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Handhaving Covid-19
voor gemeenten
Thomas Sanders | 12 november 2020
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Agenda
• NU:
• Juridisch kader
• Aanwijzingen / Noodverordeningen
• Handhaving

• PER 1 DECEMBER (Verwachte inwerkingtreding Tijdelijke wet maatregelen covid-19 – wetsvoorstel 35.526)
• Juridisch kader
• Handhaving
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Juridisch kader - Gemeentewet
• Gemeentewet
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Juridisch kader - WVR
• Wet op de veiligheidsregio’s
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Juridisch kader - WVR
• Wet op de veiligheidsregio’s
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Juridisch kader WPG
• Artikelen 6 en 7 Wet publieke gezondheid
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Juridisch kader- samengevat
• Dus (samengevat):

• In beginsel stelt burgemeester de noodverordening vast (artikel 176
Gemeentewet)
• Bij ramp of crisis  gaat bevoegdheid over naar de Voorzitter van de
Veiligheidsregio (artikel 39 Wvr)
• Een noodverordening is nodig om:
• - een basis te leggen voor de maatregelen;
- om te kunnen ingrijpen wanneer de maatregelen overtreden worden
(handhaving)
• Bij het bestrijden van het coronavirus kan de Minister van VWS
aanwijzingen geven (artikel 7 Wpg)
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Aanwijzingen (artikel 7 Wpg)
• Bij de bestrijding van het coronavirus kan Minister
van VWS aanwijzingen geven (artikel 7 Wpg). Dat
doet de Minister ook.
• Aanwijzingen borduren op elkaar voort. Meest
recente aanwijzing is van 4 november 2020 (zie
hiernaast).
• Veel aanwijzingen bevatten een opdracht aan de
veiligheidsregio’s, enkele zijn zogenaamde “kanbepalingen” (b.v. recreatieve nachtverblijven).
• Op initiatief van het Veiligheidsberaad is een modelnoodverordening opgesteld en deze wordt
aangepast als dat noodzakelijk is naar aanleiding
van een nieuwe aanwijzing.
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Noodverordeningen
• Sluiting gebouwen en verbieden samenkomsten
• Tekst modelnoodverordening (4 november 2020):
“Artikel 2.0 Sluiting voor publiek openstaande gebouwen en eet- en drinkgelegenheden
1.

Het is verboden voor het publiek openstaande gebouwen en bijbehorende erven, eet en drinkgelegenheden en bijbehorende
terrassen alsmede voor publiek openstaande vaartuigen of voertuig voor publiek geopend te hebben.

[…]
Artikel 2.1 Verbod samenkomsten
1.

Het is verboden een samenkomst van meer dan dertig personen (exclusief personeel) per zelfstandige ruimte in een besloten plaats,
niet zijnde een woning, of in een voor publiek openstaand gebouw, vaartuig of voertuig, met uitzondering van de daarin gelegen
woongedeelten, te organiseren, te laten organiseren, te laten plaatsvinden of te laten ontstaan. Een zichtbaar gescheiden podium
geldt als zelfstandige ruimte.”
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Noodverordeningen
• Groepsvorming
• Tekst modelnoodverordening (4 november 2020)

“Artikel 2.2 Veilige afstand
1. Het is verboden zich in de publieke ruimte of in een besloten plaats, niet zijnde een woning of een daarbij behorend erf, op te houden
zonder tot de dichtstbijzijnde persoon een afstand te houden van ten minste 1,5 meter. “
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Handhaving
• Strafrechtelijk (artikel 443 Sr.):
• Hechtenis van ten hoogste drie maanden
• Geldboete van de tweede categorie: € 4.350,(artikel 23, lid 4, Sr.).
• OM hield € 390,- aan.

• Kantonrechter rechtbank Gelderland (7 oktober
2020): gelet op aankomende Tijdelijke wet covid-19
op grond waarvan voor het feit een lagere maximale
boete (€ 95,-) zal gelden, worden opgelegde boetes
nu al gematigd tot € 95,-.
• OM eist nu ook maar € 95,- (zie Rb. Amsterdam 28
oktober 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:5195)
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Handhaving
• Bestuursrechtelijk:

• Bevel aan politie om orde te handhaven (artikel 172 Gemeentewet)
• Last onder dwangsom en last onder bestuursdwang (artikel 39 Wvr jo. artikel 34 Tijdelijke wet covid-19 Justitie
en Veiligheid jo. artikel 125 Gemeentewet).

• Discussie mogelijk over of de voorzitter bevoegd was om bestuursdwang / dwangsom toe te passen in de
periode 1 maart tot en met 24 april 2020 (datum inwerkingtreding artikel 34 Tijdelijke wet covid-19 Justitie en
Veiligheid).
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Straks per 1 december
• PER 1 DECEMBER
• (Verwachte datum inwerkingtreding Tijdelijke wet
maatregelen covid-19)

• Volledig gewijzigd juridisch kader
• Aanwijzing: noodverordeningen moeten worden
ingetrokken
• Handhaving wijzigt
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Juridische kader (straks)
• Tijdelijke wet maatregelen covid-19

• Bekend gemaakt in de Staatscourant op 6 november 2020. Treedt in werking op een nader bij KB te bepalen tijdstip
(verwachting: 1 december 2020, of zoveel eerder als de ministeriele regelingen klaar zijn, uiterlijk 1 januari 2021).
• Bepalingen zullen staan in een nieuw hoofdstuk (VA) van de Wet Publieke Gezondheid (artikelen 58a t/m 58u Wpg)
• Tijdelijke wet – geldt voor 3 maanden (Artikel VIII Tijdelijke wet maatregelen covid-19). Kan bij KB worden verlengd
voor telkens 3 maanden. KB moet een week van de voren aan TK en EK worden toegezonden.
• Het is een kaderwet: de wet kent een aantal kernartikelen (hierna), maar alle details die nu in noodverordeningen
staan, komen straks in een (of meerdere) ministeriele regeling(en).
• De Ministeriele regeling moet worden voorgelegd aan de Tweede Kamer (zie artikel 58c Wpg) binnen twee dagen na
vaststelling. De TK heeft dan één week om niet in te stemmen met de regeling. Als de TK dat doet, dan vervalt de
regeling. Als de TK dus niets doet, dan treedt regeling gewoon in werking. Stemmen doet TK in dit geval op voordracht
van ten minste 1/3 van de TK (artikel 58c, lid 4, Wpg)
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Juridische kader (straks)
• Let op: Burgemeester straks primair bevoegd gezag!!

• Belangrijke wijziging: burgemeester gemeente is primair bevoegd gezag (artikel 58d Wpg), alleen als de Minister
daartoe besluit, wordt de voorzitter van de VR het bevoegd gezag (artikel 58d, lid 1, Wpg)
• Hoe verhoudt dat zich tot artikel 39 WVR?

• Burgemeester is dus bevoegd gezag en mag bevelen geven (172, 175 Gemeentewet), maar geen noodverordening
maken!
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Juridische kader (straks)
• Kernbepalingen Tijdelijke wet maatregelen covid-19:

•16

8

12-11-2020

Juridische kader (straks)
• Kernbepalingen Tijdelijke wet maatregelen covid-19:
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Juridische kader (straks)
• Kernbepalingen Tijdelijke wet maatregelen covid-19:

•
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Juridische kader (straks)
• Maatwerk mogelijkheid gemeenten

• Burgemeester kan (artikel 58e, lid 2, Wpg) “met het oog op bijzondere omstandigheden” ontheffing verlenen van:
• groepsvorming (artikel 58g Wpg),
• openstelling publieke locaties (artikel 58h Wpg)
• en evenementen (artikel 58i Wpg);
• al dan niet onder het stellen van voorschriften en beperkingen

• Altijd eerst advies GGD (artikel 58e, lid 3, Wpg)
• Burgemeester verleent geen ontheffing “indien het belang van de bestrijding van de epidemie zich daartegen verzet”
en moet in zijn afweging meewegen “de aard van de plaats, de aard van de activiteit en het aantal personen waarop
de te verlenen ontheffing betrekking heeft” en “de gevolgen die verlening van de ontheffing zou hebben voor de
naleving van [de veilige afstand]” (artikel 58, lid 4, Wpg).
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Juridische kader (straks)
• Kernbepalingen Tijdelijke wet maatregelen covid-19:

•
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Handhaving (straks)
• Strafrecht – artikel 68bis Wpg:
• - Geldboete eerste categorie (€ 435,-)
• - Hechtenis van 7 dagen
• - overtreding artikel 58f Wpg (Veilige afstand) MAX € 95,-

• Bestuursrecht - artikel 58u Wpg:
• Burgemeester mag bestuursdwang toepassen (lid 3) bij:
• Openhouden publieke plaatsen (artikel 58h Wpg)
• Evenementen (artikel 58i Wpg)
• Overige regels (artikel 58j Wpg) **
• Burgemeester mag dwangsom toepassen (lid 4) bij:
• Veilig afstand (artikel 58f Wpg) **
• Groepsvorming (artikel 58g Wpg) **
** alleen als “overtreding wordt begaan op een openbare of publieke plaats of een besloten plaats
indien deze geen ruimte betreft waar een beroep of bedrijf wordt uitgeoefend”.
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Vragen?
Bel (06-46101394)
of
Mail (tsanders@akd.nl)
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