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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:

SchiDoer-Soanninaa. Manneke

p0.2.e
RE: definitieve versie stukken flex-capaciteit 
woensdag 5 september 2018 20:58:58

'10.2.6
Prachtig! Nog twee nagekomen kleinigheden: bij gezichtsbedekkende kleding svp iom
een einddatum toevoegen (looptijd een jaar?) en voorBUlJEN REIKWIJDTE , , u»

; ■ t ~ r
ï j: ank Manneke.... 'f

Van:10.2.e
Verzonden: woensdag 5 september 2018 18:23 
Aan: Schipper-Spanninga, Manneke 
Onderwerp: definitieve versie stukken flex-capaciteit 
Manneke,
10.2.e is akkoord. Dus hierbij de definitieve stukken voor BZK-Flex capaciteit. Zie bijlagen.
BUITEN REIKWIJDTE

'4

10.2.e
10.2.6 rc'
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Bezoekadres: Turfmarkt 147 te Den Haag, Zuidtoren,™" ■ ’

Telefoon: 10.2.6'lf 
E-mail: 10.2.6 wl'iirn.nbTiji;
Website: w\vt\.riiksovetl'iyfid.n!/b.:l'

«lór dSils
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Van: 10.2.6 &F
Aan: 10.2.6
Cc: 10.2.6 Louw, Sicco: Postbus BZK Flex
Onderwerp: Kwartiermaker Implementatie Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding
Datum: donderdag 20 september 2018 18:37:08

Ha 10.2.é
Graag bevestig ik nog even per mail wat we zojuist hebben afgesproken:

gaat per 1 november aan de slag bij 10.2.6 voor de opdracht van Kwartiermaker 
Implementatie Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding (op basis van 0,5 
fte).

2. De opdracht loopt tot 1 juli 2019.
zal in de tussenti d tot 1 november al ongeveer 2 dagen beschikbaar zijn voor 

startafspraken met 10.2.6 en het plannen van de eerste interne afspraken.
Met vriendelijke groet,

10.2 e



ozx
Van:
Aan:
Onderwerp;
Datum:

d0.2.e a 
io.2.e
RE; Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding 
maandag 24 september 2018 16:43:41

Dag |0,2.e,..
Ik kan helaas nog niet erg veel meer vertellen, maar 1 januari ligt niet voor de hand, want er 
zullen eerst gesprekken met de sectoren gaan plaatsvinden. Pas daarna wordt een 
inwerkingtredingsdatum vastgesteld. De tijd wordt dus zuiver praktisch gezien al veel te kort 
om 1 januari te halen. De minister had het trouwens in de Eerste Kamer ook al over minimaal 
een halfjaar, en dan hebben we ook nog de vaste verandermomenten.
Er is intussen een collega in aantocht, die dat traject zal gaan begeleiden. Uiteraard zal dan 
eerst met jou contact worden opgenomen.
Ik hoop datje voor nu voldoende hebt aan deze informatie.
Bel me anders, want misschien kan ik je telefonisch makkelijker bijpraten.
Groet,

Ministefië van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving 
Afdeling Constitutionele Zaken 
Postbus 20011 
2500 EA Den Haag

ï
Van:10.2.e
Verzonden: maandag 24 september 2018 16:34
Aan: 10.2.e
Onderwerp: RE: Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding 
Dag ^0.2.e
Weet jij inmiddels al meer over het implementatietraject? De vervoerders hebben bij mij 
hierover weer navraag gedaan. Ze wijzen erop dat wanneer de wet per januari van kracht 
mocht gaan, dat ze dan nog wel een aantal zaken moeten doen/ in gang moeten zetten.
Graag even een update.
Groet, 10.2.è '
Van: 10.2.6
Verzonden: woensdag 18 juli 2018 10:06
Aan:10.2.e ^ ^ :|^ianiinQCw^>;|0,?.6 ;lMnïzwjii>;

10.2M'^

i(5)minveni.nl>: 10.2.6: J

(g)m!nveni.nl>;

CC: Kil

if5)niinienm.nl>: p0.2.©:f^
ifS)minvws.ni>: |10.2.6

|(5)minvenj.nl>: |I0.2^
:|(g.niLQQcw.al>;igilia

l.@minienmjii>; 1*0.24^ 
j@minveni.nl>

if5)minbzk.nl>:||0.2.6 ‘ 10.2.6
lfcDminbzk.nl>: 10.2.6 -. - ' iminbzk iil>:10-^-Q

P@minbzk.nl>: Schipper-Spanninga, Manneke .. @minbzk.nl>

Onderwerp: Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding 
Beste collega's,
De Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding is gisteren in het Staatsblad 
gepubliceerd (Stb. 2018, 222). Voor de volledigheid stuur ik jullie tevens het besluit over de 
referendabiliteit, dat al eerder in de Staatscourant werd geplaatst.
Na de vakanties horen jullie meer over het implementatietraject.

Minisièfië van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving 
Afdeling Constitutionele Zaken 
Postbus 20011 
2500 EA Den Haag



10.2.e (aminbzk nl
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:

|p.2.e
RE: Afspreken
woensdag 3 oktober 2018 14:12:25

Leuk dat de kogel door de kerk is en: ja, dat is inderdaad erg handig!
©secretariaat. Lukt het jullie om met voorrang een afspraak in te plannen tussen 10.2.6 
en mij. Ongeveer een uur, graag!
Groet,
10.2.e
Van: 10.2.6 5

Verzonden: woensdag 3 oktober 2018 12:40
Aan: 10.2.6 
Onderwerp: Afspreken 
Beste 10.2.6
Wanneer komt het jou uit om af te spreken om de eerste afspraken en acties rondom 
gelaatsbedekkende kleding te gaan regelen?
Handig om te kijken of we - via jou secretariaat? - volgende week een afspraak in kunnen 
plannen?
Groeten
10.2.e

10.2.6 
1Ü.2.6

'év'' ..... ...Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Turfmarkt 1471 | Den Haag 
Postbus 20011 I 2500 EA | Den Haag

M 10.2.6
10.2.6
10.2.6
10.2.ë

,%(5)mi nbzk.nl
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:

10.2.e
'jJ0.2.e ' Postbus Secretariaat CZW
RE: Afspreten
woensdag 3 oktober 2018 15:25:34

Het helpt natuurlijk als ik deze mail ook naar het secretariaat stuur...
Bij dezen alsnog het verzoek!
Van: |0,2.e [
Verzonden: woensdag 3 oktober 2018 14:12
Aan:10.2.e
CC:10.2.e

Onderwerp: RE: Afspreken 
Hoi 10-2.^
Leuk dat de kogel door de kerk is en: ja, dat is inderdaad erg handig!
@secretariaat. Lukt het jullie om met voorrang een afspraak in te plannen tussen 10.2.e 
en mij. Ongeveer een uur, graag! —-■j'—

saVan:ip.2.e
Verzonden: woensdag 3 oktober 2018 12:40
Aan: 10.2.6 • (ü)minbzk.nl>

Onderwerp: Afspreken 
Beste 10.2.e
Wanneer komt het jou uit om af te spreken om de eerste afspraken en acties rondom 
gelaatsbedekkende kleding te gaan regelen?
Handig om te kijken of we - via jou secretariaat? - volgende week een afspraak in kunnen 
plannen?
Groeten |||e

itasÉ

hu.2.e

lü
M

Postbus 20011 I 2500 EA | Den Haag

f1ö2.e p 
10.2.èf

/o)minh7k n



Van: 10.2.6
Aan: 10.2.^
Onderwerp: RE: vraag over boerka-verbod
Datum: dinsdag 9 oktober 2018 11:46:55
Bijlagen: imaaeOOl.aif

Thanks!
Met vriendelijke groet,
10.2.e i e
10.2.e

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

Tl 0.2.6
10.2.6 ’ 5 (®minbzk.nl

Van: 10.2.6
Verzonden: dinsdag 9 oktober 2018 09:35
Aan: 10.2.6
Onderwerp: RE: vraag over boerka-verbod
Hoi t0-2.e ^
De Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding is nog niet in werking getreden. Zoals 
door de minister van BZK in de Eerste Kamer is toegezegd en ook staat in het persbericht 
waarnaar wordt verwezen, zal nu eerst binnenkort overleg plaatsvinden met de sectoren waar 
het verbod zal gaan gelden (onderwijs, zorg, openbaar vervoer, overheidsgebouwen). Daarna 
zal de inwerkingtredingsdatum worden bepaald.
Er komen nauwelijks vragen binnen (mogelijk omdat BZK zelf het gesprek met de sectoren 
aangaat), en vanzelfsprekend zijn er nog geen boetes uitgedeeld.
Groet,
10.2.6 
10.2.e i
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving 
Afdeling Constitutionele Zaken 
Postbus 20011 
2500 EA Den Haag110.2.6
e 10.2.6 I: fcDminbzk nl

Van: 10.2.6
Verzonden: maandag 8 oktober 2018 15:31 
Aan: 10.2.6 ;j;j /m JlDL.:..i.!i;Lli>

Onderwerp: FW: vraag over boerka-verbod 
Hoi 10.2.é,
Kun jij me helpen met de beantwoording^
Met vriendelijke groet,
10.2;e:ilr7..
10.2.6

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

tIO.2.6
10.2.6
Van: 10,2.6o Ti n!>



Verzonden: maandag 8 oktober 2018 15:30
Aan:t10.2.e , • ’/ . un:nüzk.:il>

Onderwerp: vraag over boerka-verbod 
Hallo,
Ik was benieuwd of het boerka-verbod nu al van kracht is, zie:
https://wv\,'w.rijksoverheid-nl/actueel/nieuws/2018/06/26/gedeeltelijk-verbod-aezichtsbedekkende- 
kleding
Krijgt BZK veel vragen van instanties? En is er al een boete uitgedeeld of niet?
Met vriendelijke groet.

10.2.e a
10.2.e

-10.2.e
-iP,2.e

I «ll

' ir

Deze e-mail en inhoud is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). 
Indien u niet de geadresseerde bent van deze e-mail verzoeken wij u dit direct door te 
geven aan de verzender door middel van een reply e-mail en de ontvangen e-mail uit uw 
systemen te verwijderen. Als u geen geadresseerde bent, is het niet toegestaan om kennis te 
nemen van de inhoud, deze te kopiëren, te verspreiden, bekend te maken aan derden noch 
anderszins te gebruiken.

The information contained in this e-mail is confidential and may be legally privileged. It is 
intended solely for the addressee. If you are not the intended recipient, any disclosure, 
copying, distribution or any action taken or omitted to be taken in reliance on it, is 
prohibited and may be unlawful. Please notify us immediately if you have received it in 
error by reply e-mail and then delete this message from your system.
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Van;
Aan:

Cc:

Bcc:
Onderwerp;
Datum;

JIO.2.6 1

•e- 1É \ ■ ] ri i ^ ■ r f \h«0.2.6
K '! ■■

10.2.e I 

10.2.6
Inwerkingtreding Wet gedeelteiijk verbod gezichtsbedekkende kieding 
maandag 29 oktober 2018 12:32:05

Beste collega's,
Ter Informatie:
Afgelopen vrijdag stond onderstaand artikel in de Telegraaf:

Verbod op boerka per 1 juli 
26-10-2018 
De Telegraaf
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. Deminister 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
10.2,6
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving 
Afdeling Constitutionele Zaken 
Postbus 20011
2500 EA Den Haag
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Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:

10.2.6
10.2.6 i-, .

■i'ïiifi i - BD/DRC/CV
Kennismakingsgesprek 
dinsdag 30 oktober 2018 13:18:04

Goedemiddag,

Van|0.2,e ' begreep ik datje vanuitjouw ministerie betrokken bent bij de Wet gedeeltelijk verbod 
gezichtsbedekkende kleding.

Vanaf komende week ga ik mij bezig houden met het plan van aanpak voor de uitvoering van deze wet.

Graag plan ik voor de komende week (of zodra dit past in de agenda) een afspraak in voor een kennismakingsgesprek. 
Welke dag of tijdstip zou uitkomen? Of handig om een outlook verzoek te doen?

Veel dank alvast en tot snel,

10.2.6

10.2.e L: ; ,
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Turfmarkt 147| | Den Haag 
Postbus 20011 I 2500 EA | Den Haag

M+;l0.2.e * '
1,.0.2.e) ■') 'fgiminbzk.nl

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
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Van: 10.2.6
Aan: 10.2.6
Cc: 10.2.6 ’ - HBJZ
Onderwerp: RE: Kennismakingsgesprek
Datum: dinsdag 30 oktober 2018 13:29:43

Laten we in principe uitgaan van 15.00 tot 16.00 uur op 7 november. Op 8 november zie ik obv 
de agenda's van'’°-^® en mij een mogelijkheid van 16.00 tot 17.00 uur, maar ik weet dat^°-^® 
altijd (erg) vroeg begint, dus misschien is dit geen reëel optie. Heb jij een "binnen zonder 
kloppen" of moet ik je aanmelden bij de receptie op 10.2.6 (|:'f . ?
Groet, 10.2.e
Van: 10.2.e
Verzonden: dinsdag 30 oktober 2018 13:17
Aan:10.2.e jÖ;'- 'i| .
CC:10.2.e li' -HBJZ 
Onderwerp: RE: Kennismakingsgesprek 
Beste 10.2.6
Dank voor je snelle reactie!
7 november kan ik vanaf 15.00 uur, van 15.00 tot 16.00 in de agenda zetten en dan kijken of 

ook kan’
De 8® kan ik ook.
Groeten 10-2.e
Van: 10.2.6 : , f
Verzonden: dinsdag 30 oktober 2018 12:51
Aan: 10.2.6 ' _ino7k.nl>
CC: 10.2.6 .'einG !, k7'nimen::!.n!>

Onderwerp: RE: Kennismakingsgesprek 
Beste ■>0.2.6
Klopt, samen met 10.2.6 (cc) ben ik namens lenW betrokken. Obv de elektronische
agenda zie ik dat>°-^® en ik 7 nov zouden kunnen (vanaf 10 uur). Schikt die datum?

is tot 6 nov met verlof, dus ik moet even een slag om de arm houden. De week erna zie ik
overigens ook voldoende mogelijkheden wat ons betreft, mocht de 7® niet lukken.
Groet, 10.2.6
Van: 10.2.6
Verzonden: dinsdag 30 oktober 2018 12:38
Aan: 10.2.6 ■
Onderwerp: Kennismakingsgesprek
Excuus 10.2.6 er ging iets mis met het typen van je mailadres, bij deze - wellicht nogmaals ©

Van 10.2.6 begreep ik datje vanuitjouw ministerie betrokken bent bij de Wet gedeeltelijk 
verbod gezichtsbedekkende kleding.
Vanaf komende week ga ik mij bezig houden met het plan van aanpak voor de uitvoering van 
deze wet.
Graag plan ik voor de komende week (of zodra dit past in de agenda) een afspraak in voor een 
kennismakingsgesprek.
Welke dag of tijdstip zou uitkomen? Of handig om een outiook verzoek te doen?
Veel dank alvast en tot snel,
10.2.6

10.2.6,v:*/- ,:f:- „:L
Ministerié van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Turfmarkt 1471 | Den Haag 
Postbus 20011 I 2500 EA | Den Haag

;3l;jM+10.2.f
10.2.6 (Bminbzk.ni
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Van;
Aan;
Cc;
Onderwerp;
Datum;

10.2.6
10.2.6 , : ■
10.2.6 ?
RE: Toegang tot Rijksgebouwen in het kader van Wet gedeeitelijk verbod gezichtsbedekkende kleding 
woensdag 31 oktober 2018 15:06:27

Graag akkoord. Probeer wel ‘zuinig’ te kijken t.a.v. onze betrokkenheid - mijn ervaring is 
dat er vaak meer wordt gevraagd dan nodig, maar uiteraard is dat ter jouw beoordeling na 
het gesprek met .

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com)

'■ :r iT.p

Van: 10.2.6^ 'E , :/ fï u miiib/k.nl>
Datum: woensdag 31 okt. 2018 12:48 PM
Aan:10.2.e : «iiiinb/k.nl>. 10.2.6
10.2.6 * . ‘i rnirib/k.nl>
Kopie: 10.2.6 - ' . : v/ minh/k.iil>
Onderwerp: RE: Toegang tot Rijksgebouwen in het kader van Wet gedeeltelijk verbod 
gezichtsbedekkende kleding

j 'ft • ü ni inhzk.iil>.

Allen,

. Sluit van te voren dan kort met

i'4'.

Ik wil wel de afspraak maken, ik ken’°-*-“ overigens nog uit haar tijd bij 10.2.6
10.2.6 Akkoord?
Groet,
10.2.6
Van: 10.2.6
Verzonden: woensdag 31 oktober 2018 12:00
Aan: 10.2.6 i 
CC: 10.2.6
Onderwerp; FW: Toegang tot Rijksgebouwen in het kader van Wet gedeeltelijk verbod 
gezichtsbedekkende kleding
Dag heren.
Op het eerste gezicht denk ik over onderstaande vraag dat wij met echt betrokken zijn bij de uitvoering van deze wet, 
maar wel de weg kunnen wijzen naar uitvoerders zoals FMH en RBO. Ik ga er toch echt van uit dat daar het zwaartepunt 
ligt voor de uitvoering van deze wet.
Wie van jullie drie kan een afspraak maken met’“'“ om te horen wat er nodig is, en om haar de weg te wijzen naar de 
uitvoeringsorganisaties als mijn veronderstelling klopt dat wij hier maar beperkt bij betrokken zijn?
Groet,

Van: 10.2.6
Verzonden: dinsdag 30 oktober 2018 14:42
Aan: 10.2.6,,j rn’min.;, '.ni>

Onderwerp: Toegang tot Rijksgebouwen in het kader van Wet gedeeltelijk verbod 
gezichtsbedekkende kleding
Beste 10-2.e
Het is al een tijd geleden dat we hebben samengewerkt, alles ok met jou en bij lO-^.e-p
Vanaf komende week ga ik mij bezig houden met het plan van aanpak voor de uitvoering van de Wet gedeeltelijk verbod 
gezichtsbedekkende kleding.
Hiervoor ben ik - onder andere - op zoek naar een contactpersoon of contactpersonen ivm de toegang tot 
Rijksgebouwen om in gesprek te gaan over de wijze van uitvoering van de wet.
Daarbij dacht ik meteen aan IFHR als het om eerste contact over de uitvoering van dit beleid gaat, klopt dat?
(Naast het feit dat er natuurlijk veel partijen betrokken bij kantoren en huisvesting - departementen, RVB en FMH, BVA 
etc)



Ik hoop dat jij me verder op weg kan helpen met een contactpersoon die dit met mij op kan gaan pakken.
Liefst maak ik in de komende weken hiervoor een nadere afspraak met
Welke dag of tijdstip zou uitkomen? Of handig om een outlook verzoek te doen?
Veel dank alvast en tot snel,

30-2.e
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Turfmarkt 147| | Den Haag 
Postbus 20011 I 2500 EA | Den Haag

Ml0.2.te.
6 :;p.jg.miD.bzk.n,l
j0.2.e

10.2.e 
10.2.e

■ vibili
■ T~.
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Turfmarkt 147| | Den Haag 
Postbus 20011 I 2500 EA | Den Haag

Ml0.2.e ‘
10.2.e . @minbzk.nl
10.2.e ' ;



Van;
Aan:
Cc:
Onderwerp;
Datum:

10.2.6;
10.2.6 '
10.2.6 s m- „
RE: Toegang tot Rijksgebouwen in het kader van Wet gedeelteiijk verbod gezichtsbedekkende kleding 
donderdag 1 november 2018 09:26:34

Hoi
Van 10.2.6 heb ik jouw mail doorgestuurd gekregen met het verzoek om een contactpersoon. Dat 
ben ik dus. Stuur jij een vergaderverzoek? Hoop je snel te spreken.
Groet,

10.2.e
Van:10.2.e |
Verzonden: dinsdag 30 oktober 2018 14:42
Aan: 10.2.6 u oor. .n:>
Onderwerp: Toegang tot Rijksgebouwen in het kader van Wet gedeeltelijk verbod 
gezichtsbedekkende kleding
Beste 10.2.6
Het is al een tijd geleden dat we hebben samengewerkt, alles ok met jou en bij 10.2.e?
Vanaf komende week ga ik mij bezig houden met het plan van aanpak voor de uitvoering van 
de Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding.
Hiervoor ben ik - onder andere - op zoek naar een contactpersoon of contactpersonen ivm de 
toegang tot Rijksgebouwen om in gesprek te gaan over de wijze van uitvoering van de wet. 
Daarbij dacht ik meteen aan IFHR als het om eerste contact over de uitvoering van dit beleid 
gaat, klopt dat?
(Naast het feit dat er natuurlijk veel partijen betrokken bij kantoren en huisvesting - 
departementen, RVB en FMH, BVA etc)
Ik hoop dat jij me verder op weg kan helpen met een contactpersoon die dit met mij op kan 
gaan pakken.
Liefst maak ik in de komende weken hiervoor een nadere afspraak met 
Welke dag of tijdstip zou uitkomen? Of handig om een outlook verzoek te doen?
Veel dank alvast en tot snel,
10.2.e

10.2.e
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Turfmarkt 147| | Den Haag 
Postbus 20011 I 2500 EA | Den Haag

M 10.2.6
10.2.6 ï 
10.2.eii

i5) niinbzk.nl

cc-:I : . : r T
Ministerie van Binnenlandse Zaken en koninkrijksrelaties
Turfmarkt 147| | Den Haag 
Postbus 20011 I 2500 EA | Den Haag

M +10.2.6 
10.2.6 :
10.2.6'fèi

:.|4|
[giniinbzk.nl



Van: 10.2.6
Aan: 10.2.6
Onderwerp: RE: Morgen begint onze nieuwe medewerker
Datum: donderdag 1 november 2018 09:40:23

Dank voor de mooie introductie 10.2:6
Ben vanmiddag op de I6e, doe een rondje met 10.2.6 tot dan wellicht. 
Eerste afspraken binnen en buiten BZK zijn gemaakt.

Groeten ^ ®

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com)

Van: 10.2.6 fe.
Datum: woensdag 31 okt. 2018 8:55 PM
Aan: 10:2.6) -V'f':

ininh/k.nl>

' JO.2.6 . hr
j' ‘I iiiinh/k.iil>. 10.2.6if £ ^ (i minbzk.nl>

Onderwerp: Morgen begint onze nieuwe medewerker

Beste mensen,

Het was al een maand geleden aangekondigd, maar ik had het dinsdag bij ons 
koffiemomentje even moeten herhalen: morgen begint in onze afdeling een nieuwe 
medewerker. Via flex worden wij tot aan de zomer versterkt door 10.2.6 .En wat 
een versterking!

komt ons helpen bij de ‘landing’ en inwerkingtreding van de Wet gedeeltelijk verbod 
gezichtsbedekkende kleding. En komt in principe voor halve dagen; h* heeft ook nog een 
andere, overigens zeer nobele, klus.

Ik ben erg blij met de komst van en weet zeker jullie haar van harte welkom zullen 
heten!

Fijne avond!

10.2.e
^

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com)



o 'i-2

Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:

RE: boerkaverbod 
donderdag 1 november 2018 14:41:52

Hoi iP-2,-e
Handigste als je overzichtje mailt van wat we gaan doen en wat er nu al openbaar mag worden 
natuurlijk. Ik ben vanmiddag wel op BZK maar niet zo goed bereikbaar. Het kan ook morgen 
trouwens. Ivm MR is dat ook wat hectisch maar mail lees ik altijd.
Dank! Groeten 10.2.6

Vriendelijke groet,

10.2.ë :
10.2.6
IU.2.6

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

Van: 10.2.6
Verzonden: donderdag 1 november 2018 14:09
Aan:10.2.è 
CC: 10.2.6
Onderwerp: RE: boerkaverbod
i05.e neemt vanmiddag contact met je op.
Groet,
10.2.6
Van: 10.2.6 fl
Verzonden: donderdag 1 november 2018 13:30 
Aan: 10.2.6 ijliliilL

Onderwerp: RE: boerkaverbod 
Mooi! 
dank

Vriendelijke groet,

10.2.6
10.2.6
IU.2.6 7

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

Van: 10.2.6
Verzonden: donderdag 1 november 2018 13:05
Aan: 10.2.6 i:ii'

Onderwerp: RE: boerkaverbod 
Hoi 10.2.6
Ik heb zodadelijk een gesprek met 10.2.6 ;' , die dit traject vanaf vandaag doet. Ik
bespreek het met haar en dan hoor je nader.
Groet,
10.2.6
io.2.e
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving 
Afdeling Constitutionele Zaken 
Postbus 20011 
2500 EA Den Haag
110.2,6 1 ï
e 10.2.e fg^minbzk ni



■'llVan:10.2.es

Verzonden: donderdag 1 november 2018 11:58 
Aan:%0.;2.e ' . , ' . iffltninh/k.nl>

Onderwerp: boerkaverbod 
Hallo 10,2.e
Van heb Ik het boerkadossier overgenomen...
Intussen krijg ik van RTL een vraag. Ze weten dat de wet nog niet in werking is getreden en dat 
er eerst overleg is met sectoren waar verbod gaat gelden. Kunnen we zeggen met welke 
sectoren dat nu al gebeurt? (Zorg onderwijs openbaar vervoer en overheidsgebouwen) of zelfs 
met welke organisaties?
Is er al iets van zicht op een planning?
Hartelijk dankIHoor graag!

Vriendelijke groet,

10.2.ë
10.2.e
1U.2.e

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



05^

Van:
Aan;
Onderwerp:
Datum;

10.2.e ff 
10.2.e « i. BD/DRC/CV

RE: kennismaking ivm uitvoering Wet gedeeiteiijk verbod gezichtsbedekkende kieding 
maandag 19 november 2018 08:43:59

Hi10.2.e

Dank voor je mail.
Nee, er zijn nog geen nieuwe stukken of implementatieplan. 
Daarover gaan we in gesprek.

Groeten

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com)

Van: 10.2.6 ■•r.' ’
Datum: vrijdag 16 nov. 2018 3:55 PM
Aan: 10.2.6- ’• ' dminhzk.iil>
Kopie: 10.2,6 j ■ »minb/Lnl>
Onderwerp: RE: kennismaking ivm uitvoering Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding

Dag 10.2;.

Ter voorbereiding op onze afspraak volgende week, heb je al een implementatieplan oid?

Met vriendelijke groet,

10.2.6
i0.2,e_. „„

Ministerie van Justitie en Veiligheid 
Directoraat-Generaal Rechtsplegingen Rechtshandhaving 
Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding 
DRC

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | Kamer 
Postbus 20301 I 2500 EH | Den Haag

Tl0.2,e i 
10,2.e
v'/ w 'vV r i i l< s O V e r h e id.nl/veni

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Van: 10.2,6 ’ ' ; s (Sminbzk.nl]
Verzonden: maandag 5 november 2018 11:06 
Aan: 10,2.6 ' d; ; 'f BD/DRC/CV
Onderwerp: RE: kennismaking ivm uitvoering Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding 
Hl,

Zou jij ook in de ochtend kunnen op donderdag?

Kan helaas niet in je agenda zien of dat lukt.

Zo niet dan wordt het pas in de week er op denk ik.

Dank alvast.
Groeten

---- Oorspronkelijke afspraak-----
Van: 10.2.6/ /?



Verzonden: donderdag 1 november 2018 16:33
Aan:10.2.è - ' BD/DRC/CV'
Onderwerp: kennismaking ivm uitvoering Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding 
Tijd: donderdag 15 november 2018 11:00-12:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, 
Stockholm, Wenen.
Locatie: 3e etage koffiecorner

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.

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



if

Van: 102e ' f
Aan: 10.2.6; f :/**
Onderwerp; RE: gedeeltelijk verbód
Datum: donderdag 22 november 2018 16:38:15

Hi10.2.e
Dank!
Groeten

van:10,Ze : ,
Verzonden: donderdag 22 november 2018 14:11
Aan:10:2.è iji , 
cc:10.2.e^
Onderwerp: RE: gedeeltelijk verbod
Hoi 10;2-é dank voor de voorzet en de bereidheid om mee te doen. In het rijtje vragen kan ik me 
prima vinden en een korte presentatie lijkt me erg nuttig.
Ik plan anderhalf uur en neem 10.2“e ook mee in de uitnodiging.
Met vriedelijke groet,

10.2.e „ i

:vws.ni>
i .. rninvws.nl>

Directie Langdurige Zorg, VWS
10.2.6'^ir 

Van:10.2.e i i
Verzonden: donderdag 22 november 2018 13:55
Aan:10.2.e 
CC: 10.2.6 ;Tlf ■ L2
Onderwerp: RE: gedeeltelijk verbod
Hi 10.2.6
Dank voor de terugkoppeling, heel fijn.
Lijkt me zeker een goed plan om met de betrokken directies te kijken wat er al is en wat er 
nodig is / gaat zijn om de wet te implementeren en tot een goede uitvoering te komen.
Wellicht goed als ik - en als het lukt 10.2.6 - een korte presentatie geven over huidige stand 
van zaken en de voorliggende vraag?
Even afstemmen hoe we het vorgeven / aanpakken’ Plannen kan via outlook, stuur gerust een 
verzoek - mocht het niet duidelijk zijn in mijn agenda dan reageer ik gewoon op het verzoek of 
bel je even.

De concrete vragen die er zijn / we kunnen stellen:
Hoe ver zijn de zorginstellingen?
-Wat hebben ze nodig’
- Hoe ziet VWS het toepassingsgebied van de wet met betrekking tot de zorg / 
zorginstellingen?
- Met welke organisaties heeft VWS contact en/of regulier overleg waar de implementatie

van het verbod aan de orde zou kunnen komen?
-Wat is een goede aanpak in het zorgdomein voor de implementatie van het verbod? 
-Hoeveel tijd is hiervoor nodig (NB: onderons, bedoeling is om verbod wel zsm in te laten 

gaan).
- Wat is er van BZK nodig (bv. ondersteuning communicatie / meedenken voorbeelden /

toetsen / samenhang andere terreinen / internationale voorbeelden?)
Is dit voor jou ok zo? Bel gerust of we drinken even koffie over vervolg.
Groeten

van: 102.6 * fli?:
Verzonden: donderdag 22 november 2018 13:36
Aan: 10.2.6 ti: : n!>
CC: 10.2.6^ ^ . , ?■; rcminvw..ri!>

Onderwerp: gedeeltelijk verbod 
Beste
Na een mail aan mijn collega's van de vijf betrokken directies (LZ, MO, PG, Jeugd en CZ) over 
een plan van aanpak voor de uitvoering van de wet GVGK blijkt dat CZ en Jeugd nog een



(nieuw) iemand moeten zoeken die mee gaat doen.
Binnen LZ zal naast mij 10.?.e'> fj , ook meewerken op dit dossier.
We gaan een overleg op korte terrnijn plannen waarin we verkennen wat de opties voor de 
aanpak per sector zijn. Het lijkt me voor de samenhang erg zinvol als jij daar ook bij aanschuift. 
Als jij dat ook vindt, wie kan dan benaderd worden voor het maken van de afspraak?
Met vriendelijke groet,
10.2. e
10.2. e .
10.2. e' . ; t
Directie Langdurige Zorg, VWS

10.2. e r



Van;
Aan:
Onderwerp;
Datum:
Bijlagen;

10.2.ë, ,
!P-2.e V ,. .
FW: vraag m.b.t. gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding 
donderdag 22 november 2018 16:44:03
imaae0Q2.Dng
imaQe004.iPQ
imaQeOOS.ipq
iniageQ06-jpq
imaqe007.pna

Ik kreeg eerder nog onderstaand bericht doorgestuurd via Justitie en Veiligheid.
Handig om te weten dat bij het CAOP er in ieder geval aandacht is en er vragen zijn over het 
vervolg.
En ook om af te gaan spreken hoe we hiermee omgaan.
Voor nu geen directe verdere actie nodig.
Groeten 10-2-e
Van:10L2.e\ f :!(CAOP)

Verzonden: donderdag 1 november 2018 16:43 
Aan:10.2.e ,,, , BD/DRC/CV'
CC:10,2.e Ï-BD/DRC/CV

Onderwerp: RE: vraag m.b.t. gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding 
Beste f 0.2.^

Top en dankjewel.
Vanwege de ziekenhuizen is het slim om de coördinatoren Veiligezorg en de beveiliging op tijd 
hierin mee te nemen.
Ik houd even een vinger aan de pols en wacht ook even de gesprekken af en wat voor 
communicatiemiddelen worden ingezet.
Dat laatste kan ik sowieso makkelijk regelen.
Met vriendelijke groet.

Éi

10.2.6 il;

Sector Zorg, Welzijn en Sport
10.2è ^

10.2.e fl
CAOP

10.2.6 O:;/ .|

10.2.6':lrt,
Het CAOP is hét kennis^ en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke 
domein.

POSTBUS 556, 2501 CN DEN HAAG 
LANGE VOORHOUT 13, 2514 EA DEN HAAG



^5-c> :>

cid:image002.jpg@01CCD761.A9Ï99F50

www.staz.ni/veiiiaezorg
De nieuwsbrief onderwerpen zijn geintegreerd in de StAZ nieuwsbrief
^ Denk aan het milieu voordat je dit bericht pnnt

(fliOiinyeirLDl]Van: 10.2.e BD/DRC/CV 10.2.6
Verzonden: donderdag 1 november 2018 ld:4b 
Aan: 10.2.6 (CAOP)
CC: 10.2.6 1 t ichminhzk.nn: 10 9 P : ^ BD/DRC/CV
Onderwerp: Kb: vraag m.b.t. gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding 
Beste 10.2.e 
10.2.6 ;
De collega's van Binnenlandse Zaken gaan over de datum van invoering.
Van hen kreeg ik dit bericht.
Afgelopen vrijdag stond onderstaand artikel in de Telegraaf:

Verbod op boerka per 1 juli 
26-10-2018 
De Telegraaf
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.)
Zo nodig kan je ook met hen verder contact opnemen. Ik neem ze mee in de cc.

Met vriendelijke groet,

10.2.6
10.2.6

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaai Rechtspieging en Rechtshandhaving 
Directie Rechtshandhaving en Criminaiiteitsbestrijding 
DRC
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | Kamer 
Postbus 20301 I 2500 EH | Den Haag

T 10.2.6
I . t|t'il: D-^ioiminvem.nl
WWW, rijksoverheid. nl/veni



Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Van: 10!2.é* f ^ .j. ,
Verzonden: ddnderdaglL’novSnBer iulB li'A
Aan:10.2.e ^

i ;r: i
BD/DRC/CV

Onderwerp: hW: vraag m.D.t. gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding
Geachte mevrouw|0.2.'6 i^'j ' -i
Ik heb 4 oktober 2018 een vraag gesteld aan uw collega|0.2.6 4,-, m.b.t. bovenstaand
onderwerp (zie verder hieronder).
f10.2.e ,

Kunt u mij aangeven wat de status op dit moment is en wat de verwachting is? 
Met vriendelijke groet,

10 2.6 fs

Sector Zorg, Welzijn en Sport
10.2.6 \ i

.....................
GSM:10.2.#ii
10.2.6 
10.2.6 5
Het CAOP IS hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het pubiieke 
domein.

É4

POSTBUS 556, 2501 CN DEN HAAG 
LANGE VOORHOUT 13, 2514 EA DEN HAAG
cid:image002.jpg@01CCD761.A9199F50

Éi

www.staz.nl/veiliaezorg
De nieuwsbrief onderwerpen zijn geintegreerd in de StAZ nieuwsbrief
^ Denk aan het milieu voordat je dit bericht print'

Van: 10.2.6 ' BD/DRC/CV 10.2.6 , . *lï h @minvem.nl1
Verzonden: donder&ag 4 oktober 2Uib lb:4u *
Aan: 10.2.6 ? (CAOP)
CC: 10.2.6 h BD/DRC/CV
Onderwerp: KÊ vraag m.b.t. gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding 
Dag 10.j|e
Dat is inderdaad alweer een tijd geleden. Ja hoor hier alles onder controle ©. Met jou



o 3^

ook alles goed?
Mijn collega ip.2.éf is dossierhouder binnen JeV, maar 10.2.6;- |
Ik verwacht dat zij in de loop van volgende week wel weer aanwezig is, dus ik neem 
haar mee in de cc mail zodat zij kan reageren dan.
Groet,
10.2.e

Van: 10.2.6 hH- (c&caop.nl]
Verzonden: donderdag 4 oktober ll:Ü2 
Aan: 10.2.6 BD/DRC/CV
Onderwerp: vraag m.b.t. gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding 
Beste
Tijd niet gesproken of gezien. Alles OK?
Op 26-06-18 heeft min V&J in een nieuwsbrief naar buiten gebracht dat het wetsvoorstel voor 
het gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding in de 1® kamer is aangenomen.
De wet treedt nog niet in werking omdat eerst nader contact wordt gezocht met o.a. de zorg.

Weet jij wat de status op dit moment is? Of kun jij mij verwijzen naar iemand die hier meer van 
weet?
Met vriendelijke groet,

m

10.2.6 , -
10_.2^e ^ ^ U I f. ' .'I' 1 * I Sector Zorg, Welzijn en Sport

Lange Voorhout 13 | 2514 EA Den Haag | Postbus 556 | 2501 CN Den Haag
M 10.2.6 : ■ @0300 nl I www.caop.nl | www twitter com/caoparbeid
10.2.6

Op de hoogte blijven van ontwikkelingen op het gebied van arbeidsmarkt en arbeidsverhoudingen kan via onze 
maandelijkse nieuwsbrief.

Denk aan het milieu voordat u dit bericht print'

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



o
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;
Aan:
Onderwerp:
Datum:

■I10.2.e.
10.2|e, a:;f'
RE: Halsema en Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding 
maandag 26 november 2018 11:15:10

r-Heb nog even met mijn leidinggevende besproken: 
Lijn Justitie 11.1 ' i

We wachten af.

Met vriendelijke groet,

10.2. emii
10.2. e;;fi-|'

Ministerie van Justitie en Veiligheid 
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving 
Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding 
DRC

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | Kamer 
Postbus 20301 I 2500 EH | Den Haag

1] iJm,nj.;ni,nl

vvww.i'ilksovor hei djii/v-jnj

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Van: 10.2.1e. | 5 ' “ ^
Verzonden: maandag 26 november 2018 11:08
Aan: 10.2.6. '
Onderwerp: RE: Halsema en Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding 
10.2.6.

Just in case 
Het dossier bevat:

1. De Nota
2. De Spreektekst 
S.QenA's

4. Alle relevante achtergrond informatie

Met vriendelijke groet,

10.2.e. , .4
10.2.6 J

Ministerie van Justitie en Veiligheid 
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving 
Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding 
ORC

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | Kamer 
Postbus 20301 I 2500 EH | Den Haag

Tl0.2.1ffet|

w '.V v\’ ruk V e r h e; d. n I i\i t--111

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving



'3^

van:10.2.e.‘" i !-'| :j‘ @minbzk.nl]

Verzonden: zondag 25 november 2018 21:07
Aan-10.2.é. • ■ . . j, _ -.;l f ,^C 3 .

CC: 10.2.e,A ,

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 I 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.
@10.2.6.. uitlatingen over handhaving bel ik je graag morgen om input af te stemmen. 

Insteek en planning wijzigen verder niet.
(5)OCW; afspraak maken is tot op heden niet gelukt, hoop dat deze mail wel goed aankomt 
en ik jullie snel aan kan haken!
Groeten’®-^®-

10.2.e.

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com)

Van:10.2.e. , 7 V'Ainl;zkn >
Datum: maandag 29 okt. 2018 12:32 PM
Aan:i0.2.e. .rV : Ai'-jigniiiv

I;
10.2.e.

' ‘ irtminAniTi i
G>, 10.2.e. ^ ■ i|i ■■SgïMTiinszw ni>. 10.2.6.

U>, 10.2.6. .

w nl>.10.2.e. j

10.2.6.' ■: :@minvenj.nr IO.2.6.5 ;i|;: (ai'ninvem

10.2.6../ ..3Ü
' : t (^rni nierim.nl>.

>, 1p.2.e. @minvenj.nl' 10.2.6/ ;aminvem.nl>.
10.2.6.1 IrtA.

■ Sfc.
niinbzk.

; ... i2lnimbikjil>,
*1 . A minbzk. d>,

r rSïrf ï?
ilhn!nb;k.nl>

Kopie:10.2.6. .• '^f :ii minVAjd>, 10.2.6,;/

10.2.6. J :* , ; rilILl,nii:A,.ni>,p0.2.6.
10.2.6. IJ, pi ^j2vjhz^>,10,2.eM

, lI3lllüMjli>, 10.2.6. ' i J':’;. //J:
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
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. 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,
10.2.6.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving 
Afdeling Constitutionele Zaken 
Postbus 20011 
2500 EA Den Haag
110.2 Je.,
e 10.2.6. ■

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.

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



Oij

Van: 10.2,6. ,
Aan: 10.2.é. f
Onderwerp: Re: GBK
Datum: maandag 26 november 2018 11:29:04

Infographic is bijvoorbeeld bijgewerkt.

Verzonden met BlackBerry Work(www.blackberry.com)

Van: 10.2.6. |
Verzonden: 26 nov. 2018 11:24
Aan: 10.2.6. i
Onderwerp: RE: GBK

11.1
10.2. e.
10.2. e

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
10.2.*.

Turfmarkt 147 | 2511 DP [ Den Haag ]
Postbus 200111 2500 EA j Den Haag
M 10.2.e.
10.2.6. it luinh/k.iil
\v\v\v.rijksoverheid.nl vv\v\v.facebook.com/minbzk | wuu ru illcr.com iiiiiib/k
10.2.6

:
Van: 10.2.6.
Verzonden: maandag 26 november 2018 11:22
Aan: 10.2.6.
Onderwerp: Re: GBK
Verder inderdaad geen acties. Website was er al maar is geactualiseerd na EK-debat.

Verzonden met BlackBerry Worktw wu.blackbcn> .com)

Van: 10.2.6. , , ^unbzLjii>
Verzonden: 26 nov. 2018 11:14 
Aan: 10.2.6 t. :

.1 ü minb/k.nl>
jmaivkDj>,ia2.e.;7

Onderwerp: RE: GBK

Hl,
Ik was net bezig afgelopen vrijdag met een projectplan / overzicht maken.
Daar staan in ieder geval de huidige lopende acties in.
Ik begreep dat er tussen juli en oktober verder geen acties waren, of was er toch nog iets? 
Is de basis communicatie / website van na de EK behandeling, ja toch?
Groeten
10.2.6.
10.2.6 :

:
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag 1“'
Postbus 200111 2500 EA | Den Haag



O^f

10.2.6. ^ ininh/k-iil
\\\vv\.riikM)\crheiLl.ni \\\\\\.iaccbtH>k.com luinh/k [ w\s\\.i\\ itter.com luinh/k

jo-z-e, i.ïri,üi'.■' ■ ir m\ i i
Van: Schipper-Spanninga, Hanneke 
Verzonden: maandag 26 november 2018 11:10
Aan:10.2.e.k

-
Ki'ihiiinb/k.nl>

CC:10.2.a ■ . ; ^ : ^MombAmr
Onderwerp: GBK

Graag even op een rijtje wat er tussen juli en nu is gebeurd op dit punt. De vraag zal zeker 
komen van de minister. Zo mogelijk vandaag een reactie.
Groet Hanneke

Verzonden met BlackBerry Work
(\\ \v\\.blackbcn')a:om)



Van:
Aan:
Onderwerp: RE: Def lijn boerka"s en nikab (afgestemd minister)
Datum: maandag 26 november 2018 12:04:23

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

@minbzk.nl
www.rijksoverheid.nl www.facebook.com/minbzk | www.twitter.com/minbzk

Van:  
Verzonden: maandag 26 november 2018 12:00
Aan: ; Schipper-Spanninga, Hanneke ; Kuijpers, Chris 
CC:  
Onderwerp: RE: Def lijn boerka's en nikab (afgestemd minister)

 Heb nog uitgelegd dat wel overleg is geweest met andere departementen en dat
voor de hand ligt dat dat vaak via departementengaat.

Vriendelijke groet,

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

Van: @minbzk.nl>
Datum: maandag 26 nov. 2018 11:54 AM
Aan: @minbzk.nl>, @minbzk.nl>,
Schipper-Spanninga, Hanneke @minbzk.nl>, Kuijpers, Chris

@minbzk.nl>
Kopie: @minbzk.nl>, 

@minbzk.nl>, @minbzk.nl>
Onderwerp: RE: Def lijn boerka's en nikab (afgestemd minister)

Groeten .

10.2.e.
10.2.e.

10.2.e.

10.2.e.

10.2.e.
10.2.e.

10.2.e.

10.2.e.
10.2.e.

10.2.e.

10.2.e.

10.2.e.

10.2.e

10.2.e. 10.2.e.

10.2.e.
10.2.e. 10.2.e.

10.2.e.

10.2.e.

10.2.e.

10.2.e.

10.2.e.

11.1
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11.1



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

minbzk.nl
www.rijksoverheid.nl www.facebook.com/minbzk | www.twitter.com/minbzk

Van:  
Verzonden: maandag 26 november 2018 11:44
Aan: @minbzk.nl>; Schipper-Spanninga, Hanneke

@minbzk.nl>; Kuijpers, Chris @minbzk.nl>; 
@minbzk.nl>

CC: @minbzk.nl>; @minbzk.nl>;
@minbzk.nl>

Onderwerp: RE: Def lijn boerka’s en nikab (afgestemd minister)

Als er echt onjuiste feiten in staan hoor ik graag binnen 5 min want minister was al
akkoord.
Dank!

Vriendelijke groet,

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

Van: @minbzk.nl>
Datum: maandag 26 nov. 2018 11:42 AM
Aan: Schipper-Spanninga, Hanneke @minbzk.nl>, 

@minbzk.nl>, Kuijpers, Chris @minbzk.nl>, 
@minbzk.nl>

Kopie: @minbzk.nl>, 
@minbzk.nl>, @minbzk.nl>

Onderwerp: Re: Def lijn boerka’s en nikab (afgestemd minister)

Verzonden met BlackBerry Work(www.blackberry.com)

Van: "Schipper-Spanninga, Hanneke" @minbzk.nl>
Verzonden: 26 nov. 2018 11:36
Aan: @minbzk.nl>, "Kuijpers, Chris"

10.2.e.

10.2.e.

10.2.e.

10.2.e.
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@minbzk.nl>, @minbzk.nl>
Onderwerp: RE: Def lijn boerka’s en nikab (afgestemd minister)
Cc: @minbzk.nl>, 

@minbzk.nl>, @minbzk.nl>,
@minbzk.nl>,

@minbzk.nl>

,

Groet Hanneke

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: @minbzk.nl>
Datum: maandag 26 nov. 2018 11:32 AM
Aan: Kuijpers, Chris @minbzk.nl>, Schipper-Spanninga, Hanneke

@minbzk.nl>, @minbzk.nl>
Kopie: @minbzk.nl>, 

@minbzk.nl>
Onderwerp: Def lijn boerka’s en nikab (afgestemd minister)

 

Vriendelijke groet,

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Turfmarkt 147 | 2511 DP Den Haag | 
Postbus 20011 | 2500 EA Den Haag
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Van: Ollongren, Kajsa @minbzk.nl>
Datum: maandag 26 nov. 2018 11:26 AM
Aan: @minbzk.nl>, @minbzk.nl>
Kopie: Kuijpers, Chris @minbzk.nl>, Schipper-Spanninga, Hanneke

@minbzk.nl>, @minbzk.nl>, 
@minbzk.nl>

Onderwerp: RE:
Deze is veel beter! Dank

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: @minbzk.nl>
Datum: maandag 26 nov. 2018 11:25 AM
Aan: Ollongren, Kajsa @minbzk.nl>, @minbzk.nl>
Kopie: Kuijpers, Chris @minbzk.nl>, Schipper-Spanninga, Hanneke

@minbzk.nl>, @minbzk.nl>, 
@minbzk.nl>

Onderwerp:
Hoi Kajsa,
Afgestemd met iedereen onderstaande lijn, graag je akkoord.
Ambtelijk gaat er na je akkoord overleg plaatsvinden met J en V en Amsterdam krijgt m
ter info:

Vriendelijke groet,

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

10.2.e.
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10.2.e.

10.2.e

10.2.e.

11.1
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Van: 10.2.6 ”
Aan: 10.2.e ’ Ï ^ ^1'
Onderwerp: RE: Kennismaking en afspraken over vervoig / implementatie
Datum: maandag 26 november 2018 13:31:09

Beste
Prima voorstel, doe maar een voorstel voor een afspraak. Graag ook 10.2.6 

van directie Emancipatie (zie cc) uitnodigen.
We horen het wel.
Groet,

P2.e|nii./ 
iM-e F ' Fir
10.2.e
ia2;ei: FT. I; , «lïii

afdeling Advies, Cultuur en Wetenschap 
directie Wetgeving en Juridische Zaken 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

lO^e
Rijnstraat 50 | 2515 XP | Den Haag |; , , ,
Postbus 16375,10.2.6 | 2500 BJ | Den Haag

M 10.2.6
E 10.2.6 i-^:iiinocw.n!

I hrU) he:c1.nl/mi:n5tenes/ocw

Van:10.2.6 f ' 5@minbzk.nl]

Verzonden: donderdag 22 november 2018 18:36
Aan: 10.2.6
Onderwerp: Kennismaking en afspraken over vervolg / implementatie 
Beste 10.2.6
Ik begrijp van 10.2.6 dat jij bij OCW de contactpersoon bent voor de Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende 
kleding.

Klopt dat inderdaad?
Graag maak ik een kennismakingsafspraak - eventueel met 10.2.6 er bij, afhankelijk van wat past - met jou en eventueei 
je coiiega's.
De bedoeling is om te inventariseren wat de stand van zaken is en te bespreken hoe OCW tegen de implementatie van 
de wet aankijkt en wat hiervoor nodig zou zijn.
Dit als eerste verkenning.
Zou jij komende week daarvoor een mogelijkheid hebben? Of anders alvast kunnen bellen hierover?
Alvast bedankt,
Groeten
10.2.6 , ■
10.2.67-'t?"V^

...........
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | ’“*

Postbus 20011 I 2500 EA | Den Haag
M 10.2.6:
m.2.èr:j;. :Sm,nbz:-.n:
www.rijksoverheid.nlwww.facebook.com/minbzk | .vwa.twtter.com/minbzk
10.2.6 |: :

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.



Van;
Aan:
Cc:
Ondenwerp;
Datum:

SchiDDer-Spanninaa, Manneke
10.2.6
10.2.6
FW: Conceptbeantwoording mondelinge vragen uitspraken Halsema 
maandag 26 november 2018 22:55:36

Zie onder, minister vind de lijn helder. 
Groet Hanneke

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com)

Van: Ollongren, Kajsa 10.2.6 I a niinbzk.nl>
Datum: maandag 26 nov. 2018 10:53 PM 
Aan:10.2.6 g ininh/k.nl>
Kopie: Postbus minBZK 10.2.6 » miiib/k.nl>. 1Q-2.6. y l 4|
10.2.6 ; g minh/k.nl>. Schipper-Spanninga. Hanneke 10.2.6 '•
10.2.6 ^ g ni iiib/k.iil>

Onderwerp: RE: Conceptbeantwoording mondelinge vragen uitspraken Halsema 

Heldere lijn zo.

Desgevraagd kan Stas beamen dat ik contact heb gehad met bm Halsema. 

Dank!

a minb/k.iil>.

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com)

i;,|. aminb/k.iil>.

Van: 10.2.6 g minb/k.nl>

Datum: maandag 26 nov. 2018 9:56 PM 
Aan: Ollongren, K^sa 10.2.6 i g niinh/k.nl>
Kopie: 10.2.6 l*:'- ’ u miiib/k.iil>. 10.2.6
10.2.6 a minb/k.iil>. Schipper-Spanninga, Hanneke 10.2.6
Knijpers, Chris 10.2.6 u niiiib/k.nl>
Onderwerp: Conceptbeantwoording mondelinge vragen uitspraken Halsema

Minister,

In overleg met 10.2.6 j|^ ^ hierbij bij uitzondering de conceptbeantwoording van de
mondelinge vragen met betrekking tot de uitspraken van burgemeester Halsema. In uw 
afwezigheid zal staatssecretaris Knops morgen de beantwoording voor zijn rekening 
nemen.

Groeten,

10.2.6

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com)



oy/

Van: W.2.e -
Aan: 10.2.6
Onderwerp: RE: annotatie tbv minister
Datum: dinsdag 27 november 2018 08:50:02

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 . eiminb/k.nl]
Verzonden: dinsdag 27 november 2018 08:47
Aan: 10.2.6
Onderwerp: RE: annotatie tbv minister 

Goedemorgen 10.2.6

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

Groeten

Verzonden met BlackBerr> Work 
(www.blackberry.com)

Van: 10.2.6
Datum: dinsdag 27 nov. 2018 08:45
Aan: 10.2.6
Onderwerp: annotatie tbv minister

^amsterdam.nl<10.2.6

m

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,
10.2,6

gemeente Amsterdam 
Postbus 202 
1000 AE Amsterdam 
tel. 10.2.6
www.amsterdam.nl<http://ivuu .amstcrdam.nl>

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 https://\\\\ w.amsierdam.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.

OV/

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 https:/As\\\\ .amsterdam.nl/proclüimcr.



Van: 10.2.6 |j«. BD/DRC/CV
Aan: 10.2.è
Onderwerp: FW: Halsema en Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding
Datum: dinsdag 27 november 2018 08:53:39

Goedemorgen

Heb de tekst nog even door OM laten meelezen.
Zie Zijn opmerkingen.

Met vriendelijke groet,

10.2.e
M-2.e .

Ministerie van Justitie en Veiligheid 
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving 
Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding 
DRC
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | Kamer 
Postbus 20301 I 2500 EH | Den Haag

T3Q-2.e I,
4 1 t f , ,.,nl
'A'Ww.riil-'‘:-)f)verht' ^ d. n I /' v e n i

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Van: 10.2.e . (PaG'sGravenhage) [10.2.6 , f.| @om.nl]

Verzonden: dinsdag 27 november 2018 8:05
Aan:10.2;e f - f t; : i BD/DRC/CV; flp.2di’V : BD/DGPOL/PBT/R&S 
Onderwerp: RE: Halsema en Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding 
Ha 10.2.6
De tekst klopt.
Kanttekening is 11,1 I*»»

s.......m
Vriendelijke groet.

( I *1 '@minvenj.nlj

fO.|.é

Van:10,2.et j ; j|: iK BD/DRC/CV [10.2,6:;

Verzonden: maandag 26 november 2018 19:41
Aan:10.23il: (PaG'sGravenhage);10.2;i' j BD/DGPOL/PBT/R&S

Onderwerp: FW: Halsema en Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding

Dag10.2.e
Willen jullie ook nog even met deze tekst van BZK meelezen? 
Akkoord met tekst?
Bedankt
10.2.6

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com)



Van: 10.2.6 , f / ]3riuniiiLni>

Datum: maandag 26 nov. 2018 6:50 PM
Aan:10.2.e: - BD/DRC/CVl0.2:e|!^ "vgi@minvem,n!>

Onderwerp: RE: Halsema en Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding 
HI,

Dank.

We hadden overigens nu ook dit staan, zo te lezen gelijk met jou / jullie tekst, even check.

1
’51

»

' :it ■ I,Mi,
Groeten

102.e I- r-* . ! ' ir
: , . 1 fr , fi.jl?
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | ^

Postbus 20011 I 2500 EA | Den Haag
M 10.2.6

• ; T' 
- ’ .f

www.rijksoverheid.nlwww.facebook.com/minbzk | AWA.tJ. rte: .corTi/m;nbzk

10.2.6;- i
Van: - BD/DRC/CV
Verzonden: maandag 26 november 2018 18:47
Aan: 10.2.6 ? '
Onderwerp: FW: Flalsema en Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding
10.2.e

}

En hier bij bijdrage OM

Verzonden met BlackBerry Work
(WWW. b i a c k ben V. co i ii)

Van: 10.2.6 (PaG 'sGravenhage) 10,2.6' i j’lM@Qm.nl>

Datum: maandag 26 nov. 2018 10:01 AM
Aan:1li:^2.6 . ,1 - BD/DRC/CV 10.2.6 - ';g/| (S m i nygn;. n l>. 10.2.6 V |
BD/DGPOL/PBT7R&S 10.2,# ' idlmLOvenuii^

Onderwerp: RE: Flalsema en Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding
Ha 1Q-2.è correct (voor OM).

Van: 10.2.6 .-BD/DRC/CV 10.2.6 , ,0 .n ii , ,iH
Verzonden: maandag 26 november 2018 10:00
Aan: 10.2.6 e - BD/DGPOL/PBT/R&S; 10;2.6 (PaG'sGravenhage)
Onderwerp: FW: Halsema en Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding 
Goedemorgen lOJyl' |(||
BZK formuleert woordvoeringslijn inzake Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding.
Als ik die heb deel ik hem met jullie.
DeNjnvanOMis11,t| ' , ( h ‘|; | ‘ g'14* H i . ili’a > ïï



11.1 * « ï ‘ Mai
DelünvanDGPOL, Ipf :|| ? J f |

ijls :4Éi
'm, m- r 1

"it-i!.;# e'-ir
;____

.

:: v-i ...:
s . l UA*. ..

Klopt dit zo?
Bedankt we houden contact.

Met vriendelijke groet,

102.e i s 
|Ö.2,e

Ministerie van Justitie en Veiligheid 
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving 
Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding 
DRC

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | Kamer 
Postbus 20301 I 2500 EH | Den Haag

Tiio.2.e ia
S|.s js
www.rnksny-M neir!.nl/.'r~ni

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

van: 10.2.e I?■":;i:l-:;li|I' lissi■? I|ammhiSnll

Verzonden: zondag 25 november 2018 21:07
Aan:10.2.ei , : j f DGB; 10.2.6 - aniïg

BD/DRC/CV;10.2.e :‘|J| ’V f - ' ‘- ï’*f !-
BD/DWJZ/JZW
CC: 10.2.6 , J ' ,j|
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.l il i i. 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.
@10.2.6 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 ik jullie snel aan kan haken!
Groeten P;*

Verzonden met BlackBerry Work



(WW w. b I a c k b e r ry, co n 1)

Van; 10.2.6 f » * - * *iT’minbzk.nl>

Datum: maandag 29 okt. 2018 12:32 PM
Aan: 10.2.6 ^ ■ W| . /waniinc
y- w- : DGB10.2.6 wl

wu>, 10.2.6

10.2.6

10.2.6 
10.2,6 * 
Kopie: 10.2.6 
TO.2.6 
10.2.6

•• (Wniirnenni

s iW-WLL-.....ü>,1g.2.e|;'
l!>, 10.2.6' '• ‘5-.; -HW^,invv;s.ni>.

1 ■-BD/DRC/CV'<10.2.6

■w,(uiii!inoi..'vv.ni>. 10.2.6

hi,,,' i4fü^aJiw„u>,1Q.2.e

tr'; / (f3:: iiiveni.nl>. 10.2.6

w>, 10.2.6 5| S ' -if

-iLl -JwW^Lw>,10.2,6,:
•Sr-Jf' "t . ,„>.10.2.6:

dh" dlw.^Jlbi._i::l>,10d2.6'- p d ll d 'I. yf''''w:r.;nhW:.n!>
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
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 met 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. 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,
1p.2.e

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving 
Afdeling Constitutionele Zaken 
Postbus 20011 
2500 EA Den Haag
t:10.2.p,i,
tt' ,Wïr

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.

Dit bericht kan infornnatie 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

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Als 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. Het Openbaar Ministerie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor 
schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten.

Openbaar Ministerie

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 Netherlands Public Prosecution Service accepts no liability for damage of any 
kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Netherlands Public Prosecution Service

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



c>^r2.
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

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

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Als 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. Het Openbaar Ministerie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor 
schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten.

Openbaar Ministerie

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 Netherlands Public Prosecution Service accepts no liability for damage of any 
kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Netherlands Public Prosecution Service

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



4'2.
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Ministry of Justice and Security



Ö H '

Van: W i e ' ■ - BD/DRC/CV
Aan: 10.2.6
Onderwerp: FW: Halsema en Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding - Mondelinge Vraag [#2160]
Datum: dinsdag 27 november 2018 08:55:39

Ook nog even cheque bij politie.
Tekst klopt
Zie zijn opmerkingen.

Met vriendelijke groet,

10|^S

Ministerie van Justitie en Veiligheid 
Directoraat-Generaal Rechtsplegingen Rechtshandhaving 
Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding 
DRC
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | Kamer 
Postbus 20301 I 2500 EH | Den Haag

V(a)[ninveni.nl 
WW w. r 11 k 50 ve r e I d. n I / ve n I

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Van:|0.2.e BD/DGPOL/PBT/R&S 
Verzonden: maandag 26 november 2018 20:43

- BD/DRC/CV
CC: 10.2.6 - BD/DGPOL/PBT/R&S

Onderwerp: RE: Halsema en Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding - Mondelinge Vraag [#2160]
Hoi!

Groet

im

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com)

Van: 10.2.6 , * BD/DRC/CV|p.23a "jj1(5)mmveni.nl>

Datum: maandag 26 nov. 2018 7:38 PM
Aan:|0.tip® - BD/DGPOL/PBT/R&S|0/piM@minveni.nl>

Onderwerp: FW: Halsema en Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding - Mondelinge Vraag 
[#2160]

Kan je bijgaande vraag van BZK beantwoorden?



Bedankt
10.2.e

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com)

Va n: '10.2.6 ^miüMjil>

Datum: maandag 26 nov. 2018 6:48 PM
Aan:10.2.e BD/DRC/CV 10.2.6 (S)minveni.nl>

Onderwerp: RE: Halsema en Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding - Mondelinge Vraag 
[#2160]
Hl,

Dank.

ia

Groeten

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag I Ü g B 
Postbus 20011 I 2500 EA [ Den Haag

Rfojrninbzk ni
www.rijksoverheid.nlwww.facebook.com/minbzk | w.vw.tw111er.com,/minbzk

Van:10.2.e'„ - - BD/DRC/CV

Verzonden: maandag 26 november 2018 18:45
Aan:10.2.ëi™*^
Onderwerp: FW: Halsema en Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding - Mondelinge 
Vraag [#2160]

Tbv vragenuur 
Reactie politie

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberrv.com)

Van:B0^H^ BD/DGPOL/PBT/R&S <^tO!g@minveni.nl>

Datum: maandag 26 nov. 2018 5:12 PM

<10.2.6 '^(5)minveni.nl>

Onderwerp: RE: Halsema en Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding - Mondelinge Vraag 
[#2160]



o ^3
Dank 10.2.è

'^°S delen met BZK voor als hun vraag door gaat. Ik \weet niet of dat nog
op tijd is.
Groet
10.2.e

Verzonden met BlackBerry Work
(vv w w. b I a c k b e i- r V. r o m)

Van:10.2,ef 
Datum: maandag 26 nov. 2018 5:10 PM
Aan:10.2:e ■ '@mmvenl.ni>.?iQ.2.e

' fg)minveni.nl>
i - BD/DRC/CV

<10.2.6
Kopie:10.2.e - BD/DGPOL/PBT/R&S 10.2.6 j ..(aminveni.nl>

Onderwerp: FW: Halsema en Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding - Mondelinge Vraag 
[#2160]
Hoi 10.2.6
Na afstemming met de collega's in Amsterdam stellen wij onderstaand antwoord voor;
114..V,.;,, ........................ ., '«i

Groeten van f0J2'.6

V3n:102^:i: - BD/DGPOL/PBT/R&S|01,C
Verzonden: maandag 26 november 2018 10:26
Aan: 10.2.6 fyknp.pontip.nl>
CC: 10.2.6 : ^, - BD/DRC/CV <|0.2.6 , Crmmveni.ni>

Onderwerp: FW: Halsema en Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding 
Collega's,
BZK is samen met collega's van DGRR begonnen met het voorbereiden van het mondelinge vragenuur over de 
uitspraken van Halsema dit weekend. De vraag is ook gesteld hoe politie er in zit. Ik heb volgende lijn opgesteld, 
graag jullie check of dat klopt of dat |/

Alvast bedankt,

Van:m.2.6 -BD/DRC/CV
Verzonden: maandag 26 november 2018 10:00
Aan:10.2.e BD/DGPOL/PBT/R&S;p.2M |(PaG 'sGravenhage) (10.p.i^ 
Onderwerp: FW: Halsema en Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding 
Goedemorgen .
BZK formuleert woordvoeringslijn inzake Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding. 
Als ik die heb deel ik hem met jullie.



0^3
DelijnvanOMisH.1 

De lijn van DGPOL,, 11.1

sfflsKS

____

l«;S*a
- "’IS

Klopt dit zo?
Bedankt, we houden contact.

Met vriendelijke groet,

10.2.e ;
10.2.e

Ministerie van Justitie en Veiiigheid 
Directoraat-Generaai Rechtspieging en Rechtshandhaving 
Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding 
DRC

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | Kamer 
Postbus 20301 I 2500 EH | Den Haag

TlO.Ze.
j jj_2i—a

Vv vv vv. r 11 k s f .vy fi 111 e i - i. n! / v r,- n i

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Van:10.2.e .? ' (Sminbzk.n

Verzonden: zondag 25 november 2018 21:07
Aan:'10.2.6 'l, ' ;v.' ■liBSaiSS ,as,-DGB;10.2.e:mi:4'..

. -HBJZ;10.2.^iBD/DRC/CV; 10.2.6 ®
BD/DWJZ/JZW
CC: 10.2.6
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.

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 ik jullie snel aan kan hakenl
Groeten



C^i o.

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberrv.com)

Van:10.2.e ,,j®rniübzLDi>
Datum: maandag 29 okt. 2018 12:32 PM
Aan:10.2.e fSminocw.nl>. 10.2.6 rrmm5zw.nl>.|Q.2:é'm

4 .W'-DGB <10.2.6 .'V.Mninienm.i,l>.10.2.6 ' ’ = ’ ra'minvws pI>.

10.2.6,V,^ m.-BD/DRC/cv'10.2.6; cwiüivPiaid>/10.2.6 -‘''•■■i'
'r. ‘ 'ïb @mmocv--.ni>. 10.2.6 "i'ra)rninienm.ni>.

10.2.6 

10.2.ei 
Kopie: 10.2.6
10:2.6
10.2.6 w

m.' 8fïP fiO r;imveni.n!>. 10.2.6' ;(5)mitrve[ii.nl>.

fe|5)minbzk.nl>
Mnmb.zk.nl>, 10.2.6;

\ n.':(q)minbzk.nl>. 10,2.6' ' f^winbzk.nl>.
krm:nbzk,m>. 10.2.6 ('’b ‘

.£krm,n.bzL,n..l>, 10.2.6 , - (?llliinbziijil>

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
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 met 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. 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,

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving 
Afdeling Constitutionele Zaken 
Postbus 20011 
2500 EA Den Haag

, Zminbzk.nl
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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 meiden 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.

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 

-------------------------- Disclaimer-------------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de 
geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te 
lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen 
het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover 
onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.

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

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 è I
Aan: 10.2le?'-. , i _BMmQr
Cc: 10.2.6 ï •• V ''pi SchiDoer-Spanninaa. Manneke
Onderwerp; Annotatie vanuit Amsterdam: ivm reactie op vragen van Gemeenteraad nav vragen WD - voor

gemeenteraad 28/29 november 
Datum: dinsdag 27 november 2018 09:41:38
Bijlagen: annotatie verbod gezichtsbedekkende kleding.docx

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.

Wat wel opvalt in de annotatie;

Graag jullie input voor een oplegger / reactie op deze notitie, naast of in aanvulling op bovenstaande. 
Dan kan de annotatie naar minister en staatssecretaris. 11.1’

Groeten

10.2.e

" ’ ï. ?

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag 110.2.6,
Postbus 200111 2500 EA | Den Haag
Ml0.2.f
10.2.6 I i : (Sjminbzk.nl
wwv\'.rijksoverheid.nl www.facebook.com/minbzk | www.twitter.com/minbzk
10.2.6

t

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: 10.2.6 @amsterdam.nl>
Verzonden: dinsdag 27 november 2018 08:50 
Aan: 10.2.6 @minbzk.nl>
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 . { , V f .„«„minbzk.nl]



OLfCf

Verzonden: dinsdag 27 november 2018 08:47
Aan:10.2.e V
Onderwerp: RE: annotatie tbv minister 

Goedemorgen 10.2.6

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

Groeten 1°^ ®

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com)

Van: 10.2.6 V.: ,

Datum: dinsdag 27 nov. 2018 08:45
Aan: 10.2.6
Onderwerp: annotatie tbv minister

- • ' ^nimstcrdam.nl»

«iuinbzk.nl»

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,
10.2.6

10,2.6 J
1000 AE Amsterdam

www.amsterdam.nl<http://www.amstcrdam.nl>

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 https://\\\\\\ .amslerdam.nl/pmclaimcr.

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 hlips:/7www.amsicrdam.nl/proclaimcr.



Annotatie t.b.v. gemeenteraad 28/29 november 
26 /lil 2018

Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding ("boerkaverbod")

Aanleiding
Raadslid mw. Poot (VVD) heeft aangekondigd mondelinge vragen te willen stellen.

Lijn
vanzelfsprekend geldt het verbod - na inwerkingtreding - ook in Amsterdam. 
Amsterdam staat niet boven de wet. Dit geldt voor alle wetten, 
alleen: handhaving van het verbod heeft voor de Amsterdamse driehoek geen 
prioriteit. De driehoek is hier eensgezind in. In Amsterdam hebben we urgentere en 
grotere veiligheidsproblemen, die om meer prioriteit vragen. Ik noem 
drugsproblematiek, huiselijk geweld, jeugd, cybercrime, de veiligheid in wijken. 
Bovendien hebben we een tekort aan politiecapaciteit, 
een meerderheid in de raad is niet voor handhaving van het verbod. Ook de 
gemeenten Rotterdam en Utrecht hebben zondag 25/11 publiekelijk laten weten er 
geen prioriteit aan te geven. Minister Ollongren heeft op 26 november in de media 
aangegeven de uitspraken 'prematuur'te vinden. Zij geeft aan nog in gesprek te zijn. 
Premier Rutte heeft aangegeven dat het boerkaverbod voor iedereen geldt, als het 
ingaat.

Achtergrond

Wet
De wet is aangenomen in Tweede en Eerste Kamer (juni 2018) maar nog niet van kracht. 
Minister Binnenlandse Zaken bepaalt datum van de inwerking. Met Eerste Kamer is 
afgesproken dat minister eerst in overleg gaat met betrokken sectoren (bijv. zorg, OV) en 
vervolgens terugkomt in Eerste Kamer en Tweede kamer (voor inwerkingtreding).
Gaat om wettelijk verbod op het dragen van kleding die het gezicht geheel bedekt of 
zodanig dat alleen de ogen onbedekt zijn, of herkenbaar maakt in: onderwijsinstellingen, 
openbaar vervoer, overheidsinstellingen en zorginstellingen.
Achterliggende gedachte: gezichtsbeschermende kleding maakt communicatie 
onmogelijk. De vrijheid om zich naar eigen inzicht te kleden vindt haar begrenzing volgens 
de MvT "daar waar dit ten koste gaat van de onderlinge communicatie waardoor een 
kwalitatief verantwoorde dienstverlening en of de veiligheid niet meer kunnen worden 
gewaarborgd op plaatsen waar dit van bijzonder belang is."
Het verbod geldt niet op straat. Op grond van de Wet op de Identificatieplicht kan politie 
op straat vragen gezichtsbedekkende kleding af te doen, in het kader van de 
identificatieplicht, voor zover noodzakelijk ten behoeve van een redelijke taakuitoefening.

Handhaving
Handhaving: het verbod wordt strafrechtelijk gesanctioneerd (boete eerste categorie, van 
max. 410 euro) en moet worden gehandhaafd door de politie. In de Mvt staat dat deze 
sanctie een strafrechtelijke sanctie is omdat plaatselijke verschillen in de handhaving 
ongewenst zijn; het bevordert de rechtsgelijkheid.
Voor het handhaven van het verbod zal geen extra politiecapaciteit worden ingezet (MvT).



Een overtreder kan bij overtreding van het verbod door de instelling zelf worden gewezen 
op het verbod en worden verzocht om de gezichtsbedekkende kleding te verwijderen of 
de ruimte waar het verbod van kracht is te verlaten. Indien de overtreder aan beide geen 
gehoor geeft is het inschakelen van de politie aan de orde.
Op grond van artikel 7 van de Politiewet kan de driehoek bepalen wat prioriteit heeft. 
Verantwoordelijkheid voor strafrechtelijke handhaving ligt bij de Officier van Justitie. 
Geen bestuursrechtelijke handhaving. Beginselplicht tot handhaving geldt dus niet. Geen 
rol voor Boa's.



Van: 10.2.6
Aan: 10.2.6 i P
Onderwerp: FW: inwerkingtreding wet gedeeiteiijk verbod gezichtsbedekkende kleding
Datum: dinsdag 27 november 2018 10:01:24

Van: 10.2.6.
Verzonden: dinsdag 27 november 2018 10:00
Aan: 10.2.6
Onderwerp: in\A/erkingtreding wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding
Hallo 10.2.6 ,
Ben ik bij jou bij het goede adres als het om deze wet gaat?
Ik ben benieuwd of en met wie de gesprekken over de handhaving van de wet gevoerd worden door 
de minister van BZK. En of politie ook uitgenodigd wordt. Kun jij me hier meer over vertellen?
In 2016 was er in gesprek tussen BZK, JenV en politie de volgende lijn besproken:
• 11.1 , ^

F
I' i-

Ik ben benieuwd of deze lijn gehandhaafd blijft en of er een communicatietraject is voorzien. 
Met vriendelijke groet,
10.2.e
: : : . ï., •! ïv ^ ï ï
; ' i - :ï.-«:,»<■ 
t ïS -

Politie I Staf Korpsleiding | 10.2.6

Disclaimer
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de 
geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te 
lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen 
het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover 
onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.



OHt.

Van:
Aan:
Cc:

Onderwerp:
Datum:

10.2.e
n.2.e

- •?' '

RE: afspraak uitvoering wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding 
dinsdag 27 november 2018 10:36:05

Beste 10.2.6
Ik kan op alle drie de data WEL, zij het op 20 december slechts tot 11:45 uur. 
Groet,

10.2.6
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving 
Afdeling Constitutionele Zaken 
Postbus 20011 
2500 EA Den Haag 110.2.6
e 10.2.6 rotminbzk.nl

Van:10,2:é 0 |
Verzond6n: maandag 26 november 2018 10:41
Aan:io.2.e'v:--^..l:;;: , .Wt
rï4

Onderwerp; afspraak uitvoering wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding
Dag allemaal,
De vorige twee weken heeft mijn collega 10.2.6 met jullie contact gezocht over een
eerste verkenning rondom de uitvoerig van de wet GVGK. De directies Jeugd en CZ zijn nog op 
zoek naar een juiste contactpersoon, en we horen graag als die bekend zijn. Inmiddels heeft 
10.2.6 contact gehad met 10.2.6 van BZK, en zij is graag bereid om, samen met 10.2.6

, een korte introductie te geven.
Verder zouden we graag aandacht willen besteden aan de volgende vragen:

- Hoe ver zijn de zorginstellingen?
-Wat hebben ze nodig?
- Hoe ziet VWS het toepassingsgebied van de wet met betrekking tot de zorg / 
zorginstellingen?
- Met welke organisaties heeft VWS contact en/of regulier overleg waar de implementatie

van het verbod aan de orde zou kunnen komen?
- Wat is een goede aanpak in het zorgdomein voor de implementatie van het verbod?
- Hoeveel tijd is hiervoor nodig (NB: onder ons, bedoeling is om verbod wel zsm in te laten

gaan).
-Wat is er van BZK nodig (bv. ondersteuning communicatie / meedenken voorbeelden / 

toetsen / samenhang andere terreinen / internationale voorbeelden?)
Wij hebben drie data gevonden waarop 10.2.6 en ik vanuit VWS in elk geval zouden kunnen:
3 december ochtend 
17 december ochtend 
20 december ochtend
Zouden jullie willen aanoeven oo welk van de drie data ie niet kunt?
Dan kunnen wij de afspraak verder in vormgeven.
We denken aan een overleg van anderhalf uur.
Vriendelijke groet en dank,
10.2.6




