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Een boerkaverbod
Waar is dat op gebaseerd?

Sohail Wahedi1

Het wetsvoorstel dat het dragen van een boerka of niqab strafbaar wil stellen, leek even een zachte dood te 

sterven met de val van het kabinet. Maar het wetsvoorstel is niet controversieel verklaard en de behandeling  

ervan wordt dus voortgezet. Als de Staat meent met dit verbod gelijkheid tussen mannen en vrouwen te 

bevorderen en vrouwen te bevrijden uit dwang, waarom is deze missie dan alleen beperkt tot moslimvrouwen 

en waarom wordt voor orthodox christelijke vrouwen niet een dergelijke bevrijdingsactie op touw gezet?  

Eigenlijk handelt Nederland met een dergelijk kledingvoorschrift niet anders dan streng islamitische landen 

waar vrouwen gedwongen worden om zich normconform te kleden.

O nlangs stuurde het thans demissionaire kabinet 
een van haar kroonjuwelen uit het regeer- en 
gedoogakkoord, de instelling van een algemeen 

verbod op het dragen van gelaatsbedekkende kleding, 
naar de Tweede Kamer.2 Hoewel er geluiden opgaan om 
dit wetsvoorstel controversieel te verklaren, is het meer 
dan de moeite waard om te kijken naar de argumenten 
waar dit wetsvoorstel op is gebaseerd. 

De discussie over een strafrechtelijk verbod op 
gelaatsbedekkende kleding draait in de kern om de vraag 
hoe de overheid zo effectief mogelijk een einde kan 
maken aan het dragen van boerka en niqab in het open-
baar. Ter zake hiervan is in het verleden een aantal afzon-
derlijke initiatiefwetsvoorstellen aanhangig gemaakt bij 
de Tweede Kamer, één door PVV-kamerleden Fritsma en 
Wilders3 en één door het VVD-kamerlid Kamp.4 Geen van 
deze voorstellen heeft het echter ooit tot een plenaire 
behandeling gebracht. 

Het nu voorliggende wetsvoorstel geeft aanleiding 
tot een breder en fundamenteel debat over de grenzen 
van godsdienstvrijheid in een multireligieuze samenle-
ving als de Nederlandse. Een belangrijk aspect van dat 
debat is de vraag wat er nog in redelijkheid als uiting van 
godsdienstvrijheid in de samenleving getolereerd kan 
worden en of de inzet van het strafrecht op zijn plaats is 
om een ongewenste uiting van die essentiële vrijheid te 
bestrijden. Dit debat moet zorgvuldig gevoerd worden, 
want het raakt aan de kern van vrijheden die niet overal 
ter wereld gerespecteerd worden, maar die algemeen wel 
als fundamenteel gezien worden. Voorkomen moet wor-
den dat individuele vrijheden gemakkelijk onder druk 
komen te staan en aldus opgeofferd worden voor de 
onderbuikgevoelens in de samenleving. Met deze gedach-
te als vertrekpunt beoordeel ik in dit artikel het wetsvoor-
stel in het licht van art. 9 EVRM, het recht op o.a. de gods-

dienstvrijheid, omdat dit recht rechtstreekse werking 
heeft binnen onze nationale rechtsorde en omdat vast-
staat dat sommige vrouwen uitdrukkelijk om religieuze 
redenen gezichtsbedekkende kleding dragen. Ik sta ook 
nog kort stil bij de constatering van de minister, dat dit 
verbod temeer wenselijk is nu Frankrijk en België dat ook 
kennen. 

Overwegingen bij het dragen van boerka en 
niqab
De boerka spreekt al gauw tot de verbeelding: een lang, 
allesomvattend blauwkleurig kledingstuk (chadori in het 
Afghaans) dat door vrouwen en meisjes in Afghanistan 
over andere kledingstukken wordt gedragen en hun 
lichaam letterlijk van top tot teen bedekt, met in rooster-
vorm kleine openingen voor de ogen om het kijken moge-
lijk te maken. Onder het begrip boerka vallen ook andere 
kledingstukken, bijvoorbeeld die op de ogen en het voor-
hoofd na, het hele gezicht bedekken. Een niqab is een kle-
dingstuk waarbij alleen de ogen onbedekt blijven. De rest 
van het gezicht, evenals de rest van het lichaam wordt 
bedekt. 

Er bestaat geen overeenstemming over de religieuze 
verplichting van vrouwen om hun gezicht te bedekken. 
Toch staat vast dat sommige islamitische geleerden het 
dragen van gezichtsbedekkende kleding rechtvaardigen 
en aanbevelen. De motieven van boerka- en niqabdraag-
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sters hangen soms nauw samen met deze religieuze 
opvatting. Sommige vrouwen bedekken hun gezicht als 
een teken van vroomheid en ter illustratie van hun isla-
mitische identiteit.5 

Opgemerkt moet worden dat religie niet het enige 
motief is. De plaatselijke cultuur is evenzeer bepalend 
voor de keuze(vrijheid) van vrouwen. In de meeste Golf-
staten is de niqab een soort volkskleding. In andere lan-
den, denk aan Afghanistan, lopen vrouwen in een boerka 
rond om zich te beschermen tegen de heersende mannen-
cultuur. Bekend is ook dat sommige vrouwelijke activisten 
om veiligheidsredenen nog altijd in een boerka rondlopen 
om niet herkend te worden op straat. Tragisch genoeg 
strijdt deze groep vrouwen niet zelden tegen de boerka als 
de belichaming van vrouwenonderdrukking.6 

Verdediging en beoordeling van het 
 wetsvoorstel
Terug naar het wetsvoorstel in Nederland. De eerste vraag 
die naar aanleiding van dit wetsvoorstel rijst, is of dit ver-
bod dat een beperking van de vrijheid van godsdienst 
impliceert, wel verenigbaar is met het EVRM. 

Het verdragsrechtelijke recht op godsdienstvrijheid, 
art. 9 EVRM, is niet absoluut. Aan religieuze uitingen kun-
nen door lidstaten beperkingen worden gesteld, mits deze 
beperking bij de wet is voorzien en noodzakelijk is in een 
democratische samenleving ter bescherming van een van 
de doelcriteria van het tweede lid van art. 9 EVRM. Het 
Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft deze 
voorwaarden nader ingevuld en het geeft Staten bij de 
invulling van de verdragsverplichtingen een zekere ‘mar-
gin of appreciation’. 

De kern van het vereiste van wettelijke voorzienbaar-
heid is dat individuen kunnen weten waar ze aan toe 
zijn.7 De minister meent dat aan dit vereiste wordt vol-
daan, omdat het verbod wettelijk wordt geregeld.8 Of 
iedereen het verbod als voorzienbaar zal ervaren, valt te 
bezien. Want hoewel dit wetsvoorstel primair tot stand is 
gekomen om het publiekelijk dragen van boerka en niqab 
te verbieden en te ontmoedigen, zal een consequente 
handhaving van het verbod ook anderen treffen. Denk 
aan de studenten die zich niet zelden in het kader van de 
ontgroening verkleden als Zorro, de deelnemers van het 
spel paintball of de protesterende lui met een ‘V for Ven-
detta’ masker. En geldt dit verbod alleen voor Nederlan-
ders of zullen die enkele niqab-dragende vrouwelijke toe-
risten uit de Golfstaten straks hartelijk worden ontvangen 
met een boete voor hun uiterlijke verschijningsvormen? 
En hoe leggen we de boete aan de niqab-dragende schoon-
moeder van de Saoedische ambassadeur straks uit in het 

buitenland? Dit zijn bijna allemaal voorbeelden van men-
sen die geen boerka of niqab dragen, maar die wel hun 
gezichten in het openbaar onherkenbaar maken en daar-
mee een overtreding begaan. Opmerking verdient dat de 
burgemeester ontheffing kan verlenen voor bepaalde eve-
nementen, maar dit zou leiden tot willekeur en onnodige 
bureaucratie. 

De voorbeelden hierboven illustreren dat dit wets-
voorstel dusdanig ruim is geformuleerd dat het niet 
alleen onvoorzienbaar is, maar in de prakrijk ook ineffec-
tief zal zijn. Want een beetje creatieve moslima die om 
religieuze redenen haar gezicht bijna volledig bedekt 
(denk aan de niqabdraagster), kan het verbod kinderlijk 
eenvoudig omzeilen door ‘in verband met de gezondheid’ 
een mondkapje, als alternatief voor het lapje, op te zetten. 
Of is de minister voornemens het publiekelijk opzetten 
van mondkapjes ook te gaan verbieden? 

Bij de vraag of de beperking noodzakelijk is, kent het 
Hof de Staten een zekere beoordelingsvrijheid toe. Staten 
zijn immers beter in staat te beoordelen wat er in een 
concreet geval nodig is.9 De omvang van de beoordelings-
vrijheid is blijkens de jurisprudentie onder andere afhan-
kelijk van de afweging die het Hof maakt tussen het 
belang van het recht dat is beperkt en het belang van de 
beperking.10 De heersende consensus binnen de lidstaten 
is soms ook van belang voor de beoordeling van de 
omvang van de beoordelingsvrijheid. Is er consensus bin-
nen de staten, dan levert dat een enge beoordelingsvrij-
heid op, is er geen consensus, dan is er een ruime beoor-
delingsvrijheid.11 Zo hebben de Staten een ruime 
beoordelingsvrijheid in zaken waar het draait om het 
hoofddoekverbod. De toelaatbaarheid van de beperking 
wordt in zulke gevallen beoordeeld aan de hand van de 
staatkundige beginselen en inrichting van de Staat.12 
Denk aan de mate waarin de kerk gescheiden is van de 
Staat en de plaats van religie binnen de samenleving.13 
Over dit laatste punt heerst binnen de Staten geen con-
sensus. Het Hof kent mede daarom Staten een ruime 
beoordelingsvrijheid toe in zaken die gaan over het hoofd-
doekverbod.14 Bovendien acht zij de hoofddoek in strijd 

Hoe leggen we de boete aan de 

niqab-dragende schoonmoeder van 

de Saoedische ambassadeur straks 

uit in het buitenland?



1574  NEDERLANDS JURISTENBLAD – 08-06-2012 – AFL. 23

met het gelijkheidsbeginsel van man en vrouw en de 
noties van tolerantie en respect voor anderen.15

Het is aannemelijk dat het Hof Nederland een ruime 
beoordelingsvrijheid toe zal kennen, mocht het ooit het 
verbod aan het EHRM gaan toetsen. Een ruime beoorde-
lingsvrijheid ontslaat Nederland niet van haar verplich-
ting om aan te tonen dat de beperking ook noodzakelijk 
is in een democratische samenleving. Of een beperking 
ook noodzakelijk is in een democratische samenleving, is 
verder afhankelijk van hoe dringend de maatschappelijke 
behoefte daaraan is, hoe de beperking zich verhoudt tot 
het beoogde doel (het proportionaliteitsvereiste) en hoe 
relevant de argumenten zijn om te komen tot die beper-
king.16

Dit wetsvoorstel is gebaseerd op drie nauw samen-
hangende argumenten en een constatering die fungeert 
als vervolgargument. ‘De grondslag van het verbod’ ligt 

besloten in de bescherming en handhaving van herken-
baar zijn en de gewenste open communicatie als wezenlij-
ke kenmerken van de maatschappelijke orde en de goede 
zeden. De boerka en niqab maken open communicatie 
onmogelijk en creëren een ‘unheimische sfeer’. Het onder-
linge vertrouwen tussen burgers moet worden bevorderd 
en voorkomen moet worden dat sommigen (lees: boerka- 
en niqabdraagsters) de schijn wekken dat zij kwade bedoe-
lingen hebben. In een aantal gevallen heeft de CGB het 
beperken van de mogelijkheid om gezichtsbedekkende 
kleding te dragen legitiem geacht in het belang van open 
communicatie.17 Daarom kan niet zondermeer gezegd 
worden dat dit belang geen doel treft. De vraag is alleen 
of in dit verband een strafrechtelijk verbod een gerecht-
vaardigd middel is. De overweging van de minister dat 
gezichtsbedekkende kleding zoals boerka en niqab een 
bron is die gevoelens van onveiligheid veroorzaakt, omdat 
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de omgeving niet weet wat de intenties zijn van de draag-
ster, mag niet leidend zijn bij de verdediging van het ver-
bod. Waarom zou je boerka- en niqabdraagsters die grieze-
lig overkomen voor de buitenwereld wel bestraffen en 
anderen die zich ‘alternatief ’ kleden niet? Het is in een 
vrije samenleving helemaal niet aan de Staat om een 
waardeoordeel te geven over kleding die eventueel angst-
aanjagend overkomt op derden. ‘Het subjectieve onveilig-
heidsgevoel [kan] geen zelfstandige, dragende motivering 
zijn om een algemeen verbod ter handhaving van de 
maatschappelijke of de openbare orde te rechtvaardigen.’18 

Het tweede argument van de minister is gebaseerd 
op de aanname dat boerka en niqab tekenend zijn voor de 
ondergeschikte positie van de vrouw. Vrouwen worden 
aldus ook nog eens belemmerd om gelijkwaardig aan 
mannen deel te nemen aan het maatschappelijke verkeer 
en onduidelijk is of zij bewust en uit vrije wil kiezen voor 
gezichtsbedekkende kleding. Het is daarom aan de over-
heid om in het belang van de maatschappelijke orde en 
de goede zeden, hiertegen op te treden. Dit argument is 
weliswaar gebaseerd op de notie van seksegelijkheid en 
het van overheidswege bevorderen hiervan, maar het is 
tegelijkertijd ook bepaald hypocriet. Het is zondermeer 
aannemelijk dat gezichtsbedekkende kleding fors belem-
merend werkt op de deelname van vrouwen aan het 
maatschappelijke leven. Waarom zou de Staat met dit 
argument wel de boerka en niqab, die dus de sekseonge-
lijkheid illustreren en contraproductief zijn voor de deel-
name van vrouwen aan het maatschappelijke verkeer, 
strafrechtelijk willen verbieden en niet de lange rok en de 
zwarte kousen van zwaar gereformeerde christelijke vrou-
wen. Deze groep vrouwen draagt immers een lange rok 
om haar vrouwelijkheid en haar ondergeschikte positie 
aan de man te illustreren. Bovendien, als de Staat zo graag 
in alle facetten van de samenleving materiële gelijkheid 
tussen man en vrouw wil bevorderen en bewerkstelligen, 
waarom wordt dan geen uitvoering gegeven aan de uit-
spraak van de Hoge Raad waarin Nederland wordt opge-
roepen om ‘maatregelen te nemen die er daadwerkelijk 

toe leiden dat SGP passief kiesrecht aan vrouwen toe-
kent’?19 Ten aanzien van de overweging van de minister 
dat een verbod vrouwen beschermt tegen dwang om zul-
ke kleding te dragen, moet worden opgemerkt dat die 
dwang, hoe ernstig ook, niet door iedereen wordt ervaren. 
Immers de beperking raakt ook vrouwen die vanuit religi-
eus fanatisme hun gezichten bedekken. Bovendien, waar-
om pak je niet degene die de vrouw dwingt om haar 
gezicht te bedekken. Je kunt je ten aanzien van dit ‘verlos-
singsargument’ ook weer afvragen of het strafrecht een 
juist instrument is om materiële seksegelijkheid in de 
samenleving te bevorderen en te realiseren. 

De groeiende maatschappelijke weerstand tegen 
boerka en niqab en het gevoel van onveiligheid dat deze 
veroorzaken, vormen het derde argument van de minister. 
Een specifiek verbod is geboden, nu de huidige wettelijke 
bepalingen onttoereikend blijken te zijn voor een effectie-
ve aanpak van gezichtsbedekkende kleding. Toch is het 
gek dat de minister niet onderbouwt waarom zij kiest 
voor de inzet van het strafrecht dat ultimum remedium 
is. De minister rechtvaardigt deze keuze met het rechtsze-
kerheidsargument. Een instantie is straks belast met de 
handhaving en opsporing van het voorgestelde verbod. 
Bovendien biedt het strafrechtprocesrecht de dader een 
betere rechtsbescherming. De rechter kan bij de strafmaat 
rekening houden met de ‘bijzondere motieven van de 
dader’.20 Dit argument van de minister is verleidelijk. Met 
de inzet van het strafrecht wordt gekozen voor een zuive-
re normstelling zodat er bij de rechter juist geen beroep 
gedaan kan worden op de culturele en religieuze normen. 
Het verbod is er voor bedoeld om boerka- en niqabdraag-
sters duidelijk te maken dat zij strafbaar zijn.21

De constatering van de minister dat een verbod in 
Nederland geboden is, nu dat ook bestaat in landen als 
België en Frankrijk is tevens haar laatste argument voor 
dit verbod. Wat ook zij van het Belgische verbod, Frankrijk 
rechtvaardigt het op grond van de historisch ontwikkelde 
laicité-gedachte aldaar. Laicité verdient van overheidswe-
ge bescherming. Belijden van religie is een privékwestie. 
Reeds na de Franse Revolutie nam men een wet aan die 
priesters verbood om in het openbaar religieuze kleding 
te dragen. Je zou kunnen zeggen een basis voor het 
hedendaagse boerkaverbod. Dit verbod past bovendien 
ook volledig binnen het Franse assimilatiebeleid van de 
niet-Fransen.22 Je bent een Fransman of je wordt een 
Fransman. Duidelijk is dat deze – zeer kort weergegeven 
– Franse motieven die er in de kern om draaien het fun-
damentele seculiere karakter van de Staat te beschermen, 
niet zondermeer gebruikt kunnen worden in Nederland. 
De roep van de laatste jaren in Nederland om de schei-
ding tussen kerk en Staat te koesteren en te beschermen, 
is een discussie die is ontstaan naar aanleiding van het 
integratiedebat. Kortom de constatering van de minister 
dat andere landen ook een verbod kennen is juist, maar 
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zij zegt nog niets over de geldigheid van die motieven 
voor de Nederlandse discussie.

Volgens de minister staat het verbod in redelijke ver-
houding tot het doel dat het beschermt en wordt voldaan 
aan het proportionaliteitsvereiste. Niet het belijden van 
een godsdienst wordt onmogelijk gemaakt, neen, zo 
merkt de minister op, slecht ‘één specifieke uiting’ van 
een godsdienst wordt beperkt. De Raad van State is niet 
overtuigd van de proportionaliteit van de voorgestelde 
maatregel. Er wordt niet aangetoond dat een algemeen 
verbod geboden is, omdat de huidige specifieke beperkin-
gen onttoereikend zijn.23

Terug naar de vraag of de beperking voldoet aan het 
vereiste van noodzakelijk zijn in een democratische 
samenleving. De minister slaagt er niet in deze claim met 
redenen omkleed te onderbouwen. Verder staat vast dat 
het alleen als schokkend en bedreigend ervaren om een 
boerka-draagster te zien, onvoldoende is om te spreken 
van een dringende maatschappelijke behoefte ter recht-
vaardiging van een beperking van de godsdienstvrijheid.24 
Dat alles neemt echter niet weg dat in Nederland de afge-
lopen jaren een hevig publiek debat is gevoerd over de 
toelaatbaarheid van zulke kleding. Bovendien wordt de 
wens om boerka en niqab in het openbaar te verbieden, 
gedragen door vrijwel alle politieke partijen. Een recente 
peiling liet nog zien dat acht op de tien Nederlanders voor 
een boerkaverbod is.25 De vraag is dan ook of deze ontwik-
kelingen voldoende zijn om aan te tonen dat er in Neder-
land toch een dringende maatschappelijke behoefte is die 
deze beperking rechtvaardigt. 

Enkele slotopmerkingen
Een verbod op gelaatsbedekkende kleding beperkt zonder-
meer het recht op de vrijheid van godsdienst. Hoewel de 
overwegingen van de minister bij dit verbod niet altijd 
relevant en overtuigend zijn, kan verwacht worden dat 
deze beperking de toets van het EHRM zal doorstaan. We 
kunnen analoog aan de hoofddoek-jurisprudentie ver-
wachten dat het Hof bij die toets Staten een ruime beoor-
delingsvrijheid toe gaat kennen. Maar als in alle redelijk-
heid niet gezegd kan worden dat de beperking 
noodzakelijk is, dan zal een ruime beoordelingsvrijheid 
Nederland in dit geval niet helpen. 

Hoewel het principe van elkaar met een open vizier 
tegemoet treden, dat min of meer ten grondslag ligt aan 

dit wetsvoorstel, best verdedigbaar is, is de gedachte dat er 
in een vrij land als Nederland ruimte moet zijn voor die 
inwoners die zich nadrukkelijk op grond van hun religieu-
ze opvattingen anders kleden dan het normale, evenzeer 
verdedigbaar. Voorkomen moet worden dat Nederland 
met dit wetsvoorstel in de hand als partij onderdeel gaat 
uitmaken van een religieuze discussie over wat wel en wat 
niet geoorloofd is als religieuze kleding.26 Van een vrij 
land als Nederland mag verwacht worden dat zij haar 
inwoners geen kledingvoorschriften voorschrijft. Anders 
handelt zij niet anders dan landen waar vrouwen gedwon-
gen zijn om zich normconform te kleden. Want wat is dan 
in redelijkheid nog het verschil tussen een Staat, denk aan 
Iran, die vrouwen op straffe van een strafrechtelijke sanc-
tie verplicht om de armen te bedekken zodat mannen niet 
verleid worden, en een andere Staat die vrouwen ook op 
straffe van een strafrechtelijke sanctie dwingt om hun 
gezicht niet te bedekken, omdat zij anders niet gelijkwaar-
dig aan de man deel kunnen nemen aan het maatschap-
pelijke leven of een gevaar opleveren voor de openbare 
orde en de goede zeden. 

Ik wil voorop stellen dat het in een liberale recht-
staat aan vrouwen zelf is, en niet aan de Staat, om te 
bepalen hoe zij hun religie interpreteren en daarnaar 
leven. Als de Staat meent met dit verbod gelijkheid tussen 
mannen en vrouwen te bevorderen en vrouwen te bevrij-
den uit dwang, waarom is deze heuse bevrijdingmissie 
dan alleen beperkt tot het bevrijden van moslimvrouwen 
uit hun veronderstelde lijden, en waarom ontzegt de over-
heid de orthodox christelijke vrouwen een dergelijke 
bevrijdingsactie. 

Het is niet meer dan terecht dat de Staat zich het lot 
van achtergestelde vrouwen aantrekt en ten strijde trekt 
tegen zaken die vrouwen in hun deelname aan het maat-
schappelijke leven belemmeren, maar de Staat zou zich 
het lot van alle achtergestelde vrouwen in de samenleving 
moeten aantrekken en niet alleen van een bepaalde 
groep. Dat is toch wel het laatste wat je van een zichzelf 
gerespecteerde liberale rechtsstaat mag verwachten.  
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