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Nr. 47  AMENDEMENT VAN HET LID AZARKAN 
Ontvangen 9 oktober 2020 

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 

I

In artikel I, onderdeel A, wordt in artikel 58e, tweede lid, onder b, «58j, 
eerste lid,» vervangen door «58j,». 

II

In artikel I, onderdeel A, vervallen in artikel 58j het tweede lid, alsmede 
de aanduiding «1.» voor het eerste lid. 

III

In artikel I, onderdeel A, wordt in artikel 58r, vierde lid, «58j, eerste lid,» 
vervangen door «58j,». 

IV

In artikel I, onderdeel A, wordt in artikel 58u, eerste lid, onder a, en 
derde lid, onder b, «58j, eerste lid,» telkens vervangen door «58j,». 

V

In artikel I, onderdeel A, wordt na artikel 58u een artikel ingevoegd, 
luidende: 

Artikel 58v Opschorting Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedek-
kende kleding  

De Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding wordt 
opgeschort. 
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VI

In artikel I, onderdeel D, wordt in artikel 68bis, tweede lid, onder b, «58j, 
eerste lid,» vervangen door «58j,». 

Toelichting  

Dit amendement regelt dat de Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedek-
kende kleding buiten werking wordt gesteld voor de duur van dit 
wetsvoorstel. Anders ontstaat er immers rechtsongelijkheid tussen het 
dragen van boerka’s niqaabs en andere gezichtsbedekkende kleding en 
het dragen van neusmondmaskers. 

Volgens artikel 58a wordt persoonlijke beschermingsmiddelen 
gedefinieerd als «uitrusting die bestemd is om te worden gedragen of 
vastgehouden teneneinde de eigen of een andere persoon zoveel mogelijk 
te beschermen tegen overdracht van het virus SARS-CoV-2». Er worden 
geen nadere vormvereisten gesteld aan wat onder persoonlijke bescher-
mingsmiddelen wordt verstaan, en wat niet. En uiteraard kunnen boerka’s, 
niqaabs en andere gezichtsbedekkende kleding ook worden gedragen of 
vastgehouden teneneinde de eigen of een andere persoon zoveel mogelijk 
te beschermen tegen overdracht van het virus SARS-CoV-2. Zeker als deze 
kledingstukken evenveel virussen tegenhouden als neusmondkapjes, wat 
aannemelijk is omdat vergelijkbare stoffen en materialen gebruikt worden. 
Teneinde een ernstige vorm van rechtsongelijkheid en mogelijk daaruit 
voortvloeiende rechtszaken te voorkomen, voorziet dit amendement erin 
dat gelijke rechten gelden in gelijke gevallen, en er geen verboden 
onderscheid wordt gemaakt. 

Azarkan
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