
 

Hoofddoekverbod in (stage-)bedrijven: mag dat?  

 
Een vestiging van een fastfood- keten wees een sollicitante af vanwege haar hoofddoek. Het 
bedrijf legde haar uit dat de reden hiervoor was dat het personeel neutraliteit naar klanten 
toe moet uitstralen, en zei daarbij dat ontslag in dat geval mocht van de Europese rechter. 
 
Een meisje werkt bij een supermarkt. Ze draagt bij haar sollicitatie al een hoofddoek en 
wordt aangenomen. Na een paar maanden vraagt haar manager ineens of ze haar hoofddoek 
af wil doen op het werk. Wanneer ze weigert, wordt ze op staande voet ontslagen.  
 

 

Je mag in Nederland niet zomaar vanwege je hoofddoek afgewezen of ontslagen worden Je mag niet 

worden gediscrimineerd om je godsdienst, en ook niet om je afkomst, je seksuele gerichtheid of je 

geslacht. Het recht om niet gediscrimineerd te worden is een belangrijk mensenrecht. Dat recht 

staat ook in onze Grondwet. 

Toch komt het voor dat vrouwen en meisjes worden afgewezen voor een stage of baan omdat ze 

een hoofddoek dragen. Net zoals het voorbeeld hierboven van de fastfood- keten die een 

sollicitante afwees vanwege haar hoofddoek. Het bedrijf gaf aan dat het personeel neutraliteit naar 

klanten toe moet uitstralen en was van mening dat dit mag van de Europese rechter (Europees Hof 

van Justitie). Dat de hoogste Europese rechter iets heeft gezegd over een hoofddoekverbod op het 

werk klopt. Toch mogen (stage-) bedrijven niet zomaar een hoofdoekverbod invoeren. Het College 

voor de Rechten van de Mens legt in dit stuk uit wat (stage-) bedrijven wel en niet mogen als het 

gaat om werkneemsters en stagiaires met een hoofddoek. 

1. Wat moet ik weten? 

 Er is géén nieuwe wet in Nederland gekomen die het dragen van een hoofddoek op het werk 

of de stageplek verbiedt.  

 Bedrijven en stagebedrijven mogen stagiaires en werkneemsters met een hoofddoek niet 

zomaar afwijzen bij een sollicitatie of hen ontslaan, alleen omdat ze een neutrale 

uitstraling richting hun klachten willen.  

 Wensen of klachten van klanten over personeel dat een hoofddoek draagt, zijn op zich zelf  

geen reden zijn voor afwijzing voor een sollicitatie of ontslag.  

 Kledingvoorschriften die het dragen van een hoofddoek op het werk verbieden, zijn alleen 

toegestaan onder strenge voorwaarden (staan in paragraaf 3 verder uitgelegd). 

2. Wat is er nieuw?  

Vorig jaar heeft de hoogste Europese rechter in twee zaken uitspraak gedaan over een bedrijf dat 

een werkneemster ontsloeg omdat ze weigerde haar hoofddoek af te doen. In beide gevallen had de 

werkneemster klantcontacten, en wilde het bedrijf een ‘neutrale uitstraling’ richting de klanten. 

Deze bedrijven vonden dat een hoofddoek daar niet bij paste. De werkneemsters vonden dit 

discriminatie en stapten daarom naar de rechter. De hoogste Europese rechter deed vervolgens 

uitspraak. Deze uitspraken zijn ingewikkeld en worden daardoor soms verkeerd begrepen. Zo 

denken sommige mensen dat er een nieuwe wet in Nederland is gekomen, die zegt dat 



werkneemsters met een hoofddoek voortaan ontslagen mogen worden. Maar dat klopt niet, er is 

géén nieuwe wet gekomen.  

 

 

3. Strenge voorwaarden voor (stage-)bedrijven 

Bedrijven in Nederland zijn niet verplicht om een hoofddoekverbod op te leggen aan personeel met 

klantcontacten. Ze mogen dat wel, maar alleen als ze zich houden aan al deze strenge regels: 

 Het gaat om een stageplek of baan waarbij (veel) direct contact is met klanten; 

  

 Het bedrijf of stagebedrijf heeft duidelijke, schriftelijke kledingvoorschriften. De eis van 

een neutrale uitstraling van werknemers mag niet alleen voor moslims gelden, maar moet 

ook van toepassing zijn op het christelijke, joodse geloof en het Sikh-geloof (i.v.m. 

tulband). Het mag niet alleen gaan om een verbod van zichtbare religieuze tekens en 

symbolen. De kledingvoorschriften moeten betrekking hebben op alle zichtbare tekens van 

een politieke, religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging; 

 

 De kledingvoorschriften die zijn bedoeld om ‘een neutrale uitstraling’ te krijgen, worden 

door het bedrijf consequent toegepast en gehandhaafd. Dus niet alleen bij vrouwen die een 

hoofddoek dragen, maar bijvoorbeeld ook bij mannen en vrouwen die een zichtbaar kruisje 

om hun nek dragen;  

 

 Het bedrijf moet goed uitleggen waarom een neutrale uitstraling speciaal voor dít bedrijf 

belangrijk is. Alleen het tegemoet willen komen aan de wensen of (mogelijke) vooroordelen 

van klanten, is onvoldoende;  

 

 Bij ontslag of het beëindigen van de stage, geldt dat de werkgever moet hebben gekeken of 

de werkneemster of stagiaire een andere baan binnen het bedrijf kan vervullen, waarbij 

minder sprake is van direct persoonlijk klantcontact. 

 

4. Wat je van school kunt verwachten 

Scholen moeten studenten beschermen tegen ongelijke kansen, bijvoorbeeld op grond van hun 

godsdienst en afkomst. Niet alleen op school, maar ook bij het zoeken naar een stage en tijdens het 

lopen van een stage. Dat staat in de Nederlandse wet.  

Als het gaat om kledingeisen of een hoofddoekverbod die bedrijven willen opleggen aan stagiaires, 

hebben scholen de taak om  stagebedrijven erop te wijzen dat zij niet mee mogen gaan met de 

discriminerende wensen en vooroordelen van klanten om niet geholpen te worden door een stagiaire 

met een hoofddoek en dat ze volgens de Nederlandse wet een eigen verantwoordelijkheid hebben 

om niet te discrimineren. Ook moeten ze stagebedrijven erop wijzen dat kledingvoorschriften alleen 

zijn toegestaan als die voldoen aan strenge regels (zie hierboven).  

 

5. Waar kan ik terecht als ik ben gediscrimineerd of vragen heb?  

Het College voor de Rechten van de Mens (het College) beschermt de mensenrechten in Nederland. 

Het recht om gelijk behandeld te worden is ook een mensenrecht. Daarom is het College er ook voor  

de bescherming van mensen tegen discriminatie bij stages en werk. Het recht om gelijk behandeld 

https://www.mensenrechten.nl/wat-zijn-mensenrechten/discriminatie


te worden betekent ook dat je niet vanwege je afkomst of godsdienst die stage of die baan niet 

krijgt of juist kwijtraakt. 

Bij het College kun je gratis je discriminatieklacht voorleggen. Het College doet dan onderzoek naar 

je klacht en doet vervolgens uitspraak of het inderdaad om discriminatie gaat. Ook kan het College 

je wegwijs maken in wat je allemaal kunt doen als je discriminatie meemaakt of het gevoel hebt 

dat je dit overkomt. 

Voor vragen en meer informatie kun je het College bereiken door: 

 www.mensenrechten.nl/ikwildiestage te bezoeken 

 te mailen naar: info@mensenrechten.nl. 

 een WhatsApp- bericht te sturen naar: 06-11 47 58 74 

 of te bellen naar 030- 888 3 888 (iedere werkdag bereikbaar tussen 10:00 en 16:00) 

 

Dit is geen gratis nummer. Wil je door het College teruggebeld worden? Dat kan! Stuur dan 

een e-mail met je telefoonnummer en waar je een College- medewerker over wilt spreken. 

Je wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld. 

 

College voor de Rechten van de Mens, mei 2018 
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