
Pagina 1 van 2  

 
 
 
 
 
 
 

NCTV- 
projectdirectie 
COVID-19 

Turfmarkt 
147 2511 DP 
Den Haag 
Postbus 
20301 2500 
EH Den Haag 
www.rijksoverheid.nl/j
env 

 
 

Ons kenmerk 

Bij beantwoording de 
datum en ons 
kenmerk vermelden. 
Wilt u slechts één 
zaak in uw brief 
behandelen 

 
 
Geachte burgemeesters, 
 
 
Het kabinet zet stappen om de samenleving behoedzaam te openen. Onderdeel 
daarvan is dat beheerders en organisatoren coronatoegangsbewijzen kunnen 
gebruiken om hun deuren op een veilige manier voor het publiek te openen. 
Sinds 5 juni jl. is dit mogelijk voor eet- en drinkgelegenheden en bij bepaalde 
evenementen en sinds 26 juni jl. kunnen de coronatoegangsbewijzen ook bij 
dansvoorzieningen en meer in algemene zin bij eendaagse evenementen worden 
toegepast. We kunnen constateren dat er enkele clusterbesmettingen hebben 
plaatsgevonden. Helaas moeten we vaststellen dat de naleving van de gestelde 
regels daarbij in enkele gevallen niet was zoals deze zou moeten zijn.  
 
In dat kader breng ik bij u graag de drieslag onder de aandacht die noodzakelijk 
is om tot goede naleving van de regels te komen. Ten eerste is het van groot 
belang dat de ondernemers er zelf alles aan doen om ervoor te zorgen dat de 
gestelde maatregelen ook worden nageleefd door bezoekers. Hierbij moet onder 
andere worden gedacht aan het grondig controleren van bezoekers bij de ingang. 
Ondernemers worden geacht te toetsen of bezoekers een geldig testbewijs 
hebben, dat correspondeert met hun legitimatie. Het is vervolgens aan 
gemeenten om bij herhaaldelijke niet-naleving van deze controleplicht door de 
ondernemer tot daadwerkelijk ingrijpen over te gaan en dat dit ook zichtbaar is 
waardoor er ook duidelijk een voorbeeld wordt gesteld. Tot slot kan in geval van 
excessen een beroep worden gedaan op de politie.  
 
Omdat mij vragen bereiken welke bestuurlijke maatregelen gebruikt kunnen 
worden om op lokaal niveau naleving af te dwingen, zal ik daar in deze brief 
nader op ingaan. Het gaat hierbij om ingrijpen door een gemeente als een 
organisator of beheerder zijn verantwoordelijkheid voor een ordelijk gebruik van 
geldige coronatoegangsbewijzen bij een eet- en drinkgelegenheid, 
dansvoorziening of evenement niet neemt. 
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In de eerste plaats wijs ik u graag op de mogelijkheden die de eigen algemene 
plaatselijke verordening biedt om op te treden. Hoewel deze per gemeente 
anders kunnen luiden, voorziet deze in de regel namelijk in een bevoegdheid voor 
de burgemeester om niet alleen in het belang van de openbare orde en veiligheid, 
maar ook in het belang van de gezondheid de sluiting van eet- en 
drinkgelegenheden en dansvoorzieningen te bevelen. Verder heeft de 
burgemeester veelal de mogelijkheid een (meldingsplichtig) evenement te 
verbieden als er een vermoeden is dat de volksgezondheid in gevaar komt. Om 
diezelfde reden kan de burgemeester bovendien doorgaans een aanvraag voor 
een evenementenvergunning afwijzen. 
 
Op grond van de artikelen 4.3, 4.7 en 5.2, gelezen in samenhang met artikel 6.29 
en 6.30 van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 (Trm) mogen beheerders 
van publieke plaatsen zoals eet- en drinkgelegenheden, dansvoorzieningen of 
organisatoren van evenementen alleen gebruik maken van het regime met 
geldige coronatoegangsbewijzen indien de beheerder of organisator ervoor zorgt 
dat alleen publiek met een geldig, dus ook betrekking hebbend op de persoon die 
toegang of deelname wenst, coronatoegangsbewijs en een geldig 
identificatiedocument wordt toegelaten en personen die dit niet hebben, worden 
geweigerd.  
 
Indien onverhoopt een clusterbesmetting optreedt die te herleiden is tot een 
publieke plaats waar het publiek toegang krijgt met een coronatoegangsbewijs, of 
een evenement waar dat bewijs deelname mogelijk maakt, dan is dat een 
belangrijke indicatie dat mogelijk niet aan de voorwaarden uit de Trm is voldaan, 
of dat sprake is van tekortkomingen in verband met andere maatregelen die op 
de locatie getroffen zouden moeten worden. De burgemeester is er 
verantwoordelijk voor om na te gaan wat de relevante omstandigheden zijn 
geweest, mede gelet op de aard en omvang van de clusterbesmetting en andere 
signalen die er mogelijk zijn, en of deze aannemelijk maken dat niet aan de 
voorwaarden uit de Trm is voldaan. In dat geval zal immers sprake zijn van een 
overtreding waarop een bestuurlijke reactie nodig is, mogelijk met een last onder 
bestuursdwang. De bevoegdheid daartoe is in dat geval in artikel 58u, derde en 
vierde lid van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 aan de burgemeester 
toegekend. De voorwaarden uit de artikelen 4.3, 4.7 en 5.2 van de Trm zijn 
voorwaarden voor openstelling als bedoeld in artikel 58h, eerste lid van die wet. 
Voor het overige kan de burgemeester op grond van artikel 174, tweede lid, 
Gemeentewet, ten aanzien van publieke plaatsen de bevelen geven die met het 
oog op de bescherming van veiligheid en gezondheid nodig zijn. Die bevoegdheid 
kan in een dergelijk geval vanzelfsprekend eventueel ook worden toegepast. Er 
zijn daarmee voldoende instrumenten voorhanden om in die gevallen waarin daar 
aanleiding toe bestaat met adequate maatregelen stevig doch passend in te 
grijpen. 

 
Geheel los van deze bestaande handhavingsmogelijkheden wordt nog extra de 
mogelijkheid onderzocht om een regeling te implementeren die een tijdelijke 
opschorting van toegangsbewijzen in geval van een clusterbesmetting mogelijk 
maakt. Dit zou evenwel als ondersteunende maatregel moeten dienen. Het gaat 
dan immers vooral om een periode waarin het bron- en contactonderzoek kan 
worden afgerond, herstelmaatregelen kunnen worden genomen, personeel zich 
kan laten testen en werknemers kunnen worden geïnstrueerd. Het nemen van de 
in de voorgaande paragraaf beschreven maatregelen zou altijd voorop moeten 
staan. 

 
Tot slot, en mogelijk ten overvloede, wijs ik u er op dat het ingediende 
wetsvoorstel om in de Wet publieke gezondheid een bevoegdheid voor de 
burgemeester op te nemen om publieke en besloten plaatsen te sluiten als er 
sprake is van een corona-uitbraak, losstaat van het handhaven van de regels 
over het gebruik van coronatoegangsbewijzen en wat hierboven daarover uiteen 
is gezet. 
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Ik realiseer me dat ik een groot beroep op u doe. Tegelijkertijd geldt dat we 
alleen met elkaar zoveel mogelijk kunnen maken voor iedereen, zonder dat dit tot 
te grote risico’s leidt voor de publieke gezondheid.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
De Minister van Justitie en Veiligheid, 
  
 

 
  
Ferd Grapperhaus 
  

 
 

 
 
 

 


