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Geachte voorzitter, 

Mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid beantwoord ik 

hierbij de vragen van de leden Madlener en De Graaf (beiden PVV) over het 

bericht dat een buschauffeur een persoon in een boerka heeft geweigerd. 

 

Vraag 1 

Bent u bekend met onderstaand bericht1?  

 

Antwoord 1 

Ja. 

 

Vraag 2 

Deelt u de mening dat boerka’s een veiligheidsrisico inhouden, zeker nu de 

Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) geconcludeerd heeft dat het 

risico op islamitische aanslagen enorm is toegenomen2? Zo nee, waarom niet? 

 

Antwoord 2 

Het kabinet acht het dragen van alle gelaatsbedekkende kleding  (niet alleen het 

dragen van een boerka) onwenselijk, op plaatsen waar die kleding de onderlinge 

communicatie ernstig kan belemmeren.  

Ter uitvoering van het Regeerakkoord "Bruggen slaan" van 29 oktober 2012 wordt 

thans door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een 

wettelijk verbod op het dragen van gelaatsbedekkende kleding in het onderwijs, 

de zorg, het openbaar vervoer en overheidsgebouwen voorbereid.  

 

 

 

 

 

                                                
1
http://www.telegraaf.nl/binnenland/22807098/__Buschauffeur_weigert_vrouw_met_boerka

__.html 
2 AIVD-publicatie 'Transformatie van het jihadisme in Nederland', juni 2014 
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Vraag 3 

Deelt u de mening dat boerka’s in het openbaar vervoer een groot gevoel van 

onveiligheid veroorzaken bij andere passagiers? Zo nee, waarom niet? 

 

Antwoord 3 

Zie mijn antwoord bij vraag 2. 

 

Vraag 4 

Bent u op de hoogte van de recente uitspraak van het Europese Hof voor de 

Rechten van de Mens dat Frankrijk de boerka mag verbieden? Zo ja, waarom is 

het kabinet nog steeds niet bereid om zo'n achterlijk symbool van de islam te 

verbieden in Nederland en de motie-Wilders3 conform de wens van de Kamer 

alsnog uit te voeren? Zo nee, waarom niet? 

 

Antwoord 4 

Ja. Zie ook mijn antwoord bij vraag 2.   

 

Vraag 5 

Bent u bereid de betreffende buschauffeur een compliment te geven voor zijn of 

haar daadkrachtige optreden om de veiligheid en het reiscomfort van de overige 

passagiers te waarborgen door de vrouw in een boerka te weigeren? Zo nee, 

waarom niet? 

 

Antwoord 5 

Nee. De vervoervoorwaarden van het betreffende vervoerbedrijf stelt geen eisen 

aan de reizigers ten aanzien van gelaatsbedekkende kleding. Volgens de 

bedrijfsregels van de vervoerder had de boerka-draagster op dezelfde manier 

behandeld moeten worden als alle andere reizigers. Daarom hebben de chauffeur 

en het vervoerbedrijf excuses voor het voorval aangeboden. 

 

 

Hoogachtend, 

 

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU, 

 

 

 

 

 

Wilma J. Mansveld 

                                                
3 TK 29 754, nr. 41 


