
 

Wet Maatregelen Covid-19 

Maatregelen worden voortaan bij ministerieel besluit vastgesteld en binnen twee dagen aan de Eerste en 

Tweede Kamer voorgelegd. Als de Tweede Kamer binnen een week besluit niet in te stemmen, vervalt de 

regeling. Deze stemming vindt pas plaats nadat minimaal 50 Kamerleden dit verzoeken. Er is geen sprake 

van een bekrachtigingsrecht door de Kamer. De Eerste Kamer krijgt daarentegen geen instemmingsrecht. 

Dit is niet in overeenstemming met de strekking van artikel 103 Grondwet – de Staten-Generaal beslist 

gezamenlijk over grondrechten inperkingen tijdens een noodtoestand 

De ministers kunnen in geval van een zeer dringende omstandigheid maatregelen direct laten ingaan. De 

regeling vervalt indien de Tweede Kamer binnen een week besluit niet in te stemmen. 

Bevoegdheden Burgemeester 

-Bepalen of er een samenkomst georganiseerd mag worden met meer personen dan wat de minister 

vastgesteld heeft. 

-Toestemming Burgemeester is vereist voor het gebruik van theaters, bioscopen en andere publieke 

plaatsen. Hetzelfde geldt voor evenementen, waaronder voorstellingen of feesten, en het uitoefenen van 

beroepen waarbij de “veilige afstand” niet aangehouden kan worden. 

-bevoegdheid aan te geven waar dragen beschermingsmiddelen verplicht is. 

 

Huisrecht  

“huisrecht wordt niet gezien als absoluut grondrecht ”. Beperkingen van het huisrecht zijn mogelijk bij 

woningen. 

 

Afstand 

- 1,5 m afstand houden van elkaar blijft gehandhaafd. De grootte van de afstand kan worden aangepast bij 

ministerieel besluit. . 

- De afstand geldt niet voor mensen die op hetzelfde adres wonen, opsporingsambtenaren, 

beveiligingsmedewerkers, zorgverleners, mantelzorgers, geestelijk verzorgers, politie, brandweer, 

krijgsmacht en werknemers in de kinderopvang. Personen die eerste hulp verlenen zijn ook uitgezonderd. Zo 

ook begeleiders van gehandicapten of kinderen tot twaalf jaar oud “voor zover de afstand niet aangehouden 

kan worden buiten de woning.” 

- mensen die een liefdesrelatie met elkaar onderhouden maar niet officieel samenwonen, zijn buiten de deur 

strafbaar indien zij niet de voorgeschreven afstand aanhouden. 

- Iemand die alleen woont, kan buiten het eigen huis geen anderen ontmoeten zonder de afstand aan te 

houden. Kleinkinderen boven de dertien jaar kunnen hun oma niet meer knuffelen zonder zich strafbaar te 

maken. Dit geldt ook voor ouders en kinderen die niet meer thuis wonen. 

 

Groepsvorming 

De minister bepaalt hoeveel mensen maximaal bijeen mogen komen. De wet maakt een uitzondering voor 

religieuze bijeenkomsten, vergaderingen of betogingen, verkiezingen en bijeenkomsten van het openbare 

bestuur. 

Uitvaarten zijn niet uitgezonderd. Het kan noodzakelijk zijn om bij begrafenissen een maximaal aantal 

bezoekers vast te stellen. 

 

 



 

 

Openstelling publieke plaatsen 

De minister wijst bij ministeriële regeling publieke plaatsen aan die niet of slechts beperkt opengesteld 

mogen worden. Hierbij kan een maximum aan het aantal personen gesteld worden. 

De minister heeft de bevoegdheid winkels, sportscholen, horecabedrijven en andere sectoren geheel of 

gedeeltelijk te sluiten. 

Rechtbanken, stemlokalen, en vergaderruimtes voor het openbaar bestuur zijn uitgezonderd. 

 

Evenementen 

Het evenementenbegrip omvat in de wet ook bioscoop- en theatervoorstellingen, markten, kansspelen, 

dansgelegenheden, vertoningen, speelgelegenheden en sportwedstrijden. De minister bepaalt of en welke 

evenementen onder welke voorwaarden toegelaten worden. 

 

Verpleeghuizen en gehandicapteninstellingen 

De minister mag voorwaarden stellen aan het toelaten van personen tot de instellingen. 

Als een bewoner zich niet aan de maatregelen houdt, dan kan de zorgaanbieder een maatregel op grond 

van de Wet zorg en dwang of de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg opleggen. Een verplichte 

quarantaine op grond van de Wpg is ook mogelijk. Is een patiënt op grond van deze regelingen opgenomen, 

dan kan hij verplicht worden binnen te blijven. 

Dit is volgens de minister mogelijk als de cliënt door ouderdom, verstandelijke handicap of psychische 

stoornis risico loopt op ernstig nadeel voor hemzelf of anderen. Daarvan is volgens de minister sprake als 

een dementerende oudere niet de noodzaak van de veilige afstandsnorm kan inschatten of onthouden. 

Een directeur van een zorginstelling kan cliënten en bezoekers die niet meewerken, bij de minister melden. 

Die bepaalt dan of het bezoek aan een instelling beperkt wordt. De minister kan het bezoek beperken tot één 

familielid. Een uitzondering geldt voor een persoon waarvan de arts verwacht dat deze op korte termijn zal 

overlijden. 

 

Zorgplicht publieke plaatsen 

De beheerder van een voor publiek opengestelde plaats is verantwoordelijk voor de naleving van de 

gestelde regels en voorschriften. 

De burgemeester is bevoegd op te treden met dwangmaatregelen indien overtredingen geconstateerd 

worden. Ook gebouwen en plaatsen voor het belijden van godsdienst of levensovertuiging dienen 

maatregelen te treffen. 

 

Personenvervoer 

De minister krijgt de bevoegdheid om voorwaarden te stellen aan personenvervoer. De minister kan ook 

autoverkeer beperken of verbieden. Ook is er de mogelijkheid tot een mondkapjesplicht in de auto dan wel 

een maximum te stellen aan het aantal passagiers. 

 

 

 



 

 

Onderwijsinstellingen 

De minister kan onderwijsactiviteiten in onderwijsinstellingen geheel of deels verbieden. Ook kan gekozen 

worden voor beperkingen of het stellen van voorwaarden. 

Een school kan besluiten tijdelijk of gedeeltelijk te sluiten vanwege organisatorische redenen, bijvoorbeeld 

wanneer een aantal leraren in thuisquarantaine zit en fysiek onderwijs niet voor alle leerlingen mogelijk is. 

Ambtenaren van de onderwijsinspectie moeten de coronaregels handhaven. 

 

Kinderopvang 

Kinderopvang kan geheel of gedeeltelijk verboden worden. De wet maakt een uitzondering voor de kinderen 

van mensen met cruciale beroepen. De minister kan regels en hygiënevoorwaarden en persoonlijke 

beschermingsmiddelen stellen voor kindercentra, gastouderbureaus en gastouderopvang in woningen. 

 

Last onder bestuursdwang 

De minister krijgt de bevoegdheid om een last onder bestuursdwang of dwangsom op te leggen bij 

overtredingen. Deze bevoegdheid beperkt zich tot besloten plaatsen waar een beroep of bedrijf wordt 

uitgeoefend, zoals kantoren of slachterijen. Op andere besloten plaatsen krijgt de burgemeester deze 

bevoegdheid. 

 

Vangnetbepalingen 

De vangnetbepalingen uit de eerdere wetsontwerpen zijn verdwenen. Deze bepalingen gaven de minister de 

mogelijkheid om maatregelen door te voeren waarin de wet niet voorziet. Ook de mogelijkheid om opnieuw 

met noodverordeningen aan de slag te gaan, is verdwenen. Voor de BES-eilanden blijft deze mogelijkheid 

wel bestaan. 

 

Straffen 

Op overtreding van de maximale groepsgrootte, het in strijd met de aanwijzingen van de minister openstellen 

van een publieke plaatsen als bijvoorbeeld restaurants, winkels of cafés of het houden van een evenement 

staat een strafmaximum van € 435 of zeven dagen hechtenis. Daarnaast blijft de mogelijkheid van zware 

bestuursrechtelijke maatregelen bestaan. De boete voor het niet aanhouden van de “veilige afstand” is  € 95. 

 

Overig 

De minister bepaalt welke “hygiëne en persoonlijke beschermingsmiddelen” verplicht zijn. Bijv. het dragen 

van mondkapjes en handschoenen op plaatsen waar het niet mogelijk is om afstand te houden. 

Het uitoefenen van beroepen waarbij de minimumafstand niet aangehouden kan worden, mag de minister 

eveneens verbieden of beperken. 

Het beperken van de bezettingsgraad of sluiting van hotels en andere logementen behoort ook tot de 

mogelijkheden. De minister kan de verkoop van alcoholhoudende dranken verbieden. De regering vreest dat 

mensen die alcohol nuttigen hun angst voor het virus verliezen. 

Ook op basis van de Wegenverkeerswet kunnen regels gesteld worden ter bestrijding van de epidemie. 

 



Verlenging 

De regering kan de wet telkens met drie maanden verlengen. Een week voorafgaande aan het besluit wordt 

dit aan de Eerste en Tweede Kamer voorgelegd. Een instemmingsrecht hebben de Kamers niet. 

 


