
Q&A noodverordening 

 
Algemeen:  

 

Waarom is een noodverordening nodig?  

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan zijn maatregelen afgekondigd die voor het 

hele land gelden. Die maatregelen komen niet overeen met wat in de landelijke en lokale regels 

(Wetten en Algemeen Plaatselijke Verordeningen) is vastgesteld. Om af te kunnen wijken van die 

regels moeten de nieuwe, tijdelijke regels officieel worden gemaakt. Dat gebeurt in een 

noodverordening. De noodverordening is ook nodig om te kunnen ingrijpen als de maatregelen 

overtreden worden. Het is belangrijk dat de afspraken juridisch gedekt zijn.   

 

Hoe lang is de noodverordening geldig? 

Het kabinet heeft aangekondigd dat de maatregelen uit de noodverordening gelden in elk geval tot 

en met maandag 6 april 2020. Als de maatregelen niet langer noodzakelijk zijn, wordt de  

noodverordening ingetrokken.  

 

Waarom staat de sluiting van scholen en kinderopvang niet in de noodverordening?  

Bij deze maatregel gelden uitzonderingen voor kinderen van ouders met vitale beroepen. Die 

uitzonderingen worden in nauw overleg met de sector bepaald. Als het nodig is kan de voorzitter 

van de veiligheidsregio optreden.  

 

Verbod op samenkomsten van meer dan honderd personen 

 

Op welke samenkomsten is het verbod van toepassing?  

Het verbod is ruim. Het gaat niet alleen om evenementen waar een vergunning voor nodig is, maar 

ook om andere samenkomsten waar meer dan honderd personen bij elkaar komen. Denk aan 

samenkomsten in theaters, restaurants, cafés, terrassen, hotels, bioscopen, discotheken, 

seksinrichtingen, sisha lounges, poolcafés, speelautomatenhallen, casino’s, banken, kermissen, 

braderieën, festivals, sportwedstrijden, (carnavals)optochten, musea, promotiebijeenkomsten op 

universiteiten en voor het publiek toegankelijke delen van gemeentehuizen, provinciehuizen en 

rechtbanken. Het geldt ook voor besloten samenkomsten van meer dan honderd deelnemers, zoals 

besloten (huwelijks)feesten in horeca of op bedrijventerreinen.  

 

Wat is een samenkomst in besloten sfeer? 

Hieronder vallen samenkomsten die niet voor iedereen toegankelijk zijn. Denk aan bruiloftsfeesten, 

begrafenissen en verjaardagen. 

 

Hoe werkt dat in het openbaar vervoer?  

Het verbod geldt niet voor de dagelijkse gang van zaken in het openbaar vervoer. 

 

Voor wie geldt dit verbod niet? 

Het verbod geldt niet in gebouwen en bijbehorende grondgebieden van onderwijsinstellingen, 

overheidsinstellingen en zorginstellingen.  

 

Vallen week- en dagmarkten onder dit verbod?  

Ja, markten vallen onder het begrip ‘openbare samenkomst’ en daarmee onder het verbod. Ook 

daar geldt dat het verboden is om meer dan honderd personen gelijktijdig te laten samenkomen of 



aan de samenkomst deel te nemen. Kleine markten zijn toegestaan mits niet meer dan 100 

personen aanwezig en kramen voldoende ver uit elkaar staan. De gemeenten monitoren de 

aantallen bezoeken. 

 

Vallen rondvaartboten onder dit verbod?  

Ja, ook daar mogen niet meer dan honderd personen gelijktijdig fysiek samenkomen. Dat geldt ook 

als een rondvaartboot is afgehuurd voor een besloten feest. Daarnaast mag op een rondvaartboot 

geen sprake zijn van een eet- of drinkgelegenheid.  

 

Verbod eet- en drinkgelegenheden 

 

Wat verstaat de overheid onder eet- en drinkgelegenheden?  

Gelegenheden waar eten of drinken wordt verkocht en dat daar ook genuttigd kan worden.  

 

Waarom moeten die sluiten, er zijn daar toch niet altijd meer dan 100 personen?  

Het doel van de sluiting is het beperken van het besmettingsgevaar. De sluiting voorkomt, dat te 

veel mensen in een kleinere ruimte enige tijd bij elkaar zijn.  

 

Zijn er uitzonderingen? 

Het verbod geldt niet voor supermarkten (winkels die eten en drinken verkopen dat niet vers 

bereid worden). Bedrijfskantines, bedrijfscatering en eetgelegenheden in hotels voor hotelgasten 

mogen ook open blijven. 

 

Mag een winkel met een eethoek openblijven als de eethoek wordt gesloten?  

Ja.  

 

Welke regels gelden er voor bezorgen en afhalen?  

Bezorgen en afhalen zijn uitgezonderd van het verbod, omdat het eten en drinken niet op de 

locatie gebruikt wordt. Het kabinet geeft op rijksoverheid.nl het advies: “Vermijd drukte, zorg dat u 

niet met andere mensen dicht op elkaar staat en neem uw consumptie mee naar huis”. Als er bij 

het afhalen gevaarlijke situaties ontstaan, zoals rijen waarbij mensen te dicht op elkaar staan, kan 

daarop worden ingegrepen.  

 

Verbod sportclubs 

 

Wat verstaat de overheid onder sportclubs? 

Alle sport- en fitnessclubs, sportaccommodaties en sportinrichtingen, waaronder zwembaden, 

sporthallen en sportvelden.  

 

Verbod sauna’s  

 

Welke gelegenheden vallen er allemaal onder dit verbod? 

Onder sauna’s vallen ook andere vormen van wellness. Denk aan een Turks stoombad, hammam, 

beauty farms, thermale baden, badhuizen, spa’s et cetera. Een deel van de vormen van 

saunarecreatie valt ook onder zwembaden. Zwembaden moeten sluiten vanwege het verbod op 

sportclubs. 

 

Hoe zit het met sauna’s in hotels? 



Ook sauna’s die verbonden zijn met of onderdeel uitmaken van hotels vallen onder het verbod. In 

wellnesscomplexen of thermen die ook saunafaciliteiten bieden, moeten de saunafaciliteiten 

sluiten. 

 

Verbod seksclubs  

 

Wat verstaat de overheid onder seksclubs?  

Seksbioscopen, raamprostitutie en seksinrichtingen. Onder seksinrichtingen verstaat de overheid 

plekken waar bedrijfsmatig gelegenheid wordt gegeven tot het uitvoeren van seksuele handelingen 

tegen betaling, of waar bedrijfsmatig vertoningen van erotisch pornografische aard worden 

aangeboden.  

 

Verbod coffeeshops 

 

Waarom moeten coffeeshops sluiten? 

Het is net zo onwenselijk om in een coffeeshop te zijn als in een eet- of drinkgelegenheid. Het doel 

van de sluiting  is te voorkomen dat te veel mensen in een beperkte ruimte enige tijd bij elkaar 

zijn. Belangrijk is dat besmettingsgevaar zoveel mogelijk wordt beperkt.   

 

Mag er wel worden afgehaald bij coffeeshops? 

Ja. De duur van het verblijf moet dan zoveel mogelijk beperkt worden, net als bij het afhalen van 

eten en drinken. Het kabinet geeft het advies: “Vermijd drukte, zorg dat u niet met andere mensen 

dicht op elkaar staat en neem uw consumptie mee naar huis”. Als er bij het afhalen gevaarlijke 

situaties ontstaan, zoals rijen waarbij mensen te dicht op elkaar staan, kan daarop worden 

ingegrepen.  

 

Niet opvolgen van de verordening 

 

Wat gebeurt er als je je niet aan de noodverordening houdt? 
Handelen in strijd met de noodverordening is strafbaar. Ook het niet onmiddellijk opvolgen van de 

aanwijzingen van de daarvoor bevoegde functionarissen is strafbaar. De overheid gaat er vanuit 

dat burgers en organisaties na een aanwijzing hun overtreding stoppen. In uiterste gevallen kan 

een last onder dwangsom en/of inhechtenisneming worden opgelegd. 

 

Wie mag toezien op de naleving van de noodverordening? 

• Ambtenaren van Politie;  

• Buitengewoon opsporingsambtenaren; 

• Toezichthouders die door de voorzitter van de veiligheidsregio aangewezen; 

• Militairen van de Koninklijke Marechaussee.  


