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A. ARTIKEL 1 WEEK 1  
 
Het probleem dat in dit artikel centraal staat, is in hoeverre de werkgever inbreuk mag 
maken op de grondrechten aangaande (zichtbare) tattoos op de werkvloer. Ook wordt er 
besproken in welke situaties dit wel of niet voor zou mogen komen.  
 
Hoewel tattoos in het jaar 2018 niet meer direct worden geassocieerd met criminaliteit 
en andere ongure milieus, is het een feit dat in sommige bedrijfssectoren tattoos nog 
steeds weerstand uitlokken. Dit speelt met name in overheidsfuncties en de horeca. 
Hierdoor is er sinds 2011 de Gedragscode lifestyle-neutraliteit ontstaan, waarbij 
politieambtenaren worden geacht zich tijdens werktijd neutraal, gezaghebbend en veilig 
te gedragen en zich hier dus ook naar te kleden. Dit is zeer belangrijk voor de eigen 
veiligheid van de politieambtenaar.  
 
Werkgevers hebben ook de bevoegdheid om voorschriften op te stellen waar werknemers 
zich tijdens werktijd aan dienen te houden. Voorschriften over de kledij vallen hier met 
zekerheid onder. Bij deze voorschriften is het van belang dat ze niet de privésituatie van 
de werknemer aantasten. Hierom is het erg moeilijk om deze grenzen vast te stellen 
aangaande tattoos, omdat het verbieden van (zichtbare) tattoos inbreuk maakt op het 
privéleven van de werknemer.  
 
Grenzen van de inbreuk op het privéleven 
Het is een lastig besluit in welke mate de werkgever besluiten kan maken over 
voorschriften die van invloed zijn op het privéleven van de werknemer. Volgens artikel 10 
Grondwet heeft iedereen recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer. Tattoos 
vallen hier ook onder, aangezien deze representatief kunnen staan voor iemands 
geloofsovertuiging, karaktertrekken of levensopvattingen. Als de werkgever dus te 
beperkende voorschriften stelt, worden verschillende grondrechten van de werknemer 
geschonden: vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst en het verbod tot 
discriminatie.  
 
Inbreuk op de grondrechten is in sommige situaties wel weer toegestaan, welke wordt 
onderbouwd door de Gedragscode lifestyle-neutraliteit. Functies waarbij gezag of 
onpersoonlijkheid van belang is, dienen zich hier ook naar te kleden.  
 
De urgentie van de beperking van tattoos  
Hoewel de werkgever voorschriften met betrekking tot de kledij kan opstellen, zijn er een 
aantal factoren waar rekening mee gehouden moet worden, aangaande (zichtbare) 
tattoos: 

• De maatschappelijke interpretatie; 
• Het nastreven van hygiëne en/of veiligheid; 
• Subsidiariteit en proportionaliteit: dit houdt in dat voorschriften over haar- of 

lichaamsversieringen in verhouding moeten staan met het belang van de 
onderneming.  

 
Conclusie 
De beperking of verbieding van tattoos tijdens werktijd wordt dus vastgesteld aan de 
hand van bovengenoemde factoren. Hierbij is het belangrijk om te onthouden dat 
makkelijk afdekbare tattoos bedekt kunnen worden, en bij moeilijk afdekbare tattoos 
alleen inbreuk op het grondrecht gemaakt mag worden wanneer voldaan wordt aan 
bovengenoemde factoren.  
 


