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Voorzitters Veiligheidsregio's 
  
 
 
 

 

Datum 14 januari 2021 
Onderwerp Maatregelenpakket en afspraken over handhaving 

 
Geachte voorzitters van de Veiligheidsregio’s, 
 
Zoals gisteren afgesproken tijdens onze bespreking in het Veiligheidsberaad stuur 
ik u hierbij –mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties- het overzicht van de maatregelen die het kabinet op de 
persconferentie zal aankondigen na besluitvorming in de MCC-19. Daarnaast geef 
ik in deze brief de afspraken over de handhaving aan voor deze maatregelen. 
Deze is in lijn met hoe we dat gezamenlijk de gehele coronacrisis al hebben 
opgepakt.  
 
Het kabinet heeft vanmiddag besloten over de maatregelen. Hierin zijn de 
adviezen van het Veiligheidsberaad meegewogen. Besloten is dat de huidige 
lockdown wordt gecontinueerd met een aantal versoepelingen die zien op 
onderwijs, sport en kunst- en cultuurbeoefening, contactberoepen en detailhandel 
zoals deze in het Veiligheidsberaad zijn toegelicht. Ook wordt het 
groepsvormingsverbod een advies van maximaal 4 personen buiten. Hiermee 
wordt getracht enige sociaal-maatschappelijke ruimte te creëren, maar hiermee 
wordt ook weloverwogen een risico genomen. Het kabinet heeft hierbij besloten 
om het advies van het Veiligheidsberaad over te nemen en de niet-essentiële 
detailhandel open te stellen tussen 05.00 en 17.00 onder de voorwaarden van 
een bezoekersnorm van één persoon per 5 m2, de veilige afstandsnorm, 
mondkapjesplicht en hygiëne maatregelen.  
 
Het Kabinet heeft het signaal van het Veiligheidsberaad over de zorgen die er 
bestaan in de samenleving en de langdurige druk op sectoren meegenomen in de 
besluitvorming. Er wordt van sectoren die nog niet open mogen opnieuw veel 
gevraagd. U heeft daarom geadviseerd om meer ruimte en perspectief te bieden 
aan sectoren. Het kabinet heeft begrip voor de zorgen van het Veiligheidsberaad 
en deelt dit ook. Tegelijkertijd is het voorzichtig heropenen van de samenleving 
essentieel. Hiermee moeten we een te snelle verspreiding van het virus 
voorkomen en de zorg toegankelijk houden voor iedereen.  
 
Op dinsdag 25 januari vindt een nieuw wegingsmoment plaats voor de situatie na 
26 januari, waarbij wordt bezien of er meer mogelijk is. Het kabinet acht het van 
groot belang om, als er meer ruimte ontstaat, ook versoepelingen voor andere 
sectoren te kunnen doorvoeren. 
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Wanneer het uw inschatting is dat er bij ondernemers behoefte is aan ruimte voor 
het uitoefenen voor het demonstratierecht, dan moet daar uiteraard ruimte voor 
zijn. Daarbij is het wel de bedoeling dat het demonstratiekarakter en daarmee de 
collectieve meningsuiting vooropstaat. Het mag er niet toe leiden dat er in de 
sectoren die gesloten zijn er alsnog feitelijk sprake is van openstelling.  
 
Afspraken over handhaving 
Voor de handhaving gaat het kabinet uit van de afspraken die we eerder 
gezamenlijk hebben gemaakt en die we hebben vastgelegd in de ‘landelijke 
afspraken handhaving Corona maatregelen’ van kracht. Deze afspraken gaan uit 
van goede naleving, het belang van controle door ondernemers en handhaving als 
sluitstuk van de maatregelen.  
 
Dat begint dus bij de naleving. De maatregelen die we hebben, zijn er voor een 
belangrijke reden. Die helpen ons omdat we het virus onder controle willen 
houden. Dat moeten we samen doen en daar begint het ook mee. Iedereen heeft 
de verantwoordelijkheid om zich aan de maatregelen te houden. 
 
Vervolgens is het van groot belang dat ondernemers/instellingen/verenigingen de 
redelijkerwijs van hen te verwachten maximale inspanningen leveren om ervoor 
te zorgen dat de gestelde maatregelen worden nageleefd door bezoekers. Dit 
betekent dat ondernemers om de twm-maatregelen, protocollen en 
afsprakenkaders te vertalen naar hun zaak en de inrichting zo vorm te geven dat 
de klanten de coronamaatregelen kunnen naleven. Ondernemers treden actief op 
bij niet naleving van maatregelen door klanten. 

Vanuit het kabinet maken we afspraken met de koepels om de uitvoering en 
naleving van de afspraken en protocollen te stimuleren en hun leden hierop aan 
te spreken. Zij spelen een belangrijke rol in de communicatie naar hun achterban. 
Ook kunnen zij informatie verstrekken over de geldende regels en vragen van hun 
leden beantwoorden. Daarnaast kunnen zij ook de gevolgen zichtbaar maken van 
het niet naleven van de regels: dan ontstaan er besmettingshaarden en kan 
sluiting volgen.   

Gemeenten houden risicogericht en steekproefsgewijs toezicht. De risicogerichte 
invulling wil zeggen dat de handhaving zal focussen op de locaties waar de risico's 
op besmetting en/of niet naleving het grootst worden geacht. Dit zijn bijvoorbeeld 
plekken waar regulier drukte ontstaat of op locaties waar er bij voorbaat al 
duidelijk is dat er overtreders zullen zijn. Bij herhaaldelijke of opzettelijke niet-
naleving door de ondernemer wordt tot daadwerkelijk ingrijpen over gegaan.  

Burgemeesters kunnen op grond van de wet handhavend optreden en 
maatregelen treffen als dat nodig is. Burgemeesters dragen zorg voor goede 
afspraken met de ondernemers. Handhaving door het bestuursorgaan richt zich 
op evidente, stelselmatige en/of bewuste overtreding. In dat geval zal er door het 
bestuursorgaan (de burgemeester) in beginsel eerst worden gewaarschuwd, 
vervolgens bestuursdwang worden toegepast, worden beboet en tot slot kunnen 
locaties worden gesloten.  

Bestuursrechtelijke handhaving door gemeenten is in deze het sluitstuk en heeft 
het oogmerk om de naleving te bevorderen. De politie handhaaft primair op de 
openbare orde problematiek. Bij dreigende situaties treden zij uiteraard ook op. 
Uiteindelijke prioriteiten en de in te zetten middelen zijn te bepalen door de lokale 
driehoek.  
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Deze werkwijze gaat uit van vertrouwen en doet recht aan de inspanningen die 
het overgrote deel van de ondernemers en instellingen doet om de maatregelen 
na te (doen) leven. Daar waar het niet goed gaat wordt de verantwoordelijke 
aangesproken en waar nodig wordt er gehandhaafd door de gemeente, 
ondersteund door de politie. 
 
Ten slotte 
Wij realiseren ons dat de coronacrisis al lange tijd veel van u als burgemeester 
vraagt. U staat in de frontlinie bij het toezicht en de handhaving van de 
maatregelen. Tegelijk vervult u een cruciale rol als burgervader en –moeder door 
verbinding te maken. U hebt bewezen deze soms moeilijk verenigbare taken op 
een uitmuntende wijze te kunnen uitvoeren en verbinden. Wij zijn u daar zeer 
erkentelijk voor.  
 
Met bovenstaande afspraken, die al tijdens de hele pandemie van toepassing zijn 
en die in de regel goed werken, vertrouw ik erop dat we in gezamenlijkheid en 
met eenheid van bestuur de coronamaatregelen naleven en handhaven. Dit blijft 
nodig om samen het coronavirus onder controle te krijgen en als samenleving 
stapsgewijs open te kunnen.  

  
De Minister van Justitie en Veiligheid, 

  
 
 
  

D. Yeşilgöz-Zegerius 
 


