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Uw brief

Datum
Betreft

24 maart 2020
Aanvulling aanwijzing COVID-19

Geachte voorzitter,

Bijiage(n)

Correspondentie uitsluitend
richten aan het retouradres
met vermelding van de
datum en het kenmerk van
deze brief.

Gehoord hebbende het advies van het Outbreak Management Team en het Bestuurlijk Afstemmingsoverleg van 23 maart 2020 en na overleg in de Ministeriële
Commissie Crisisbeheersing van 23 maart 2020, geef ik u op basis van artikel 7
van de Wet publieke gezondheid, in aanvulling op de eerdere aanwijzingen voor
bestrijding van de uitbraak van COVID-19, onderstaande opdracht.
U dient uw bevoegdheden op het terrein van openbare orde en veiligheid als bedoeld in artikel 39 van de Wet veiligheidsregio's, waaronder, indien nodig, het opnemen van voorschriften in een noodverordening als bedoeld in artikel 176 van de
Gemeentewet, in te zetten opdat zo spoedig mogelijk na deze aanwijzing de volgende maatregelen worden getroffen:
1. Verbod voor alle vergunningsplichtige en meldplichtige evenementen tot 1 juni
2020.
2. Verbod voor alle overige samenkomsten, waarbij uitzonderingen gelden voor de
volgende samenkomsten, mits betrokkenen te allen tijde 1,5 meter afstand houden tot de dichtstbijzijnde persoon:
- wettelijk verplichte samenkomsten, zoals vergaderingen van gemeenteraden,
mits daarbij niet meer dan 100 personen aanwezig zijn, alsook vergaderingen van
de Staten-Generaal;
- samenkomsten die nodig zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties, mits daarbij niet meer
dan 100 personen aanwezig zijn
- uitvaarten en huwelijksvoltrekkingen mits daarbij niet meer dan 30 personen
aanwezig zijn;
- samenkomsten van religieuze of levensbeschouwelijke aard, mits daarbij niet
meer dan 30 personen aanwezig zijn.
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3. Sluiten van casino's, speelhallen en daarmee vergelijkbare instellingen, alsook
sluiten van zaken waarbinnen op de uiterlijke verzorging gerichte contactberoepen
worden uitgeoefend, zoals kapperszaken en nagelsalons.
4. Verbod op het uitoefenen van alle vormen van contactberoepen, waaronder
masseurs, kappers, nagelstylisten, escortservices en rij-instructeurs, voor zover
deze beroepen niet naar behoren met inachtneming van 1,5 meter afstand tot de
klant kunnen worden uitgeoefend. Uitgezonderd is de uitoefening van (para)medische beroepen, mits voor deze uitoefening een individuele medische indicatie bestaat en daarbij door de beoefenaar alle in verband met COVID-19 benodigde hygiënevereisten in acht worden genomen.
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5. Sluiten van winkels en markten, of beëindigen van openbaar vervoer, indien
deze voorzieningen zich niet of niet in voldoende mate houden aan de verwezenlijking van de beperkende maatregelen met betrekking tot het houden van 1,5 meter afstand tussen alle in de voorziening aanwezige personen, of aan het op adequate wijze zichtbaar duidelijk maken daarvan.
6. Sluiten van alle vormen van locaties, waaronder vakantieparken, campings,
parken, natuurgebieden en stranden, indien op deze locaties niet of niet in voldoende mate de beperkende maatregel met betrekking tot het houden van 1,5
meter afstand tussen daar aanwezige personen in acht wordt genomen of het niet
in acht nemen daarvan dreigt.
7. Instellen van een verbod op al dan niet toevallige groepsvorming in (bepaalde
delen van) de publieke ruimte. Onder groepsvorming wordt hierbij verstaan: drie
of meer personen die daarbij niet of niet in voldoende mate een onderlinge afstand van 1,5 meter in acht nemen. Van groepsvorming is geen sprake indien het
personen betreft die een gezamenlijk huishouden vormen. Daarnaast is van
groepsvorming geen sprake als het kinderen tot en met 12 jaar betreft die samenspelen onder toezicht van een of meer ouders of voogden die daarbij onderling
een afstand van 1,5 meter in acht nemen.
De onder 2 en 3 bedoelde verboden dient u op te nemen in een noodverordening.
Voor de onder 4 tot en met 7 genoemde maatregelen kunt u een voorziening in de
noodverordening te treffen, opdat optreden krachtens die verordening mogelijk is
indien dat noodzakelijk is.
De onder 2 tot en met 7 bedoelde maatregelen zullen uiterlijk 6 april 2020 worden
heroverwogen.
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Ik verzoek u mij en de minister van Justitie en Veiligheid met enige regelmaat te
informeren over de voortgang van deze maatregelen. Als u problemen ervaart bij
de uitvoering, verzoek ik u contact op te nemen met het coronateam van het Landelijk Operationeel Cotirdinatiecentrum (LOCC-N).
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Hoogachtend,
Mede namens de minister van Justitie en Veiligheid,
de minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

Hugo de Jonge
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