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Zoals reeds bij u bekend is op 1 december in het kader van de bestrijding van het coronavirus de 
Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 (Twm) in werking getreden. Eerder bent u hierover 
geïnformeerd via een raadsinformatiebrief van 9 november 2020, via een webinar op 14 januari 2021 
en via de tussentijdse raadsinformatiebrieven over de COVID-19 maatregelen. 
 
Op 1 december is in het kader van de bestrijding van het coronavirus de Tijdelijke wet maatregelen 
COVID-19 (Twm) in werking getreden. Met de Tijdelijke wet wordt een nieuw hoofdstuk toegevoegd 
aan de Wet publieke gezondheid (Wpg) met een grondslag voor aanvullende maatregelen die nodig 
zijn ter bestrijding van de COVID-19 epidemie. Deze maatregelen zijn in ministeriële regelingen 
uitgewerkt. 
 
De wet kent gemeenten drie soorten aanvullende bevoegdheden toe:  

- het verlenen van ontheffingen (lokaal maatwerk); 
- handhavingsbevoegdheden (aanwijzingen, bevelen en lasten onder bestuursdwang / 

dwangsom); 
- (mits deze gegeven wordt in een ministeriële regeling) de aanwijzing van plaatsen waar 

bepaalde regels gelden. 
 
Betrokkenheid van de gemeenteraad 
Op grond van het vierde lid van artikel 58s van de Twm is de burgemeester aan de gemeenteraad 
verantwoording schuldig over het door hem krachtens dit hoofdstuk gevoerde bestuur en waarborgt 
de betrokkenheid van de gemeenteraad bij dat bestuur. Uitgangspunt van de Tijdelijke wet is dat de 
bevoegdheden op lokaal niveau uit die wet vooral door de burgemeester worden uitgeoefend. Het 
gaat hierbij om verantwoording over het beleid voor en de afweging bij de verlening of weigering van 
ontheffingen, de aanwijzingen die betrekking hebben op de zorgplicht in publieke plaatsen en 
besloten plaatsen die niet in gebruik zijn voor beroep en bedrijf, en de inzet van de met de wet 
toegekende bevelsbevoegdheden.  
 
Met het presidium is afgesproken om tweewekelijks een vast bijpraatmoment in te plannen. Tijdens 
deze informatieve bijeenkomsten wordt de raad bijgepraat over genomen besluiten en kan de raad 
waar nodig vragen stellen. De eerste informatiebijeenkomst is gepland op 23 februari 2021. 
Vanwege de actualiteit is het goed u alvast via deze raadsinformatiebrief op de hoogte te stellen. 
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Schema bevoegdheden 
Schematisch ziet de bevoegdheidsverdeling op grond van Twm er als volgt uit (zoals eerder in een 
raadsinformatiebrief op 9 november 2020 aan u is aangegeven): 
 

Bevoegdheid Burgemeester  Voorzitter VR Minister 

Verlenen ontheffingen 
van landelijke regels  

Bevoegd tot het 
verlenen van 
ontheffingen van 
algemene maatregelen 
(artikel 58e), het verbod 
tot groepsvorming in 
een aangewezen plaats, 
het openstellen van een 
publieke plaats, het 
houden van een 
evenement (Artikel 58g). 
Advies GGD 
noodzakelijk. 

Niet bevoegd, tenzij de 
minister besluit dat de 
voorzitter 
veiligheidsregio in de 
bevoegdheid treedt van 
de burgemeester 
(artikel 58d) 

 

Geven van 
aanwijzingen en 
bevelen 

Bij uitvoering toezicht 
zoals is bepaald in de 
gemeentewet. (Artikel 
58k, 58l, 58m, 58n) 
Kan plaatsen aanwijzen 
waarop de in een 
ministeriële regeling 
vastgestelde regels van 
toepassing zijn. (artikel 
58 e lid 5) 

Niet bevoegd, tenzij de 
minister besluit dat de 
voorzitter 
veiligheidsregio in de 
bevoegdheid treedt van 
de burgemeester 
(artikel 58d) 

In de ministeriële 
regeling kunnen 
voorwaarden / 
beperkingen worden 
gesteld aan het 
aanwijzen van 
specifieke plaatsen 
waarop maatregelen 
van toepassing zijn. 
(artikel 58 e lid 5) 

Handhaving Verantwoordelijk voor 
handhaving (Artikel 58u, 
artikel 125 
gemeentewet, artikel 
172 gemeentewet) 

Niet bevoegd, tenzij de 
minister besluit dat de 
voorzitter 
veiligheidsregio in de 
bevoegdheid treedt van 
de burgemeester 
(artikel 58d) 

 

Regionale coördinatie De burgemeesters 
stemmen in het RBT af 
over lokale 
besluitvorming en 
maatregelen, alsmede 
over de bestuurlijke 
handhaving van de 
maatregelen.  

Artikel 39 Wvr, blijft in 
werking. Daarmee blijft 
het RBT in stand. Dit 
leidt tot het behouden 
van de coördinerende 
rol van de voorzitter 
veiligheidsregio, bij 
afstemming over lokale 
besluiten en bestuurlijke 
handhaving daarvan.  

Kan onderscheid maken 
binnen en tussen 
gemeenten waar 
ministeriele regeling op 
van toepassing is. 
(artikel 58b) 

Informatievoorziening  De voorzitter 
veiligheidsregio blijft 
verantwoordelijk voor 
de 
informatievoorziening 
over de oorsprong, de 

Aan beide Kamers over 
redenen van geldende 
maatregelen en de 
verwachting van de duur 
ervan. 
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omvang en de gevolgen 
van de epidemie. 
(Artikel 59s, volgt uit 
artikel 7 Wvr) 

Afleggen 
Verantwoording 

Burgemeester betrekt 
de gemeenteraad bij de 
besluitvorming. Dit hoeft 
niet per geval te 
geschieden. De wijze 
waarop kan door Raad 
en burgemeester in 
samenspraak worden 
bepaald. 

De voorzitters 
veiligheidsregio leggen 
verantwoording af aan 
de gemeenteraden over 
de gemaakte keuzes 
binnen een maand na 
inwerkingtreding van de 
Twm. 

Aan de Tweede Kamer. 
Ministeriële regeling 
wordt voorgelegd aan 
Tweede Kamer. Tweede 
Kamer stemt binnen één 
week in, zo niet dan 
komt de ministeriële 
regeling te vervallen 
(artikel 58c lid 2) 

 
Hieronder wordt aangeven hoe in de praktijk tot dusverre is omgegaan met de bevoegdheden. 
 
Ontheffingen  
Beschrijving regeling/proces 
Eén van de drie nieuwe bevoegdheden die de Twm aan de burgemeester toekent is de mogelijkheid 
om een ontheffing te verlenen op grond van artikel 58 e, lid 2 tot en met 4 Wpg. 
Op grond van dit artikel kan de burgemeester ontheffing verlenen inzake: 
- regels over groepsvorming; 
- regels over openstelling van publieke plaatsen; 
- regels over evenementen. 
 
Voor wat het verlenen van ontheffing wordt opgemerkt dat het hierbij om bijzondere/uitzonderlijke, 
specifieke individuele gevallen moet gaan. Er kunnen geen generieke/categorische ontheffingen 
worden verleend voor bijvoorbeeld een bepaalde branche. Voordat de burgemeester een beslissing 
neemt op een verzoek om ontheffing wordt de GGD om advies gevraagd. Verder mag het belang 
van de bestrijding van de epidemie zich niet verzetten tegen verlening van een ontheffing. 
 
Vanwege het feit dat de burgemeesters in de regio hebben uitgesproken gezamenlijk te willen 
optrekken en ook regionaal zicht willen blijven houden op de crisis en de getroffen maatregelen, 
heeft de Veiligheidsregio een regionaal proces ontwikkelt voor de ontheffingen die aangevraagd 
kunnen worden op basis van de Twm en de bijbehorende ministeriele regeling. Dit proces is 
inmiddels geïmplementeerd in de gemeentelijke organisatie. Een aanvraagformulier hiervoor is te 
vinden op de gemeentelijke website. 
 
Verantwoording bevoegdheid 
Tot nu toe is er één verzoek om ontheffing geweest en dit verzoek is afgewezen. Dit betrof een 
verzoek om ontheffing van de regels voor openstelling van een publieke plaats. 
 
Bloemenverkoop 
Beschrijving regeling/proces 
Op 14 december 2020 zijn de geldende COVID-maatregelen aangescherpt door onder andere artikel 
4.a1 toe te voegen aan de ministeriële regeling Tijdelijke regeling maatregelen COVID-19. In dit 
artikel is aangegeven dat, in ieder geval tot 2 maart 2021, alle publieke plaatsen gesloten dienen te 
zijn, tenzij hier expliciet een uitzondering voor opgenomen is. Het eerste lid van artikel 4.a1, onder z 
geeft de uitzondering “een winkel buiten, indien daar uitsluitend kerstbomen of bloemen verkocht 
worden”.  
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In de toelichting bij de ministeriële regeling wordt uitgelegd waarom bepaalde keuzes gemaakt zijn 
en hoe deze geïnterpreteerd dienen te worden. In de toelichting staat bij artikel 4.1a van de Tijdelijke 
regeling maatregelen covid-19 het volgende.  
 
“Dit verbod dient het aantal contacten buiten huis zoveel als mogelijk terug te brengen, drukte te 
voorkomen in voor publiek openstaande plaatsen en het aantal reisbewegingen te beperken om de 
verspreiding van het virus tegen te gaan. Vooropgesteld moet worden dat artikel 4.a1 gericht een 
beperkt aantal uitzonderingen maakt op de sluiting van publieke plaatsen voor het publiek omdat het 
hier gaat om cruciale maatschappelijke processen ten behoeve van doorgang van het dagelijks leven  
en welzijn. Het gaat in de basis om locaties van essentiële detailhandel gericht op primaire 
levensbehoeften.” 
 
En specifiek gericht op de bloemenverkoop staat het volgende. 
“De uitzondering voor de buitenverkoop van kerstbomen en bloemen is opgenomen met het oog op 
de aanstaande feestdagen, waarbij de verwachting is dat de piek van deze activiteit voor de kerst zal 
liggen.” 
 
Deze regels dienen strikt te worden uitgelegd dan wel strikt te worden gehanteerd om het 
vooropgestelde doel zo snel mogelijk te bereiken, namelijk het aantal contacten buiten huis zoveel 
als mogelijk terug te brengen, drukte te voorkomen in voor publiek openstaande plaatsen en het 
aantal reisbewegingen te beperken. Dat betekent in praktijk dat bloemenwinkels en tuincentra in 
principe, net als alle andere niet essentiële winkels, in ieder geval tot en met 2 maart 2021 gesloten 
dienen te zijn. De enige uitzondering hierop is als er sprake is van een “winkel” in de buitenlucht. 
Hiervan kan slechts sprake zijn als dit past binnen de overige van toepassing zijnde lokale regels 
(met name de APV). 
 
De Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 geeft aan welke publieke plaatsen gesloten moeten zijn 
en voor welke winkels een uitzondering wordt gemaakt. Dit betekent echter niet dat overige regels, 
zoals de APV en het bestemmingsplan, niet meer van toepassing zijn. Deze lokale regels blijven net 
zo goed van kracht en dienen getoetst worden.  
 
In de gemeente Maastricht is het verboden om op de openbare weg dan wel aan de openbare weg 
zaken te verkopen, zonder hiervoor in het bezit te zijn van een daarvoor bestemde vergunning. Zie 
hiervoor artikel 5.2.3 APV en de Nota Ambulante Handel. In uitzonderlijke gevallen kan eveneens het 
bestemmingsplan een plek aanwijzen waar ambulante handel is toegestaan. Daardoor is 
buitenverkoop (binnen de toegestane ruimte) enkel mogelijk voor bloemenwinkels of tuincentra die 
een vergunning op basis van artikel 5.2.3 APV (standplaats) bezitten of waar expliciet in het 
bestemmingsplan is aangewezen dat ambulante handel ter plekke is toegestaan. Is er geen sprake 
van een vergunning dan wel planologische aanwijzing dan is buitenverkoop niet toegestaan. Hierbij 
dient opgemerkt te worden dat een uitstallingsvergunning op grond van artikel 2.1.5.1 APV niet 
voldoende is, aangezien hier enkel uitstalling in de openbare ruimte wordt toegestaan maar geen 
verkoop. 
 
Verantwoording bevoegdheid 
Inmiddels hebben zes bloemisten een standplaatsvergunning gekregen, één voor een reguliere 
standplaats en vijf voor een standplaats op particulier terrein. Bij één bloemist is de aanvraag op 
particulier terrein afgewezen omdat op het aangevraagde terrein de bestemming detailhandel 
ontbrak en de aanvraag van één bloemist is nog in behandeling. 
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Winkels/Click & collect 
In de laatste persconferentie coronavirus door de minister-president en de minister van VWS op 2 
februari is aangegeven dat de lockdown op 10 februari wordt verlengd. Voor niet essentiële winkels 
wil het kabinet vanaf woensdag 10 februari echter bestellen en afhalen onder strenge voorwaarden 
mogelijk maken, het zogenaamde click & collect. Dit betekent dat een uitgifte punt sober moet 
worden ingericht, er geen uitstallingen buiten mogen worden geplaatst en de uitgifte via een 
gevelopening plaatsvinden. Daarbij staat de ondernemer steeds in de zaak en de klant in de 
buitenlucht. 
 
Handhaving 
Sinds de inwerkingtreding van de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 in december 2020, ligt de 
bevoegdheid om handhavend op te treden ten behoeve van de geldende COVID-maatregelen bij de 
gemeente in plaats van bij de veiligheidsregio. De nieuwe wetgeving brengt ook nieuwe 
handhavingsinstrumenten mee, die bij bepaalde overtredingen ingezet kunnen worden. Een van 
deze nieuwe instrumenten betreft de in de artikelen 58k en 58l van de wet genoemde aanwijzingen. 
Een aanwijzing is aan de orde indien de op een bepaalde (publieke op besloten) plaats aanwezige 
personen de coronaregels niet (kunnen) naleven, de zogenoemde zorgplicht. Met een schriftelijke 
aanwijzing geeft de burgemeester dan aan welke voorzieningen of maatregelen door de 
verantwoordelijke voor die plaats genomen moeten worden om wel aan de krachtens de artikelen 58f 
tot en met 58j Wpg gestelde regels te kunnen voldoen. Een voorbeeld hiervan is een aanwijzing aan 
een hotel waar geconstateerd is dat in het publieke deel (niet zijnde een hotelkamer) een feestje 
heeft plaatsgevonden met een grote groep personen. De verwachting is dat dit relatief licht middel 
regelmatig toegepast zal worden. Derhalve is een mandaatbesluit opgesteld waarin de burgemeester 
de bevoegdheid mandateert aan medewerkers van het organisatieonderdeel Veiligheid en 
Leefbaarheid, zodat de toepassing hiervan efficiënt verloopt. Dit mandaatbesluit zal op korte termijn 
gepubliceerd worden. Ter implementatie alsmede verduidelijking van de nieuwe geldende 
regelgeving en de hierbij behorende uitzonderingen alsmede de (nieuwe) mogelijkheden op het 
gebied van handhaving, is er een uitgebreid handhavingskader opgesteld. Het handhavingskader 
maakt onderscheid tussen het toepassen van strafrecht en bestuursrecht en geeft richtlijnen voor 
welk handhavingsinstrument ingezet kan worden bij verschillende soorten overtredingen. 
 
Voornoemd handhavingskader wordt intern gebruikt als handleiding bij handhavingsacties. Inmiddels 
is er tweemaal een besluit voornemen last onder dwangsom/bestuursdwang uitgereikt aan een 
ondernemer die zijn zaak exploiteerde in strijd met de geldende regelgeving en de overtreding van 
zodanige aard was dat mondeling aanspreken niet voldoende was en/of geen effect had. Tevens 
bevindt een derde voornemen last onder dwangsom zich in de voorbereidingsfase. Het uitreiken van 
het voornemen tot het opleggen van een last heeft er tot nu toe steeds toe geleid dat de betreffende 
ondernemers zich conformeerden aan de geldende regelgeving. Om die reden is er (nog) geen 
definitief handhavingsbesluit genomen. Daarnaast wordt er op korte termijn voor het eerst gebruik 
gemaakt van de aanwijzingsbevoegdheid om bepaalde ondernemers te wijzen op hun zorgplicht en 
hoe deze plicht ten aanzien van het exploiteren van hun zaak ingevuld dient te worden. 
 
Demonstraties en ongeregeldheden 
Het grondwettelijk verankerde demonstratierecht dient ook in de COVID-tijd te worden gewaarborgd. 
Daartoe wordt in overleg met politie en justitie (in het driehoeksoverleg) een grote inspanning 
geleverd. In overleg met de driehoek worden bij grotere demonstraties een aantal 
beheersmaatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de COVID-maatregelen kunnen worden 
nageleefd en er geen wanordelijkheden plaatsvinden. Gelet op de zeer ernstige gezondheidssituatie 
en bijbehorende maatregelen is het noodzakelijk om soms (strengere) voorwaarden te stellen aan 
het uitoefenen van het demonstratierecht. Een andere mogelijkheid is het voortijdig ontbinden van 
een demonstratie. 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0024705/2021-01-09#HoofdstukVa_Paragraaf2_Artikel58f
https://wetten.overheid.nl/BWBR0024705/2021-01-09#HoofdstukVa_Paragraaf2_Artikel58f
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Hierbij zijn voorwaarden opgelegd waarin de volgende punten met betrekking tot COVID-19 zijn 
opgenomen: 

- Om de 1,5 meter afstand onderling te kunnen bewaren worden dynamische demonstraties 
(optochten/marsen) niet toegestaan. Het is alleen mogelijk om een statische demonstratie 
(op één locatie) te organiseren.  

- De organisator van de demonstratie dient in overleg met de gemeente voldoende 
maatregelen te nemen om de veiligheid van de deelnemers aan de demonstratie te 
waarborgen. 

- Bij aanvang van de demonstratie dient een lid van de organisatie aan de deelnemers van de 
demonstratie mee te delen welke de spelregels en afspraken zijn. 

- Er wordt expliciet verwezen naar de Twm en de daarin opgenomen verplichting om onderling 
veilige afstand te houden.  

- Bij contact met de GGD vanwege covid-19 gerelateerde klachten, dienen deelnemers aan te 
geven dat zij betrokken waren bij de betreffende demonstratie in Maastricht t.b.v. het bron- 
en contactonderzoek.  

- Sinds de inwerkingtreding van de noodverordening die op dinsdag 26 januari is afgekondigd, 
wordt hier ook specifiek op gewezen.  

 
De aankondiging en voorwaarden behorende bij demonstraties worden structureel gecommuniceerd 
met de politie (BT Maastricht) en Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte. Indien een locatie niet 
geschikt blijkt vanwege een gebrek aan ruimte om onderling voldoende afstand te kunnen houden, 
wordt in overleg met de organisatie gekeken naar een geschikte alternatieve locatie.  
 
Gelet op de (dreigende) wanordelijkheden waarvan lokaal en landelijk recentelijk sprake is geweest  
is het noodzakelijk geweest om gebruik te maken van de aan de burgemeester vanuit de 
Gemeentewet toekomende bevoegdheden. Zoals u bij brief van 27 januari j.l. is bericht is de gehele 
gemeente met ingang van die datum tot 8 februari aangewezen als veiligheidsrisicogebied. 
Daarnaast is voor dezelfde periode een noodverordening afgekondigd. Een noodverordening geeft 
de politie meer mogelijkheden om op te treden, zoals het wegsturen van ordeverstoorders uit het 
gebied waarop de noodverordening ziet. In de noodverordening was (kort gezegd) een 
gebiedsverbod opgenomen voor ordeverstoorders en een verbod op het meevoeren van objecten die 
als wapen kunnen worden gebruikt. Met de aanwijzing als veiligheidsrisicogebied heeft de politie ook 
de mogelijkheid gehad om preventief te fouilleren in het gebied. Tegen een overtreding van de 
noodverordening kan strafrechtelijk opgetreden worden.  
 
Carnaval 
Voor wat betreft carnaval zijn de (beleids-)regels van kracht zoals aangegeven in de RIB van 26 
januari 2021 die is bijgevoegd bij het raadsvoorstel over het niet toestaan van het plaatsen van 
geluidsboxen aan de gevel of in het raam bij horeca-inrichtingen. In aanvulling op die RIB kan nog 
het volgende inzake carnaval worden gemeld. Inmiddels zijn de beleidsuitgangspunten voor 
carnaval, zoals in de RIB reeds werd aangegeven, tijdelijk voor carnaval dit jaar buiten werking 
gesteld. Daarnaast is de lockdown verlengd tot 2 maart 2021. Dit betekent dat de horeca-inrichtingen 
en de niet-essentiële winkels gedurende de carnavalsdagen blijven gesloten. In afstemming met de 
politie zal worden bepaald in hoeverre het noodzakelijk is om de aanvullende bevoegdheden van de 
burgemeester uit de Gemeentewet in te zetten. 
 
Routekaart kabinet/vooruitblik 
Tot zover een terugblik op hetgeen tot nu toe aan de orde is geweest. Voor de toekomst wordt 
verwezen naar de als bijlage bijgevoegde routekaart van de rijksoverheid. Pas op een later moment 
zal lokale afwijking/invulling aan de orde kunnen zijn. Zoals hierboven aangehaald zullen periodiek 
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informatieve bijpraat-bijeenkomsten met de raad worden gepland. Op die momenten kan dan nader 
worden ingegaan op het lokale maatwerk. 
 
 
Hoogachtend, 
 

 
J.M. Penn-te Strake 
Burgemeester 
 



Routekaart coronamaatregelen bestuurdersversie

2 februari 2021

Thuisbezoek • Thuisbezoek ontvangen: 
- Dringend advies om thuisbezoek te 

beperken tot max. 8 personen in totaal 
per dag (excl. kinderen t/m 12 jaar). 

• Op thuisbezoek gaan:  
- Dringend advies om bij max. 2 

huishoudens per dag op bezoek te 
gaan. 

 

• Thuisbezoek ontvangen: 
- Dringend advies om thuisbezoek te 

beperken tot max. 6 personen in totaal 
per dag (excl. kinderen t/m 12 jaar). 

• Op thuisbezoek gaan:  
- Dringend advies om bij max. 2 

huishoudens per dag op bezoek te 
gaan. 

 

• Thuisbezoek ontvangen: 
- Dringend advies om thuisbezoek te 

beperken tot max. 4 personen in totaal 
per dag (excl. kinderen t/m 12 jaar). 

• Op thuisbezoek gaan:  
- Dringend advies om bij max. 1 

huishouden per dag op bezoek te 
gaan. 

• Thuisbezoek ontvangen: 
- Dringend advies om thuisbezoek te 

beperken tot max. 2 personen in totaal 
per dag (excl. kinderen t/m 12 jaar). 

• Op thuisbezoek gaan:  
- Dringend advies om bij max. 1 

huishouden per dag op bezoek te 
gaan. 

 
• Verzwaring: bij thuisbezoek ontvangen, 

dringend advies om thuisbezoek te 
beperken tot max. 1 persoon per dag 
(excl. kinderen t/m 12 jaar) 

Quarantaine • Ga in quarantaine: 
- Als je zelf klachten hebt die passen bij 

corona. 
- Als je zelf positief getest bent. 
- Als je huisgenoot klachten heeft die 

passen bij corona en ook koorts óf last 
van benauwdheid. 

- Als je huisgenoot positief getest is. 
- Als je in contact bent geweest met 

iemand die positief getest is. 
- Na een melding via de CoronaMelder 

app of als je uit bron- en 
contactonderzoek naar voren komt en 
laat je vervolgens na 5 dagen testen. 

- Bij terugkomst uit een hoog-risico 
gebied i.v.m. coronabesmettingen: ga   
als je thuis komt eerst 5 dagen in 
quarantaine en laat je vervolgens     
testen.

Positieve testen per 100.000 
inwoners per regio per week

Ziekenhuisopnames (incl. IC) 
per 1 miljoen inwoners per 
regio per week

IC opnames – landelijk per 
dag (gedurende 2 weken)

Ziekenhuisopnames (incl. IC) 
– landelijk per dag 
(gedurende 2 weken)

< 35 35 - 100 100 - 250 > 250

< 4 4 - 16 16 - 27 > 27

< 3 < 10 < 20

< 12 < 40 < 80

• Ga in quarantaine: 
- Als je zelf klachten hebt die passen bij 

corona. 
- Als je zelf positief getest bent. 
- Als je huisgenoot klachten heeft die 

passen bij corona en ook koorts óf last 
van benauwdheid. 

- Als je huisgenoot positief getest is. 
- Als je in contact bent geweest met 

iemand die positief getest is. 
- Na een melding via de CoronaMelder 

app of als je uit bron- en 
contactonderzoek naar voren komt en 
laat je vervolgens na 5 dagen testen. 

- Bij terugkomst uit een hoog-risico 
gebied i.v.m. coronabesmettingen: ga   
als je thuis komt eerst 5 dagen in 
quarantaine en laat je vervolgens     
testen.

• Ga in quarantaine: 
- Als je zelf klachten hebt die passen bij 

corona. 
- Als je zelf positief getest bent. 
- Als je huisgenoot klachten heeft die 

passen bij corona en ook koorts óf last 
van benauwdheid. 

- Als je huisgenoot positief getest is. 
- Als je in contact bent geweest met 

iemand die positief getest is. 
- Na een melding via de CoronaMelder 

app of als je uit bron- en 
contactonderzoek naar voren komt en 
laat je vervolgens na 5 dagen testen. 

- Bij terugkomst uit een hoog-risico 
gebied i.v.m. coronabesmettingen: ga   
als je thuis komt eerst 5 dagen in 
quarantaine en laat je vervolgens     
testen.

• Ga in quarantaine: 
- Als je zelf klachten hebt die passen bij 

corona. 
- Als je zelf positief getest bent. 
- Als je huisgenoot klachten heeft die 

passen bij corona en ook koorts óf last 
van benauwdheid. 

- Als je huisgenoot positief getest is. 
- Als je in contact bent geweest met 

iemand die positief getest is. 
- Na een melding via de CoronaMelder 

app of als je uit bron- en 
contactonderzoek naar voren komt en 
laat je vervolgens na 5 dagen testen. 

- Bij terugkomst uit een hoog-risico 
gebied i.v.m. coronabesmettingen: ga   
als je thuis komt eerst 5 dagen in 
quarantaine en laat je vervolgens     
testen.

1 Publieke binnenruimtes (bijv. supermarkten en musea) en in het OV. Mensen met een beperking of chronische ziekte zijn uitgezonderd. 
 
 

Risiconiveau 1 

waakzaam
Risiconiveau 2 

zorgelijk
Risiconiveau 3 

ernstig
Risiconiveau 4 

zeer ernstig
Maatregelen afhankelijk van epidemiologisch beeld,  
varianten op een lockdown mogelijk.

Risiconiveau 1 

waakzaam
Risiconiveau 2 

zorgelijk
Risiconiveau 3 

ernstig
Risiconiveau 4 

zeer ernstig

Regels voor iedereen

Kijk voor meer informatie over de risiconiveaus op het Dashboard coronavirus.

Groepsvorming  
op publieke  
plaatsen

• Beperken maximale groepsgrootte tot 8 
personen (excl. kinderen t/m 12 jaar en 
m.u.v. eigen huishouden).

• Beperken maximale groepsgrootte tot 6 
personen (excl. kinderen t/m 12 jaar en 
m.u.v. eigen huishouden).

• Beperken maximale groepsgrootte tot 4 
personen (excl. kinderen t/m 12 jaar en 
m.u.v. eigen huishouden).

• Beperken maximale groepsgrootte tot 2 
personen (excl. kinderen t/m 12 jaar en 
m.u.v. eigen huishouden). 

Heb je klachten? 

Blijf in thuisquarantaine. 

Ontvang geen bezoek. 

Laat je testen.

Werk thuis, tenzij  
het niet anders kan.

Was vaak je handen.

Houd 1,5 meter  
afstand.

Hoest en nies in je  
elleboog.

Is het druk?  
Ga dan weg.

Draag een mondkapje 
waar dat verplicht is.1

 .

Basisregels voor iedereen:

https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/veiligheidsregio


Risiconiveau 1 

waakzaam
Risiconiveau 2 

zorgelijk
Risiconiveau 3 

ernstig
Risiconiveau 4 

zeer ernstig
Maatregelen afhankelijk van epidemiologisch beeld,  
varianten op een lockdown mogelijk.

Vervolg regels voor iedereen

Buitenlandse 
reizen

• Volg de reisadviezen van Buitenlandse 
Zaken. 

• Bij terugkomst uit een hoog-risico 
gebied i.v.m. coronabesmettingen is het 
verplicht: 
- Een negatieve PCR testuitslag aan te 

tonen bij vertrek per vliegtuig, boot, 
trein en bus en die maximaal 72 uur 
vóór aankomst in Nederland moet zijn 
afgenomen. 

- Een negatieve sneltest testuitslag aan 
te tonen bij vertrek per vliegtuig of 
schip die maximaal 4 uur oud is bij het 
aan boord gaan. 

• Volg de reisadviezen van Buitenlandse 
Zaken. 

• Bij terugkomst uit een hoog-risico 
gebied i.v.m. coronabesmettingen is het 
verplicht: 
- Een negatieve PCR testuitslag aan te 

tonen bij vertrek per vliegtuig, boot, 
trein en bus en die maximaal 72 uur 
vóór aankomst in Nederland moet zijn 
afgenomen. 

- Een negatieve sneltest testuitslag aan 
te tonen bij vertrek per vliegtuig of 
schip die maximaal 4 uur oud is bij het 
aan boord gaan. 

• Volg de reisadviezen van Buitenlandse 
Zaken. 

• Bij terugkomst uit een hoog-risico 
gebied i.v.m. coronabesmettingen is het 
verplicht: 
- Een negatieve PCR testuitslag aan te 

tonen bij vertrek per vliegtuig, boot, 
trein en bus en die maximaal 72 uur 
vóór aankomst in Nederland moet zijn 
afgenomen. 

- Een negatieve sneltest testuitslag aan 
te tonen bij vertrek per vliegtuig of 
schip die maximaal 4 uur oud is bij het 
aan boord gaan.

Alcohol • Verbod op gebruik of klaar voor gebruik 
hebben van alcohol in openbare plaatsen 
tussen 00:00-06:00 uur. 

• Verbod op gebruik of klaar voor gebruik 
hebben van alcohol in openbare plaatsen 
tussen 22:00-06:00 uur.

• Verbod op gebruik of klaar voor gebruik 
hebben van alcohol in openbare 
plaatsen tussen 20:00-06:00 uur.

• Verbod op gebruik of klaar voor gebruik 
hebben van alcohol in openbare 
plaatsen tussen 00:00-06:00 uur.  

 

Alcohol

Avondklok • Geen aanvullende beperkingen. • Geen aanvullende beperkingen.• Geen aanvullende beperkingen. 
 

• Geen aanvullende beperkingen. 
 
• Verzwaring: invoeren avondklok van 

21:00-04:30 uur. 

Binnenlandse  
reizen

• Mijd de spits (reis buiten 06:30-09:00 en 16:00-
18:30 uur).

• Mijd de spits (reis buiten 06:30-09:00 en 16:00-
18:30 uur).

• Mijd de spits (reis buiten 06:30-09:00 en 
16:00-18:30 uur).

• Blijf zoveel mogelijk thuis. 
 

Doorstroom-
locaties2

• Verplichte triage voor doorstroomlocaties. 
• Reserveren noodzakelijk voor 

doorstroomlocaties. Locaties bepalen (in 
overleg met de gemeente) het max. aantal 
toe te laten bezoekers.  

• Horeca in doorstroomlocaties, zie regels 
'overige horeca'. 

• Verbod op verkopen van alcohol tussen 
00:00-06:00 uur.

• Verplichte triage voor doorstroomlocaties. 
• Reserveren noodzakelijk voor 

doorstroomlocaties. Locaties bepalen (in 
overleg met de gemeente) het max. aantal 
toe te laten bezoekers.  

• Horeca in doorstroomlocaties, zie regels 
'overige horeca'. 

• Verplichte triage voor doorstroomlocaties. 
• Reserveren noodzakelijk voor 

doorstroomlocaties. Locaties bepalen (in 
overleg met de gemeente) het max. aantal 
toe te laten bezoekers.  

• Horeca in doorstroomlocaties, zie regels 
'overige horeca'.

• Sluiting van doorstroomlocaties (m.u.v. 
buurthuizen en afhaalfunctie 
bibliotheken).

Alcoholverkoop • Verbod op verkopen van alcohol tussen 
00:00-06:00 uur.

• Verbod op verkopen van alcohol tussen 
22:00-06:00 uur.

• Verbod op verkopen van alcohol tussen 
20:00-06:00 uur.

Regels voor bedrijven, instellingen en sectoren

2 Voorbeelden van doorstroomlocaties zijn musea, bibliotheken, pretparken, beurzen, dierentuinen en warenmarkten. 
3 De definitie wordt nader uitgewerkt. 
4 De voorwaarden zijn nader uitgewerkt. 
 

Restaurants 3
• Sluiting uiterlijk om 00.00 uur, laatste 

inloop om 23.00 uur. 
• Verplichte reservering, registratie, triage 

en placering (zitplaats). 
• Maximaal 8 personen aan tafel (excl. 

kinderen t/m 12 jaar).  
• Maximum aantal van 100 gasten binnen 

(excl. personeel). 
 
 

• Sluiting uiterlijk om 00:00 uur, laatste 
inloop om 23:00 uur. 

• Verplichte reservering, registratie, triage 
en placering (zitplaats). 

• Maximaal 6 personen aan tafel (excl. 
kinderen t/m 12 jaar). 

• Maximum aantal van 50 gasten binnen 
(excl. personeel). 

 
 

Overige horeca 
(incl. coffeeshops 
& sportkantines)

• Sluiting uiterlijk om 00.00 uur, laatste 
inloop om 23.00 uur (muziek uit om 
23:00 uur). 

• Verplichte placering (zitplaats), 
registratie, reservering en triage. 

• Maximaal 8 personen aan tafel (excl. 
kinderen t/m 12 jaar).  

• Maximum aantal van 100 gasten binnen 
(excl. personeel). 

• Sluiting nachtclubs en discotheken. 

• Sluiting uiterlijk om 00:00 uur, laatste 
inloop om 23:00 uur (muziek uit om 
23:00 uur). 

• Verplichte placering (zitplaats), 
registratie, reservering en triage . 

• Maximaal 6 personen aan tafel (excl. 
kinderen t/m 12 jaar).  

• Maximum aantal van 50 gasten binnen 
(excl. personeel). 

• Sluiting nachtclubs en discotheken. 

• Algehele sluiting (afhaalfunctie 
toegestaan, mits tussen 01:00-07:00 uur 
gesloten). 

• Sluiting afhaalfunctie coffeeshops om 
uiterlijk 22:00 uur. 

• Sluiting nachtclubs en discotheken. 

• Restaurants open onder voorwaarden4  
• Sluiting uiterlijk om 22:00 uur, laatste 

inloop om 21:00 uur (afhaalfunctie 
toegestaan, mits tussen 01:00-07:00 uur 
gesloten). 

• Verplichte reservering, registratie, triage 
en placering (zitplaats). 

• Maximaal 4 personen aan tafel (excl. 
kinderen t/m 12 jaar). 

• Maximaal 30 gasten binnen per ronde 
(shifts) (excl. personeel). 

• Maximaal twee rondes (shifts) per tafel 
per avond. 

• Cohorteren van rondes (shifts), waarbij 
gasten op een afgesproken moment in 
tijdslots arriveren. 

• Volg de reisadviezen van Buitenlandse 
Zaken. 

• Bij terugkomst uit een hoog-risico gebied 
i.v.m. coronabesmettingen is het verplicht: 
- Een negatieve PCR testuitslag aan te 

tonen bij vertrek per vliegtuig, boot, 
trein en bus en die maximaal 72 uur 
vóór aankomst in Nederland moet zijn 
afgenomen. 

- Een negatieve sneltest testuitslag aan te 
tonen bij vertrek per vliegtuig of schip 
die maximaal 4 uur oud is bij het aan 
boord gaan. 

 
• Verzwaring: reis niet, tenzij strikt 

noodzakelijk. 

Werk • Werk thuis, tenzij het niet anders kan. 
• Uitzonderingen zijn mogelijk voor 

teamsessies, trainingen en 
opleidingsdagen. 

• Werk thuis, tenzij het niet anders kan. 
• Uitzonderingen zijn mogelijk als fysieke 

samenkomsten hoogstnoodzakelijk zijn 
voor de voortgang van het werk. Dit 
geldt alleen voor samenkomsten voor 
training en scholing in het kader van de 
uitoefening van beroep en bedrijf. 

• Werk thuis, tenzij het niet anders kan. 
• Uitzonderingen zijn mogelijk als fysieke 

samenkomsten hoogstnoodzakelijk zijn 
voor de voortgang van het werk. Dit 
geldt alleen voor samenkomsten voor 
training en scholing in het kader van de 
uitoefening van beroep en bedrijf. 

• Werk thuis, tenzij het niet anders kan.  
 

Huwelijken • Voor huwelijksvoltrekkingen maximaal 
100 gasten (incl. kinderen t/m 12 jaar en 
excl. personeel).

• Voor huwelijksvoltrekkingen maximaal 
50 gasten (incl. kinderen t/m 12 jaar en 
excl. personeel).

• Voor huwelijksvoltrekkingen maximaal 
30 gasten (incl. kinderen t/m 12 jaar en 
excl. personeel).

• Voor huwelijksvoltrekkingen maximaal 
30 gasten (incl. kinderen t/m 12 jaar en 
excl. personeel).

Uitvaarten • Voor uitvaartplechtigheden maximaal 
100 gasten (incl. kinderen t/m 12 jaar en 
excl. personeel).

• Voor uitvaartplechtigheden maximaal 
100 gasten (incl. kinderen t/m 12 jaar en 
excl. personeel).

• Voor uitvaartplechtigheden maximaal 
100 gasten (incl. kinderen t/m 12 jaar en 
excl. personeel).

• Voor uitvaartplechtigheden maximaal 
100 gasten (incl. kinderen t/m 12 jaar en 
excl. personeel). 

 
• Verzwaring: voor uitvaartplechtigheden 

maximaal 50 gasten (incl. kinderen t/m 
12 jaar en excl. personeel). 

 

• Algehele sluiting (afhaalfunctie 
toegestaan, mits tussen 01:00-07:00 uur 
gesloten). 

• Restaurants in hotels alleen open voor 
afhaalmaaltijden. Hotelgasten kunnen in 
hotel maaltijden afhalen, deze dienen 
genuttigd te worden in de hotelkamer. 

 
• Verzwaring: sluitingstijd afhaalfunctie  

15 min. vóór ingang avondklok. 
 

• Algehele sluiting (afhaalfunctie 
toegestaan, mits tussen 01:00-07:00 uur 
gesloten). 

• Sluiting afhaalfunctie coffeeshops om 
uiterlijk 20:00 uur. 

• Sluiting nachtclubs en discotheken. 
 
• Verzwaring: sluitingstijd afhaalfunctie  

15 min. vóór ingang avondklok. 
 

https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen
https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen
https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen
https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen
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Sport en jeugd- 
activiteiten

• Sportbeoefening toegestaan voor zowel 
trainingen als wedstrijden. 

• Sportkantines open conform regels 
‘overige horeca’. 

• Maximum aantal van 100 personen (incl. 
kinderen t/m 12 jaar, excl. personeel en 
spelers) toegestaan als publiek, zowel 
voor binnen als buitensporten (n.v.t. op 
Ere- en Eerste Divisie en topsport -
competities). 

 

• Voor volwassenen, sportbeoefening 
toegestaan voor trainingen (geen 
wedstrijden toegestaan). 

• Voor kinderen (t/m 17 jaar) zijn trainingen 
(en andere georganiseerde 
jeugdactiviteiten) toegestaan en 
wedstrijden onderling in eigen 
clubverband . 

• Sportkantines open conform regels 
‘overige horeca’. 

• Verbod op publiek bij wedstrijden en 
trainingen van professionals en 
amateurs. 

• Sluiten van kleedkamers en douches. 
 

• Voor volwassenen, sportbeoefening 
toegestaan voor trainingen met 
maximaal een elftal (geen wedstrijden 
toegestaan). 

• Voor kinderen (t/m 17 jaar) zijn trainingen 
(en andere georganiseerde 
jeugdactiviteiten) toegestaan en 
wedstrijden onderling in eigen 
clubverband. 

• Sportkantines gesloten (geen bezorg- en 
afhaalfunctie mogelijk). 

• Verbod op publiek bij wedstrijden en 
trainingen van professionals en 
amateurs. 

• Sluiten van kleedkamers en douches. 

• Sportbeoefening binnen- en 
buitensportlocaties alleen op 1,5m 
afstand en groepsgrootte van max. 2 
personen (geen wedstrijden, geen 
groepslessen) m.u.v. kinderen t/m 17 jaar, 
voor georganiseerde jeugdactiviteiten, 
topsporters en topsportcompetities. 

• Sportkantines gesloten (geen bezorg- en 
afhaalfunctie mogelijk) 

• Verbod op publiek bij wedstrijden en 
trainingen van professionals en 
amateurs 

• Sluiten van kleedkamers en douches 
 
• Verzwaring: sportbeoefening binnen 

verboden (zowel jeugd als volwassenen). 

Culturele instel-
lingen en  
evenementen5   
Geldt ook voor 
Ere- en Eerste  
divisie en top-
sportcompetities

• Verplichte reservering, registratie, triage 
en placering.  

• Voor evenementen geldt een maximum 
van 100 personen6 binnen per zaal/ruimte 
(incl. kinderen t/m 12 jaar en excl. 
personeel). 

• Voor evenementen op locaties (binnen of 
buiten) met een oppervlakte groter dan 
2.000m2 geldt dat zij onder voorwaarden 
kunnen worden uitgezonderd van het 
maximum van 100 personen. 

• Voor evenementen die buiten 
plaatsvinden kan onder voorwaarden een 
uitzondering gelden op de verplichte 
placering, mits gegarandeerd kan worden 
dat de afstandsnorm in acht wordt 
genomen. 

• Verplichte reservering, registratie, triage en 
placering. 

• Voor evenementen geldt een maximum 
van 50 personen6 binnen per zaal/ruimte 
(incl. kinderen t/m 12 jaar en excl. 
personeel). 

• Voor evenementen op locaties (binnen of 
buiten) met een oppervlakte groter dan 
2.000m2 geldt dat zij onder voorwaarden 
kunnen worden uitgezonderd van het 
maximum van 50 personen. 

 
 
 
 

• Verbod op alle evenementen, m.u.v. 
reguliere exploitatie van de instelling. 

• Voor reguliere exploitatie geldt max. 30 
personen6 binnen per zaal/ruimte (incl. 
kinderen t/m 12 jaar en excl. personeel) 
en verplichte reservering, registratie, 
triage en placering. 

• Verbod op alle evenementen.  
• Voor culturele instellingen geldt dat live 

optredens zonder publiek, met streamen 
tot doel blijft toegestaan. 

Risiconiveau 1 

waakzaam
Risiconiveau 2 

zorgelijk
Risiconiveau 3 

ernstig
Risiconiveau 4 

zeer ernstig
Maatregelen afhankelijk van epidemiologisch beeld,  
varianten op een lockdown mogelijk.

Vervolg Regels voor bedrijven, instellingen en sectoren

Onderwijs &  
kinderopvang

• Geen aanvullende beperkingen. • Geen aanvullende beperkingen. • Geen aanvullende beperkingen.

Contactberoepen
• Verplichte reservering, registratie en 

triage (m.u.v. zorgverleners, 
mantelzorgers en sekswerkers). 

• Verplichte reservering, registratie en 
triage (m.u.v. zorgverleners, 
mantelzorgers en sekswerkers).

• Verplichte reservering, registratie en 
triage (m.u.v. zorgverleners, 
mantelzorgers en sekswerkers).

Langdurige zorg • Als bezoeker, informeer bij de 
zorginstelling naar de geldende 
maatregelen voor een veilig en 
verantwoord bezoek. 

• Instellingen treffen maatregelen o.a. 
voor: 
- Gezondheidscheck en registratie bij 

bezoek; 
• Online alternatieven voor activiteiten 

voor kwetsbare personen. 
• Instellingen voor de langdurige zorg en 

zorg en ondersteuning thuis zetten 
persoonlijke beschermingsmiddelen in 
conform RIVM uitgangspunten en risico-
inschatting zorgprofessional. 

 
 

• Als bezoeker, informeer bij de 
zorginstelling naar de geldende 
maatregelen voor een veilig en 
verantwoord bezoek. 

• De Directeur Publieke Gezondheid heeft 
contact met instellingen over 
maatregelen o.a. voor: 
- Preventief gebruik van persoonlijke 

beschermingsmiddelen in 
verpleeghuizen; 

- Verkleinen of scheiden van 
dagbestedingsgroepen; 

- Bezoekbeperking (m.u.v. palliatieve 
fase en jeugdhulpaanbieders). 

• Alternatieve vormen van dagbesteding 
voor thuiswonenden (m.u.v. kinderen 
t/m 12 jaar).  

• Online alternatieven voor activiteiten 
voor kwetsbare personen. 

• Instellingen voor langdurige zorg en zorg 
en ondersteuning thuis zetten 
persoonlijke beschermingsmiddelen in 
conform RIVM uitgangspunten en risico-
inschatting zorgprofessional. 

 
 

• Als bezoeker, informeer bij de 
zorginstelling naar de geldende 
maatregelen voor een veilig en 
verantwoord bezoek. 

• De Directeur Publieke Gezondheid heeft 
contact met instellingen over 
maatregelen o.a. voor: 
- Preventief gebruik van persoonlijke 

beschermingsmiddelen in 
verpleeghuizen; 

- Verkleinen of scheiden van 
dagbestedingsgroepen; 

- Bezoekbeperking (m.u.v. palliatieve 
fase en jeugdhulpaanbieders). 

• Alternatieve vormen van dagbesteding 
voor thuiswonenden (m.u.v. kinderen 
t/m 12 jaar).  

• Online alternatieven voor activiteiten 
voor kwetsbare personen. 

• Instellingen voor langdurige zorg en zorg 
en ondersteuning thuis zetten 
persoonlijke beschermingsmiddelen in 
conform RIVM uitgangspunten en risico-
inschatting zorgprofessional. 

 
 

• Als bezoeker, informeer bij de 
zorginstelling naar de geldende 
maatregelen voor een veilig en 
verantwoord bezoek. 

• De Directeur Publieke Gezondheid heeft 
contact met instellingen over 
maatregelen o.a. voor: 
- Preventief gebruik van persoonlijke 

beschermingsmiddelen in 
verpleeghuizen;  

- Verkleinen of scheiden van 
dagbestedingsgroepen; 

- Bezoekbeperking (m.u.v. palliatieve 
fase en jeugdhulpaanbieders); 

• Alternatieve vormen van dagbesteding 
voor thuiswonenden (m.u.v. kinderen 
t/m 12 jaar). 

• Online alternatieven voor activiteiten 
voor kwetsbare personen. 

• Instellingen voor langdurige zorg en zorg 
en ondersteuning thuis zetten 
persoonlijke beschermingsmiddelen in 
conform RIVM uitgangspunten en risico-
inschatting zorgprofessional. 

• Verplichte reservering, registratie en 
triage (m.u.v. zorgverleners, 
mantelzorgers en sekswerkers). 

 
• Verzwaring: verbod op uitoefenen 

contactberoepen (m.u.v. (para)medische 
contactberoepen) en sluiten locaties 
sekswerkers. 

Voor onderwijs, mogelijke extra verzwaring 
in risiconiveau 4: beperken van fysiek 
onderwijs, onderwijs op afstand is de norm 
voor po. Daarnaast sluiting van 
kinderopvang. 

5 Hieronder worden verstaan: (1) eendaagse- of meerdaagse evenementen en (2) de reguliere exploitatie van instellingen zoals bijv. bioscopen, theaters, concertzalen, podia, bowlinghallen, 
casino’s, arcadehallen en speelhallen. 

6 Er wordt momenteel nader onderzocht of -en onder welke voorwaarden- een geschikte alternatieve norm kan gelden. 
 

• Geen aanvullende beperkingen. 
 
• Verzwaring: verder beperken fysiek 

onderwijs voor mbo, hbo, wo. 
Afstandsonderwijs is de norm.  

• Verzwaring: beperken van fysiek 
onderwijs. Afstandsonderwijs is de norm 
voor vo. 

 

Onderwijs

Detailhandel
• Geen aanvullende beperkingen. • Supermarkten zetten venstertijden in 

voor kwetsbare groepen.
• Supermarkten zetten venstertijden in 

voor kwetsbare groepen.
• Supermarkten zetten venstertijden in voor 

kwetsbare groepen. 
 
• Verzwaring: sluiting van niet-essentiele 

detailhandel (afhaalfunctie blijft mogelijk 
(click and collect)). 

 
• Verzwaring: sluiting van niet-essentiële 

detailhandel (afhaalfunctie van doe-het-
zelf artikelen en bloemen blijft mogelijk). 
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Risiconiveau 1 

waakzaam
Risiconiveau 2 

zorgelijk
Risiconiveau 3 

ernstig
Risiconiveau 4 

zeer ernstig
Maatregelen afhankelijk van epidemiologisch beeld,  
varianten op een lockdown mogelijk.

Algemene uitzonderingen  (niet limitatief)

Grondwettelijk  
• Betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld 

in de Wet openbare manifestaties.  
• Personen die in gemeenschap met anderen godsdienst of 

levensovertuiging belijden.  
• De vergaderingen van de Staten-Generaal of van een 

commissie daaruit (in de desbetreffende veiligheidsregio), 
van de gemeenteraad, provinciale staten en het algemeen 
bestuur van een waterschap, of van een door deze 
organen ingestelde commissie, en andere wettelijk 
verplichte bijeenkomsten.  

• Een bijeenkomst van een internationale organisatie, die 
gevestigd is op het grondgebied van het Koninkrijk, of van 
een verdragspartij van een verdrag waarbij het Koninkrijk 
partij is.  

• Uitoefenen verenigingsrecht.  
• Verkiezingen in het kader van de Kieswet.  
 
 

Overig  
• Samenkomsten in een gebouw die noodzakelijk zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties.  
• Fieldlabs evenementen.  
• Personen die theater, dans of muziek in de vorm van culturele uiting beoefenen.  
• Voor zorgvrijwilligers, personen met een handicap, personen met een handicap onderling in dezelfde woongroep of elders, begeleiders en vaste mantelzorgers 

voor personen met een handicap zijn er afhankelijk van de situatie uitzonderingen als het gaat om het veilig afstand houden, groepsvorming, mondkapjesplicht 
(in het personenvervoer).  

• Sporters (volwassenen en jeugd) met een status op aangewezen topsportlocaties en voetbal (Eredivisie en Eerste Divisie) incl. overig personeel in “bubbel”. 
• Voor topsporters uit de topsportcompetities.  
• Openbaar vervoer en overig bedrijfsmatig personenvervoer, (inter)nationaal goederenvervoer en internationaal personenvervoer (geen rondvaartboten e.d.).  
• Luchthavens (ook airside).  
• Activiteiten ten behoeve van openbare orde, nationale veiligheid en ramp- en crisisbestrijding.  
• Noodopvang (PO/VO/KO).  
• Voor onderwijs: in PO, SBO, VO en SVO geldt een uitzondering voor kwetsbare leerlingen, leerlingen in een examenjaar, voor praktijkgerichte lessen in het VMBO, 

VSO en PRO in alle leerjaren en voor het afnemen van schoolexamens voor leerlingen in het voorexamenjaar. In MBO en HO geldt een uitzondering voor toetsing, 
tentaminering, examinering, praktijkonderwijs en begeleiding van kwetsbare studenten.  

• Personen die op hetzelfde adres woonachtig zijn.  
• Personen in het openbaar vervoer of ander bedrijfsmatig personenvervoer.  
• Jongeren (13 t/m 17 jaar) hoeven onderling geen 1,5m afstand aan te houden tenzij anders vermeld.  
 
 

Wil je weten welke maatregelen gelden? Kijk op het Dashboard coronavirus.

Als ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, kunnen de maatregelen op deze routekaart worden aangepast.

Handhaving & toezicht

• Handhaven op naleven van 1,5m-regel 
en Covid-19 maatregelen. 

• Sectorale afspraken over deurbeleid en 
zelfhandhaving hiervan. 

• In geval van drukte en het niet of slecht 
naleven van de basisregels kan de 
burgemeester overgaan tot 
maatregelen. De handhaving wordt 
aangescherpt. 
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https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/veiligheidsregio

