strijd met de Grondwet en de Awgb. 

Indirect onderscheid kan objectief gerechtvaardigd zijn 

Er kan sprake zijn van indirect onderscheid als een werkgever neutrale kledingvoorschriften 

vaststelt. Een werkgever kan bijvoorbeeld voorschrijven dat baliemedewerkers van de gemeente 

geen kleding mogen dragen die de communicatie belemmert. Een ander voorbeeld is kledingeisen 

die worden voorgeschreven in verband met een functie waarin de medewerker onpartijdigheid 

moet uitstralen. De werkgever verbiedt de medewerker dan andere tekenen te dragen naast de 

voorgeschreven kleding. Deze tekenen kunnen namelijk uiting geven aan de persoonlijke 

opvattingen van de medewerker. Bovenstaande regelingen zullen in overwegende mate personen 

treffen die bijvoorbeeld moslim zijn en vanuit die overtuiging bijvoorbeeld een hoofddoek of een 

boerka dragen. Dit indirecte onderscheid is alleen toegestaan als de werkgever dit objectief kan 

rechtvaardigen. Daar is slechts sprake van als de voorschriften een legitiem doel dienen, 

waarvoor de gestelde middelen passend en noodzakelijk zijn. Redenen in verband met de aard 

van een organisatie en/of functie die kunnen leiden tot de dringende noodzaak voor het stellen van 

neutraal geformuleerde kledingvoorschriften zijn veiligheid, functionaliteit (bijvoorbeeld 

communicatie) en onpersoonlijke gezagsuitoefening. Regels om gelaatsbedekkende kleding te 

verbieden zijn derhalve binnen dit kader mogelijk. 

Standpunt van het College voor Arbeidszaken 

Uit het kabinetsstandpunt volgt, zoals reeds genoemd, dat het kabinet ervan uit gaat dat het 

bevoegd gezag van overige organisaties binnen de openbare dienst, waaronder gemeenten, 

vergelijkbare regels aan het personeel zal stellen. De minister van BZK zal dat stimuleren. In een 

brief van 18 juni 2008 verzoekt de minister de VNG om haar leden op te roepen in voorkomend 

geval te handelen overeenkomstig het kabinetsstandpunt. In navolging daarop heeft het College 

voor Arbeidszaken in zijn vergadering van 1 oktober jl. het volgende standpunt geformuleerd. 

Het College voor Arbeidszaken (CvA) is het met het Kabinet eens dat gelaatsbedekkende kleding 

niet verenigbaar is met goed ambtenaarschap. Het dragen van gelaatsbedekkende kleding 

belemmert de open communicatie in sterke mate; gelaatsuitdrukkingen worden verborgen en door 

gelaatsbedekkende kleding wordt afstand gecreëerd. Dit is in het algemeen, maar zeker voor 

werknemers in de openbare dienst onwenselijk en houdt bovendien risico's in voor het 

functioneren van de openbare dienst als geheel. Een open communicatie is niet alleen van belang 

voor werknemers die in direct contact met de burger staan, maar een open communicatie op de 

werkvloer tussen collega's onderling is eveneens belangrijk voor het functioneren van de 

gemeentelijke organisatie. Daarnaast wordt de positie van de vrouw in de Nederlandse 

samenleving, maar ook haar positie op de arbeidsmarkt, bemoeilijkt door het dragen van 

gelaatsbedekkende kleding. 
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Om bovenstaande redenen is het CvA van mening dat het dragen van gelaatsbedekkende kleding 

voor alle functies binnen de gemeente niet toegestaan zou moeten zijn. Het blijft echter de 

autonome bevoegdheid van gemeenten hoe zij in voorkomend geval wensen te handelen en hoe 

een (eventueel) verbod binnen het juridische kader zal worden vormgegeven. 

Het CvA kan zich wat betreft de uitwerking van een verbod op gelaatsbedekkende kleding vinden 

in de (op rijksniveau gehanteerde) uitwerking van het verbod door invulling van de bestaande 

functie-eis van goed ambtenaarschap. Een lokale regeling waarin neutrale kledingvoorschriften 

worden geformuleerd, zoals "het is voor gemeenteambtenaren niet toegestaan om kleding te 

dragen die de open communicatie belemmert" zou een andere mogelijkheid zijn om de open 

communicatie te waarborgen en gelaatsbedekkende niet toe te staan. Artikel 15:1:16, eerste lid, 

CAR-UWO biedt hiertoe de grondslag. 

Hoogachtend, 

College voor Arbeidszaken van de VNG 

drs. J.D. Voortman, 

wnd. secretaris 

Deze ledenbrief staat ook op www.vnq.nl onder brieven. 
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