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………………………………………………………………………………………………………………………… 

Over het EenVandaag Opiniepanel 
Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden 

vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen 

onder het EenVandaag Opiniepanel zijn na weging representatief voor zes 

variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over 

het land en politieke voorkeur gemeten naar de laatste Tweede 

Kamerverkiezingen. Panelleden krijgen ongeveer één keer per week een 

uitnodiging om aan een peiling mee te doen. Op de meeste onderzoeken 

respondeert 50 tot 60 procent van de panelleden. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Hoofddoekjes bij de politie 
27 november 2017 

Over het onderzoek 

Aan het onderzoek deden 30889 leden van het EenVandaag Opiniepanel 

mee. Het is gehouden tussen 22 en 27 november 2017. Het EenVandaag 

Opiniepanel bestaat uit 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op 

basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen onder het 

EenVandaag Opiniepanel zijn na weging representatief voor zes variabelen, 

namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het 

land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen 

van 2017. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onderzoeker Lisette van 

Vliet (lisette.van.vliet@eenvandaag.nl) 
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1. Samenvatting  

 
Onderzoek: Meerderheid vindt dat politieagenten geen 

geloofsuitingen mogen dragen.  

Geloofsuitingen zoals keppeltjes, hoofddoekjes of zichtbare kettingen met 

een kruisje zouden niet mogen worden gedragen door politieagenten in 

functie, vindt de meerderheid van de deelnemers van het EenVandaag 

Opiniepanel. Dit blijkt uit een peiling van EenVandaag. 

 

De ondervraagden zijn het minst negatief over het dragen van een ketting 

met een kruisje. Een kleine meerderheid (54%) heeft er bezwaar tegen als 

politieagenten dat dragen. Een keppeltje ligt gevoeliger: 72% geeft aan 

daar bezwaar tegen te hebben. Tegen het dragen van een hoofddoek door 

een politieagent wordt wordt het meest negatief aangekeken: 76% geeft 

aan daar bezwaar tegen te hebben.  

 

Het maakt daarin niet uit of de politieagente zichtbaar is in haar functie: 

ook als ze alleen op het politiebureau werkzaam is vindt tweederde (67%) 

dat zij geen hoofddoek zou mogen dragen.  

 

De meest negatieve houding ten opzichte van hoofddoekjes bij 

politieagenten zit bij de PVV-stemmer: 99% geeft aan daar bezwaar tegen 

te hebben. Het minst negatief zijn GroenLinks-stemmers: onder hen geeft 

een minderheid aan bezwaar te hebben tegen een politieagente met een 

hoofddoek (44%). 
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2. Hoofddoekjes bij de politie 
 

Gedragscode 

De Politie heeft een gedragscode, opgesteld in 2011, waarin staat dat het 

voor politiemedewerkers verboden is geloofsuitingen zoals een hoofddoek, 

een kruisje of een keppeltje te dragen. 

Ze hebben deze gedragscode ingesteld om te vermijden dat de politie als 

niet-objectief wordt gezien en voor de veiligheid van medewerkers. 

Er is nu discussie over of deze gedragscode aangepast moet worden.  

 

In hoeverre zou u er bezwaar tegen hebben als een politieagent in 

Nederland, tijdens het uitoefenen van zijn functie, een keppeltje 

draagt?  

Heel veel bezwaar 51% 

Redelijk veel bezwaar 21% 

Niet zo veel bezwaar 13% 

Helemaal geen bezwaar 14% 

Weet niet / geen mening 1% 

  

In hoeverre zou u er bezwaar tegen hebben als een politieagent in 

Nederland, tijdens het uitoefenen van zijn functie, zichtbaar een 

ketting met een kruisje om zijn nek draagt?  

Heel veel bezwaar 34% 

Redelijk veel bezwaar 20% 

Niet zo veel bezwaar 25% 

Helemaal geen bezwaar 21% 

Weet niet / geen mening 1% 
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In hoeverre zou u er bezwaar tegen hebben als een politieagente in 

Nederland, tijdens het uitoefenen van haar functie, een 

hoofddoekje draagt?  

Heel veel bezwaar 58% 

Redelijk veel bezwaar 18% 

Niet zo veel bezwaar 11% 

Helemaal geen bezwaar 13% 

Weet niet / geen mening 0% 

 

Waar ligt wat u betreft de grens wat agenten mogen dragen tijdens de 

uitoefening van hun functie? Waarom? Licht hier uw antwoord toe.  

 

Neutraliteit 

Minister Grapperhaus en de Korpsleiding vinden dat agentes geen 

hoofddoek mogen dragen tijdens het uitoefenen van hun functie, omdat ze 

willen dat een agent een neutrale uitstraling heeft.  

Om deze reden mag een vrouwelijke politieagente die een functie heeft 

waar het publiek haar kan zien (op straat of bijvoorbeeld tijdens het 

opnemen van aangiftes) geen hoofddoek dragen in combinatie met een 

politie-uniform.  

   

'Agentes die een functie hebben waar burgers haar niet tot 

nauwelijks zien, mogen wel een hoofddoek dragen in combinatie 

met het politie-uniform' 

Eens 28% 

Oneens 67% 

Weet niet / geen mening 5% 
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Discriminerend? 

Het College van de Rechten Van De Mens stelde deze week juist dat de 

Politie discrimineert als een medewerkster, vooral als deze agente alleen 

aangiftes opneemt, geen hoofddoek mag dragen. Deze uitspraak is niet 

bindend maar wel gezaghebbend.  

   

Vindt u dat de Politie nu moet toestaan dat agentes in sommige 

gevallen hoofddoekjes mogen dragen tijdens het uitoefenen van 

hun functie?  

Ja, dat moeten ze toestaan 23% 

Nee, dat moeten ze niet toestaan 72% 

Weet niet / geen mening 5% 

   

   

   

  

 
 

 


