VERBOD GEZICHTSBEDEKKENDE KLEDING
De Wet Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding zegt dat er een verbod is op het dragen van kleding die
het gezicht geheel bedekt of zodanig bedekt dat alleen de ogen onbedekt zijn, of onherkenbaar maakt. Het verbod
geldt voor alle vormen van gezichtsbedekking zoals bivakmutsen, boerka’s, niqabs en integraalhelmen. Een
hoofddoek, een geschminkt gezicht, een sluier die het gezicht niet bedekt of een hoofddeksel valt niet onder het
verbod. Het verbod geldt in onderwijsinstellingen, het openbaar vervoer, overheidsinstellingen en zorginstellingen.
In een aantal gevallen geldt het verbod niet.
1. Ten eerste als het dragen van deze kleding noodzakelijk is ter bescherming van het lichaam in verband met de
gezondheid of de veiligheid.
2. Ten tweede als het noodzakelijk is in verband met eisen die aan de uitoefening van een beroep of de
beoefening van een sport worden gesteld.
3. Ten derde als het passend is in verband met het deelnemen aan een feestelijke of een culturele activiteit,
waarbij gezichtsbedekkende kleding naar maatschappelijke opvattingen passend is. U kunt hierbij denken aan
feesten, evenementen, theatervoorstellingen en dansvoorstellingen, zoals sinterklaasvieringen, carnaval en
toneeluitvoeringen die op school plaatsvinden. De uitzondering geldt alleen als de kleding onlosmakelijk
onderdeel is van het betreffende feest (een masker hoort bij Halloween, een bruidssluier hoort bij een bruiloft).
De uitzondering is bedoeld voor een incidentele activiteit met een tijdelijk karakter en daarmee heeft ook het
dragen van de gezichtsbedekkende kleding een incidenteel, tijdelijk karakter.
Het gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding onderstreept het belang van communicatie en identificatie op
plekken waar mensen aangewezen zijn op contact met elkaar. Voor het onderwijs geldt dat herkenbare
communicatie van belang is voor het waarborgen van een schoolklimaat waarin de leerlingen en het personeel
zich veilig voelen.
Het verbod is gekoppeld aan het gebouw, ongeacht de activiteit. Ook wanneer er geen onderwijs wordt gegeven,
maar het onderwijsgebouw bijvoorbeeld verhuurd is aan derden buiten schooltijden, is het verbod van kracht.
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