
 

Vitaal en veilig de coronacrises door: aanpassing noodverordeningen voor het bewaren van afstand 

De afgelopen weken domineert het coronavirus de wijze waarop onze samenleving is ingericht. De regering 

heeft om deze crisis door te komen, vitale sectoren aangewezen die van belang zijn om onze samenleving te 

laten draaien. Voor degenen die in deze sectoren werkzaam zijn (en dus een vitaal beroep hebben) is 

geregeld dat zij tijdens de crises een beroep kunnen blijven doen op kinderopvang, zodat er geen 

belemmeringen zijn om dit werk uit te kunnen blijven oefenen.  

De maatregelen die daarnaast getroffen zijn om het coronavirus te bestrijden, beperken tijdelijk de 

mogelijkheid om bepaalde beroepen uit te oefenen, en/of de mogelijkheid voor een ieder om zich te 

bewegen in de samenleving zoals we dat altijd gewend zijn (geweest). Op verzoek van de minister zijn de 

belangrijkste maatregelen ter bestrijding van het coronavirus door de veiligheidsregio´s in zogenaamde 

noodverordeningen vastgelegd. De veiligheidsregio´s hebben op grond van de Wet veiligheidsregio´s in dit 

geval de bevoegdheid om deze noodzakelijke regels te stellen.  

Na de aanvullende maatregelen die het kabinet op 23 maart jl. aankondigde zijn deze noodverordeningen 

bijgesteld. De aanvullende maatregelen die in de noodverordeningen zijn opgenomen, zijn in de 

verordeningen opgenomen in de vorm van verboden. Deze verboden zijn tijdelijk en bedoeld om u en mij 

veilig te houden, d.w.z. te zorgen dat u en ik niet besmet raken met het coronavirus.  

De noodverordeningen kennen diverse verboden, waaronder onder meer de navolgende verboden:  

• Tot 1 juni 2020 is het verboden om samenkomsten en evenementen te laten plaatsvinden en om 

daar aan deel te nemen.  

• Het is verboden om groepen te vormen van 3 of meer personen, zonder inachtneming van de veilige 

afstand van 1,5 meter.  Dit is slechts anders als je een gezamenlijke huishouding vormt.  

• Contactberoepen mogen niet worden uitgeoefend.  

• Inrichtingen waar veel mensen samen komen, moeten gesloten blijven, zoals restaurants en cafés, 

behalve voor zover eten en drinken wordt afgehaald en bezorgd.  

• Het is verboden zorginstellingen en woonvormen van ouderenzorg te betreden. 

Voor zover een burger of bedrijf de verboden niet naleeft, kan een toezichthouder aanwijzingen geven. 

Daarnaast kan bij niet naleving bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving volgen. Daarbij heeft de 

minister aangegeven dat een boete als sanctie het meest geëigend is, ongeacht of er sprake is van 

bestuursrechtelijke handhaving dan wel strafrechtelijke handhaving. Gebiedsverboden kunnen tevens worden 

ingevoerd, indien mensen zich onvoldoende aan de maatregelen houden. Voor winkels en bedrijven geld dat 

zij in navolging van de verboden in de noodverordeningen reeds een deurbeleid hebben geformuleerd om 

de afstand van 1,5 meter afstand tot elkander te waarborgen.  Hopelijk zullen u en ik spoedig zien dat deze 

maatregelen ook zorgen dat het virus wordt teruggedrongen en verdwijnt. 



Voor vragen kunt u contact op nemen met Advocatenkantoor Faber. In verband met het coronavirus verzoek 

ook ik u, uw vragen eerst telefonisch of per e-mail voor te leggen. In urgente zaken kan indien noodzakelijk 

een afspraak op verzoek worden gemaakt, uiteraard met in achtneming van de afstand van 1,5 meter.  

Met vriendelijke groet, 

K.A. Faber 


