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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

Aan
Van

minBZK
CZW

Contactpersoon
10.2.e

T10.2.e

nota nota voorbereiding plenaire behandeling EK wetsvoorstel 
gezichtsbedekkende kieding

Datum
31 mei 2018
Kenmerk
2019-0000072703

Aanleiding/probleemstelling

De Eerste Kamer heeft de plenaire behandeling van het wetsvoorstel ter invoering 
van een gedeeltelijk verbod op het dragen van gezichtsbedekkende kleding in het 
onderwijs, het openbaar vervoer, overheidsgebouwen en de zorg geagendeerd 
voor dinsdag 12 juni. Het precieze tijdstip van de behandeling is nog niet bekend.

Advies/actie

U wordt geadviseerd kennis te nemen van bijgaand dossier ter voorbereiding van 
de plenaire behandeling van het wetsvoorstel.

In het dossier zijn een algemene spreektekst en diverse Q&A's opgenomen, die 
interdepartementaal zijn voorbereid. U wordt verzocht kenbaar te maken, 
(bijvoorbeeld tijdens het vooroverleg), of u met de lijn van de concept- 
spreektekst en -antwoorden kunt instemmen. Ook indien u bepaalde Q&A's en/of 
kamerstukken mist, vernemen we dat graag.

Betrokken BZK onderdelen
CZW/Constitutionele Zaken.
Betrokken departementen: OCW, lenM, VWS, SZW en JenV.
U wordt tijdens het plenaire debat vanuit CZW ambtelijk ondersteund door:

- Ï0.2.e
- |0.2.e

- lo.2.e
Mogelijk wordt u ook ter plekke ondersteund door ambtenaren van JenV, SZW 
en/of VWS.

Toelichting

Een voorbespreking van het plenaire debat staat gepland op donderdag 7 mei, 
van 09.45 tot 10.30 u.

Bijgevoegd treft u het dossier, dat bestaat uit: 
een algemene spreektekst 
en aantal vragen en antwoorden; 
enkele factsheets; 
de meest relevante kamerstukken;

Enkele QenA's en/of factsheets van andere departementen zullen nog worden 
nagezonden, evenals een media-overzicht.
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Datum
31 mei 2018
Kenmerk
2019-0000072703

Belangrijkste punten van discussie 
BUITEN REIKWIJDTE 
BUITEN REIKWIJDTE

BUITEN REIKWIJDTE

BUITEN REIKWIJDTE
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Datum
31 mei 2018
Kenmerk
2019-0000072703

Politieke context
BUITEN REIKWIJDTE
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Actuele ontwikkelingen
BUITEN REIKWIJDTE 3jp,3,,
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BUITEN REIKWIJDTE

Datum
31 mei 2018
Kenmerk
2019-0000072703
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Communicatie

BUITEN REIKWIJDTE
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■ ............................ ......................... .........................—.  ....................................................... __________ __________ —............................... .................... ................ .......................................... ............Uw voorganger heeft op 26 april 2016 gesproken met vrouwen
die een niqab dragen. Zij hebben aangedrongen op zorgvuidige communicatie 
over het verbod. Door BZK/Communicatie is en wordt hierop in de communicatie 
geanticipeerd.
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FACTSHEET

Consultatietraject

samenvatting

• Er heeft geen internetconsultatie plaatsgevonden. Gekozen is voor een gerichte consultatie 
met belangenorganisaties met een moslimachterban over de gevolgen van het wetsvoorstel 
en belangenorganisaties uit de betrokken sectoren over de uitvoering van het verbod, 
wanneer dat van kracht zou worden. Deze consultaties vonden piaats in voorjaar en najaar 
2015.

• Ambtenaren van BZK (en SZW en JenV) hebben gesproken met:
organisaties met een moslimachterban en deskundigen op het gebied van Islam 
en migranten(vrouwen)
Openbaar vervoer organisaties
Koepel- en brancheorganisaties voor zorginstellingen
de VNG en het IPO over de gevolgen voor het beheer van de gebouwen van de 
gemeenten en provincies.
OM en de Nationale Politie over de handhaving van het verbod.

. 11.1 "
• Ambtenaren van BZK en SZW hebben een gesprek gehad met tien niqab-draagsters van de 

werkgroep 'Blijf van mijn niqab af'. Daarna hebben zij ook een gesprek gehad met de 
toenmalige minister van BZK.

• Er zijn twee focusgroep bijeenkomsten gehouden met personen die een 'dwarsdoorsnede' 
van de bevolking vormen om te zien wat zij van het verbod vinden.

Weergave van de uitkomsten van de gesprekken

Overleg met deskundigen
Gesproken is met:
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Rondetafelgesprek met organisaties met een Moslim achterban 
Aanwezig waren;

. 10.2.e

. 10.2.e

. ?10.2.e

. 10.2.e

. 10.2.e

. 10.2.e

, contactorgaan Moslims in Nederland.
, Stichting Inspraakorgaan Turken in Nederland.

, As-Soennah moskee te Den Haag.
, Stichting Islamitische Schoien El Amal.
, Unie van Marokkaanse Moskeeorganisaties in Nederiand.
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Focusgroepen
• In de focusgroepen zaten mensen met verschillende achtergronden qua opleidingsniveau, 

etniciteit, geslacht, werkzaamheid en gezinssamenstelling.
• De aan hen voorgelegde woordvoeringslijn werd zeer wisselend ontvangen. 

Hogeropgeleiden - ook de allochtonen onder hen - scharen zich vrijwel unaniem achter het 
voorstel en vinden dat er niet te moeiiijk over moet worden gedaan. Hogeropgeieide 
allochtonen merken op dat in andere landen waaronder Turkije het volstrekt normaal is om 
in openbare gebouwen de gezichtsbedekking af te doen omwiiie van identificatiedoeleinden. 
Een aantal hogeropgeieide deeinemers stelt dat dit voorstel een eerste aanzet is, en dat 
het wat hen betreft wel verder mag gaan.

• De groep lageropgeleiden vindt het een moeilijk en gevoeiig onderwerp om zich over te 
buigen en het ievert bij hen nogal wat weerstand op. Zij ieggen meer een relatie met het 
verbieden van het uiting geven aan je geioofsovertuiging door middel van de boerka of 
nlqab. Zeker de allochtone deelnemers onder hen zijn hierover negatief gestemd en 
steunen het voorstel daarom niet.

• In beide groepen wordt naar voren gebracht dat het aantal mensen dat een boerka of 
niqab draagt erg klein en dat vrijwei niemand er persoonlijk ervaring mee heeft, 
uitgezonderd degenen die in de sociale dienstverlening/zorg werkzaam zijn. Het idee om 
via een wet de vrijheid van een minderheid te beperken roept daarom ook direct 
vraagtekens op.
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• Als de wet ingevoerd zou worden, dan vindt ongeveer de helft van de deelnemers het beter 
als het om een algeme n verbod zou gaan. Dat wordt duidelijker gevonden, maar de 
repercussie ervan is dat de vrijheid van bepaalde groepen nog verder wordt ingeperkt. De 
andere helft vindt mede daarom het nu voorgestelde beperkte verbod dan toch beter.

Vervoerders
Gesproken is met: 
. 10.2.e ^
. 10.2.er

|, NS.
I Koninklijk Nederlands Vervoer.

, Connexxion namens regionale vervoerders.

mm'mmsm

Zorginstellingen
Gesproken is met vertegenwoordigers van:

• GGD Nederland.
• Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen.
• Nederlands Genootschap van Fysiotherapeuten
• Jeugdzorg Nederland.

‘ ... je'.'

I
Overheidsgebouwen 
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Het Rijksvastgoedbedrijf 11.1
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Niqabdraagsters

• Op ambtelijk niveau is gesproken met tien vrouwen die een niqab dragen, in de
leeftijdscategorie tussen de 20 en 35 jaar, verenigd in 'Blijf van mijn niqab'. Een aantal van 
hen heeft later ook met de toenmalige minister van BZK gesproken.

. 11.1

’.,5? •• I

Politie

Er is gesproken met een hoofdagent en een rechercheur. 

iii'llilitW
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Van: 10.2.6
Aan: 10.2.6
Onderwerp: Re; Stemmingen gezichtsbedekkende kieding
Datum: dinsdag 26 juni 2018 16:25:52

Ik kan me niet voorstellen dat dat al op korte termijn kan, ook al door de vakanties. 
Groet,
10.2.e

Verzonden met BlackBerry Work(www.blackberry.com)

Van:10.2.e
Verzonden: 26 jun. 2018 16:18 
Aan: 10.2.6
Onderwerp: RE: Stemmingen gezichtsbedekkende kleding

Hoi ?l0.2.e
Jij ook bedankt voor de samenwerking! En fijn datje zo snel terug koppelt!
Tegen beter weten in vraag ik het toch maar even: is het overleg met de sectoren al op 
korte termijn of gaat dat na zomerreces lopen?

Groet, 10.2.6

Verzonden met BlackBerry Work(www.blackberry.com)

Va„:90.2.e .
Verzonden: 26 jun. 2018 16:07
Naan|.2.e

.Onderwerp: Stemmingen gezichtsbedekkende kleding

'.s

Beste coiiega's,

Het wetsvoorstel gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding is vanmiddag aanvaard door de Eerste Kamer:

Wet eedeelieiiik verbod eeziciitsbedekkende kleding :34.349i

Voor hebben gestemd: SGP, CU, VVD, CDA, PvdD, PW, SOPIus, Onafhankelijke Senaatspartij 
Tegen hebben gestemd: PvdA, GL, SP, D66 
Wetsvoorstel is AANVAARD.
Motie-Schalk (SGP) c.s. over de wensehikheid van een onderzoek om gezichtsbedekkende kledine in 
zen algemeenheid te verb-eden b:i mar^ifestaties er demonstraties (EK 34.3rl9 Gl
Voor hebben gestemd: SGP, CU, WD, CDA, SP, SOPIus, Onafhankelijke Senaatspartij 
Tegen hebben gestemd: PvdA, GL, PvdD, D66, PVV 
Motie is AANVAARD.
Nieuw ingediende motie Kohier (SPI over de uitvoerbaarheid van de wet en het handhaven daarvan 
(invoering en huisreeelsl

Voor hebben gestemd: CU, PvdA, PvdD, SOPIus, Onafhankelijke Senaatspartij, SP, SGP 
Tegen hebben gestemd: CDA, VVD, GL, D66, PVV 
Motie is VERWORPEN.

Veel dank voor al jullie inspanningen in de afgelopen tijd (zeg maar gerust de afgelopen jaren) en voor de prettige
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samenwerking op dit lastige terrein!
Binnenkort begint het traject op weg naar de implementatie. Daarover zullen we ongetwijfeld nog contact met elkaar 
hebben.

Hierachter vinden jullie een link naar het persbericht dat om 15:00 uur is uitgegaan;

De pagina over gezichtsbedekkende kleding op rljksoverheid.nl kan ieder moment worden geactualiseerd. 
Vriendelijke groet,
10.2.e
10.2.e
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving 
Afdeling Constitutionele Zaken 
Postbus 20011 
2500 EA Den Haag
t:10.2.e
e:10.2.e .S~:nc::k.n
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Van;
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum;

10,2,e BD/DRC/CV
10.2#
10.2 è
FW: Stemmingen gezichtsbedekkende kieding 
donderdag 28 juni 2018 08:48:54

Goedemorgen 10.2.6

Graag worden we geïnformeerd over het implementatietraject van de wet GBK.
Van mijn collega van DMB kreeg ik een vraag over het implementatie traject tbv de gevolgen voor COA, IND en 
DT&V.

Dank jel 
Een fijne dag!

Met vriendelijke groet,

10.2.6 ï 
10.2.6 -

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

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

TIO.2.6
10.2.6
vv ww.f iikfiOv'erfieii l.nl.^v'f.'ni

Voor een veiiige en rechtvaardige samenieving

Van: 10;2?é . BD/DMB/JAZ 
Verzonden; woensdag 27 juni 2018 9:15 
Aan:10.2.è , BD/DRC/CV

Onderwerp; RE: Stemmingen gezichtsbedekkende kleding 
Dank voor de update 11.1

Worden wij betrokken bij het implementatietraject? Of dienen wij zelf aan de slag te gaan met de gevolgen 
voor COA, IND en DT&V?
Groeten,

BD/DGPOL/PBT/PT;10.2.e 
I BD/DWJZ/SSR, 10.2.6

Van: 5 0.2.6 ^ BD/DRC/CV

Verzonden; dinsdag 26 juni 2018 16:15 
Aan: 10.2.6 (PaG'sGravenhage) Jp,p,e ; ,::@om.nl)';Tö72,e 
.^.-BD/DCVPBI;:I.0.2.6 . BD/DWJZ/SSR;10.2®

^DWJZ/JZW;|0.2.6 7 -BD/DMB/IAZ; 10.2.6 BD/DRC/CV; 10.2.6 =' ■ ' @om.nl'

Onderwerp: FW: Stemmingen gezichtsbedekkende kleding 
Geachte collega's 
Ter info
Het wetsvoorstel gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kieding is door de Eerste Kamer aangenomen.

Van: 10.2.6

Verzonden; dinsdag 26 juni 2018 16:07
Aan:10.2.6

’ « BD/DRC/CV; 10.24:^ BD/DWJZ/JZW;||)3i4^
HBJZ
CCHO.2.6 . , - • .

Onderwerp: Stemmingen gezichtsbedekkende kleding
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Beste collega's,

Het wetsvoorstel gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding is vannniddag aanvaard door de Eerste Kamer:

Wet eedee'tehil- ve'^bod cerichtsbedekkendc kled^ne 134.349)

Voor hebben gestemd: SGP, CU, WD, CDA, PvdD, PW, SOPIus, Onafhankelijke Senaatspartij 
Tegen hebben gestemd: PvdA, GL, SP, D66 
Wetsvoorstel is AANVAARD.

de ,vee i van een ondermoei, om ge;:o''ir5c erme r'iedmo

ziin algeiïiet eden Dn manifestaties en demonstratn^s lEK 34,34S, G)
Voor hebben gestemd: SGP, CU, VVD, CDA, SP, SOPIus, Onafhankelijke Senaatspartij 
Tegen hebben gestemd: PvdA, GL, PvdD, D66, PW 
Motie is AANVAARD.
Nieuw ingediende motie Kohier ISPI over de uitvoerhaarheid van de wet en het handhaven daarvan 
(invoering en htjisregelsl

Voor hebben gestemd: CU, PvdA, PvdD, SOPIus, Onafhankelijke Senaatspartij, SP, SGP 
Tegen hebben gestemd: CDA, WD, GL, D66, PW 
Motie is VERWORPEN.

Veel dank voor ai jullie inspanningen in de afgelopen tijd (zeg maar gerust de afgelopen jaren) en voor de prettige 
samenwerking op dit lastige terrein!

Binnenkort begint het traject op weg naar de implementatie. Daarover zullen we ongetwijfeld nog contact met elkaar 
hebben.

Hierachter vinden jullie een link naar het persbericht dat om 1S:00 uur is uitgegaan:

httUS://'/. vA/'.v . jinne; iia['i::se-:d r. ^
koninki iiksrei--!!.' LS/'üc / Jb/grdéwite'iw -verbcd-gencktsbedekkende-k ledi

De pagina over gezichtsbedekkende kleding op rijksoverheid.nl kan ieder moment worden geactualiseerd.

Vriendelijke groet,
10.2.e 
10.2.e .w
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving 
Afdeling Constitutionele Zaken 
Postbus 20011 
2500 EA Den Haag
t10.2.e

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u met 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
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Van: 10.2.6
Aan: 10.2.6 f
Onderwerp: RE: verbod op gezichtsbedekkende kleding
Datum: donderdag 5 juli 2018 15:43:08

Helemaal duidelijk, dank! 

Met vriendelijke groet,

10.2.e
10.2.e
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Turfmarkt 147 | 2511 DP Den Haag 110,2.6 
Postbus 20011 I 2500 EA Den Haag

Tl 0.2.6 
10.2.6 @minbzk.nl

Van: 10.2.6 ^ a minlvk.iil>
Datum: donderdag 05 jul. 2018 3:35 PM
Aan: 10.2.6 ' . ■ i / a miiilvk.iii>
Onderwerp: RE: verbod op gezichtsbedekkende kleding 

Hoi
De minister heeft over de inwerkingstermijn gezegd:

De heer I 'an Hallem vroeg ook nog op welke termijn het wetsvoorstel in werking zou kunnen treden. Nou. de 
inwerkingtreding moet wel zorgvuldig worden voorbereid. Dat betekent dat de instellingen de ruimte moeten 
hebben om hieraan invulling te geven, om hun personeel te instrueren, om eventueel huisregels aan te passen 
en om daarover te communiceren. Daarover moet in de sectoren waar het om gaat nog worden gesproken. Ik 
wil eigenlijk in overleg met die sectoren kijken wat een goed moment is voor de inwerkingtreding. Daar hangt 
het van af.
[...]
De heer I 'an Hattem wilde eigenlijk een preciezere tijdsindicatie hebben voor de inwerkingtreding. Ik vind dat 
moeilijk om te zeggen. Ik wil echt het overleg met de partijen voeren. Ik verwacht een invoeringstermijn van 
minimaal zes maanden nodig te hebben. Ik kan wel toezeggen dat ik de Kamer daarover zal informeren.

Bij de inwerkingstermijn moeten we ook nog rekening houden met de 'vaste verandermomenten' voor nieuwe wetgeving 
(1 januari en juli). 1 januari 2019 lijkt al met al krap ("minimaal zes maanden"). In principe is daarna het eerstvolgende 
moment 1 juli 2019.
Minister heeft toegezegd de Kamer t.z.t.. na de beloofde geprekken. te zullen informeren over de uiteindelijke 
inwerkingstredingsdatum.
En over de inzet van de politie:

De heer Lintmeijer vroeg ook naar de handhaafbaarheid. Wij moeten ons voorstellen, zoals dat ook gaat met 
de handhaafbaarheid van kleine overtredingen, bijvoorbeeld het rookverbod, dat betrokkene er in eerste 
instantie op wordt aangesproken. In tweede instantie wordt betrokkene gevraagd om het gebouw te verlaten. In 
derde of vierde instantie, als daar aanleiding toe is en als een en ander nog niet tot het gewenste resultaat heeft 
geleid, dan kan ervoor worden gekozen om de politie in te schakelen.
[...]
De handhaving. Daar heb ik al iets over gezegd. Ik zei het al in antwoord op de vraag van de heer Lintmeijer: 
het geldt voor scholen, maar het geldt natuurlijk voor de hele breedte van de vier sectoren. In eerste instantie is 
het aan deinstellingen zelf. Zij moeten daarvoor goede instructies opstellen, zodat mensen weten welk 
handelingsperspectief zij hebben. Ze moeten mensen de gelegenheid geven om zich aan te passen, dan wel het 
gebouw of het voertuig te verlaten, dan wel het betreffende kledingstuk af te doen. Pas bij een escalatie stellen 
wij ons voor dat de politie ingezet zou kunnen worden.
[...]
Het eerste wat je doet, net als wij dat allemaal in onze dagelijkse praktijk doen, is toch iemand er op 
aanspreken. Als je weet dat er een verbod geldt en iemand overtreedt dat, dan is het eerste wat je doet de 
persoon aanspreken. Dat is iets anders dan wat mevrouw Nooren schetst, alsof de medewerkers opeens 
verantwoordelijk worden voor de handhaving. Dat is niet het geval, want als het aanspreken niet leidt tot een



aanpassing van het gedrag, zei ik zojuist, dan ligt het voor de hand dat de instelling de politie inschakelt. Ik 
verwacht niet dat dit in grote aantallen zal gebeuren omdat het ook niet over grote aantallen gaat.
[...]
Ik heb vertrouwen in de buschauffeur, maar het is wel belangrijk dat die buschauffeur aan de voorkant door 
zijn werkgever duidelijk is gemaakt wat de regels zijn. Ik heb er echt vertromven in dat, afltankelijk van de 
situatie en of er wel of geen sprake is van overlast of een vervelende situatie met andere passagiers, de 
buschauffeur daar uitkomt.

Ook Plasterk heeft op 23 november 2016. bij de behandeling in de Tweede Kamer, deze volgorde genoemd en 
geconcludeerd dat dan in laatste instantie eventueel de politie wordt ingeschakeld ('escalatieladder’j.
Kun je hiermee uit de voeten?
Groet.
10.2. e
Van:10.2.e
Verzonden: donderdag 5 juli 2018 14:55
Aan: 10.2.e
Onderwerp: FW: verbod op gezichtsbedekkende kleding
10.2. ê  kun Jij mij helpen met antwoord?

Met vriendelijke groet,

10.2. e
10.2.e

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Turfmarkt 147 | 2511 DP Den Haag 110.2.6 
Postbus 20011 I 2500 EA Den Haag

Tl 0.2.6 
10.2.6 d minbzk.nl

Van: 10.2.6 a nrc.nl>
Datum: woensdag 04 jul. 2018 11:24 AM
Aan: 10.2.6 a iiiinlvk.iil>
Onderwerp: verbod op gezichtsbedekkende kleding
Beste 10.2.6
Ik mail je over het verbod op gezichtsbedekkende kleding. Van je collega 10.2.6 begreep 
ik dat ik daarvoor bij jou moet zijn.
In 2015 gaf toenmalig minister van BZK, Ronald Plasterk, mm dat er in de praktijk, als de 
wet ingevoerd zou worden, nauwelijks boetes zouden worden uitgeschreven door de 
politie. Nu de wet ook door de senaat is, is die uitspraak ook weer actueel. Deelt Minister 
Ollongren de uitspraak van haar voorganger?
Is trouwens inmiddels al een indicatie te geven van wanneer de wet ingaat?
Met vriendelijke groet,
10.2.6
NRC
10.2.6
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van: 10,2.6
Aan: 10,2.6
Cc: 10.2.6
Onderwerp: RE: contact ÜWV wetsvoorstel gedeeltelijk verbod gelaatsbedekkende kleding
Datum: maandag 16 juii 2018 13:36:02
Bijlagen: iniaae002,ipg

imaaeOQl.pna

Beste ip.6^,
Het wetsvoorstel is twee weken geleden aangenomen door de Eerste Kamer dus geen 
uitvoeringstoetsen meer. BZK is de trekker (directie CZW, 10.2.é , zie cc). Het is nog niet
duidelijk wanneer de wet in werking treedt oa omdat eerst trainingen rond 
handelingsperspectief worden georganiseerd voor mensen die direct met de doelgroep in 
contact kunnen komen. Wellicht is dat ook waarnaar je verwijst met 
i n werkingtred ingsgesprekken?
Als er nog vragen zijn dan hoor ik het graag.
Groet,
10.2.é

m

10.2.e
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
10.2.6
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
Directie Samenleving en Integratie \ Inburgering 
;t0;2,e ' . .w^>,Wi.:@mins7w nl
Parnassusplein 5 Den Haag

Van:10.2.e.

Verzonden: maandag 16 juli 2018 13:29
Aan:10.2.e

Onderwerp: contact UWV wetsvoorstel gedeeltelijk verbod gelaatsbedekkende kleding
Hoi 30^;;,
UWV Q0.2.e , ) is op zoek naar een contactpersoon voor het wetsvoorstel
gelaatsbedekkende kleding, o.a. i.v.m. het aanschuiven voorde inwerkingtredingsgesprekken. 
Kan ik haar jouw contact gegevens geven?
Kun jij mij ook vertellen wat de stand van zaken van dit wetstraject is? Wordt er nog een 
uitvoeringstoets gevraagd/overwogen?
Met vriendelijke groet

10-2-e I

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
Directie Stelsel & Volksverzekeringen! 
Parnassusplein 5 | 2511 VX Den Haag |
Telefoon 10.2.6;

werktijden: po 2 6
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Van:
Aan;
Cc:
Onderwerp:
Datum;
Bijlagen:

10.2,e .

RÈ: wetsvoorstel gedeeltelijk verbod gelaatsbedekkende kleding 
dinsdag 17 juli 2018 10:08:31
imaaeOOl ,png

Beste 10.2.6
Hartelijk dank voor je reactie.
In verband met de zomervakanties liggen de activiteiten op dit dossier momenteel even stil. 
Hoogstwaarschijnlijk gaat iemand anders de verdere voorbereidingen van de inwerkingtreding 
op zich nemen, (Dat is niet echt mijn specialiteit.) Dan zal ook worden bepaald hoe de 
toezegging van de minister wordt uitgevoerd.
Ik zal je contactgegevens in elk geval doorgeven.
Vriendelijke groet,
102^ê®

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving 
Afdeling Constitutionele Zaken 
Postbus 20011 
25MEA Den Haag

e: |0.2.e ia)minbzk-nl

Van:10.2.e
Verzonden: dinsdag 17 juli 2018 10:00
Aan:10.2.e
CC:10.2.e
Onderwerp: RE: wetsvoorstel gedeeltelijk verbod gelaatsbedekkende kleding
Dag }10.2.e
Dank vobr het bericht en dank voor de uitnodiging om te overleggen over de inwerkingtreding. 
Ik zal intern nagaan waar wij impact verwachten van deze wetgeving, dan kan ik beter 
aangeven hoeveel tijd wij nodig hebben om de wet te kunnen uitvoeren. Voor UWV geldt dat wij 
zelf balies hebben - maar belangrijker is dat wij van onze klanten verwachten dat zij 
beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt en dat zij meewerken aan hun eigen reintegratie. Daar 
kan het dragen van (gedeeltelijk) gezichtsbedekkende kleding een rol in spelen. Ik ben niet in 
detail op de hoogte welk beleid UWV nu hanteert bij het beoordelen van de inspanning van 
klant op het vinden van werk als de klant zich om religieuze redenen verplicht voelt het gezicht 
te bedekken. Ik zal dat nagaan.
Ik hoor van jullie en dan hoop ik meer te weten over hoe er intern tegen dit vraagstuk wordt 
aangekeken en of ons beleid aanpassing behoeft. Hieronder mijn contactgegevens. Ik kan niet 
met zekerheid zeggen dat ik degene ben die aanschuift bij het gesprek, maar ik ben voorlopig 
de contactpersoon.
Met vriendelijke groet,

10.2.6

Aan:10.2.e 
cc:10.2.e
Onderwerp: Rfc: wetsvoorstel gedeeltelijk verbod gelaatsbedekkende kleding
Van: 10.2.6
Verzonden: maandag 16 juli 2018 16:05
Aan: 10.2 6 (aminszw.nl>: |0.2.6
<i 0.2-.6^H (S)uwv.nl.suwi>

CC: 10.2.6 v W

@uwv.nl.suwi'

mmszw jh>;|Q:2>6 : i@minszw.nl>
Onderwerp: RE: wetsvoorstel gedeeltelijk verbod gelaatsbedekkende kleding 
Beste collega's.
Door de minister van BZK is een paar weken geleden inderdaad toegezegd dat er vóór de 
inwerkingtreding van de wet gesprekken zullen plaatsvinden met diverse betrokkenen. Mede 
naar aanleiding van die gesprekken zal de inwerkingtredingsdatum worden bepaald, Hoe de
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gesprekken precies worden ingevuld, is op dit moment nog niet bekend, maar ik ontvang graag 
jullie contactgegevens, zodat ik jullie op de hoogte kan houden.
Vriendelijke groet,
10.2.e 
10.2.e ;
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving 
Afdeling Constitutionele Zaken 
Postbus 20011 
2500 EA Den Haag
t 10.2.e
e:10.2.© : ' fctiminbzk nl

Van:10.2.e
Verzonden: maandag 16 juli 2018 14:02
Aan: 10.2.e 
CC:10.2.e

fü)minszw.nl>
Onderwerp: wetsvoorstel gedeeltelijk verbod gelaatsbedekkende kleding
Hallo 10.2.e(
Van de Directie Samenleving en Integratie begrijp ik dat het wetsvoorstel is twee weken 
geleden door de Eerste Kamer aangenomen; er zal dus geen uitvoeringstoets meer worden 
aangevraagd/uitgevoerd.
BZK is de trekker (directie CZW, 10.2.6 zie cc); je kunt hem bereiken op telefoonnummer 
10.2.6 , " : ;. Het is nog niet duidelijk wanneer de wet in werking treedt o.a. omdat eerst
trainingen rond handelingsperspectief worden georganiseerd voor mensen die direct met de 
doelgroep in contact kunnen komen. Ik denk dat het goed is met BZK contact op te nemen voor 
het aanschuiven voor de inwerkingtredingsgesprekken.
Met vriendelijke groet

@uwv.nl.suwi' 10.2.e (giuwv.nl.suw i >
'frHmirib.zk.ni>: 10.2.6

10.2.6
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid I 
Directie Stelsel & Volksverzekeringen] 
Parnassusplein 5 | 2511 VX Den Haag |
Telefoon: 10.2.6 ‘ ' (oiminszw.nl

1Ö.2,e

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u Is bestemd Indien u met 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

* ...bP^üKüUL; 10.2.6

Cc: 10.2.6
Scriïpp'er-'bpanninaa. Hanneké

Onderwerp: V/et gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding
Datum: woensdag 18 juli 2018 10:06:28
Bijlagen: Staatsblad 2018 222.pdf

Besluit referendabiliteit (stcrt-2018-37445).Ddf

............ ï»
10.2.6

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.
Groet,
10.2.e
Ministene'van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving 
Afdeiing Constitutionele Zaken 
Postbus 20011 
2500 EA Den Haag 110.2.6
e: 10.2.6 'Vtfcüminbzk.nl
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Staatsblad
van het Koninkrijk der Nederlanden
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222
Wet van 27 juni 2018, houdende instelling van 
een gedeeltelijk verbod op het dragen van 
gezichtsbedekkende kleding in het onderwijs, 
het openbaar vervoer, overheidsgebouwen en de 
zorg (Wet gedeeltelijk verbod 
gezichtsbedekkende kleding)

Wij Willenn-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden,
Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is een 

wettelijk verbod in te stellen op het dragen van gezichtsbedekkende 
kleding in het openbaar vervoer en in gebouwen en bijbehorende erven 
van onderwijsinstellingen, overheidsinstellingen en zorginstellingen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg 
der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij 
goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

1. Het is verboden om in het openbaar vervoer en in gebouwen en 
bijbehorende erven van onderwijsinstellingen, overheidsinstellingen en 
zorginstellingen kleding te dragen die het gezicht geheel bedekt of 
zodanig bedekt dat alleen de ogen onbedekt zijn, dan wel onherkenbaar 
maakt.

2. Het eerste lid is niet van toepassing, voor zover kleding als bedoeld in 
dat lid:

a. wordt gedragen door cliënten, patiënten of hun bezoekers in 
residentiële delen van zorginstellingen,

b. noodzakelijk is ter bescherming van het lichaam in verband met de 
gezondheid of de veiligheid,

c. noodzakelijk is in verband met eisen die aan de uitoefening van een 
beroep of de beoefening van een sport worden gesteld, of

d. passend is in verband met het deelnemen aan een feestelijke of een 
culturele activiteit.

3. In afwijking van het eerste lid kan het bevoegd gezag van een 
zorginstelling toestaan dat kleding als bedoeld in dat lid in 
niet-residentiële delen van de zorginstelling wordt gedragen door cliënten 
of patiënten die daar voor onbepaalde tijd verblijven, of hun bezoekers.

Staatsblad 2018 222
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Artiket 2

1. Degene die handelt in strijd met artikel 1, eerste lid, wordt gestraft 
met een geldboete van de eerste categorie.

2. Het in het eerste lid strafbaar gestelde feit is een overtreding.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen 
tijdstip.

Artikel 4

Deze wet wordt aangehaald als: Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedek
kende kleding.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks 
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te Wassenaar, 27 juni 2018
Willem-Alexander

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
K.H. Ollongren

Uitgegeven de zevenf/ende juli 2018

De Minister van Justitie en Veiligheid, 
F.B.J. Grapperhaus

stb-2018222 
ISSN 0920 - 2064 
's-Gravenhage 2018 Staatsblad 2018 222
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Referendabiliteitsbesluit Instelling van een gedeeltelijk verbod op het dragen 
van gezichtsbedekkende kleding in het onderwijs, het openbaar vervoer, 
overheidsgebouwen en de zorg (Wet gedeeltelijk verbod 
gezichtsbedekkende kleding)

Mededeling
De Minister van BZK,

Deelt mee dat het volgende wetsvoorstel is bekrachtigd en dat daarover het onderstaande besluit is 
genomen:
Titel: Instelling van een gedeeltelijk verbod op het dragen van gezichtsbedekkende kleding in het 
onderwijs, het openbaar vervoer, overheidsgebouwen en de zorg (Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbe
dekkende kleding)
Vindplaats: Kamerstukken II 2015/16, 34 349, nr. 2 
Referendum mogelijk? Ja

Binnen vier weken na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin deze mededeling is 
geplaatst, kan iedere kiesgerechtigde met betrekking tot een wet waarvan is vastgesteld dat daarover 
een referendum kan worden gehouden, een verzoek tot het houden van een referendum indienen. Een 
verzoek wordt ingediend door het tekenen van de lijst die voor deze wet beschikbaar wordt gesteld 
door de Kiesraad. De lijst wordt ingediend bij de Kiesraad.

Besluit
Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 28 juni 2018, nr. 2018- 
0000514847 houdende het besluit of over de Instelling van een gedeeltelijk verbod op het dragen van 
gezichtsbedekkende kleding in het onderwijs, het openbaar vervoer, overheidsgebouwen en de zorg 
(Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding) een referendum kan worden gehouden.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, in overeenstemming met de Minister van 
Justitie en Veiligheid,

Gelet op artikel 6, eerste lid, van de Wet raadgevend referendum;

Besluit:

Over de Instelling van een gedeeltelijk verbod op het dragen van gezichtsbedekkende kleding in het 
onderwijs, het openbaar vervoer, overheidsgebouwen en de zorg (Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbe
dekkende kleding) (Kamerstukken II 2015/16, 34 349, nr. 2)

kan een referendum worden gehouden op grond van artikel 4 van de Wet raadgevend referendum

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
K.H. Ollongren

Gedurende zes dagen na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin dit besluit is geplaatst, 
kan een belanghebbende tegen het besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State.

Staatscourant 2018 nr. 37445 29 juni 2018
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Van;
Aan;
Cc;
Onderwerp;
Datum;
Bijlagen;

Schioper-Spanninaa. Hanneke
CZ-Dossiers stavaza-overdracht 
maandag 23 juli 2018 14:32:10
BUITEN REIKWIJDTE 11
UiU/ia Impleinentatie Wot ncrieelteliik verbod gezichtsbedekkende kleding.mag

Hoi 10.2.e (en Hanneke CC, want ook handig na je terugkomst e.e.a op een rij te hebben 
verwacht ik)
We spraken elkaar al even. Om je weer een beetje mee te nemen, hierbij een overzichtje op 
hoofdlijnen van wat de afgelopen maand is afgerond door het cluster grondrechten en die 
relevant zijn voor de komende periode. Van 10.2.6 heb je een separate mail ontvangen.

zal je separaat op de hoogte stellen van BUITEN REIKWIJDTE 
We kunnen dit straks even doornemen, ik heb om 15.30 uur een moment geprikt.
MT/P-zaken

• BUITEN REIKWIJDTE
• In MT aangemeld behoefte en tekstje voor aanvraag FLEX-kracht tbv gesprekken met

sectororganisaties GBK (zie voorzet 10.2.6 doorgestuurd ook aan 10.2.6*.
• BUITEN REIKWIJDTE *

'mm

• Wv GBK EK aangenomen, in Stb.(met o.a. 10.2.6
• BUITEN REIKWIJDTE

'
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Tot zo, mvg, 
10.2.e
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Implementatie Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding

De Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding (Staatsblad 2018, 222) strekt ertoe het 
dragen van (alle) gezichtsbedekkende kleding te verbieden in gebouwen en op erven van 
overheidsinstellingen, zorginstellingen en onderwijsinsteiiingen, alsmede in voer- en vaartuigen van 
het openbaar vervoer. Overtreding van het verbod kan gestraft worden met een geldboete van de 
eerste categorie (€ 415). De wet bevat enkele uitzonderingen op het verbod (gezichtsbedekkende 
kieding i.v.m. beroep, sport, veiligheid, gezondheid, feesten, culturele activiteiten en in bepaalde 
delen van zorginstellingen). De wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit vast te stellen 
tijdstip, met inachtneming van de vaste verandermomenten (1 januari en 1 juli).

Het ministerie van BZK is verantwoordelijk voor de invoering van deze wet. In verband hiermee zoekt 
de directie CZW, afdeling Constitutionele Zaken, een ervaren en doortastende kwartiermaker, die de 
invoering van de wet gaat voorbereiden.

Tijdens het plenair debat over het wetsvoorstel in de Eerste Kamer, op 12 juni 2018, heeft de 
minister van BZK toegezegd dat in overleg met de betrokken sectoren zal worden nagegaan 
wat een goed moment is voor de inwerkingtreding. Instellingen moeten de ruimte hebben om 
de invoering van het verbod zorgvuldig voor te bereiden, om hun personeel te instrueren, om 
eventueel huisregels aan te passen en om daarover te communiceren. De minister wil de 
instellingen ruim de gelegenheid geven om te bedenken welk handelingsperspectief zij hun 
eigen werknemers willen geven in het licht van deze nieuwe wet. De minister verwacht een 
invoeringstermijn van minimaal zes maanden nodig te hebben en zal de Kamer na de 
gesprekken informeren over de gekozen inwerkingtredingsdatum.

De kwartiermaker gaat de gesprekken met de betrokken instellingen en/of hun brancheorganisaties^ 
voorbereiden en voeren en fungeert voor hen als eerste aanspreekpunt bij vragen over de 
implementatie van de wet. 11.1

De kwartiermaker zorgt tevens voor afstemming met de overige betrokken ministeries, in het 
bijzonder met SZW, VenJ, VWS, OCW en lenW. De kwartiermaker komt na overleg met de betrokken 
instellingen, organisaties en ministeries met een voorstel voor een inwerkingtredingsdatum.

De minister heeft voorts toegezegd de communicatie (in den brede) over de nieuwe wet 
zorgvuldig te doen.

In verband hiermee onderhoudt de kwartiermaker nauw contact met de afdeling communicatie, zodat 
de publiekscommunicatie vanuit BZK en de communicatie vanuit de betrokken sectoren op elkaar is 
afgestemd.

De minister zal in gesprek blijven met de betrokken instellingen teneinde een beeld te krijgen 
van de effecten van de wet en de Kamer ongeveer twee tot drie jaar na de inwerkingtreding 
van de wet over die effecten informeren. Daarbij zal aandacht worden besteed aan de 
uitvoerbaarheid van de wet en mogelijke effecten zoals mijding van zorg of andere 
voorzieningen. Ook zullen de ontwikkelingen in andere Europese landen hierbij worden 
betrokken.

Bij de voorbereiding van de inwerkingtredding van de wet houdt de kwartiermaker rekening met de 
behoefte aan langdurige contacten met de betrokken instellingen en organisaties en de behoefte aan 
informatie over de effecten van de wet. In verband met dat laatste kan onder meer worden gedacht 
aan het inventariseren van ervaringen en problemen tijdens de gesprekken met vertegenwoordigers 
van de betrokken sectoren.

^ Bijvoorbeeld: VNG, IPO, UWV, Politie, Raad voor de Rechtspraak, College voor de Rechten van de Mens, KNMG, 
Actiz, onderwijskoepels, vervoerbedrijven.
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van: 10.2 e
Aan: 10.2.e ...............
Onderwerp: Afspraak bespreking Capaciteitsplan
Datum: maandag 6 augustus 2018 15:37:58

Ha 10.2.6,
Wil jij een afspraak maken voor 10.2.0 en mij (drie kwartier) over het Capaciteitsplan CZW en de vraag naar 
Flexcapacititeit?
Met vriendelijke groet,
10.2.6

: ‘

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
10.2.6 w-f; Flex 
10.2.6 ' ^

Turfmarkt 147 
JuBitorenZwd:^^

Postbus 20011 
2500 EA Den Haag 
10.2.6

Bij een bezoek aan het Ministerie van BZK dient u een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.

Secretariaat:

10.2.6 ^
Achtervang; 10.2.6

j@minbzk.nl | :10.2.è T;
@.m!n.bzk nl l' P,2.6 ' "S
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Van: 10.2 e
Aan: 10.2.6 A S
Onderwerp: RE: Capaciteitsplan CZW en de vraag naar Flexcapacititeit
Datum: maandag 6 augustus 2018 16:11:33

Ja!
Van 12 tot 12.45?
Groet,
10.2. e
Van:10.2.e

Verzonden: maandag 6 augustus 2018 16:10
Aan:10.2.e
CC:10.2.e

Onderwerp: RE: Capaciteitsplan CZW en de vraag naar Flexcapacititeit
Ha 10.2.e
Kun je morgen tussen 12-14 of na 15 uur?
Met vr grt,
10.2. è 
Van:10.2.e

Verzonden: maandag 6 augustus 2018 15:56 
Aan: 10.2.e ' . ; Arninbzk.nl>

Onderwerp: RE: Capaciteitsplan CZW en de vraag naar Flexcapacititeit
Hoi 10.2.e
Misschien is het beter dit iets eerder te doen. Ik kreeg van 10.2.e namelijk het verzoek om 
uiterlijk komende donderdag teksten aan te leveren voor het capaciteitsplan.

10.2. e
-----Oorspronkelijke afspraak—
Van: 10.2.6
Verzonden: maandag 6 augustus 2018 15:47
Aan:10.2.e
Onderwerp: Capaciteitsplan CZW en de vraag naar Flexcapacititeit
Tijd: dinsdag 14 augustus 2018 15:00-15:45 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome,
Stockholm, Wenen.
Locatie: "10.2.è; (Kamer Sicco)
Beste|0.2.e
Op verzoek van 10.2.e heb ik deze afspraak gemaakt.
Mocht het tijdstip hTet uitkÖrfien dan hoor ik dat graag.
Met vriendelijke groet,
10:2.e

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Directie Flex (Managementondersteuner directie Flex /Sicco Louw)
(Op de woensdag ben ik niet werkzaam)
Turfmarkt 147 | 2511DP | Den Haag 
Postbus 20011 I 2500 EA | Den Haag
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Van: 10.2.6
Aan; 10.2.6
Onderwerp; Geaccepteerd: Capaciteitsplan CZW en de vraag naar Flexcapacititeit
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Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

io.2.e a
10.2.e
FW: 1807i8 Implementatie Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding 
dinsdag 7 augustus 2018 11:52:17
180718 Implementatie Wet aedeelteliik verbod gezichtsbedekkende kleding,docx

Van:10.2.e
Verzonden: donderdag 19 juli 2018 16:25
Aan:10.2.e 
CC: 10.2.6
Onderwerp: FW: 180718 Implementatie Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding
Hoim2.e7
Ook afvast aan jou TKN ivm de aanvraag FLEX-kracht.
Grtl|^
Van:jfO,2feSi':’i

Verzonden: woensdag 18 juli 2018 16:30
Aan: 10.2.6 iSminMjil»: 10.2.6

0)rninbzk.nl>
ii.<)minbzk.nl>

Onderwerp: 180718 Implementatie Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding
10.2.6 ,
Bijgaand een aanzet voor een taakbeschrijving voor degene die de implementatie van de Wet 
gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding gaat voorbereiden (door mij voorlopig 
aangeduid als 'kwartiermaker').
Zullen we aan de hand van dit concept binnenkort eens verder praten over dit onderwerp? Het 
zou prettig zijn als de beoogde persoon zo spoedig mogelijk na de zomervakantie aan de slag 
zou kunnen gaan. Er komen nu al regelmatig vragen binnen vanuit de betrokken sectoren. 
Groet,
m2-e
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Implementatie Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding

De Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding (Staatsblad 2018, 222) strekt ertoe het 
dragen van (alle) gezichtsbedekkende kleding te verbieden in gebouwen en op erven van 
overheidsinstellingen, zorginstellingen en onderwijsinstellingen, alsmede in voer- en vaartuigen van 
het openbaar vervoer. Overtreding van het verbod kan gestraft worden met een geldboete van de 
eerste categorie (€ 415). De wet bevat enkele uitzonderingen op het verbod (gezichtsbedekkende 
kleding i.v.m. beroep, sport, veiligheid, gezondheid, feesten, culturele activiteiten en in bepaalde 
delen van zorginstellingen). De wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit vast te stellen 
tijdstip, met inachtneming van de vaste verandermomenten (1 januari en 1 juli).

Het ministerie van BZK is verantwoordelijk voor de invoering van deze wet. In verband hiermee zoekt 
de directie CZW, afdeling Constitutionele Zaken, een ervaren en doortastende kwartiermaker, die de 
invoering van de wet gaat voorbereiden.

Tijdens het plenair debat over het wetsvoorstel in de Eerste Kamer, op 12 juni 2018, heeft de 
minister van BZK toegezegd dat in overleg met de betrokken sectoren zal worden nagegaan 
wat een goed moment is voor de inwerkingtreding. Instellingen moeten de ruimte hebben om 
de invoering van het verbod zorgvuldig voor te bereiden, om hun personeel te instrueren, om 
eventueel huisregels aan te passen en om daarover te communiceren. De minister wil de 
instellingen ruim de gelegenheid geven om te bedenken welk handelingsperspectief zij hun 
eigen werknemers willen geven in het licht van deze nieuwe wet. De minister verwacht een 
invoeringstermijn van minimaal zes maanden nodig te hebben en zal de Kamer na de 
gesprekken informeren over de gekozen inwerkingtredingsdatum.

De kwartiermaker gaat de gesprekken met de betrokken instellingen en/of hun brancheorganisaties^ 
voorbereiden en voeren en fungeert voor hen als eerste aanspreekpunt bij vragen over de 
implementatie van de wet. 11.1

De kwartiermaker zorgt tevens voor afstemming met de overige betrokken ministeries, in het 
bijzonder met SZW, VenJ, VWS, OCW en lenW. De kwartiermaker komt na overleg met de betrokken 
Instellingen, organisaties en ministeries met een voorstel voor een inwerkingtredingsdatum.

De minister heeft voorts toegezegd de communicatie (in den brede) over de nieuwe wet 
zorgvuldig te doen.

In verband hiermee onderhoudt de kwartiermaker nauw contact met de afdeling communicatie, zodat 
de publiekscommunicatie vanuit BZK en de communicatie vanuit de betrokken sectoren op elkaar is 
afgestemd.

De minister zal in gesprek blijven met de betrokken instellingen teneinde een beeld te krijgen 
van de effecten van de wet en de Kamer ongeveer twee tot drie jaar na de inwerkingtreding 
van de wet over die effecten informeren. Daarbij zal aandacht worden besteed aan de 
uitvoerbaarheid van de wet en mogelijke effecten zoals mijding van zorg of andere 
voorzieningen. Ook zullen de ontwikkelingen in andere Europese landen hierbij worden 
betrokken.

Bij de voorbereiding van de inwerkingtredding van de wet houdt de kwartiermaker rekening met de 
behoefte aan langdurige contacten met de betrokken instellingen en organisaties en de behoefte aan 
informatie over de effecten van de wet. In verband met dat laatste kan onder meer worden gedacht 
aan het inventariseren van ervaringen en problemen tijdens de gesprekken met vertegenwoordigers 
van de betrokken sectoren.

^ Bijvoorbeeld: VNG, IPO, UWV, Politie, Raad voor de Rechtspraak, College voor de Rechten van de Mens, KNMG, 
Actiz, onderwijskoepels, vervoerbedrijven.



Van: rl0.2.e
Aan: 10.2.6 ;
Ondenwerp: RE: aanbod bij opstellen flexopdrachten nieuw capadteitsplan
Datum: dinsdag 7 augustus 2018 15:14:02

Ha 10,2.6
Ik heb tot nu toe het volgende in kaart gebracht:

BUITEN REIKWIJDTE lli
■ .■ ''s

m

Kwartiermaker Invoering wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende bekleding. S12-13. 1- 
10 tot 1-7-2018. NB Eerst goedkeuring Manneke Schipper; (13-8-2018)

Ik heb aan mijn gesprekspartners gevraagd voor elke opdracht een korte beschrijving te 
maken, die als bijlage bij jullie capaciteitsplan kan.
Als je het nog een keer met me door wil spreken, maken we een afspraak.
Met vr grt,
10.2.6
Van; 10.2.6
Verzonden: maandag 9 juli 2018 21:38
Aan: 10.2.6 (§
Onderwerp; RE: aanbod bij opstellen flexopdrachten nieuw capaciteitsplan

Mag dat ook na 1 augustus?

Groet,
10.2.6

Van:|0.2.e . ^mbzLol>
Verzonden: 6 jul. 20i8 17:46
Aan:|p.2.e‘ ^Imiüb^>
Onderwerp: FW: aanbod bij opstellen flexopdrachten nieuw capaciteitsplan

Jij hebt maandag van Sicco de onderstaande mail gekregen. Zullen we volgende week een 
afspraak maken over je toekomstige capaciteitsplan en of je nog vraag naar Flexcapaciteit 
opneemt?
Met vriendelijke groet,
10.2.6



Aan: alle directiesecretarissen van het kerndepartement
Van: directeur BZK Flex
Collega's,
Sinds vorige week zijn jullie directies bezig met het opstellen van jullie nieuwe capaciteitsplan 
2019-2020. Vanuit BZK Flex bieden we aan jullie te helpen bij het beschrijven van de opdrachten 
die vanuit jullie directie aan Flex worden verstrekt. Uitgangspunten van flexopdrachten staan 
beschreven in het recente organisatiebesluit BZK Flex en zijn samengevat de volgende:

- Flexopdrachten zijn tijdelijk werk met een duidelijk te behalen resultaat
- Flexopdrachten betreffen in de regel projecten of programma's of voor tijdelijke piekinzet 
-Je kunt flexopdrachten geven voor project-/beleidsondersteuners,

(project/programma/beleidsjmedewerkers of adviseurs, project- 
/programmasecretarissen en project-/programmaleiders

- De tijdsduur van flexopdrachten is gelimiteerd en zal afhangen van de soort opdracht 
De flexmanagers helpen graag bij het formuleren van (nieuwe) flexopdrachten die straks een 
plek krijgen in jullie capaciteitsplan en in die van BZK Flex. Zij kunnen ook behulpzaam zijn bij het 
inplannen van flexwerk. Niet alle opdrachten kennen een zelfde startdatum bijvoorbeeld. Ook is 
het mogelijk om parttime Flexopdrachten aan te vragen voor bijvoorbeeld 2 dagen per week 
voor een periode van drie maanden.
Flieronder zien jullie welke flexmanager aanspreekpunt is voor jullie directie. Gezien de 
vakantieperiode nemen de flexmanagers elkaar waar. Zij zullen in juli contact zoeken met jullie 
en met de leidinggevenden van jullie directie. Uiteraard kunnen jullie ook contact met hen 
opnemen bij vragen.
Succes met het opstellen van jullie capaciteitsplani 
Flartelijke groet,
Sicco Louw 
Directeur BZK Flex

DGBRW Flexmanager Vervanger
Bureau DG 10.2.e
RO 10.2.e
D&B 10.2.e
BRF 10.2.e
WM i0.2.e
B&E 10.2.e 10.2.e
pDGOW
Bureau DG 10.2.e
EB 10.2.e 10.2.e
NOVI |p.2.e il0.2.e
ADSMO f0.2.e 10.2.e
DGOO
Bureau DG |0.2.e a0.2.e
A&O ,o.z. 30.2.e
DIO w |0.2.e
CIO Rijk ipxe jp.2.e
IFHR V*# |p.2.e
SGC
Bureau SGC ?:?■• 10.2.e
DCO SQ.2.e 11
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CIO staf 10.2.e 10.2.e
FEZ 10.2.e 10.2.e
CZW 10.2.e
KR 10.2.e

.10.2.e
:^:'PmmÊ
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V.n: i!0.2.e
Aan: SchiDDer-Spanninga. Hanneke
Onderwerp: Beeld vraag naar Flexcapaciteit in capaciteitsplan CZW
Datum: woensdag 15 augustus 2018 19:41:00

Ha Manneke,
Zoals beloofd, zou ik jou nog laten weten wat ik tot 
tav

had opgehaald over jullie plannenz-üdis Deioora, zou ik jou nog laten weien wa

: iliSl
. py , 1

7. Kwartierrnafèr Invoering wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende bekleding. S12-13. 
1-10 tot 1-7-2018.
BUITEN REIKWIJDTE ‘ -

Ik hoor'graag jé reactie.
Met vriéndelijke groet,

10.2.6



oU

Van: 10.2.6
Aan: Postbus Secretariaat CZW
Cc: 10.2.6
Onderwerp: FW: 180718 Implementatie Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding
Datum: vrijdag 17 augustus 2018 16:18:36
Bijlagen: 180718 Implementatie Wet gedeeltelijk verbod aezirhtsbedokkende kleding clocx

10.2.6'i' .

: Ois;:'

Beste mensen,
Zou het mogelijk zijn om op niet al te lange termijn (komende week of anders uiterlijk de week 
erna) een afspraak te plannen tussen mijzelf, 10.2.6 
Gegevens staan in bijgevoegd cv.
Groet en veel dank!
10.2.6
Van:10.2.e
Verzonden: vrijdag 17 augustus 2018 12:44
Aan: 10.2.é 
CC:10.2.e
Onderwerp: FW: 180718 Implementatie Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding
Ha 10.2.6
Zoals zojuist al aangekondigd, is er een Flexkandidaat voor deze opdracht: 10.2.6 
Bijgaand zie je haar CV.
Zou je willen uitnodigen voor een gesprek?
Met vriéndelijke groet,
10.2.6
Van:10.2.e
Verzonden: dinsdag 7 augustus 2018 12:57
Aan:10.2.e , iV "'kOminbzk.nl>

Onderwerp: FW: 180718 Implementatie Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding 
Als beloofd!
Van:10.2.è
Verzonden: dinsdag 7 augustus 2018 11:52
Aan:10.2.6 * • ^ !a!minl)/k.nl>

Onderwerp: FW: 180718 Implementatie Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding

Van: 10.2.6
Verzonden: donderdag 19 juli 2018 16:25
Aan: 10.2.6... ' ..............- 7i'minb2K,nl>

CC: 10.2.6
. . .1 ............ . ,.
h'T' ' ' .üi>;10.2.è,

. ra-')minbzk.nl>
Onderwerp: FW: 180718 Implementatie Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding 
Hoi 10.2.Ji:j:
Ook alvast aan jou TKN ivm de aanvraag FLEX-kracht.
Grt

Van:10.ti
Verzonden: woensdag 18 juli 2018 16:30
Aan: 10.2.6 ,(5l[n.i.Q,b,zl<.nl>; 10.2.6

.ia.Q]jnbzkml>
CC: 10.2.6 ian:ii.n.bz.k.nl>

Onderwerp: 180718 Implementatie Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding
10.2.6
Bijgaand een aanzet voor een taakbeschrijving voor degene die de implementatie van de Wet 
gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding gaat voorbereiden (door mij voorlopig 
aangeduid als 'kwartiermaker').
Zullen we aan de hand van dit concept binnenkort eens verder praten over dit onderwerp? Het 
zou prettig zijn als de beoogde persoon zo spoedig mogelijk na de zomervakantie aan de slag 
zou kunnen gaan. Er komen nu al regelmatig vragen binnen vanuit de betrokken sectoren.
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Groet,
10.2.e
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Implementatie Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding

De Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding (Staatsblad 2018, 222) strekt ertoe het 
dragen van (alle) gezichtsbedekkende kleding te verbieden in gebouwen en op erven van 
overheidsinstellingen, zorginstellingen en onderwijsinstellingen, alsmede in voer- en vaartuigen van 
het openbaar vervoer. Overtreding van het verbod kan gestraft worden met een geldboete van de 
eerste categorie (€ 415). De wet bevat enkele uitzonderingen op het verbod (gezichtsbedekkende 
kleding i.v.m. beroep, sport, veiligheid, gezondheid, feesten, culturele activiteiten en in bepaalde 
delen van zorginstellingen). De wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit vast te stellen 
tijdstip, met inachtneming van de vaste verandermomenten (1 januari en 1 juli).

Het ministerie van BZK is verantwoordelijk voor de invoering van deze wet. In verband hiermee zoekt 
de directie CZW, afdeling Constitutionele Zaken, een ervaren en doortastende kwartiermaker, die de 
invoering van de wet gaat voorbereiden.

Tijdens het plenair debat over het wetsvoorstel in de Eerste Kamer, op 12 juni 2018, heeft de 
minister van BZK toegezegd dat in overleg met de betrokken sectoren zal worden nagegaan 
wat een goed moment is voor de inwerkingtreding. Instellingen moeten de ruimte hebben om 
de invoering van het verbod zorgvuldig voor te bereiden, om hun personeel te instrueren, om 
eventueel huisregels aan te passen en om daarover te communiceren. De minister wil de 
instellingen ruim de gelegenheid geven om te bedenken welk handelingsperspectief zij hun 
eigen werknemers willen geven in het licht van deze nieuwe wet. De minister verwacht een 
invoeringstermijn van minimaal zes maanden nodig te hebben en zal de Kamer na de 
gesprekken informeren over de gekozen inwerkingtredingsdatum.

De kwartiermaker gaat de gesprekken met de betrokken instellingen en/of hun brancheorganisaties^ 
voorbereiden en voeren en fungeert voor hen als eerste aanspreekpunt bij vragen over de 
implementatie van de wet. 11.1

De kwartiermaker zorgt tevens voor afstemming met de overige betrokken ministeries, in het 
bijzonder met SZW, VenJ, VWS, OCW en lenW. De kwartiermaker komt na overleg met de betrokken 
instellingen, organisaties en ministeries met een voorstel voor een inwerkingtredingsdatum.

De minister heeft voorts toegezegd de communicatie (in den brede) over de nieuwe wet 
zorgvuldig te doen.

In verband hiermee onderhoudt de kwartiermaker nauw contact met de afdeling communicatie, zodat 
de publiekscommunicatie vanuit BZK en de communicatie vanuit de betrokken sectoren op elkaar is 
afgestemd.

De minister zal in gesprek blijven met de betrokken instellingen teneinde een beeld te krijgen 
van de effecten van de wet en de Kamer ongeveer twee tot drie jaar na de inwerkingtreding 
van de wet over die effecten informeren. Daarbij zal aandacht worden besteed aan de 
uitvoerbaarheid van de wet en mogelijke effecten zoals mijding van zorg of andere 
voorzieningen. Ook zullen de ontwikkelingen in andere Europese landen hierbij worden 
betrokken.

Bij de voorbereiding van de inwerkingtredding van de wet houdt de kwartiermaker rekening met de 
behoefte aan langdurige contacten met de betrokken instellingen en organisaties en de behoefte aan 
informatie over de effecten van de wet. In verband met dat laatste kan onder meer worden gedacht 
aan het inventariseren van ervaringen en problemen tijdens de gesprekken met vertegenwoordigers 
van de betrokken sectoren.

^ Bijvoorbeeld: VNG, IPO, UWV, Politie, Raad voor de Rechtspraak, College voor de Rechten van de Mens, KNMG, 
Actiz, onderwijskoepels, vervoerbedrijven.



oq
Van: 10.2.6
Aan: 10.2.6
Cc: SchiDPer-SDanninaa. Manneke
Onderwerp: RE: Toelichten nut en noodzaak flexcapaciteit - maandag deadline!
Datum: zondag 26 augustus 2018 20:49:24

Beste allen,

BUITEN REIKWIJDTE

11*

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com)

®minbzk.nl>Van: ,10.2.6
Datum: vrijdag 24 aug. 2018 5:49 PM
Aan: 10.2.6 .^HU.nbzk.nl>, 10.2.6^
10.2.e ...............iminbzk.n|>
Kopie: Schipper-Spanninga, Hanneke <Hanneke.Schippengminhzk.nl> 
Onderwerp: RE: Toelichten nut en noodzaak flexcapaciteit - maandag deadline!

Vminbzk.nl>.

Hierbij mijn aanvullingen.
NB (al mondeling gemeld bij 10.2. ): bij gezichtsbedekkende kleding gaat het dus om 1 fte (eventueel te splitsen in 
tweemaal 0,5fte).

Van: 10.2,6
Verzonden: vrijdag 24 augustus 2018 17:21
Aan:;10.2.6 . ^ > I ' -Kj.,
CC: Schipper-Spanninga, Hanneke
Onderwerp: Toelichten nut en noodzaak flexcapaciteit - maandag deadline!
Beste10.2.e '
Hanneke heeft gevraagd (nav het MTSG-cluster over de capaciteitsplannen) om een uitgebreidere toelichting te maken 
over de nut en noodzaak van de gevraagde capaciteit vanuit BZK-Flex. De vraag die in die toelichting centraal moet staan 
is de vraag: wat gaat er mis als deze taak niet uitgevoerd gaat worden? Ik heb een voorzetje gemaakt. Willen jullie dat 
aanvullen/ bijwerken? Hoe harder de afspraak te maken is, hoe beteri En als er toezeggingen zijn gedaan, ook mooil 
Zie hieronder.

1. Gezichtbedekkende kleding
• Gevraagd: lx sl3/sl4
• Uitgebreid overleg en communicatie met/richting betrokken sectoren en andere stakeholders m.b.t.

inwerkingtreding Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding, waar de EK om verzocht.
• Zonder capaciteit kan niet worden tegemoetgekomen aan de toezegging van MBZK aan de EK met

betrekking tot uitgebreide betrokkenheid van stakeholders en andere departementen bij het traject 
richting inwerkingtreding van de wet.

> De wet is door het parlement aangenomen en is op 27 juni 2018 in het Staatsblad gepubliceerd. De wet 
treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Voor het bepalen van dat tijdstip
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> Gezien de omvang van de opdracht (de implementatie raakt veel sectoren en vergt veel overleg en
communicatie) moet er tot aan daadwerkelijke inwerkingtreding capaciteit vrij gemaakt worden met 
de juiste vaardigheden (implementatie is iets anders dan beleid en wetgeving maken).

> BZK is'in the lead'bij de inwerkingtreding van deze wet. J ^ ^

2 BUITEN BEIKWIJ0TEP

10.2.é (: ■ - " . (czw)
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bezoekadres; Turfmarkt 147 te Den Haag, Zuidtoren, 
Telefoon ;|(0^,^T:a
E-mail:10.2.e '' ■ ibzk.ni
Website: w w w. r 11 Ik so v e r h e id.nl/ b k
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Van: Schipper-Soanninga, Hanneke
Aan: Sutherland, Wendy
cc: io.2.e
Onderwerp: Toelichting op gevraagde capaciteit CZW uit BZKFlex (002)
Datum: donderdag 30 augustus 2018 22:00:01
Bijlagen: Toelichting op gevraagde capaciteit CZW uit BZKFlex (OOZTdocx

Wendy,
Hierbij de gevraagde toelichting op de flexcapaciteit, met excuses voor de late aanlevering, oa

BUITEN
. “ . . , ■ ...............................................................................Met vriendelijke groet,

Hanneke



Toelichting op gevraagde capaciteit CZW uit BZK-Flex

018c

BUITJH REIKWIJBIE

Tail»»!-;;:;

1. Gezichtsbedekkende kleding
• Gevraagd: lx sl3/sl4
• Uitgebreid overleg en communicatie met/richting betrokken sectoren en andere 

stakeholders m.b.t. inwerkingtreding Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende 
kleding.

• Zonder capaciteit kan niet worden tegemoetgekomen aan de toezegging van MBZK 
aan de EK met betrekking tot uitgebreide betrokkenheid van stakeholders en andere 
departementen bij het traject richting inwerkingtreding van de wet. 11.1

Gezien de omvang van de opdracht (de implementatie raakt veel sectoren en vergt 
veel overleg en communicatie) moet er tot aan daadwerkelijke inwerkingtreding 
capaciteit vrij gemaakt worden met de juiste competenties Omplementatie is iets 
anders dan wetgeving maken).

2. BUITEN REIKWIJDTE ;|s
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Van; fl0:2.e
Aan; I0.2.e
Cc; 10.2.e
Onderwerp; FW: Reactie flex
Datum; woensdag 5 september 2018 16:22:35
Bijlagen; Reactie Flex caoaciteitSDlannen 2019-2020 31 aua 2018.xlsx
Prioriteit; Hoog

Ha 10.2.e.;:,- Si,
Graag jullie aandacht voor onderstaand bericht. en ik hebben tot op heden nog geen reactie 
van jullie ontvangen.
Kunnen jullie de gevraagde informatie alsnog aanleveren bij en mij?
Alvast dank!
Groetjes,
10.2.e
Van:i0.2.e

Verzonden: vrijdag 31 augustus 2018 14:25
Aan:l0.2.e

cc:10.2.e
Onderwerp: FW: Reactie flex
Hi10.2.e
Zie bijgaande uitvraag van BZK Flex mbt de gevraagde Flex capaciteit 2019/2020.
Willen jullie voor FEZ/CZW de gevraagde informatie aanleveren?
Ik ben aankomende week op vakantie, antwoorden daarom araaa uiterliik maandag einde dao 
aan 10.2.6 S i: :;S ' sturen.
Dank & groet,
10.2.e

;1Van: 10.2.6 
Verzonden: vrijdag 31 augustus 2018 14:04
Aan: 10.2.6 ; 10.2.6 ^@minbzk.nl>:

(a) m I n bk. t'i I >:10.2.e ^(4.imnbzl<.n!>;10.2.^|^a
10.2.6 l,S^BfSy.@,.n.li.n.bzk.nl>; 10.2.6 ^1^1111 n.b..z,l<.jii>: 10.2.6 '

^ '^f5)miMbzk.nl>S10.2.6 . "'?^^^@minbzk.nl>: 10.2.6 i
' '?^jy,l5)rmni)zkn[>;P.2.6., (a)ni7nbzk.nl>

CC: 10.2.6 10.2.6 b0minbzk.nl>

Onderwerp: Reactie flex 
Beste collega,
Op basis van de capaciteitsplannen hebben wij alle Flex-opdracht 2019-2020 doorgenomen. 
Bijgaand tref je onze reactie op de aanvragen aan.

• De opdrachten met een blauwe kleur zijn opgenomen omdat deze wel in ons huidige
opdrachtenplan staan maar niet terugkomen in de nieuwe opgave. Graag daarbij 
aangeven of de opdracht stopt of door gaat.

• De oranje vakken. Graag hier informatie aanvullen of aanpassen.

• De gele vakken. Dit zijn opdrachten die behoren tot de overgehevelde 30 FTen capaciteit.
Deze werkzaamheden moeten dus over naast de vaste formatie en zijn derhalve geen 
Flexopdrachten.

• De rode vakken. Op basis van de aangeleverde informatie beoordelen we nu deze opdracht 
als vast werk (dus behorende in de structurele capaciteit) en geen Flexopdracht. Graag 
aanvullen zodat we deze aanvraag beter kunnen beoordelen.

Algemeen:
Veel opdrachten hebben als startdatum 1-1-2019 gekregen. Wij verzoeken je om aan te geven 
of de startdatum ook op een ander moment in 2019 kan plaatsvinden. Hetzelfde geldt voor de 
opdrachten met einddatum 31-12-2020. Graag scherp kijken naar de einddatum van de 
opdracht.
Indien je een toelichting wil op deze lijst zijn 10.2.6 en ik bereikbaar. Graag je reactie
voor as dinsdag 4 september.



Met hartelijke groet,
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10.2.e BZKFlex
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BZK Flex
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Turfmarkt 147| 2511 DP| Den Haag | |P,2.e 
Routebeschrijving
Postbus 20011 I 2500 EA | Den Haag
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http://www.minbzk.nl 
https://www.facebook.com/minbzk 
https://twitter.com/BZK Flex
Magazine Blik op BZK http://magazines.rijksoverheid.nl/bzk/blikopbzk
Voor bezoekers aan de Turfmarkt 147 is het mogelijk om toegang te krijgen tot gratis
wifi in het gebouw. Een toegangscode vraag je aan bij de receptie op de begane grond.



Ingediende flex n 2019

Blauw = staat wel in doorlopende huidige overzicht Flex, niet in capaciteitsplan 
Oranje = aanvullen/aanpassen
Geel = betreft overgehevelde "30 fte" capaciteit, moet dus in reguliere capaciteit 
Rood = voldoet niet aan Flexvereisten

Onderdeel Opdracht Functie Project/piek Bevinding Flex
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BUITEN REIKWIJDTE

.J4'y

ï

1

M1

■ ■

È

Hl

- . .....; . ;

m.

■■IjlIjjilH
. aBHH

.. .. ,
_

I*: mm
«_■ i

o



BUITEN REIKWIJDTE
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BUITEN reikwijdte

Am
I “ . .

1 “™"™ --

1 1

j

''''' '-~ï"-^-' ■■ ■

:;v - V-- , ,:v' :■'/■’■.'V'' .■' -■■■■.:-■ ' ''

.... '

jm
■

!

.
1

\m-
■. ?

¥

d
fr/mmi ixr . ” • ' ■’-sr

■■V:

IMHH

p-1■■r^— o



BUITEN REIKWIJDTE
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Wet gedeeltelijke gezichtsbedekkende kleding nu/ Sr beleidsmedewerker piek 1 Nieuwe opdracht. Graag 

startdatum/looptijd bezien.
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