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deze brief.

Gehoord hebbende het advies van het Outbreak Management Team van 28
september 2020 en het overleg van de Ministeriële Commissie COVID-19 van 28
september 2020, geef ik u op basis van artikel 7 van de Wet publieke gezondheid,
met inachtneming van artikel 39 van de Wet veiligheidsregio's, onderstaande
opdracht met ingang van 29 september 2020, 18.00 uur. Voor het overige blijven
de aanwijzingen van 26 juni, 10 juli, 7 augustus, 20 augustus, 1 september en 11
september 2020 van kracht. Deze opdracht komt in plaats van de opdracht van 25
september 2020.
Samenkomsten
Samenkomsten in de publieke ruimte (incl. vaartuigen en voertuigen, met
uitzondering van de woongedeelten) en in besloten plaatsen, met uitzondering van
woningen, zijn alleen toegestaan als de samenkomst, voor zover die in een
gebouw plaatsvindt, ten hoogste 30 personen per zelfstandige ruimte in een
gebouw (exclusief personeel) betreft, dan wel, voor zover die op een locatie in de
buitenlucht plaatsvindt, ten hoogste 40 personen (exclusief personeel) betreft.
Voor een samenkomst in een gebouw geldt een zichtbaar gescheiden podium als
een zelfstandige ruimte.
Dit verbod geldt niet voor:
a. samenkomsten in een gebouw die noodzakelijk zijn voor de continuering van de
dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties met
ten hoogste 100 personen per zelfstandige ruimte;
b. betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare
manifestaties;
c. personen die in gemeenschap met anderen godsdienst of levensovertuiging
belijden;
d. de vergaderingen van de Staten-Generaal of van een commissie daaruit (in de
desbetreffende veiligheidsregio), van de gemeenteraad, provinciale staten en het
algemeen bestuur van een waterschap, of van een door deze organen ingestelde
commissie, en andere wettelijk verplichte bijeenkomsten;
e. een bijeenkomst van een internationale organisatie, die gevestigd is op het
grondgebied van het Koninkrijk, of van een verdragspartij van een verdrag waarbij
het Koninkrijk partij is;
f. detailhandel, markten, bibliotheken, musea, monumenten, presentatiePagina 1 van 4

instellingen, dierentuinen, pretparken, kermissen, en daarmee vergelijkbare
samenkomsten voor zover sprake is van doorstroom van bezoekers, mits, voor
zover het de detailhandel betreft, een deurbeleid wordt gehanteerd, voor zover
het de levensmiddelenbranche van de detailhandel betreft, daarnaast ook de
toegang tot de locatie minimaal twee keer per dag een uur wordt beperkt tot
ouderen en kwetsbare mensen, én, voor zover het de overige doorstroomlocaties
(behalve markten) betreft, per locatie het maximum aantal bezoekers tegelijk
wordt toegelaten dat door de veiligheidsregio, na overleg met de betrokken
organisatie, voor die locatie, rekening houdend met de oppervlakte van de locatie
en het kunnen naleven van maatregelen als de 1,5 meter onderlinge afstand, is
bepaald en aan de overige voorwaarden voor een samenkomst is voldaan; deze
voorwaarden gaan in per 5 oktober 2020.
g. onderwijsinstellingen en educatieve activiteiten;
h. kinderopvang;
i. openbaar vervoer en overig bedrijfsmatig personenvervoer;
j. sportbeoefening;
k. scouting-, cultuur-, kunst-, en andere georganiseerde jeugdactiviteiten voor
personen tot en met 17 jaar
I. zorginstellingen.
m. uitvaarten.
n. een verkiezing als bedoeld in de Kieswet;
o. hotelgasten.
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In een beperkt aantal door u te bepalen gevallen kunt u ontheffing verlenen op
het maximum van 30 personen per zelfstandige ruimte bij samenkomsten in
gebouwen van groot belang voor de regio.
Gezelschap
Het is niet toegestaan om in de publieke dan wel besloten ruimte, behalve voor
zover het betreft woningen (incl. vaartuigen en voertuigen, met uitzondering van
de woongedeelten), met meer dan 4 personen aan een gezelschap deel te nemen.
Dit verbod geldt niet voor:
a. betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare
manifestaties;
b. personen die in gemeenschap met anderen godsdienst of levensovertuiging
belijden;
c. uitvaarten en bruiloften;
d. personen die theater, dans, sport of muziek in de vorm van culturele uiting
beoefenen;
e. beroep, bedrijf of vereniging.
f. de vergaderingen van de Staten-Generaal of van een commissie daaruit (in de
desbetreffende veiligheidsregio), van de gemeenteraad, provinciale staten en het
algemeen bestuur van een waterschap, of van een door deze organen ingestelde
commissie, en andere wettelijk verplichte bijeenkomsten;
g. een bijeenkomst van een internationale organisatie, die gevestigd is op het
grondgebied van het Koninkrijk, of van een verdragspartij van een verdrag waarbij
het Koninkrijk partij is;
h. een gezamenlijk huishouden.
i. personen tot 13 jaar
j. een verkiezing als bedoeld in de Kieswet;

Gezelschap is een groep mensen die samen is met enig doel, onder enige noemer

Pagina 2 van 4

SSI??
`el.W.t5

en/of met enige gemeenschappelijkheid. Daarbij maakt niet uit of ook derden
aanwezig zijn.
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Verbod toeschouwers bij sport
Voor alle sportwedstrijden en -trainingen (zowel amateur als professioneel) geldt
een verbod op de aanwezigheid van toeschouwers.
Sluiting eet- en drinkgelegenheden
Voor eet- en drinkgelegenheden (waaronder ook coffeeshops, shisha-lounges,
alsook eet- en drinkgelegenheden in bioscopen, casino's, speelhallen, theaters,
studentenverenigingen en stripclubs) en de daarbij behorende terrassen wordt het
verboden om vanaf 21.00 uur nog bezoekers toe te laten en dienen eet- en
drinkgelegenheden uiterlijk om 22.00 uur te sluiten. Bij meerdere functies van de
inrichting waar de eet- en drinkgelegenheid zich bevindt, dient de inrichting
uiterlijk om 01.00 uur te sluiten. Specifieke, door u te bepalen gelegenheden
(ochtendhoreca) mogen weer open vanaf 04.00 uur en de overige eet- en
drinkgelegenheden om 06.00 uur. Het verbod om bezoekers toe te laten, geldt
niet indien uitsluitend sprake is van afhaal bij eet- en drinkgelegenheden
(afhaalfunctie), mits maatregelen worden getroffen om 1,5 meter afstand tussen
de aanwezigen in en bij de toegang van deze locaties te garanderen.
Eet- en drinkgelegenheden waar eten en drinken kan worden afgehaald voor
gebruik elders dan ter plaatse moeten om 02.00 uur sluiten. In deze eet- en
drinkgelegenheden mag na 22.00 uur geen alcohol worden verstrekt.
Voor eet- en drinkgelegenheden die zich bevinden op luchthavens na de
securitycheck (airside) geldt bovenstaand verbod niet.
Eet- en drinkgelegenheden bij of op een sportaccommodatie dienen te worden
gesloten.
Reserveringen per tijdvak.
Voor bibliotheken, musea, monumenten, presentatie-instellingen, dierentuinen,
pretparken, kermissen, en daarmee vergelijkbare samenkomsten voor zover
sprake is van doorstroom van bezoekers dienen bezoekers vooraf per tijdvak te
reserveren. Dit geldt niet voor detailhandel en markten.
Registratieplicht contactberoepen
Beoefenaren van contactberoepen, waarbij het niet mogelijk is ten minste 1,5
meter afstand te houden tot de klant, worden verplicht om aan alle klanten te
vragen om hun contactgegevens beschikbaar te stellen ten behoeve van de
uitvoering van een eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD en in te
stemmen met verwerking en overdracht van die gegevens voor dat doel. Het gaat
om de volgende gegevens:
• volledige naam;
• datum en aankomsttijd;
• e-mailadres;
• telefoonnummer
• toestemming
De gegevens mogen niet voor andere doeleinden worden gebruikt en kunnen
alleen door de regionale GGD worden opgevraagd. De gegevens moeten 14 dagen
worden bewaard en daarna worden vernietigd. Klanten zijn niet verplicht de
gevraagde gegevens te verstrekken.
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Deze verplichting geldt niet voor beroepen waarvoor een registratieplicht omwille
van het op een gepaste wijze uitoefenen van het beroep, of omwille van de
veiligheid of welzijn van betrokkenen onwenselijk is. Het gaat om (para)medische
zorgverlener, sekswerkers, mantelzorger, geestelijk bedienaar, toezichthouders,
handhavers en hulpdiensten (o.a. politie, brandweer, krijgsmacht) of persoon die
werkzaam is bij een justitiële inrichting.
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Maatregelen bij locaties waar besmettingen hebben plaatsgevonden
U kunt over gaan tot een sluiting van maximaal 14 dagen van locaties, niet zijnde
woningen, die gekoppeld worden aan meerdere besmettingen of clusters van
besmettingen via het bron- en contactonderzoek van de GGD.
Als u problemen ervaart bij de uitvoering van deze aanwijzing, verzoek ik u
contact op te nemen met het LOT-C of uw contactpersoon bij de
Programmadirectie DG-Covid-19.
Hoogachtend,
mede namens de minister van Justitie en Veiligheid,
de minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

Hugo de Jonge
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