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De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van 
Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning1 heeft kennisgenomen van 
de brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
van 16 mei jl. betreffende Wob-verzoeken inzake de Wet gedeeltelijk 
verbod gezichtsbedekkende kleding.2 Naar aanleiding hiervan is op 3 juni 
2019 een brief gestuurd aan de Minister. 

De Minister heeft op 26 juni 2019 gereageerd. 

De commissie brengt bijgaand verslag uit van het gevoerde schriftelijk 
overleg. 

De griffier van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge 
Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning,
Bergman 

1 Samenstelling:
Engels (D66) (voorzitter), Nagel (50PLUS), Meijer (SP), Van Bijsterveld (CDA), Duthler (Fractie-
Duthler), Ten Hoeve (OSF), Huijbregts-Schiedon (VVD), Van Kappen (VVD), Koffeman (PvdD), 
Strik (GL), De Vries-Leggedoor) (CDA), Flierman (CDA), vac. (D66), Schouwenaar (VVD), P. van 
Dijk (PVV). Gerkens (SP), Van Hattem (PVV), Köhler (SP) (vice-voorzitter), Lintmeijer (GL), 
Pijlman (D66), Rombouts (CDA), Schalk (SGP), Bikker (CU), Klip-Martin (VVD), Sini (PvdA). Van 
der Sluijs (PVV), Verheijen (PvdA), Fiers (PvdA).

2 Kamerstukken I 2018/19, 34 349, K.
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BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR 
BINNENLANDSE ZAKEN EN DE HOGE COLLEGES VAN STAAT/
ALGEMENE ZAKEN EN HUIS VAN DE KONING  

Aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Den Haag, 3 juni 2019 

De commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / 
Algemene Zaken en Huis van de Koning heeft kennisgenomen van uw 
brief van 16 mei jl. betreffende Wob-verzoeken inzake de Wet gedeeltelijk 
verbod gezichtsbedekkende kleding.3 Deze brief geeft de leden van de 
PVV-fractie aanleiding tot het stellen van enkele vragen. 

Tijdens het debat in de Eerste Kamer gaf de Minister aan minstens 6 
maanden nodig te hebben voor overleg met de betrokken sectoren voor 
de inwerkingtreding van de wet. Uit het Wob-verzoek van het AD 
(document nr. 037) blijkt uit de interne mailcorrespondentie d.d. 
26 november 2018 van het Ministerie van BZK dat tussen juli en oktober 
géén acties zijn ondernomen op de invoering van de wet. Kan de Minister 
dit bevestigen en aangeven waarom er zolang geen acties zijn 
ondernomen? 

In document nr. 055 van het Wob-verzoek van het AD, de Nota van BZK 
van 12 december 2018, wordt gesteld dat «er wordt gewacht met actie tot 
het moment dat inwerkingtredingsdatum duidelijk wordt». Kan de 
Minister aangeven of dit de gehanteerde beleidslijn was? Kan de Minister 
aangeven of hierdoor de inwerkingtreding onnodig lang op zich laat 
wachten? 

Kan de Minister concreet aangeven welke stappen er zijn gezet in het 
overleg met de betrokken sectoren, op welke data, met welke specifieke 
sectoren en met welke resultaten? Kan de Minister tevens aangeven wat 
de actuele stand van zaken is: zijn alle overleggen en voorbereidingen 
inmiddels afgerond? Kan de Minister bevestigen dat de nu aangegeven 
invoeringsdatum van 1 augustus ook daadwerkelijk gehaald gaat worden 
en dus niet nog langer zal worden uitgesteld? 

De commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / 
Algemene Zaken en Huis van de Koning ziet met belangstelling uit naar 
uw reactie en ontvangt deze graag binnen vier weken na dagtekening 
van deze brief. 

De voorzitter van de commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge 
Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning,
J.W.M. Engels 

3 Kamerstukken I 2018/19, 34 349, K.

Eerste Kamer, vergaderjaar 2018–2019, 34 349, M 2



BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN 
KONINKRIJKSRELATIES  

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 26 juni 2019 

In de brief van 3 juni 2019 van de vaste commissie voor Binnenlandse 
Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de 
Koning (uw kenmerk 162136.03u)4 zijn mij vragen gesteld naar aanleiding 
van de door mij aan uw kamer aangeboden brief van 16 mei jl. betref-
fende Informatieverzoeken op grond van de Wet openbaarheid van 
bestuur betreffende de Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende 
kleding.5 Hierbij ga ik op de gestelde vragen in. 
De leden van de fractie van de PVV hebben de volgende vragen gesteld: 

Tijdens het debat in de Eerste Kamer gaf de Minister aan minstens 
6 maanden nodig te hebben voor overleg met de betrokken sectoren voor 
de inwerkingtreding van de wet. Uit het Wob-verzoek van het AD 
(document nr. 037) blijkt uit de interne mailcorrespondentie d.d. 
26 november 2018 van het Ministerie van BZK dat tussen juli en oktober 
géén acties zijn ondernomen op de invoering van de wet. Kan de Minister 
dit bevestigen en aangeven waarom er zolang geen acties zijn 
ondernomen? 

Tijdens het debat met uw Kamer op 12 juni 2018 heb ik aangegeven 
minstens 6 maanden nodig te hebben voor de implementatie van de wet. 
Uw Kamer heeft mij gevraagd zorgvuldig met de implementatie om te 
gaan en in overleg te treden met sectoren, dit heb ik ook toegezegd. Dit is 
gebeurd en het contact met de vertegenwoordigers van ministeries, 
koepels en sectoren loopt door tot na de inwerkingtreding. 

Zoals uit de informatie van het eerder genoemde Wob-verzoek blijkt, is er 
in de zomer van 2018 gestart met de voorbereiding van de implementatie 
door het voorbereiden van een functieomschrijving en het werven van 
personeel. Dit heeft meer tijd gekost dan gewild en voorzien. Hieronder ga 
ik nader in op het gevolgde proces en de uitkomsten van het contact met 
sectoren, daaruit blijkt dat de vertraging bij de start niet heeft geleid voor 
een vertraging in de datum van inwerkingtreding. 

In document nr. 055 van het Wob-verzoek van het AD, de Nota van BZK 
van 12 december 2018, wordt gesteld dat «er wordt gewacht met actie tot 
het moment dat inwerkingtredingsdatum duidelijk wordt». Kan de 
Minister aangeven of dit de gehanteerde beleidslijn was? Kan de Minister 
aangeven of hierdoor de inwerkingtreding onnodig lang op zich laat 
wachten? 

Ik begrijp dat u doelt op de zin: «Uit de in de afgelopen periode gevoerde 
gesprekken komen de volgende signalen: Algemeen geluid is dat er wordt 
gewacht met actie tot het moment dat inwerkingtredingsdatum duidelijk 
wordt (...)». Dit betreft geen beleidslijn. In de genoemde alinea is enkel 
een eerste beeld geschetst van de reacties die van de vertegenwoordigers 
van een aantal sectoren binnen kwamen. Dit naar aanleiding van de vraag 
aan hen gestelde vraag om een indruk te geven in hoeverre in de sectoren 
een start was gemaakt met de implementatie van de wet. 

4 Kamerstukken I 2018/19, 34 349, K.
5 Kenmerk 2019-0000241891
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De inwerkingtreding van wetgeving gebeurt op vaste verandermomenten 
met vaste termijnen van aankondiging in verband met de benodigde 
uitvoeringsacties in verschillende sectoren. De afweging die voor deze 
wet gemaakt is – in overleg met de sectoren – heb ik uiteengezet in mijn 
brief van 1 april 2019.6 De vaste afspraken met de sectoren – waaronder 
medeoverheden – over publicatie, implementatie en termijnen zijn daarbij 
leidend geweest. Ik heb vervolgens gekozen voor een inwerkingtredings-
datum waarvan ook de sectoren zeggen dat ze hiermee uit de voeten 
kunnen. Ik prijs de inzet van de sectoren die hard doorwerken om 
bijvoorbeeld hun personeel en (ingehuurde) bedrijven of partners voor te 
bereiden. 

Kan de Minister concreet aangeven welke stappen er zijn gezet in het 
overleg met de betrokken sectoren, op welke data, met welke specifieke 
sectoren en met welke resultaten? Kan de Minister tevens aangeven wat 
de actuele stand van zaken is: zijn alle overleggen en voorbereidingen 
inmiddels afgerond? Kan de Minister bevestigen dat de nu aangegeven 
invoeringsdatum van 1 augustus ook daadwerkelijk gehaald gaat worden 
en dus niet nog langer zal worden uitgesteld? 

Het koninklijk besluit van 26 april 2019 bepaalt de inwerkingtredingsdatum 
op 1 augustus 2019. Ik ben niet voornemens om hier verandering in aan te 
brengen. Ik heb in mijn brief van 1 april 2019 u een overzicht gegeven van 
de stand van zaken van dat moment. De contacten lopen ook op dit 
moment nog om te zorgen voor een zorgvuldige invoering, zowel richting 
het openbaar vervoer, het onderwijs, de zorg en overheidsinstellingen als 
de afstemming met het OM en de politie. Zoals steeds blijf ik mij hier op 
inzetten. Ook na de inwerkingtreding zal het contact met de sectoren 
worden voortgezet. Het is wel belangrijk dat de betreffende sectoren hier 
zelf mee uit de voeten kunnen en zij vragen om deze zorgvuldigheid. 

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

6 EK 34 349, 1 april 2019.
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