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Van: JO.2^.
Aan: ^ 0.2.6.
Onderwerp: RE: Annotatie vanuit Amsterdam: ivm reactie op vragen van Gemeenteraad nav vragen WD - voor

gemeenteraad 28/29 november 
Datum: dinsdag 27 november 2018 12:16:24

Heldere lijn! Zijn de vragen voor vanmiddag al definitief goedgekeurd?
Ik ben tot 13:00 uur in huis daarna heisessie. Afspraak om bij te praten altijd goed!

Verzonden met BlackBerry Work(www.blackberry.com)

Van: 10.2.e.
Verzonden: 27 nov. 2018 12:02
Aan:10.2.e.
Onderwerp: FW: Annotatie vanuit Amsterdam: ivm reactie op vragen van Gemeenteraad 
nav vragen VVD - voor gemeenteraad 28/29 november

Goedemorgen,

Hierbij de annotatie die de gemeente van Amsterdam heeft gemaakt tbv de gemeenteraad morgen (en 
overmorgen) nav vragen van de VVD.
Duidelijke start met statement over het volgen van de Wet[10.2.6. , ].
Wat wel opvalt in de annotatie:

ft

= a

Vanuit JenV is hierop inmiddels de volgende input geleverd (OM leest nog mee) voor riehting Amsterdam en 
ook voor mondeling vragenuur als aehtergrond:

11.1,

I,ïiil
^

. .......
‘ ■

Als je nog aanvullingen hebt -voor nu of bij vervolg - laat het weten.

Eind van de week of volgende week even koffie drinken? Contact leggen met jullie over de wet stond toch voor 
deze week op mijn actiepunten lijst:-).

10.2.i.- “
10,2.e



Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag 110.2.é?| 
■ Postbus 20011 I 2500 EA I Den Haag M 10.2.e. 10.2.6. fajminbzk.nl vsww.riiksoverlieid.nl

WWW.racehook.coin/minb/k | \\\\\n.tuiller.com/minb/kl0.2.6

10.2.6

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: 10.2.6. f
Verzonden: dinsdag 27 november 2018 08:50
Aan: 10.2.6.
Onderwerp: RE: annotatie tbv minister

Maar hoop wel dat ze deze kan zien voor evt. debat in tweede kamer, weet niet of het in het vragenuurtje aan de 
orde komt?

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: 10.2.6. « minb/k.nl]
Verzonden: dinsdag 27 november 2018 08:47
Aan:10.2.6.f^
Onderwerp: RÉ: annotatie tbv minister 

Goedemorgen 10.2.6.

Dank voor jet doorsturen en w ordt voor gezorgd.
Kan (nog) niet toezeggen wanneer de minister er precies naar kan kijken.

Groeten

Verzonden met BlackBerry Work 
tw\\ \\ .hlackhcrn .coml

Van: 10.2.6.;: j:
Datum: dinsdag 27 nov. 2018 08:45 
Aan: 10.2.6.)::.^, :l:
Onderwerp: annotatie tbv minister 

Beste
We hadden elkaar gisteren even aan de telefoon over het verbod gezichtsbedekkende kleding. Bijgevoegd een 
annotatie waarvan burgemeester Halsema de minister heeft toegezegd deze met haar te zullen delen. Kun jij 
ervoor zorgen dat deze bij de minister terecht komt (of eventuele vervanger als minister Ollongren het niet zelf 
doet)?

Dank, groet,
10 2 e.

1000 AE Amsterdam
tei.10.2.e.
www.amsterdam.nl<http:.//www.amsterdam.nl>

Si* gemeente Amsterdam Postbus 202

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. 
Als een e-mail niet voor u is bestemd, verzoekt de gemeente u vriendelijk ons van de juiste adressering op de 
hoogte te stellen en de e-mail te verwijderen zonder de informatie te gebruiken en te delen met anderen. Voor 
verdere informatie over de rechten op informatie, zie hUps:;Vw \\ \v.amsterdam.nl/proclaimer.



Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State 
accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of 
messages.

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. 
Als een e-mail niet voor u is bestemd, verzoekt de gemeente u vriendelijk ons van de Juiste adressering op de 
hoogte te stellen en de e-mail te verwijderen zonder de informatie te gebruiken en te delen met anderen. Voor 
verdere informatie over de rechten op informatie, zie hups:'wwu .amstLTdam.nl-'prodaimcr.



Van:
Aan;
Cc:
Onderwerp;
Datum;
Bijlagen:

10.2.e.
10.2.e.
10.2.e. I
factsheet en update 
dinsdag 27 november 2018 12:38:33

Hi 10.2.6.,
Hierbij de factsheet ook digitaal, zoals je net telefonisch vroeg. 
En ook de laatste update met reactie op annotatie Amsterdam. 
Groeten ’“®-.

Duidelijke start met statement over het volgen van de Wet 
Wat wel opvalt in de annotatie:

.i
W-'iir

Groeten



Factsheet Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding

Wet nog niet in werking getreden
Wet van 27 juni 2018, Stb. 2018, 222. Datum van inwerkingtreding nog te bepaien, nadat de aan de 
Eerste Kamer toegezegde gesprekken met betrokken sectoren zijn gevoerd over de implementatie.
(11.1 ^

Inhoud van de wet
De wet bevat een verbod op gezichtsbedekkende kleding in het onderwijs, het openbaar vervoer, 
overheidsgebouwen en de zorg.

Alle gezichtsbedekkende kleding wordt daar verboden, dus ook bivakmutsen en integraalhelmen. 
Uitzonderingen: bijzondere evenementen als carnaval; patiënten en hun bezoekers in de residentiële 
delen van zorginstellingen. Overtreding van het verbod kan worden bestraft met een geldboete van 
de eerste categorie (€ 410).

Het verbod is beperkt tot die plaatsen waar het essentieel is dat men elkaar kan aankijken en met 
elkaar kan communiceren in het beiang van de kwaliteit van de dienstverienino en de veiligheid. Het 
is een aanvulling op bestaande wettelijke mogeiijkheden om gezichtsbedekking tegen te gaan, zoais 
de identificatieplicht en de noodbevoegdheden van de burgemeester.
Via huisregels kunnen instellingen ook thans al regels stellen. Vanuit de betrokken insteilingen is er 
geen beroep op de overheid gedaan om met een wettelijke regeling te komen.
Volgens schattingen (betrouwbare cijfers zijn er niet) dragen in Nederland tussen de 100 en 400 
vrouwen (consequent of af en toe) een niqaab of boerka.

De motivering om het wettelijk te regelen is het belang van een uniforme en eenduidige reoelino 
(rechtszekerheid). Zeker omdat het gaat om botsende belangen en individuele vrijheden is het 
scheppen van rechtszekerheid door de wetgever van beiang. Op grond van mensenrechtenverdragen 
en jurisprudentie heeft de wetgever hierin enige beleidsvrijheid, mits aan een aantai eisen wordt 
voldaan (legitiem doel, proportioneel, bij wet regelen, godsdienst-neutraal formuleren, voorzienbaar, 
kenbaar, toegankelijk). De wet voldoet volgens het kabinet aan deze eisen. Een algemeen verbod op 
gezichtsbedekkende kleding in de openbare ruimte werd niet proportioneel geacht.

Totstandkoming
De wet vloeit voort uit het regeerakkoord Rutte-II. In het huidige regeerakkoord Rutte-III wordt het 
wetsvoorstel niet genoemd. I

Eerder werden voorstellen gedaan om te komen tot een algeheel verbod op gezichtsbedekkende 
kleding in de openbare ruimte:
2007: initiatiefwetsvoorstel Wilders en Fritsma tot het verbieden van boerka's en niqaabs (iigt al 
sinds 2008 stil in afwachting van nota n.a.v. verslag);
2008: initiatiefwetsvoorstel Kamp tot het verbieden van alle gezichtsbedekkende kleding (geen 
verdere stukken);
2010: regeerakkoord en wetsvoorstei Rutte-I tot het verbieden van alle gezichtsbedekkende kleding 
in de openbare ruimte (wetsvoorstel is in 2015 ingetrokken).

Politieke steun
Tweede Kamer: Steun van VVD, PvdA, SP, CDA, PVV, Christenunie, SGP, PvdD, Van Vliet, 50PLUS, 
Klein, Houwers, Monasch en de Groep Bontes/Van Klaveren.
Tegen stemden D66, Groenlinks en de Groep Kuzu/Öztürk.
Eerste Kamer: Steun van VVD, CDA, PVV, Christenunie, SGP, PvdD, 50PLUS en OSF.
Tegen stemden PvdA, SP, D66 en Groenlinks.

In het VVD-verkiezingsprogramma 2017-2021 is een a/ge/?ee/verbod op het dragen van 
gezichtsbedekkende kleding in de openbare ruimte opgenomen.



Spreektekst - Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding 
Mondeling vragenuur 27-11-2018

Reactie op uitspraken Halsema 
. 11.1

: : 4.. '{•' J V'''

/'Sf-MSI,,.,,.
Achtergrond
In een vrij land als Nederland heeft iedereen de vrijheid en de ruimte om zich te 
gedragen en te kleden zoals dat bij hem of haar past. Aan die vrijheid kunnen en 
moeten soms grenzen worden gesteld. In het geval van gezichtsbedekkende 
kleding geldt dat in het bijzonder als de onderlinge communicatie zodanig wordt 
belemmerd dat een kwalitatief verantwoorde dienstverlening of de veiligheid in 
het gedrang komt. Deze wet ziet op het voorkomen van deze situaties.

Het verbod ziet op: overheidsgebouwen, zorginstellingen, openbaar 
vervoerbedrijven en scholen.
De wet heeft uniforme regels gesteld over de momenten en locaties waar het 
belang van onderlinge communicatie vraagt om elkaar in het gezicht te kunnen 
kijken. De precieze uitwerking daarvan en de wijze van uniformeren vraagt nog 
om tijd en zorgvuldigheid. Dit zodat voor iedereen duidelijk wat in die situaties 
wel en niet mag. Voor de eenduidige uitvoering van het verbod in heel 
Nederland is van belang om handen en voeten te geven aan de wet. Hierbij 
staan de betrokken sectoren en hun inzet hierbij voorop.

De locaties waarop het verbod geldt - zoals de bus, op school of bij de 
gemeentebalie - moeten hier goed op zijn voorbereid. Het gedeeltelijk verbod en 
de toepassing op de specifieke locaties brengt ingewikkelde situaties met zich 
mee. Instellingen en sectoren mogen al huisregels stellen, deze verschillen nu 
per locatie en situatie. In verband met de zorgvuldigheid is er tijd voor de 
sectoren om de wet uit te voeren en gaat deze op 1 januari nog niet in. Zij 
kunnen zich op dit moment voorbereiden op de wijze die bij hun sector past.
De sectoren zal worden gewezen op het van toepassing worden van het verbod 
en het belang van het goed en eenduidig uitvoeren hiervan. Zij zullen worden 
gevraagd naar de wijze waarop zij het verbod - overeenkomstig andere 
verboden die in de sectoren van toepassing zijn - goed kunnen uitvoeren.

Naast de voorbereidingen die sectoren zelf op basis van de wet kunnen treffen is 
bij de behandeling in de Eerste kamer door de minister van BZK toegezegd om



in gesprek te gaan met de sectoren waar het verbod op zie. Dit aanbod wordt 
gestand gedaan voorafgaand aan de inwerkingtreding.

De voorbereiding voor de contacten met sector(vertegenwoordigers) - onder 
andere via reguliere overleggen die sectoren voeren met departementen - 
loopt. 11.1

Over de handhaving is contact
met het ministerie van JenV. De komende tijd worden de politie en het OM 
aangesloten zodat zij bij de inwerkingtreding hun rol kunnen vervullen.

De minister van BZK heeft toegezegd de Eerste Kamer over de uitkomsten van 
de gesprekken te informeren. De Tweede Kamer zal hier van ook op de hoogte 
worden gebracht.

De verwachting is dat u dit voorjaar de stand van zaken van de minister van 
BZK ontvangt.
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Tijdpad voor minister en staatssecretaris

• De gesprekken met departementen lopen.
• Hierin wordt gesproken over het 'hoe' en 'met wie' de sectoroverleggen 

het beste vormgegeven kunnen worden. De departementen (I&W, VWS, 
OCW, JenV en BZK) en CZW zoeken momenteel uit:

o welke openstaande punten er zijn (bv. in reikwijdte en definities) 
o welke acties er door sectoren al wel/niet zijn ondernomen, 
o wat de sectoren aan ondersteuning nodig zouden kunnen hebben, 
o welke (sector)overleggen geëigend zijn (bv. ICBR, VNG/IPO/Unie 

van Waterschappen en/of G32, G4) 
o Op welke termijn deze gesprekken zsm / binnenkort kunnen

plaatsvinden en dit op de agenda kan worden gezet (en voorbereid 
met counterparts)

• De vervolggesprekken met departementen en voorbereiding naar 
counterparts staat gepland voor december / januari

• Het streven is om de gespreken met sectoren (vanaf) januari te laten 
plaatsvinden.

• De planning is om Eerste en Tweede Kamer in april een stand van zaken 
te sturen. Eerder is mogelijk, daarbij is het risico wel aanwezig dat nog 
niet alle overleggen hebben plaatsgevonden (en eventueel een tweede / 
vervolgoverleg of acties nog niet zijn ondernomen).

NB; de website van BZK bevat de basisinformatie en communicatie over de wet. 
De komende maand wordt ook gekeken naar de benodigde inzet van BZK op het 
terrein van publiekscommunicatie.
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Van: 10.2.6
Aan: 10.2.6 '
Cc: 10.2.6 ^'''Q'minvenl.nl"
Onderwerp: FW: Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding
Datum: dinsdag 27 november 2018 15:30:31

Hi,
Ik denk / dacht dat 10.2.e van DGPOL al op jouw lijstje stond voor het in december
te plannen gesprek tussen BZK/CZW en JenV?
(zoals afgelopen week afgesproken).
Heb je de door mij vorige week toegezegde mail met de uitvraag nog nodig, 11.1 S «

Groeten
10.2.6

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | T 
Postbus 20011 I 2500 EA | Den HaagM 10.2.6
10.2.6 "..-•.t: (S)minbzk.nl
www.rijksoverheid.nlwww.facebook.com/minbzk | www.twitter.com/minbzk
10.2.6

; 7^. . ^ ■:/. yv .y ; ;y ■ . T- ' '
7

Van:10.2.e T . BD/DGPOL/PBT/R&S >
Verzonden: dinsdag 27 november 2018 15:28
Aan:10.2.e
Onderwerp; Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding
Dag l0-2-e
Wij begrepen van politie dat jullie een overleg gaan in plannen over dit onderwerp. Ik 
houd mij binnen DG politie en veiligheidsregio's/JenV bezig met het onderwerp openbare 
orde en in dat kader nu ook met deze wet. Wil jij mij uitnodigen?
Met vriendelijke groet,

10.2.e
10.2.6

Ministerie van Justitie en Veiiigheid 
Directoraat-Generaai Poiitie en Veiligheidsregio's 
DG Staf en bedrijfsvoering
Turfmarkt 147 1 2511 DP | Den Haag |

Postbus 20301 I 2500 EH 1 Den Haag

10.2.ë
10.2.6 (Sminvenl.nl
www.riiksoverheid.nl/veni

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de 
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat 
aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid



This message may contain information that is not intended for you. If you are not the 
addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the 
sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind 
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security



van: 10.2.6
Aan: 10.2.6 Si
Onderwerp: RE: Stand van zaken uitvoering WGVGK
Datum: woensdag 28 november 2018 08:21:01

10.2.6 Dank je wel.

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com)

Van: 10.2.6 ((ininlizk.nl>
Datum: dinsdag 27 nov. 2018 4:24 PM
Aan: 10.2.6
Onderwerp: FW: Stand van zaken uitvoering WGVGK

flmiiihzk.nl>

Voor mogelijke vragen in actua overleg over wat er wel /niet is gebeurd en de planning.
In aanvulling hierop nog: hoever elke departementen / sector is is wisselend. Voor BZK zijn de overheidsgebouwen met 
name relevant. Contact over Rijksgebouwen is gelegd en wordt uitgezocht.
D&B en BRF zullen worden gevraagd om te kijken naar (snel en goed) betrekken en informeren van gemeenten, 
overheden en waterschappen - met name gericht op hun eigen gebouwen. 11.1 _

Groeten
10.2.6
10.2.6 si» 'mm
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | ■
Postbus 20011 I 2500 EA | Den Haag
MlO,2.eS/i
10.2.6 .-'-^inbzk.nl
www.rijksoverheid.nlwww.facebook.com/minbzk | vvww.twitter.com/minbzi.
10.2.6
s ' " ■s;:s
van: 10.2.6
Verzonden: dinsdag 27 november 2018 12:55 
Aan: Schipper-Spanninga, Manneke
CC: 10.2.6
Onderwerp: Stand van zaken uitvoering WGVGK 
Goedemiddag,
Hierbij het overzicht van de acties sinds juli:

- Update van website met informatie over de wet en de aankomende implementatie er van

- Beantwoording pers en sector vragen

-BÜ!T^ REIKWIJDTE

BÜITENREIKWUDTl

mmm
-Sinds november iemand aangetrokken om voorde voorbereiding van de inwerkingtreding.



-Sinds november contact en acties richting andere departementen - l&W, VWS, JenV, SZW, OCW en binnen BZK- 
over opzet voor vervolg. Bepalen van precieze reikwijdte (definities, situaties), gesprekspartners, acties die al in 
sectoren lopen inzichtelijk maken en voorbeelden en gevolgen in kaart brengen wordt nu uitgevoerd. -

- Het is de bedoeling per sector eigen gesprekken vorm te geven met departementen, overeenkomstig gebruikelijke
aanpak en contacten in die sector.

- Naar verwachting eerste gesprekken met sectoren in januari. Overige tot maart/april.

-Zoals: openbaar vervoersbedrijven, vertegenwoordigers van koepels in de zorg, onderwijs en VNG, IPO en Unie van 
Waterschappen, politie, OM, gekeken wordt naar moment benutten met 64 / G32 / burgemeesters.

- Planning update aan EK/TK in april.

Groeten

10.2.e 
10.2.e

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag 1 ;.

Postbus 20011 I 2500 EA | Den Haag

A v-y■ nIk5OV6rheId■ nI wwvv.facebook.cofTi/minbzk | www.twitrer.com/minbzk
10.2.e 1'

« -



6

Van: 102.6 1
Aan: 10.i2.e | '"r':!
Onderwerp: RÉ: Terugkoppeling mondeling vragen uur - regeling van werkzaamheden - let op bij komende debatten
Datum: woensdag 28 november 2018 10:35:50
Bijlagen: imaae001.ipo

Hi,
Dank 10.2.© Fijn dat het gelukt is om contact te leggen en data te vinden.
17/18/19 december zou zeker kunnen.
Ik heb (nog) geen hele volle agenda of verhinderingen in januari . vanaf 7 januari ben ik er ook 
15 en 17 januari zitten al wel vrij vol, maar schuiven kan ook daar nog wel).
Groeten
10.2.6
10.2.e' ■■ j i:; ^ 3

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | ' 'V, ^
Postbus 20011 I 2500 EA | Den Haag 
Ml 0.2.6 f 
10.2.6 ..If^minbzk.nl
WWW.rijksoverheid.nl www.facebook.com/minbzk | www.twitter.com/minbzk
10.2.6 / 31.
I i; 'Ij"!.

€'■' r- *
fc.3
'^3n:|p.2.e 
Verzonden: woensdag 28 november 2018 09:58
Aan: 10.2.6
Onderwerp: RE: Terugkoppeling mondeling vragen uur - regeling van werkzaamheden - let op bij
komende debatten
Hoi t0;2.e
Dank'vóór de stukken. Ik heb contact gehad met de vervoerders ivm het te plannen gesprek in 
januari. Heb jij voorkeursdata^ Ik kan zelf niet in de week van 21 jan ivm verlof en start na de 
kerst en oud en nieuw weer op maandag 7 jan. Ik zou ook op maandag 17, 18 of 19 december 
kunnen.
Obv de beschikbaarheid van jou, ''°3® en mij zal ik een aantal data/tijdstippen uitvragen bij de 
vervoerders.
Groet, IQ.2,6
Van: 10,2.é
Verzonden: dinsdag 27 november 2018 18:45
Aan:10.2.é: . Üitf .i-J___

.{iTminicnm.t;l>: 10.2.6 " ‘ t) ' I ?}(amirrvws.nl>:
10.2,6.,. k«Ml ■ r f;.,3)m,nven;,:i>;10.2:6

iii>; 10.2,6,

ia
CC: 1|[2|è

ifcDminocw.nl>: 10/2.ë|; 
l@minienm.ni>: 1032.6iil Ik 

‘ j ' ■•4' |‘<.a’MINSZVV.NL>
iiiT'minven|.nl>: 1j0.2.6

. ‘ ' I >V'I■ ■ -C arubbTLnl>;p.2,6:; i ' : :;|l ^i2)TMibzk^>;
10.2J.;,,,; L Iff:;-. 10.2.6 , ;r|H;

a irHv'a

iti
.' i'M niinbzk.nl>: 10.2.6 
jfg)minbzk.nl>:|0.2.6;
5' ‘3fTmjnszw.ni>: 10.2.6%'

a tMMLNSZWm>; 10.2.6 3'-"'
filCil-'i ' ziiELJiL_l_i!>;10.2.é 
'I ] !@minszw.nl>: iO.g.6 

S3@niinszw.iii>
Onderwerp: Terugkoppeling mondeling vragen uur - regeling van werkzaamheden - let op bij 
komende debatten 
Beste collega's,

.. .i •' 1____ ' ...i:.'’
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Natuurlijk blijven de gesprekken - zoals met jullie gepland - staan. En alles wat eerder kan in 
afspraken is prettig, laat het vooral weten.
Dank voor de hulp tot nu toe!
Groeten
10.2.e ' ^
10.2.6 4' ï 'j ' . V 11

■ ■ ' ' r I

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Turfmarkt 147 I 2511 DP I Den Haag I’f ®
Postbus 20011 I 2500 EA [ Den Haag
M 10.2.6 f
10.2.6 V (girninbzk.nl
www.riiksoverheid.nl wwv. .faceijook.com.hninbzk \ www.twitter.com/minbzk
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Van:10.2.é!

Verzonden: dinsdag 27 november 2018 17:07
Aan:
10.2.6 I

iillijliwwpip; 10.2.6 
, l ifrminvee'.n >:i0.2.6 

: .@minncw.r-l>: 10.2.6

vri'.. ,w-el>: 10.2.6 .. @minszvV.;i!>:
.. ■L^>; 10.2.6
ï i

10.2.6

CC: 10.2.6 
10.2.6

" , ' ■; iMlgJliTüêm::p>:
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.i5)nr:.ipp>; 10.2.6 _ >; 10.2.6 '“l

>; 10.2.6 
el>;10.2.6

f5)minbzk,n'>:

M iVAL>; 10.2.6
Onderwerp: Terugkoppeling mondeling vragen uur - verzoek om brief voor morgen is niet 
conform toezegging
Beste collega's,
Hierbij een korte samenvattig van het mondeling vragenuur.
BUITEN REIKWIJDTE

Pi ■' 1- - ■ ' ■■w';. 1-, t -|
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Mondeling vragenuur - terugkoppeling
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Groeten 10-^,-e
10.2. e ; :
10.2. e , |.i:r; :r
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Van:10.2.e ;j T
Verzonden: maandag 26 november 2018 13:29
Aan:ip.2.e.\,,._;;;j._-| Ji, ||.4r ■ g@nmüLvmi>; 10.2.e
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CC: 10.2.6
10.2.6 ’ w:;wnuv.vv:..:i:>
Onderwerp: RE: Halsema en Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding 
Hi,
Hierbij het ANP bericht nav woordvoering minBZK.
Groeten

Ollongren; uitspraken boerkaverbod prematuur

26-11-2018 I 12:45 1 WOORDEN: 102 | ANP BINNENLAND | VERSIE: 1 | PRIORITEIT: 3

DEN HAAG (ANP) - De uitspraken van onder anderen de burgemeester van Amsterdam 
om het boerkaverbod niet te handhaven zijn „prematuur", laat minister Kajsa Ollongren 
(Binnenlandse Zaken) weten. Ze is nog volop in gesprek met allerlei partijen over de 
invoering van de wet.

De wet werd in juni aangenomen en regelt een verbod op gezichtsbedekkende kleding 
in het onderwijs, openbaar vervoer, scholen en overheidsgebouwen. De wet treedt in elk 
geval nog niet op 1 januari in werking omdat Ollongren nog aan het overleggen is.

De gesprekken moeten duidelijk maken hoe de wet wordt gerealiseerd en hoe de 
handhaving moet gebeuren.

10,2.e : k (TVM)
10:2.e
10.2.6
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Van:10.2.e
Verzonden: maandag 26 november 2018 12:46
Aan:10.2.e winz:,;)
10.2.e

iij.:wiWwr>; 10.2.e j z-,

-| 1Q.2.e , „
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Onderwerp: RE: Halsema en Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding 
Beste collega’s.
Zoals toegezegd hierbij de met de minister van BZK afgestemde woordvoeringslijn nav de 
uitspraken van Halsema.
Zoals verwacht is inmiddels ook een mondelinge vraag ingediend voor het vragenuur in de 
Tweede Kamer morgen.
De voorbereiding daarvan loopt. Waarschijnlijk zal de minister van BZK daar door de 
staatssecretaris (Knops) vervangen worden (ivm buitenland bezoek) - als de vraag door 
gaat.
Ter informatie: in verband met de handhaving is JenV al aangehaakt en vanuit BZK ook de 
afdeling inrichting openbaar bestuur (ivm rol van burgemeester).
Mocht je iets specifiek mee willen geven, of signalen krijgen uit sectoren of iets horen 
vandaag of morgen laat het mij dan even weten.
Groeten ''0-2®
Woordvoering
11.1 I f
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Mondelinge vraag:
- het lid WILDERS (PVV) aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties, bij afwezigheid van minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
over het bericht dat de burgemeester van Amsterdam heeft aangegeven de wet op het 
boerkaverbod niette zullen handhaven fPoiool.ni. 23 november 2018) 
mevr. mr. 10.2.e
10.2.e V i|' i rC.", i& -.j jV :f #
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Van: 10.2.6
Verzonden: zondag 25 november 2018 21:07
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Onderwerp: Halsema en Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding 
Beste collega’s,
Waarschijnlijk hebben jullie meegekregen dat Halsema uitspraken heeft gedaan over 
handhaving (en prioritering) mbt het verbod. Inmiddels hebben onder andere 
fractievoorzitter Dijkhof en Stas Barbera Visser 11.1 gereageerd.
MinBZK is op de hoogte gebracht, haar woordvoering heeft voldoende gegevens voor nu. 
Morgen deel ik zsm afgestemde woordvoeringslijn met jullie. Informatie aan minister en 
voorbereiding voor mogelijk vragenuur start dan ook.
Ik houd jullie op de hoogte.
@10.2.e ivm uitlatingen over handhaving bel ik je graag morgen om input af te stemmen. 
Insteek en planning wijzigen verder niet.
@OCW; afspraak maken is tot op heden niet gelukt, hoop dat deze mail wel goed aankomt 
en ikjullie snel aan kan haken!
Groeten
10.2.e
Verzonden met BlackBerry Work
(\\ \\ \\ .blackbeiTN .coin)

Van: 10.2.6 i/ miiihzk.nl>
Datum: maandag 29 okt. 2018 12:32 PM
Aan: 10.2.6 , | , " j a miiuic\\
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Onderwerp: Inwerkingtreding Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding 
Beste collega's,
Ter informatie:
Afgelopen vrijdag stond onderstaand artikel in de Telegraaf:

Verbod op boerka per 1 juli 
26-10-2018 
De Telegraaf



■5^

Den Haag - Nederland heeft vanaf 1 juli volgend jaar een ’boerkaverbod’. Dan is 
het in het onderwijs, het openbaar vervoer, overheidsgebouwen en zorginstellingen, 
niet meer toegestaan om een boerka of andere gezichtsbedekkende kleding te 
dragen. Het verbod geldt dus bijvoorbeeld ook voor het dragen van bivakmutsen, 
nikabs en integraalhelmen.
Het boerkaverbod werd eind juni al aangenomen door een meerderheid van de 
Eerste Kamer, maar het was nog de vraag wanneer het in zou gaan. Het ministerie 
van Binnenlandse Zaken geeft daar nu duidelijkheid over. Met de wet wordt het 
verboden om kleding te dragen die het gezicht bedekt of alleen de ogen onbedekt 
laat. Keppels en hoofddoeken zijn dus wel toegestaan.

De datum van 1 juli is niet door BZK vastgesteld of bekendgemaakt, maar is een eigen 
interpretatie van de journalist, die deze datum heeft afgeleid uit het feit dat M BZK tijdens het 
debat met de Eerste Kamer, eind juni, heeft gezegd voor de implementatie minimaal zes 
maanden nodig te hebben, in combinatie met het bestaan van de vaste verandermomenten 1 
januari en 1 juli. De minister heeft geen inwerkingtredingsdatum
genoemd.
Overigens, 1 juli volgend jaar zou in de praktijk natuurlijk best de inwerkingtredingsdatum 
kunnen gaan worden, gelet op 'zes maanden' en 'vaste verandermomenten'. Maar een 
beslissing daarover wordt zoals toegezegd aan de Eerste Kamer pas genomen na de gesprekken 
met de sectoren, die momenteel worden voorbereid en zeer binnenkort zullen gaan starten. 
(Jullie horen daar binnenkort meer over.)
Groet,
10.2.e 
10.2.e I
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving 
Afdeling Constitutionele Zaken 
Postbus 20011 
2500 EA Den Haag
t10.2.e :
e 10.2.6 .1
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Van: 10.2.6
Aan: 10.2.6
Onderwerp: FW; Ter informatie nav mondeling vragenuur
Datum: woensdag 28 november 2018 15:32:24

Beste 10.2.6
Kennelijk is onderstaande mededeling van gisterenmiddag niet (meer) bij de burgemeester 
terecht gekomen: de staatssecretaris heeft voor het vragenuur de annotatie van Amsterdam 
gezien.
Groeten

10.2.6
■ T ' ''

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | ?
Postbus 20011 I 2500 EA | Den Haag
M 10.2.6

, 4 S: ,1, minbzk.nl
wvv'w.rijksoverheid.nl www.facebook.com/minbzk
10.2.6

r

Van:10.2.e
Verzonden: dinsdag 27 november 2018 17:11
Aan: 10.2.6
Onderwerp: Ter informatie nav mondeling vragenuur
Beste10.2.6 ,
De staatssecretaris heeft de annotatie nog voor het mondeling vragenuur kunnen zien. 
Hierbij een korte impressie van Mondeling vragenuur - terugkoppeling
- het lid WILDERS (PVV) aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties, bij afwezigheid van minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
over het bericht dat de burgemeester van Amsterdam heeft aangegeven de wet op het 
boerkaverbod niet te zullen handhaven (Parool.nl. 23 november 2018)/' - vragen overgenomen 
door BECKER (VVD).
- Staatssecretaris BZK voerde namens minister het woord:

.11.1 ^

1' 
,:SÏ *1»

_____ *9

Groeten

10.2.6
. . ' ^ ■ . Té

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | t
Postbus 20011 I 2500 EA | Den HaagM 10.2.6

minbzk.nl
vvww.rilksoverheid. nl www.facebook.com/minbzk I www.twitter.com/minbzk
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Wet verbod - 
implementatie

Contactpersoo 
n(en) en
directies November December Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus

BZK-
Rijksgebouwen 
(via RVB)

10.2e

DGOO/IFHR-
Rijksvastgoed,

RVB via IFHR

kennismaking &
november:
conclusie:

uitzetten en
opvragen stand 
van zaken, 
scherper bepalen 
gebouwen en 
nagaan vervolg

Voorbereiden 
vervolg met
IFHR - vragen
aan 10.2e
stavaza: week
5/6 december

Uitwerking uitwerking uitwerking uitwerking Uitwerking uitwerking uitwerking Uitwerking

BZK-
Overheidsgebou 
wen (alle 
departementen)

ICBR-IO-Ze

’ .

■

DGOO/IFHR, 
check 102e

■V'.. .' ■ ■

nog te plannen:
zsm mee in ICBR?
Deels ook mee in
departementaal 
overleg (zie 
onder)

Overleg met

over agendering 
op 5 december 
(1026 11:15

)

BZK-

gemeenten / 
overheden / 
waterschappen

BFR-10.2 e
-Interbestuurlij 

ke relaties en 
D&B-IO-Zt

nog te plannen: 
optie: mee met 
circulaire, mee 
metVNG/IPO 
overieg. Unie van 
Waterschappen? 
Contact gehad 
eind november

Optie mee in 
Bespreking over 
Wet openbare 
manifestaties? 
Check10.2ecZW

Pagina 1/8



Wet verbod - 
implementatie

S2W - Integratie

l&W - Openbaar 
Vervoer

Contactpersoo 
n(en)en 
directies

10i2evS|f'ï; 
S&l, religie, 
samenleving/ 
inburgering

10.2;et
= -DG 

Bereikbaarhei 
d-OV

f10.2,e
-HBJZ

November

kennismaking 20 
november: 
conclusie: 1M

kennismaking 7 
november: 
conclusie: 
uitzetten eerste 
acties, vervolg op 
21 november: 
sectoren bepaald 
en gesprekken 
gaan
voorbereiden en 
plannen voor 
januari

definitie bepaling 
openbaar 
vervoer: alles met 
dienstregeling, op 
basis van Wet 
personenvervoer

December

voorbereiding 
sectorbijeenko 
msten l&W en 
BZK: datum..

Januari

Aanhaken op 
communicatie

17/18/19 januari 
Sectorbijeenkomst

Februari

Meedenken met 
communicatie

uitwerking

Maart

evt. 2e 
sectorbijeenkomst

April

Uitwerking

Mei Juni

uitwerking

Juli

uitwerking

Augustus

Uitwerking

nagaan stand van 
zaken en 
behoefte bij 
sector

Pagina 2/8



Wet verbod -
implementatie

Contactpersoo 
n(en) en 
directies November December Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus

Plannen overleg 
met sector / 
contactpersonen 
(bestaand)

ocw-
Onderwijs

10-2.0
i j;; - directie 
wetgeving - - 
4 december; 
sectoren: PO, 
VO, MBO- 
raad, VSNU, 
Speciaai 
onderwijs

kennismaking 4 
december:

Vervolg in brede 
overleg met OCW 
op donderdag 13 
december, daar
sectoren en
planning bepalen

13 december in 
overleg met 
OCW directies
kort met
10:2.erea.
Toelichten

directie 
Emancipatie,

10.2.0
- BOA - 

Veiiigheid 
(Bureau SG)
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Wet verbod - 
implementatie

Contactpersoo 
n(en) en 
directies November December Januari Februari Maart Aprii Mei Juni Juli Augustus

VWS-
Zorginstellingen

10.Ze

Langdurige 
Zorg, kwaliteit 
zorginstellinge

Kennismaking 7 
november: 
conclusie: 
uitzoeken 
zorginstelling, 
betrokkenen VWS 
LZ, MO, PG, Jeugd 
en CZ - uitwerken 
vragen + stand 
van zaken + acties 
per sector

17 december 
Brede
bijeenkomst 
VWS: bepalen 
vervolgaanpak 
en wie 
betrekken

Afspraken
sector(en)

Afspraken
sector(en)

Afspraken
sector(en)

Uitwerking Uitwerking evt. 2e
sectorbijeenkom
st

uitwerking uitwerking

10.2.e

J&V-
handhaving

10.2.8

DGRechtsplegi

ngen
Rechtshandha 
ving -
Rechtshandha 
ving en
Criminaliteitsb
estrijding

Kennismaking 22 
november: 
conclusie: 
beleggen 
bijeenkomst met 
RR, D&B, D6P0L 
en rechtspraak 
ivm uitwerken 
vragen + stand 
van zaken + acties 
in december

Brede
bijeenkomst 
J&V: bepalen 
vervolg en wie 
betrekken

Afspraken
sectorjenO

Afspraken
sector(en)

evt. 2e
sectorbijeenkomst

uitwerking uitwerking uitwerking uitwerking

Onderwerpen 
en acties / 
vragen
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Wet verbod - 
implementatie

Contactpersoo 
n(en) en 
directies November December Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus

Communicatie Welke eenheid 
van
communicatie: 
bv. in doel, 
vormgeving?

Welke 
momenten? 
Per sector en 
ieder eigen 
moment en 
vorm?

gesprek’”** op 
13 november en 
woordvoering 
op * november, 
mee in jaarplan 
2019

Welke
internationale 
voorbeelden? 
(Turkije, 
Oman, 
Frankrijk/ 
Denemarken - 
of allen te 
anders?)

Welke andere 
verbodsvoorb 
eelden? 
(Roken, 18+ 
alcohol?)

Lijn: via 
bestaande 
kanalen / 
bedrijfsvoering 
/standaarden

Check met 
communicatie 
beleid AZ
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Wet verbod - 
implementatie

Contactpersoo 
n(en) en 
directies November December Januari Februari Maart Aprii Mei Juni Juli Augustus

Huidige 
uitvraag aan 
departementen

Wat is stand 
van zaken in 
contact met / 
bij sectoren? 
(Hoe ver ben 
je?)

Specifiek 
bepalen wie 
het raakt + 
welke partners 
/ contacten 
voor nodig, 
zelfde of 
anders dan 
voorheen?

Hoe +
wanneer
benaderen?

Wat is er al, 
wat is
gebruikelijk? 
Wat heb je 
nodig?_____

Bij zsm van 
kracht, wat is 
je
tijdsinschattin 
Ml____

Acties»?
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Wet verbod -
implementatie

Contactpersoo 
n(en) en
directies November December Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus

presentatie voor 
departementen 
met basis per
sector

december

Overzicht per
ministerie van
voor hen
relevante

voorbeelden uit
parlementarie
geschiedenis

december

Uitspraken over 
handhaving-
verder

afstemmen JenV

december

Overzicht
gedane

toezeggingen / 
afspraken 
tijdens 
behandeling

december

Afspraak BFR/
D&B-'f0.2.e

december

Afspraak ICBR december, 5

Planningoverzic
ht

december

Uitvraag
communicatie
ondersteuning

december: in
voorbereiding, 
basis ligt bij
lO-ze
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Wet verbod -
implementatie

Contactpersoo 
n(en) en
directies November December Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus

Nota minister
met opzet
implementatie/
implementatiepl

an

december Keuzes minister/ 
nota minister in
lijn van aanpak en
communicatie

FAQ ivm
communicatie

december

uitvraag
projectsecretaris

december: in 
voorbereiding, 
basis ligt bij
I0.2.e

algemene 
vragen, updates, 
nota's en vragen

doorlopend

Burgerbrieven doorlopend

Acties JO.Ze

Ondersteuning/ 
back up check 
van inhoud

doorlopend?

Wetgevingsdeel 
bij inhoudelijke 
presentaties

december

WOB verzoek
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10.2.e
oU Ï 5 o 2,

<365"
Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

Aan
Van

Minister van BZK 
CZW

czw
cz
Contactpersoon
I0.ze

nota Implementatie wet gedeeltelijk verbod 
gezichtsbedekkende kleding - vervolgtraject

Datum

12 december 2018
Kenmerk
2018-0000969034
Bijlage(n)
2

Datum PO op 17 december 2018 
Aanleiding/probleemstelling

In juni is de Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding door de Eerste 
Kamer aangenomen. Bij de behandeling in de Eerste Kamer heeft u toegezegd om 
gesprekken te voeren met de sectoren over de implementatie en de Eerste Kamer 
hierover te informeren. In het mondeling vragenuur van 27 november 2018 is 
tevens toegezegd de Tweede Kamer over de uitkomsten in het voorjaar van 2019 
- gelijktijdig met de Eerste Kamer - te informeren. De uitvoering van het verbod 
en de toegezegde gesprekken zijn in uitvoering. Deze nota gaat in op de stand 
van zaken, de eerste reacties en de voorziene vervolgstappen. In de bijlage vindt 
u het plan van aanpak.

Advies/actie

Instemmen met de vervolgstappen en het plan van aanpak (bijlage I).

Betrokken BZK onderdelen
DGOO/IFHR, Communicatie, DGBRW/BRF en D&B

Toelichting

Algemeen
De afgelopen periode is uitgezocht welke aanpak nodig is voor de implementatie 
van het verbod, welke definities rondom sectoren van toepassing zijn, welke 
onduidelijkheden er leven en op welke wijze de sectoren zorgvuldig benaderd 
kunnen worden. Daarnaast is er met alle eerder betrokken departementen - 
VWS, OCW, JenV, I&W, SZW en intern BZK - contact geweest over de wijze van 
uitvoering. Stuurgroep
In januari komt een interdepartementale stuurgroep op directeursniveau bijeen 
met vertegenwoordigers vanuit OCW, VWS, I&W, JenV en BZK om de voortgang 
te bespreken en bewaken.

Aandachtspunten en acties
Uit de in de afgelopen periode gevoerde gesprekken komen de volgende signalen:

• Algemeen geluid is dat er wordt gewacht met actie tot het moment dat 
inwerkingtredingsdatum duidelijk wordt.

> Actie: het streven van inwerkingtreding kenbaar maken via de 
contactpersonen en overleggen, op basis van de in de Tweede 
Kamer gedane uitlating.

Opmerking 10.2.e;: 1
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> Status: In uitvoering.

Verzoek om gezamenlijk nadere definities te bepalen van de sectoren en
aan uitwerking te werken, onderzoeken van mogelijk gevoeligheden.

> Actie: wettelijke basis per departement uitzoeken; per 
departement gevoeligheden en specifieke vragen uitvragen.

r Status: deels afgerond en deels in uitvoering; onder andere met 
betrekking tot de rol van de politie en OM bij handhaving van het 
strafrechtelijke verbod.

Verzoek om voorbeelden in wijze van uitvoering en stappen over de wijze
van uitvoering en de wijze van uitvoeren tussen sectoren te delen.

>• Actie: BZK/CZW zorgt voor dit overzicht en uitwisseling 
gedurende de komende maanden.

> Status: in uitvoering.

Verzoek om basiscommunicatie en vraagbaak-functie vanuit BZK.
> Actie: presentaties voor ministeries en sectoroverleg maken; FAQ 

en website maken; contactpersoon van BZK doorgeven.
> Status: in uitvoering.

Wisselende reacties op het tijdpad: van zeker haalbaar tot 'vrij kort'.
>- Actie: via SCO en MR is (extra) om aandacht en inzet gevraagd; 

zicht houden door BZK op reacties vanuit sector en gebruik van 
bestaande overleggen sectorcontacten voor snelheid.

> Status: deels afgerond en vinger aan de pols houden.

Mogelijk gesprekspunt vanuit bestaande bestuurlijke contacten.
> Actie: intern BZK informatie aan DG's op orde en contact met 

DGBWR/BFR als aandachtspunt bij voorbereiding overleggen; 
aanleveren algemene informatie.

> Status: afgerond

Toekomst: reacties en uitvoering per sector naast elkaar zetten.
> Actie: zorgen voor overzicht en vergelijkingen, zorgen voor 

verslagen en uitvoering; aannemen van projectsecretaris.
> Status: in uitvoering.

11.1
i ■

Voorzien tijdpad
• Januari - maart: overleggen met sectoren over wijze van implementatie.
• Februari - juni: opstellen in sectoren van benodigde aanwijzingen, 

circulaires, gesprekshandleiding, stappenplan met concrete invulling van 
de uitwerking.
Januari - juni: opstellen van algemene communicatie lijn en veel gestelde 
vragen.

■ Juli: inwerkingtreding.
• Vervolgens: monitoring, vraagbaak.



Cj6S>

Datum

12 december 2018
Kenmerk
2018-0000969034

Politieke context
Toezegging aan Eerste Kamer en Tweede kamer met betrekking tot overleg met 
sectoren, in het voorjaar de uitkomst hiervan delen met de EK en TK.

Communicatie

Aan een verdere uitwerking van de benodigde communicatie bij de 
inwerkingtreding wordt gewerkt. Welke middelen precies worden ingezet wordt 
met de sectoren besproken. Hoofdpunt is eenduidige communicatie die is 
afgestemd en past bij de werkwijze in de betrokken sector. Een algemene website 
met veel gestelde vragen wordt opgezet.

Met uw woordvoerder is nauw overleg over uw insteek.
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BIJLAGE 1 

Plan van aanpak 

Aanleiding
In juni is de Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding door de Eerste 
Kamer aangenomen. Voor het bepalen van de datum van inwerkingtreding wordt 
met sectoren overlegd over de wijze van uitvoering van de wet. Met sectoren 
wordt gekeken naar de wijze van uitvoering en wat nodig is om dit vorm te 
geven.

Verantwoordelijkheden
BZK/CZW is verantwoordelijk voor de coördinatie van de implementatie. Daarbij 
geeft BZK/CZW de kaders aan, denkt mee en fungeert als vraagbaak.
Daarnaast zijn de departmenten VWS, OCW, l&W, JenV, SZW, BZK - DGOO en 
DGBRW, betrokken. De precieze uitwerking wordt gedaan door de betrokken 
instellingen op basis van de professionaliteit en werkwijze in de sector.
Elk departement - VWS, OCW, JenV, I&W en BZK (DGOO/IFHR en DGBRW/BFR 
en D&B) - neemt haar eigen verantwoordelijkheid richting de betrokken 
sectoren: opzetten van overleg, bespreekbaar maken en passend in - al dan niet 
- reguliere gesprekken over implementatie en uitvoering. BZK/CZW houdt zicht op 
de wijze van uitvoering in de sectoren, de vragen uit de praktijk en zorgt voor een 
totaalbeeld hiervan.

Inrichting
• Stuurgroep

Vanaf januari komt een interdepartementale stuurgroep op directeursniveau 
bijeen met vertegenwoordigers vanuit OCW, VWS, I&W, JenV en BZK.

• Interdepartementaal
Op ambtelijk niveau is er regelmatig overleg en contact tussen de projectleider 
en de contactpersonen bij de departementen. Daarnaast is er een 
interdepartementaal overleg voorafgaand aan het stuurgroep overleg en 
mogelijk op ad hoe basis bij overkoepelende vragen of signalen.

• BZK
o BZK/CZW heeft coördinator aangesteld, vanaf januari 2019 start 

waarschijnlijk de projectsecretaris.
o Binnen BZK vindt er tussen CZW, DGOO, DGBRW en COM overleg 

plaats over de uitvoering op de terreinen die BZK raken en het bij 
elkaar brengen van de verschillende expertises, 

o De minister wordt via het PO CZW met regelmatige
terugkoppeling over de lopende gesprekke en contacten op de 
hoogte gehouden.

Aandachtspunten en acties
In de periode november / december zijn er verschillende gesprekken gevoerd met 
I&W, OCW, JenV, SZW, OCW, VWS BZK/DGOO en DGBRW, woordvoering en 
communicatie.
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Algemeen geluid is dat er wordt gewacht met actie tot het moment dat
inwerkingtredingsdatum duidelijk wordt.

> Actie: het streven van inwerkingtreding kenbaar maken via de 
contactpersonen en overleggen, op basis van de in de Tweede 
Kamer gedane uitlating.

> Status: in uitvoering.

Verzoek om gezamenlijk nadere definities te bepalen van de sectoren en
aan uitwerking te werken, onderzoeken van mogelijk gevoeligheden.

> Actie: wettelijke basis per departement uitzoeken; per 
departement gevoeligheden en specifieke vragen uitvragen.

> Status: deels afgerond en deels in uitvoering; onder andere met 
betrekking tot de rol van de politie en OM bij handhaving van het 
strafrechtelijke verbod.

Verzoek om voorbeelden in wijze van uitvoering en stappen over de wijze
van uitvoering en de wijze van uitvoeren tussen sectoren te delen.

> Actie: BZK/CZW zorgt voor dit overzicht en uitwisseling 
gedurende de komende maanden.

> Status: in uitvoering.

Verzoek om basiscommunicatie en vraagbaak-functie vanuit BZK.
> Actie: presentaties voor ministeries en sectoroverleg maken; FAQ 

en website maken; contactpersoon van BZK doorgeven.
> Status: in uitvoering.

Wisselende reacties op het tijdpad: van zeker haalbaar tot 'vrij kort'.
> Actie: via SCO en MR is (extra) om aandacht en inzet gevraagd; 

zicht houden door BZK op reacties vanuit sector en gebruik van 
bestaande overleggen sectorcontacten voor snelheid.

> Status: deels afgerond en vinger aan de pols houden.

Mogelijk gesprekspunt vanuit bestaande bestuurlijke contacten.
> Actie: intern BZK informatie aan DG's op orde en contact met 

DGBWR/BFR als aandachtspunt bij voorbereiding overleggen; 
aanleveren algemene informatie.

> Status: afgerond

Toekomst: reacties en uitvoering per sector naast elkaar zetten.
> Actie: zorgen voor overzicht en vergelijkingen, zorgen voor 

verslagen en uitvoering; aannemen van projectsecretaris.
> Status: in uitvoering.

Acties komende maanden per sector

Per sector is de reikwijdte van het verbod en de wijze van benaderen per bepaald. 
Het is de bedoeling dat gesprekken en contacten in januari en begin februari
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plaatsvinden of hebben plaatsgevonden. Op basis van de contacten worden de 
gevraagde acties per sector - zoals bijvoorbeeld naar de huidige inzichten het 
opstellen van een circulaire, stappenplan of gesprekshandleiding - uitgewerkt in 
de periode januari - mei 2019. De stand van zaken wordt gedeeld in de 
stuurgroep. In de interdepartementale ambtelijke overleggen worden de 
verschillende inzichten en acties gedeeld en vragen over inhoudelijke punten en 
aanpak besproken.

Met JenV en SZW worden acties ondernomen met betrekking tot de 
communicatie, de verwachtingen rondom de handhaving en handhavingsvragen 
betreft.

De reikwijdte per sector
• Openbaar vervoer; al het openbaar vervoer met een dienstregeling: bus, 

tram, train, veerdiensten voor zover zij onder de wet op het Openbaar 
Vervoer vallen.

• Onderwijs: het erf en het gebouw van onderwijsinstellingen in het primair 
onderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs, MBO en VSNU - 
zoals in de onderwijswetten bepaald.

• Zorginstellingen: een algemene definitie van zorginstelling is niet direct 
aan te wijzen. De enige wet die hierop wijst elke individuele zorgverlener 
met een praktijk aan als instelling. Op basis van de behandeling van de 
wet het toepassingsbereik door de onderdelen Jeugd, Curatieve Zorg, 
Langdurige Zorg, Publieke gezondheidszorg en Maatschappelijke 
Ondersteuning bepaald. Dit zodat in januari de betrokken sectoren en 
koepels benadert kunnen worden.

• Overheidsgebouwen: de erven en gebouwen in eigendom van overheden.

Algemene planning 2019

■ Januari - maart: overleggen met sectoren over wijze van implementatie.
■ Februari - juni: opstellen in sectoren van benodigde aanwijzingen, 

circulaires, gesprekshandleiding, stappenplan met concrete invulling van 
de uitwerking.

■ Januari - juni: opstellen van algemene communicatie lijn en veel gestelde 
vragen.

■ Maart: bericht aan Eerste en Tweede Kamer over voortgang en 
inwerkingtredsingsdatum.

■ Juli; inwerkingtreding.
• Na juli 2019: monitoring implementatie, vraagbaakfunctie et betrekking 

tot de uitvoering voor BZK.

Datum

12 december 2018
Kenmerk
2018-0000969034

Pagina 6 van 10



Datum

12 december 2018
Kenmerk
2018-0000969034

Planning per sector 

• Openbaar vervoer
Definitie: uitgegaan wordt van de definitie van openbaar vervoer in de wet op het 
openbaar vervoer. Dit betekent dat al het openbaar vervoer met een 
dienstregeling onder het verbod valt. Dit zijn: bus, tram, trein, veerdiensten (voor 
zover onder deze definitie vallend). Onder het verbod vallen daarmee onder 
andere niet: 'belbus', watertaxi, private veerdiensten, continue veerdiensten.

> Overleg met I&W en vertegenwoordigers van vervoerders op donderdag 8 
januari.

> Bepalen vervolg inzet en acties in januari. Zo nodig tweede overleg en 
afstemming in februari.

• Onderwijs
Definitie: alle onderwijsgebouwen die vallen onder de Onderwijs wetgeving. Dit 
zijn de sectoren: primair onderwijs (PO), voortgezet onderwijs (VO), de MBO- 
raad, VSNU en het speciaal onderwijs. Het ministerie van OCW heeft via de 
specifieke sectorraden regulier contact. Nog voor de kerst krijgen de raden het 
verzoek voorgelegd om voor eind januari de inhoudelijke (aandachts)punten en 
acties voor de implementatie aan te geven.

> Vanuit de sectorcontactpersonen wordt eind december een e-mail 
gestuurd aan de raden van de sectoren met verzoek om informatie, stand 
van zaken en inzicht in benodigde acties.

> Eind januari is contact over de benodigde acties en het vervolg nav 
reacties raden. Mogelijkheid voor raden om te vragen om overleg, 
handreikingen en nader contact met scholen.

• Zorginstellingen
Naar aanleiding van het departementsbrede overleg met VWS op 17 december 
2018 met de onderdelen Curatieve Zorg, Langdurige zorg, MO, PG en Jeugd zorgt 
VWS voor een nadere definitie van de invulling van het begrip 'zorginstellingen'.
In januari wordt gezorgd voor een lijst met betrokken koepels en het opnemen 
van contact met de vertegenwoordigers van sectoren zodat aanpak voor de sector 
zorg gestart kan worden.

V VWS informeert zo snel mogelijk haar bewindslieden over de invulling van 
het begrip zorginstelling, welke basis hiervoor kan dienen en de gevolgen 
voor de sectoren. Opdat met de sectoren de communicatie hierover kan 
starten.

> Nader uitvoeren contact en overleg in januari en februari,

• Rijksgebouwen en gebouwen van departementen
• Rijksgebouwen zijn alle gebouwen waar het beheer en gebruik zijn belegd 

bij de minister van BZK. Voor deze gebouwen is een apart 
beheerdersoverleg dat door de DGOO/IFHR wordt voorgezeten, het LFMO.

> In overleg met DGOO/IFHR is in het LFMO van januari de 
implementatie van het verbod geagendeerd. De informele 
voorbereidende contacten hiervoor zijn gelegd. Op basis van de 
huidige signalen vanuit de uitvoerders over de behoefte en
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werkwijze gaat de beleidsdirectie voorstellen een circulaire te 
maken (overeenkomstig eerdere handelswijze voor het 
rookverbod en wijziging hiervan). Op dit moment wordt verwacht 
dat de uitvoerders daar voldoende mee uit de voeten kunnen.

• Naast de Rijksgebouwen hebben de departementen eigen gebouwen 
waarvoor zij de verantwoordelijkheid dragen. Via de Interdepartementale 
Commissie Huisvesting en Facilitair (ICHF) worden gezamenlijk acties 
besproken. De implementatie van het verbod is voor het overleg van 7 
februari op de agenda gezet en wordt met DGOO/IFHR voorbereid. 
Uitgangspunt daarbij is:

> Eigen uitvoering door departementen, met aandacht voor 
eenduidige uitvoering tussen Rijksgebouwen en gebouwen van 
departementen

> Optie om naar behoefte gebruik te maken van circulaire voor 
Rijksgebouwen

• Overige overheidsgebouwen
In overleg met DGBRW/BFR/IR wordt een voorstel gemaakt voor het betrekken 
van IPO, VNG en de Unie van Waterschappen. Hen wordt gevraagd naar 
contactpersonen en benodigde vervolgacties.

> Nadere acties bepalen met contactpersonen van IPO/VNG/Unie in januari, 
eventueel samen met DGBRW/BFR en/of D&B

> Uitzetten van vervolgacties in januari en februari.

• Justitie en Veiligheid
Betreft: invulling van de handhaving en specifieke situaties in de justitieketen 
(rechtbanken, gevangenissen)

> Breed overleg met JenV: DGPOL, Rechtshandhaving en Rechtspleging, OM 
en Politie begin januari.

> Bepalen benodigde acties met Politie, OM en mogelijke andere specifieke 
organisatie onderdelen. Bepalen en inzicht in rollen, 
verantwoordelijkheden en werkwijze in de handhaving.

> CZW bekijkt met de directie JoHa van JenV of het tot aanbeveling strekt 
om tot een vervolgingsrichtlijn voor het OM te komen.

Communicatie en bestuurlijke contacten

• Vormgeven van communicatie traject iov met afdeling 
Communicatie(advies) met als acties:
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o Website
o Veel gestelde vragen
o Delen van communicatie Inzet tussen sectoren, zoals circulaire of 

nieuwsbrief.
o Mogelijk: (mede) vormgeven communicatie handleiding / 

stappenplan
o Beantwoorden burgervragen 
o Informatievoorziening bij inwerkingtreding

Regelmatige updates en overleg met DGBRW/BFR en D&B met betrekking 
tot bestuurlijke contacten, vragen en ontwikkelingen.

Contact met de gemeente Amsterdam: mogelijk overleg tussen BZK/CZW 
en gemeente Amsterdam Openbare Orde en Veiligheid in januari 2019.
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Sector Overleg
departementaal

Planning Vervolg 2019 - naar 
schatting

Rijkskantoren 6/11, 11/12 Inbreng in LFMO overleg - voor 31/1 Maken circulaire
Overheidsgebouwen
departementen

6/11, 5/12, 20/12 Inbreng in ICHF - 7/2 Maken circulaire

Overheidsgebouwen 25/11, 5/12 Inbreng in eerste volgende uitwerking acties, evt.
gemeenten, provincie. interbestuurlijk overleg met VNG, IPO delen circulaire vanuit
Unie van en Unie van Waterschappen. Mogelijk Rijksgebouwen,
Waterschappen inbreng bij CdK overleg handleiding gesprekken
Openbaar Vervoer 7/11, 21/11 Overleg met

vervoersvertegenwoordigers op 8/1
2'^'= overleg met 
uitwerking acties / 
vragen

Onderwijs 4/12, 13/12 Input via PO, VO, MBO, VSNU en 
speciaal onderwijsraden voor 31/1

uitwerking acties / 
vragen - stappenplan en 
handleiding gesprekken

Zorginstellingen 7/11, 17/12 Input van LZ, MO, PG, Jeugd en CZ Uitwerking reikwijdte en 
contact met sectoren: 
januari, uitwerking 
reacties sectoren: 
februari / maart.

Sociale Zaken - 
integratie

20/11, 27/11 - geen verdere betrokkenheid, wei 
hulp mbt toets op communicatie

Januari - juli 2019

Justitie en Veiligheid 22/11, 25/11 Handhaversbijeenkomst 10 januari 
2019 (DGR&R, DGPOL, politie, OM). 
{Mogelijk uitvoerders gebouwen: 
Rechtspraak, IND, Gevangeniswezen 
ook aanwezig)

2^6

Handhaversbijeenkomst 
met acties en uitwerking 
in februari
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