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Inleiding
Om te streven naar een landelijk uniforme uitleg en toepassing van de Coronanoodverordeningen heeft het Veiligheidsberaad in haar bijeenkomst van 9 november jl. haar
instemming uitgesproken met onderstaande, 3e versie van de interpretatie van verschillende
onderdelen uit die noodverordening. De onderwerpen die aan bod komen zijn knelpunten die op
dit moment worden benoemd vanuit veiligheidsregio’s waarbij de behoefte voor één landelijke
benadering is uitgesproken. Dat betekent dat deze landelijke lijn niet volledig en uitputtend is. Het
is een levend document dat aan wijzigingen onderhevig zal blijven.
Deze landelijke lijn treedt in werking op 10 november 2020 en hoort bij de noodverordening die
op 6 november 2020 door de veiligheidsregio’s is vastgesteld.
Intern hulpmiddel
De inhoud van dit document is bedoeld als hulpmiddel ten behoeve van het werk van de
veiligheidsregio’s. Zoals gezegd is het tot stand gekomen op basis van specifieke
interpretatievragen uit de regio’s. Dit document moet daarom onlosmakelijk van de
noodverordening gelezen worden. Deze landelijke lijn is daarom ook geen zelfstandige wet- of
regelgeving en komt óók niet in de plaats van de noodverordening. De inhoud van de
noodverordening inclusief toelichting zijn uiteindelijk bepalend.
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Uitvaart
De basisregel is dat maximaal 30 personen aanwezig kunnen zijn bij een uitvaart.
Eet- en drinkgelegenheden in uitvaartcentra kunnen geopend blijven. Direct na afloop van een
uitvaartceremonie is dus een bijeenkomst mogelijk voor alléén de deelnemers aan de
uitvaartceremonie waarbij voor koffie, thee of andere eet- en drinkwaren wordt gezorgd.
Voor het publiek openstaande gebouwen dienen gesloten te zijn voor uitvaartceremonies.
Een horecagelegenheid of een andere locatie kan niet opengesteld worden voor een
uitvaartplechtigheid.
De voorzitter kan in geval van bijzondere omstandigheden ontheffing verlenen voor
uitvaartenplechtigheden met meer dan 30 personen.

In haar vergadering van 9 november 2020 heeft het VB uitgesproken om terughoudend om te
gaan met de ontheffing ten aanzien van het gestelde maximum van 30 personen.
In haar vergadering van 9 november 2020 heeft het VB het uitgangspunt omarmd om ruim om
te gaan met de keuze van de locatie van de uitvaartplechtigheid. Zodoende kan het mogelijk zijn
om in gemeenten/kernen waar uitvaartplechtigheden al jarenlang in bijvoorbeeld het buurthuis
worden gehouden omdat de kerk al jaren is gesloten de uitvaartplechtigheid in het buurthuis te
houden.
De basisregels van maximaal 30 personen blijven in dat geval gewoon van kracht.

Educatieve activiteiten
Deze worden verzorgd door erkende onderwijsinstellingen. Daarnaast behoren hier ook
activiteiten toe die te maken hebben met vakbekwaamheid van professionals. Activiteiten die
voor professionals nodig zijn om te blijven voldoen aan bepaalde opleidingseisen (diploma’s) in
het vak- en beroepsonderwijs. Denk daarbij aan bijscholing van BOA’s, theorie rijbewijs,
medisch personeel, essentiële beroepen (en essentiële cursussen waar geen alternatief voor is)
etc.
Hiertoe behoren niet:
Congressen
Workshops
etc.
Alle eet- en drinkfaciliteiten dienen gesloten te zijn. Catering (laten bezorgen) van eten en
drinken is ook niet toegestaan. Aanwezigen mogen wel hun eigen lunch meenemen. (Je kunt
niemand zijn lunch ontzeggen). Gebruik van drankautomaten e.d. is niet toegestaan. Zie ook bij:
‘Eet- en drinkgelegenheden’.
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Zelfstandige ruimte
Een zelfstandige is een ruimte met wanden van plafond tot vloer en een toegangsdeur die
uitkomt op een gang (doorgang waar geen personen verblijven en de bezoekersstromen naar
de verschillende ruimtes gescheiden zijn) of direct naar buiten leidt.
Het podium is enkel bedoeld voor de uitoefening van culturele activiteiten die toegestaan zijn
binnen de noodverordening. Dus niet verengen tot muzikanten. Toneel, voorlezen en dergelijke
zijn ook toegestaan. Een podium wordt dus niet gezien als zelfstandige ruimte waar tot
maximaal 30 gasten plaats kunnen nemen.
Van belang is dat er geen loop is tussen de ruimtes. Dat betekent dat tussendeuren dicht
dienen te zijn en er mag niet van de ene naar de andere ruimte gelopen worden. (Vermenging
van mensen).
Gezamenlijk sanitair is mogelijk indien er duidelijk gescheiden looproutes zijn.

Huwelijksceremonie
De NV is duidelijk over huwelijksceremonie.
Een huwelijksfeest of festiviteit direct na een huwelijksvoltrekking is onderworpen aan de eisen
die de NV daaraan stelt.
Na afloop van de feitelijke (wettelijke) huwelijksceremonie is een borrel, feest, nuttigen van eten
en drinken niet toegestaan. Anders dan bij een uitvaart laat een huwelijk zich wel plannen en
hebben de organisatoren in die zin de ‘planning’ zelf meer ‘in de hand’. (Dit ook in relatie tot de
psychologische betekenis van rouwen versus (feest)vieren).

Eet, - en drinkgelegenheden
Voorbeeld van eet- en drinkgelegenheden die gesloten dienen te zijn:
Dorpshuizen
Eetcafés
Kantines van verenigingen zoals de Schutterij
Bioscopen
Theater
Museum
Binnenspeeltuinen
Beurzen
Eet- en drinkgelegenheden in ziekenhuizen (tenzij voor eigen personeel in de functie
van bedrijfsrestaurant
Casino’s
Trucker café-restaurants / wegrestaurants
 Afhaal en bezorgen blijft mogelijk !
Sluitingstijden (Art. 2.0)
De sluitingstijden voor eet- en drinkgelegenheden gelden ook voor allerlei drive in en drive thrulocaties zoals Burger King, McDonald’s etc. Deze dienen dus ook gesloten te zijn tussen 01.00
en 07.00.
Bezorgen is tussen 01.00 en 07.00 niet toegestaan.
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Hotel en B&B
De noodverordening is duidelijk over hotels en verkoop/aanbieden van alcohol.
De noodverordening staat hotels toe om voor gasten horeca te verzorgen.
In de noodverordening krijgen hotels geen vrijstelling van het verbod om na 20.00 alcohol te
verkopen/schenken.
Hotels mogen dus na 20.00 geen alcohol meer verkopen/schenken.
De noodverordening verbiedt het hotels niet om een terras te hebben.
Bed & Breakfast vallen onder het regime van hotels met daarbij de opmerking dat het uitnodigen
van gasten op de kamer moet worden ontmoedigd in de lijn met het aantal maximum personen
zoals in de thuissituatie.

Afhaal
Afhaal betekent eten- en drinken afhalen bij een eet- en drinkgelegenheid om dat mee naar
elders c.q. naar huis te nemen: “gebruik anders dan ter plaatse”. Het is dus niet toegestaan om
het afgehaalde eten en drinken mee te nemen in een andere ruimte in de inrichting of voor de
deur op de stoep.
Drive in
Drive in en Drive Thru etc. zijn onderdeel van een eet- en drinkgelegenheid en zijn zodoende
gehouden aan de sluitingstijden van 01.00 tot 07.00. (Kijk bij Eet-, en drinkgelegenheden).
Gokautomaat e.d.
Flipperkasten en gokautomaten mogen niet worden gebruikt. Dit gebruik is gericht op verblijf en
niet op afhaal van eten en drinken.

Markten en deurbeleid
Met ‘deurbeleid’ voor markten wordt in de praktijk bedoeld dat de marktmeester toezicht houdt
op de naleving van de regels (1,5 meter) en zodoende ook controle houdt op de toestroom van
bezoekers aan de markt.

Groepsaccommodatie
Reserveren is alleen toegestaan voor gezelschappen van 2 personen. `(Dus niet aan groepen
van meer dan 2 personen).
Verhuur is zodoende ook niet toegestaan aan groepen van meer dan 2 personen.
In grote accommodaties zou dat afhankelijk van de situatie ter plaatse mogelijk kunnen zijn als
iedere ‘groepen van 2 personen’ beschikt over eigen faciliteiten als keuken, douche en toilet.
Er kan geen sprake zijn van gezamenlijk koken en/of eten met de ‘groepen van 2 personen’
gezamenlijk.
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Sport
Voor alle binnensporten is het toegestaan om met groepjes van 2 tot een maximum van 30
personen aanwezig te zijn.
Het is voor sporten als voetbal, volleybal, basketbal en hockey e.d. niet mogelijk om in groepjes
van 2 met één trainer te trainer. Een trainer of instructeur telt niet mee bij de twee personen.
Bowlen wordt tot sport gerekend waarbij dus ook de regel van max. groepje van 2 personen
geldt.
De volgende activiteiten vallen onder sport:
- Bridge
- Bowling
- Snooker
- Biljart
- Binnen-golfbaan
- Dansen (bij een dansschool)

Sluitingstijd levensmiddelenwinkel
Voor levensmiddelen geldt geen beperkte sluitingstijd (zoals voor winkels en detailhandel
(koopavond) ).
Winkels waar levensmiddelen worden verkocht zijn winkels waar overwegend levensmiddelen
worden verkocht. Hier vallen naast supermarkten (buurtsupers) ook weekmarkten, tankstations
en avondwinkels onder. (Consumptie ter plaatse is niet toegestaan).
Niet tot levensmiddelenwinkels behoren:
HEMA
Drogisterij
etc.
Deze laatsten hebben verkoop van levensmiddelen niet als ‘hoofdactiviteit’. Ook hier de vraag:
waarvoor de regel is opgesteld? Die is opgesteld om koopavonden ‘af te schaffen’ maar de
verkoop van levensmiddelen wél door te laten gaan.

Braderie, vlooienmarkt etc.
Braderie, vlooienmarkt en vergelijkbare gebeurtenissen vallen onder evenementen die niet zijn
toegestaan.

Noodverordening versus websites zoals Rijksoverheid
In geval van strijdigheid met wat op websites (zoals Rijksoverheid.nl of de website van VWS)
staat is de inhoud van de noodverordening inclusief toelichting leidend.
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