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Wet van 28 oktober 2020, houdende Tijdelijke 
bepalingen in verband met maatregelen ter 
bestrijding van de epidemie van covid-19 voor 
de langere termijn (Tijdelijke wet maatregelen 
covid-19) 

 
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, 

Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is voor de 

huidige fase van de bestrijding van de epidemie van covid-19 tijdelijk een 
aanvullend wettelijk instrumentarium te creëren in de Wet publieke 
gezondheid dat voor de langere termijn een juridische basis vormt voor 
een samenleving waarin het houden van afstand en andere gedragsvoor-
schriften van groot belang zijn; 

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State 
gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedge-
vonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

ARTIKEL I WIJZIGING WET PUBLIEKE GEZONDHEID 

De Wet publieke gezondheid wordt als volgt gewijzigd: 

 A

Onder vernummering van hoofdstuk Va tot hoofdstuk VIIa wordt na 
artikel 58 een hoofdstuk ingevoegd, luidende: 

HOOFDSTUK VA. TIJDELIJKE BEPALINGEN BESTRIJDING 
EPIDEMIE COVID-19  

§ 1. Algemene bepalingen  

Artikel 58a Begripsbepalingen  

1. In dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan 
onder: 

besloten plaats:  een andere dan openbare of publieke plaats en een 
daarbij behorend erf, met inbegrip van gebouwen en plaatsen als bedoeld 
in artikel 6, tweede lid, van de Grondwet; 
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beveiligingsmedewerker:  een persoon belast met beveiligingswerk-
zaamheden als bedoeld in artikel 7, eerste, tweede en derde lid, van de 
Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus alsmede 
een persoon in dienst van een bestuursorgaan als bedoeld in artikel 5, 
vijfde lid, van die wet; 

epidemie:  de epidemie van covid-19, veroorzaakt door het virus 
SARS-CoV-2; 

evenement: elke voor het publiek toegankelijke verrichting van vermaak, 
alsmede een herdenkingsplechtigheid, braderie, optocht op de weg, 
voorstelling of feest op een andere plaats dan in een woning of op een 
daarbij behorend erf of in een gebouw of op een plaats als bedoeld in 
artikel 6, tweede lid, van de Grondwet, wedstrijd, beurs of congres. Onder 
evenementen worden niet begrepen betogingen, vergaderingen en 
godsdienstige en levensbeschouwelijke samenkomsten als bedoeld in de 
Wet openbare manifestaties; 

groepsverband:  een aantal min of meer bijeen horende personen, 
waarbij kennelijk sprake is van een zekere samenhang of omstandigheid 
waardoor die personen bij elkaar zijn; 

hygiënemaatregelen: maatregelen betreffende de inrichting van ruimten 
of aldaar te gebruiken voorwerpen of materialen, of het treffen van 
voorzieningen ten behoeve van de reinheid teneinde besmetting met of 
overdracht van het virus SARS-CoV-2 zoveel mogelijk te voorkomen; 

justitiële inrichting: een inrichting als bedoeld in artikel 1, onder b, van 
de Penitentiaire beginselenwet, inrichting als bedoeld in artikel 1, onder b, 
van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen, instelling als bedoeld in 
artikel 1, onder b, van de Beginselenwet verpleging ter beschikking 
gestelden of gesticht als bedoeld in artikel 2 van de Wet beginselen 
gevangeniswezen BES; 

kinderopvang: een kindercentrum of voorziening voor gastouderopvang 
als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet kinderopvang; 

mantelzorger: een natuurlijke persoon die rechtstreeks voortvloeiend uit 
een tussen personen bestaande sociale relatie zorg of hulp verleent 
zonder dat dit beroeps- of bedrijfsmatig geschiedt; 

onderwijsinstelling: een school, instelling of exameninstelling in de zin 
van een onderwijswet als bedoeld in artikel 1, onder d, van de Wet op het 
onderwijstoezicht, daaronder begrepen een niet bekostigde instelling; 

Onze Ministers: Onze Minister, Onze Minister van Justitie en Veiligheid 
en Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
gezamenlijk; 

openbare plaats: een openbare plaats als bedoeld in artikel 1, eerste lid, 
van de Wet openbare manifestaties; 

ophouden: gedurende enige tijd ergens verkeren, terwijl er feitelijk 
gelegenheid is om te gaan; 

opsporingsambtenaar: een persoon die bij of krachtens artikel 141 of 
142 van het Wetboek van Strafvordering of artikel 184 of 185 van het 
Wetboek van Strafvordering BES is belast met de opsporing van strafbare 
feiten; 

persoon met een handicap: een persoon als bedoeld in artikel 1, tweede 
zin, van het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap 
(Trb. 2007, 169, en 2014, 113); 

persoonlijke beschermingsmiddelen: uitrusting die bestemd is om te 
worden gedragen of vastgehouden teneinde de eigen of een andere 
persoon zoveel mogelijk te beschermen tegen overdracht van het virus 
SARS-CoV-2; 

publieke plaats: een voor het publiek openstaand gebouw als bedoeld in 
artikel 174, eerste lid, van de Gemeentewet of artikel 176, eerste lid, van 
de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, en een daarbij 
behorend erf, of een voor het publiek openstaand lokaal, voertuig of 
vaartuig, met uitzondering van gebouwen en plaatsen als bedoeld in 
artikel 6, tweede lid, van de Grondwet; 
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veilige afstand: de afstand, bedoeld in artikel 58f, tweede lid; 
zorgaanbieder: een zorgaanbieder als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van 

de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, of als bedoeld in artikel 1, 
onder j, van de Wet zorginstellingen BES, jeugdhulpaanbieder als bedoeld 
in artikel 1.1 van de Jeugdwet, aanbieder van jeugdzorg als bedoeld in 
artikel 18.4.7a van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint 
Eustatius en Saba of aanbieder als bedoeld in artikel 1.1.1, eerste lid, van 
de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015; 

zorglocatie: een bouwkundige voorziening of deel van een 
bouwkundige voorziening met het daarbij behorende terrein waar zorg als 
bedoeld in artikel 1 van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg wordt 
verleend, waar jeugdzorg als bedoeld in artikel 18.4.7a van de Invoe-
ringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba wordt 
verleend of waar beschermd wonen of opvang als bedoeld in artikel 1.1.1, 
eerste lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 plaatsvindt of 
accommodatie als bedoeld in artikel 1.1 van de Jeugdwet; 

zorgverlener: een natuurlijke persoon die beroepsmatig zorg of dienst 
als omschreven bij of krachtens de Wet langdurige zorg of de Zorgverze-
keringswet verleent, jeugdhulpverlener als bedoeld in artikel 1.1 van de 
Jeugdwet, beroepskracht als bedoeld in artikel 1.1.1 van de Wet 
maatschappelijke ondersteuning 2015, natuurlijke persoon die beroeps-
matig jeugdzorg als bedoeld in artikel 18.4.7a van de Invoeringswet 
openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba verleent of zorgver-
lener als bedoeld in artikel 1.1.1 van de Wet algemene verzekering 
bijzondere ziektekosten BES. 

2. In dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen wordt mede 
verstaan onder: 

basisregistratie personen: basisadministratie als bedoeld in de Wet 
basisadministraties persoonsgegevens BES; 

woning: een daarbij behorend erf. 

Artikel 58b Doel en reikwijdte  

1. Dit hoofdstuk is van toepassing op de bestrijding van de epidemie, of 
een directe dreiging daarvan. 

2. De bij of krachtens dit hoofdstuk toegekende bevoegdheden worden 
slechts toegepast voor zover die toepassing:

a. gelet op de ernst van de bedreiging van de volksgezondheid 
noodzakelijk is;

b. in overeenstemming is met de uitgangspunten van de democratische 
rechtsstaat; en

c. gelet op het in het eerste lid genoemde doel de uitoefening van 
grondrechten zo min mogelijk beperkt en aan dat doel evenredig is. 

3. Dit hoofdstuk is mede van toepassing in de Nederlandse exclusieve 
economische zone op een mijnbouwinstallatie als bedoeld in artikel 1, 
onder o, van de Mijnbouwwet en een windpark als bedoeld in artikel 1 van 
de Wet windenergie op zee. 

Artikel 58c Procedurevoorschriften ministeriële regelingen  

1. De vaststelling van een krachtens dit hoofdstuk vast te stellen 
ministeriële regeling geschiedt door Onze Ministers, in overeenstemming 
met Onze Minister die het mede aangaat en in overeenstemming met het 
gevoelen van de ministerraad. 

2. Een krachtens dit hoofdstuk vastgestelde ministeriële regeling wordt 
binnen twee dagen nadat zij is vastgesteld aan beide Kamers der 
Staten-Generaal overgelegd. Zij treedt niet eerder in werking dan een 
week na deze overlegging. Indien binnen die termijn de Tweede Kamer 
besluit niet in te stemmen met de regeling, vervalt deze van rechtswege. 
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3. In afwijking van het tweede lid kan een krachtens dit hoofdstuk 
vastgestelde ministeriële regeling onverwijld na die vaststelling en de 
bekendmaking in werking treden, indien sprake is van een zeer dringende 
omstandigheid waarin ter beperking van gevaar direct moet worden 
gehandeld. Onze Minister zendt de regeling binnen twee dagen na 
vaststelling aan beide Kamers der Staten-Generaal, voorzien van een 
gemotiveerde mededeling waarin de dringende omstandigheid uiteen 
wordt gezet. De regeling vervalt van rechtswege indien de Tweede Kamer 
binnen een week na de toezending besluit niet in te stemmen met de 
regeling. 

4. Een besluit als bedoeld in het tweede lid, derde zin, of derde lid, 
derde zin, kan worden genomen op voorstel van een derde van het 
grondwettelijk aantal leden van de Tweede Kamer. 

5. Artikel 1 van de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid is niet 
van toepassing. 

6. Indien naar het oordeel van Onze Ministers en Onze Minister die het 
mede aangaat een krachtens dit hoofdstuk vastgestelde ministeriële 
regeling of een onderdeel daarvan niet langer noodzakelijk is voor het in 
artikel 58b, eerste lid, genoemde doel, wordt die regeling daartoe zo 
spoedig mogelijk gewijzigd of ingetrokken. 

Artikel 58ca Vangnet BES  

Indien zich in het openbare lichaam Bonaire, Sint Eustatius of Saba een 
omstandigheid voordoet waarin een krachtens dit hoofdstuk vast te 
stellen ministeriële regeling niet zodanig tijdig tot stand kan komen als ter 
bestrijding van de epidemie noodzakelijk is, kan Onze Minister ter 
uitvoering van artikel 7, eerste lid, de gezaghebber opdragen toepassing 
te geven aan de hem in artikel 179 van de Wet openbare lichamen 
Bonaire, Sint Eustatius en Saba toegekende bevoegdheid om algemeen 
verbindende voorschriften vast te stellen ter bestrijding van de epidemie. 
Binnen twee weken na de vaststelling van die opdracht wordt een 
ministeriële regeling vastgesteld tot regeling van de in die voorschriften 
genoemde onderwerpen. Onze Minister zendt de regeling binnen twee 
dagen na vaststelling aan beide Kamers van de Staten-Generaal. 

Artikel 58d Bevoegdheid voorzitter van de veiligheidsregio  

1. Indien de uitoefening van die bevoegdheid leidt tot gevolgen van 
meer dan plaatselijke betekenis, of ernstige vrees voor het ontstaan 
daarvan, kan Onze Minister, al dan niet op aanbeveling van de voorzitter 
van de veiligheidsregio, besluiten dat de voorzitter van de veiligheidsregio 
in de betrokken gemeente bij uitsluiting bevoegd is toepassing te geven 
aan:

a. een bij of krachtens dit hoofdstuk aan de burgemeester toegekende 
bevoegdheid;

b. de in artikel 125, derde lid, van de Gemeentewet aan de burge-
meester toegekende bevoegdheid, indien het de handhaving van bij of 
krachtens dit hoofdstuk gestelde regels betreft. 

2. Zodra een omstandigheid als bedoeld in het eerste lid zich niet langer 
voordoet, trekt Onze Minister zijn besluit in. 

3. In afwijking van artikel 39, eerste lid, van de Wet veiligheidsregio’s is 
voor de bestrijding van de epidemie, of een directe dreiging daarvan, in 
plaats van de voorzitter van de veiligheidsregio, de burgemeester 
bevoegd toepassing te geven aan de in die bepaling genoemde artikelen, 
met uitzondering van de artikelen 5 en 7 van de Wet veiligheidsregio’s en 
artikel 176 van de Gemeentewet. Het eerste lid, aanhef en onder b, en 
tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing. 
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Artikel 58e Differentiatie en lokaal maatwerk  

1. In een krachtens dit hoofdstuk vast te stellen ministeriële regeling kan 
in ieder geval onderscheid worden gemaakt:

a. binnen en tussen gemeenten en met betrekking tot de openbare 
lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba;

b. tussen personen, op basis van leeftijd;
c. tussen activiteiten;
d. tussen openbare, publieke en besloten plaatsen, of gedeelten 

daarvan. 
2. De burgemeester kan met het oog op bijzondere omstandigheden 

ontheffing verlenen van:
a. het bepaalde bij of krachtens artikel 58g, eerste lid, 58h, eerste lid, of 

58i;
b. de krachtens artikel 58j, eerste lid, gestelde regels, indien dat in die 

regels is bepaald.
Aan de ontheffing kunnen voorschriften en beperkingen worden 

verbonden. 
3. Voordat de burgemeester een beslissing neemt omtrent de verlening 

van een ontheffing vraagt hij advies aan de gemeentelijke gezondheids-
dienst. 

4. De burgemeester verleent geen ontheffing, indien het belang van de 
bestrijding van de epidemie zich daartegen naar zijn oordeel verzet. Bij de 
afweging van de betrokken belangen betrekt de burgemeester in ieder 
geval:

a. de aard van de plaats, de aard van de activiteit en het aantal personen 
waarop de te verlenen ontheffing betrekking heeft;

b. de gevolgen die verlening van de ontheffing zou hebben voor de 
naleving van het bepaalde in artikel 58f, eerste lid, of van de krachtens 
artikel 58f, vierde of vijfde lid, vastgestelde regels, in en buiten de plaats 
waarop de te verlenen ontheffing betrekking heeft. 

5. In een krachtens dit hoofdstuk vast te stellen ministeriële regeling kan 
aan de burgemeester de bevoegdheid worden toegekend om de plaatsen 
aan te wijzen waar de in die regeling gestelde regels van toepassing zijn. 
Aan de uitoefening van de bevoegdheid kunnen in die ministeriële 
regeling voorwaarden en beperkingen worden verbonden. 

§ 2. Veilige afstand en andere gedragsvoorschriften  

Artikel 58f Veilige afstand  

1. Degene die zich buiten een woning ophoudt, houdt een veilige 
afstand tot andere personen. 

2. De veilige afstand wordt vastgesteld bij algemene maatregel van 
bestuur, gehoord het RIVM. De voordracht voor de algemene maatregel 
van bestuur wordt niet eerder gedaan dan een week nadat het ontwerp 
aan beide Kamers van de Staten-Generaal is overgelegd. 

3. De veilige afstand geldt niet:
a. tussen personen die op hetzelfde adres woonachtig zijn;
b. voor een opsporingsambtenaar, toezichthouder, beveiligingsmede-

werker, zorgverlener, mantelzorger of geestelijke bedienaar of persoon die 
werkzaam is bij een justitiële inrichting, bij de politie, de brandweer, de 
krijgsmacht of in de kinderopvang of die eerste hulp biedt bij een het 
leven of de gezondheid bedreigende situatie, voor zover deze zijn taak niet 
op gepaste wijze kan uitoefenen met inachtneming van de veilige afstand;

c. voor degene jegens wie een onder b genoemde persoon zijn taak 
uitoefent;
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d. tussen een persoon met een handicap of persoon tot en met de 
leeftijd van twaalf jaar en diens begeleider, voor zover die persoon zich 
niet met inachtneming van de veilige afstand jegens zijn begeleider buiten 
een woning kan ophouden. 

4. Bij ministeriële regeling kan worden bepaald dat het eerste lid onder 
de in die regeling bepaalde omstandigheden niet van toepassing is, indien 
in die omstandigheden door het treffen van hygiënemaatregelen, het 
gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen of op andere wijze, een 
beschermingsniveau wordt bereikt dat ten minste gelijkwaardig is aan het 
beschermingsniveau dat bereikt wordt door het houden van de veilige 
afstand. 

5. Bij ministeriële regeling kan vrijstelling worden verleend van het 
eerste lid. Aan een vrijstelling kunnen voorschriften en beperkingen 
worden verbonden. 

6. Indien naar het oordeel van Onze Ministers gelet op het in artikel 58b, 
eerste lid, genoemde doel de veilige afstand kan worden verkleind of op 
nihil kan worden gesteld, wordt zo spoedig mogelijk een voordracht 
gedaan voor een daartoe vast te stellen algemene maatregel van bestuur. 

Artikel 58g Groepsvorming  

1. Bij ministeriële regeling kunnen plaatsen, niet zijnde woningen, 
worden aangewezen, waar het niet is toegestaan zich in groepsverband 
op te houden met meer dan een bij die regeling vast te stellen aantal 
personen. 

2. Het eerste lid is niet van toepassing op:
a. de personen, bedoeld in artikel 58f, derde lid, onder a en d, voor 

zover zij zich onderling ophouden;
b. een persoon als bedoeld in artikel 58f, derde lid, onder b en c;
c. een persoon die in gemeenschap met anderen zijn godsdienst of 

levensovertuiging belijdt;
d. een vergadering of betoging als bedoeld in de Wet openbare 

manifestaties;
e. een verkiezing als bedoeld in de Kieswet;
f. een vergadering van de Staten-Generaal of van een commissie 

daaruit;
g. een vergadering van de gemeenteraad, provinciale staten en het 

algemeen bestuur van een waterschap, of van een door deze organen 
ingestelde commissie;

h. 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;

i. een bijeenkomst die plaatsvindt onder verantwoordelijkheid van een 
rechter of een officier van justitie in de uitoefening van zijn ambt of die 
dient ter behandeling van een bezwaar of administratief beroep. 

Artikel 58h Niet openstellen of voorwaarden voor openstelling 
van publieke plaatsen  

1. Bij ministeriële regeling kunnen publieke plaatsen worden aange-
wezen die niet of slechts onder in die regeling gestelde voorwaarden voor 
publiek mogen worden opengesteld. Tot de voorwaarden kan behoren dat 
ten hoogste een bij die regeling vast te stellen aantal personen als publiek 
aanwezig mag zijn. 

2. De volgende plaatsen worden niet aangewezen als publieke plaatsen 
die niet voor publiek mogen worden opengesteld:

a. een stemlokaal;
b. een plaats die is bestemd voor een vergadering van de Staten-

Generaal of van een commissie daaruit;
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c. een plaats die is bestemd voor een vergadering van de gemeen-
teraad, provinciale staten en het algemeen bestuur van een waterschap, 
of van een door deze organen ingestelde commissie;

d. een gerechtsgebouw. 

Artikel 58i Evenementen  

Bij ministeriële regeling kunnen evenementen worden aangewezen die 
niet of slechts onder voorwaarden mogen worden georganiseerd. Tot de 
voorwaarden kan behoren dat ten hoogste een bij die regeling vast te 
stellen aantal personen aan het evenement mag deelnemen. 

Artikel 58j Overige regels  

1. Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld over:
a. hygiënemaatregelen en persoonlijke beschermingsmiddelen, met 

inbegrip van de verplichting tot toepassing of gebruik hiervan. De regels 
hebben geen betrekking op de toepassing of het gebruik in een woning;

b. de uitoefening van beroepen waarbij het niet mogelijk is ten minste 
de veilige afstand te houden tot een klant of patiënt, met inbegrip van een 
verbod tot uitoefening daarvan;

c. het gebruik van voorzieningen die voor het publiek toegankelijk zijn, 
met inbegrip van een verbod tot het gebruik daarvan;

d. de bezettingsgraad van de plaatsen waar tegen betaling verblijf wordt 
aangeboden aan personen die niet als ingezetene zijn ingeschreven in de 
basisregistratie personen met een adres in de gemeente waar dit verblijf 
wordt aangeboden;

e. het gebruik of voor consumptie gereed hebben van alcoholhoudende 
drank als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Drank- en Horecawet op 
openbare plaatsen, met inbegrip van een verbod daarop, onverminderd 
het bepaalde bij of krachtens de Drank- en Horecawet. 

2. Artikel 1, eerste lid, van de Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedek-
kende kleding vindt geen toepassing voor zover de bij dat artikellid 
verboden gezichtsbedekking geheel of gedeeltelijk het gevolg is van het 
dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen. 

Artikel 58k Zorgplicht publieke plaatsen  

1. Degene die bevoegd is tot het aan een publieke plaats treffen van 
voorzieningen of tot het openstellen van een publieke plaats voor publiek, 
draagt ten aanzien van die publieke plaats zorg voor zodanige voorzie-
ningen of openstelling dat de daar aanwezige personen de bij of krachtens 
de artikelen 58f tot en met 58j gestelde regels in acht kunnen nemen. 

2. Indien de burgemeester van oordeel is dat de daar aanwezige 
personen het bepaalde bij of krachtens de artikelen 58f tot en met 58j niet 
in acht kunnen nemen, kan hij een schriftelijke aanwijzing geven aan 
degene die bevoegd is tot het aan die plaats treffen van voorzieningen of 
tot het openstellen van die plaats voor publiek. 

3. In de aanwijzing geeft de burgemeester met redenen omkleed aan op 
welke punten de aanwezige personen de bij of krachtens de artikelen 58f 
tot en met 58j gestelde regels niet in acht kunnen nemen, alsmede de in 
verband daarmee te nemen maatregelen. Een aanwijzing bevat de termijn 
waarbinnen degene die bevoegd is tot het aan die plaats treffen van 
voorzieningen of tot het openstellen van die plaats voor publiek, de 
maatregelen treft. 

4. In een spoedeisende situatie kan de burgemeester een bevel geven. 
Indien het bevel mondeling wordt gegeven, wordt het zo spoedig mogelijk 
op schrift gesteld en bekendgemaakt. 
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Artikel 58l Zorgplicht besloten plaatsen  

1. Degene die bevoegd is tot het aan een besloten plaats, niet zijnde een 
woning, treffen van voorzieningen of tot het toelaten tot een besloten 
plaats van personen, draagt ten aanzien van die besloten plaats zorg voor 
zodanige voorzieningen of toelating dat de daar aanwezige personen de 
bij of krachtens de artikelen 58f tot en met 58j gestelde regels in acht 
kunnen nemen. 

2. Indien de besloten plaats een ruimte betreft waar een beroep of 
bedrijf wordt uitgeoefend en Onze Minister van oordeel is dat de daar 
aanwezige personen het bepaalde bij of krachtens de artikelen 58f tot en 
met 58j niet in acht kunnen nemen, kan hij een schriftelijke aanwijzing 
geven aan degene die bevoegd is tot het aan die plaats treffen van 
voorzieningen of tot het toelaten tot die plaats van personen. Indien de 
besloten plaats een ruimte betreft waar geen beroep of bedrijf wordt 
uitgeoefend, is de burgemeester bevoegd deze aanwijzing te geven. 

3. In de aanwijzing geeft Onze Minister onderscheidenlijk de burge-
meester met redenen omkleed aan op welke punten de aanwezige 
personen de bij of krachtens de artikelen 58f tot en met 58j gestelde regels 
niet in acht kunnen nemen, alsmede de in verband daarmee te nemen 
maatregelen. Een aanwijzing bevat de termijn waarbinnen degene die 
bevoegd is tot het aan die plaats treffen van voorzieningen of tot het 
toelaten tot die plaats van personen, de maatregelen treft. 

4. In een spoedeisende situatie kan Onze Minister onderscheidenlijk de 
burgemeester een bevel geven. Indien het bevel mondeling wordt 
gegeven, wordt het zo spoedig mogelijk op schrift gesteld en bekendge-
maakt. 

5. Het tweede tot en met vierde lid zijn niet van toepassing op bij 
ministeriële regeling aangewezen plaatsen onder in die regeling gestelde 
voorwaarden. 

Artikel 58m Maatregelen voor openbare plaatsen  

Indien de burgemeester van oordeel is dat de omstandigheden op een 
openbare plaats zodanig zijn dat de daar aanwezige personen het 
bepaalde bij of krachtens de artikelen 58f tot en met 58j niet in acht 
kunnen nemen, of bij ernstige vrees voor het ontstaan daarvan, kan hij de 
bevelen geven die nodig zijn om de naleving van deze artikelen op een 
openbare plaats te verzekeren. 

Artikel 58n Maatregelen voor besloten plaatsen  

Indien door een gedraging of activiteit in of vanuit een besloten plaats, 
niet zijnde een woning, een ernstige vrees voor de onmiddellijke 
verspreiding van het virus SARS-CoV-2 ontstaat, kan de burgemeester de 
bevelen geven die nodig zijn voor de beëindiging van de gedraging of 
activiteit en de daar aanwezige personen bevelen zich onmiddellijk te 
verwijderen. 

§ 3. Sectorspecifieke bepalingen  

Artikel 58o Zorgaanbieders en zorglocaties  

1. Een zorgaanbieder draagt zorg voor een zodanige openstelling, 
inrichting en zorg, jeugdhulp of maatschappelijke ondersteuning dat de 
aanwezige personen die niet bij de zorg, jeugdhulp of maatschappelijke 
ondersteuning betrokken zijn of die geen mantelzorger zijn, de bij of 
krachtens de artikelen 58f tot en met 58j gestelde regels redelijkerwijs in 
acht kunnen nemen. 
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2. Een zorgaanbieder kan, indien dit noodzakelijk is om verspreiding van 
het virus SARS-CoV-2 naar dan wel vanuit een zorglocatie te voorkomen 
en de maatregelen die de zorgaanbieder treft op grond van het eerste lid 
onvoldoende zijn om die verspreiding te voorkomen, beperkingen of 
andere voorwaarden stellen aan de toegang van personen tot een 
zorglocatie door iemand die niet bij de zorg, jeugdhulp of maatschappe-
lijke ondersteuning betrokken is of die geen mantelzorger is. 

3. Indien Onze Minister van oordeel is dat personen die niet bij de zorg, 
jeugdhulp of maatschappelijke ondersteuning betrokken zijn of die geen 
mantelzorger zijn, de in het eerste lid genoemde regels onvoldoende in 
acht kunnen nemen, kan hij de zorgaanbieder een schriftelijke aanwijzing 
geven. In de aanwijzing geeft Onze Minister met redenen omkleed aan op 
welke punten de aanwezige personen de regels niet in acht kunnen 
nemen, alsmede de in verband daarmee te nemen maatregelen. Een 
aanwijzing bevat de termijn waarbinnen de zorgaanbieder de maatregelen 
treft. In een spoedeisende situatie kan Onze Minister een bevel geven. 
Indien het bevel mondeling wordt gegeven, wordt het zo spoedig mogelijk 
op schrift gesteld en bekendgemaakt. 

4. Indien de maatregelen die een zorgaanbieder neemt op grond van het 
eerste en tweede lid, onvoldoende of onevenredig zijn om verspreiding 
van het virus SARS-CoV-2 naar dan wel vanuit een zorglocatie te 
voorkomen, kunnen bij ministeriële regeling beperkingen of andere 
voorwaarden worden gesteld aan het door de zorgaanbieder toelaten tot 
zorglocaties van personen die niet bij de zorg, jeugdhulp of maatschappe-
lijke ondersteuning betrokken zijn of die geen mantelzorger zijn, tenzij het 
belang van de volksgezondheid niet opweegt tegen de belangen van de 
cliënten en patiënten bij die toegang. In de ministeriële regeling kan 
onderscheid worden gemaakt tussen zorglocaties of categorieën daarvan. 

5. Beperkingen of andere voorwaarden als bedoeld in het tweede en 
vierde lid hebben geen betrekking op:

a. belemmeringen voor de toegang van tenminste één familielid of 
naaste tot een in de zorglocatie verblijvende persoon, behoudens in geval 
van uitzonderlijke omstandigheden;

b. toegang van familieleden of naasten tot een in de zorglocatie 
verblijvende persoon van wie de behandelend arts verwacht dat deze op 
korte termijn zal overlijden;

c. toegang in verband met het horen van een cliënt als bedoeld in artikel 
38, eerste lid, van de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstan-
delijk gehandicapte cliënten of het horen van betrokkene als bedoeld in de 
artikelen 6:1, derde lid, en 7:1, derde lid, van de Wet verplichte geestelijke 
gezondheidszorg;

d. toegang van advocaten en cliëntenvertrouwenspersonen als bedoeld 
in de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandi-
capte cliënten, en advocaten en patiëntenvertrouwenspersonen als 
bedoeld in de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg. 

6. De artikelen 58l en 58n zijn niet van toepassing. 

Artikel 58p Personenvervoer  

1. Bij ministeriële regeling kan worden bepaald dat het aanbieden van 
bepaalde categorieën van personenvervoer geheel of gedeeltelijk 
verboden is. 

2. Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld over de 
toegang tot en het gebruik van voorzieningen voor personenvervoer. 
Hierbij kan worden afgeweken van artikel 58f, derde lid, onder a. 
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Artikel 58q Onderwijsinstellingen  

1. Bij ministeriële regeling kan worden bepaald dat het verrichten van 
onderwijsactiviteiten in onderwijsinstellingen geheel of gedeeltelijk 
verboden is en kunnen beperkingen of andere voorwaarden worden 
gesteld aan het verrichten van onderwijsactiviteiten in onderwijs-
instellingen. Daarbij kan onderscheid worden gemaakt tussen onderwijs-
instellingen of categorieën daarvan. 

2. Met het toezicht op de naleving van het bepaalde krachtens het eerste 
lid zijn belast de ambtenaren van de inspectie van het onderwijs die zijn 
belast met het toezicht op de naleving van bij of krachtens een onder-
wijswet als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, onder 1, van de Wet op het 
onderwijstoezicht gegeven voorschriften. 

Artikel 58r Kinderopvang  

1. Bij ministeriële regeling kan worden bepaald dat het verboden is 
kinderopvang geheel of gedeeltelijk geopend te hebben. 

2. In de ministeriële regeling kunnen in ieder geval kindercentra of 
voorzieningen voor gastouderopvang worden uitgezonderd die opvang 
bieden aan:

a. kinderen van ouders die werken in bij ministeriële regeling aange-
wezen cruciale beroepen of vitale processen;

b. kinderen in bij die regeling aangewezen leeftijdscategorieën; en
c. kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke 

thuissituatie maatwerk nodig is. 
3. In de ministeriële regeling kan de burgemeester worden opgedragen 

om locaties aan te wijzen, onderwijsinstellingen daaronder begrepen, die 
tot vierentwintig uur per dag en zeven dagen per week opvang bieden aan 
kinderen als bedoeld in het tweede lid. Op deze locaties zijn de eisen, 
genoemd in hoofdstuk 1, afdeling 3, paragraaf 2, van de Wet kinder-
opvang, van overeenkomstige toepassing. In de ministeriële regeling 
kunnen daarvan eisen worden uitgezonderd. 

4. In afwijking van artikel 58j, eerste lid, onder a, kunnen bij ministeriële 
regeling regels worden gesteld over hygiënemaatregelen en persoonlijke 
beschermingsmiddelen, met inbegrip van de verplichting tot toepassing 
of gebruik hiervan, voor zover een kindercentrum, een gastouderbureau 
of een voorziening voor gastouderopvang in een woning is gevestigd. Dit 
geldt tevens voor opvang in een woning die wordt geboden op grond van 
het derde lid. 

5. De artikelen 1.61, 1.62, vierde en vijfde lid, 1.63 tot en met 1.66, 1.67a, 
1.72 en 1.80 van de Wet kinderopvang zijn van overeenkomstige 
toepassing ten aanzien van de handhaving van de bij of krachtens dit 
hoofdstuk gestelde regels in de kinderopvang. Artikel 1.81 van die wet is 
van overeenkomstige toepassing, voor zover de houder reeds is geregis-
treerd in het landelijk register kinderopvang. Het tweede, derde en vierde 
lid van artikel 58l zijn niet van toepassing. 

§ 4. Overige bepalingen  

Artikel 58s Verantwoording en informatievoorziening  

1. Onze Minister zendt maandelijks aan beide Kamers van de Staten-
Generaal een met redenen omkleed overzicht van de krachtens dit 
hoofdstuk geldende maatregelen en wordt tevens aangegeven wat de 
verwachtingen zijn ten aanzien van het voortduren van de maatregelen. 

2. De burgemeester verstrekt desgevraagd aan Onze Minister gegevens 
en inlichtingen die hij voor de statistiek, informatievoorziening en 
beleidsvorming met betrekking tot de uitoefening van bevoegdheden op 
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grond van dit hoofdstuk nodig heeft. De gegevens en inlichtingen worden 
kosteloos verstrekt door tussenkomst van de voorzitter van de veiligheids-
regio. 

3. Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld met 
betrekking tot de soort informatie die de burgemeester verstrekt en de 
wijze waarop de burgemeester de gegevens en inlichtingen verzamelt en 
verstrekt. 

4. De burgemeester is aan de gemeenteraad verantwoording schuldig 
over het door hem krachtens dit hoofdstuk gevoerde bestuur en 
waarborgt de betrokkenheid van de gemeenteraad en het college van 
burgemeester en wethouders bij dat bestuur. De burgemeester verstrekt 
de wethouders de informatie over de uitoefening van zijn bevoegdheden 
bij of krachtens dit hoofdstuk die zij nodig hebben voor de uitoefening van 
de taken van het college. Het tweede en derde lid van artikel 180 van de 
Gemeentewet zijn van toepassing. 

5. Indien de voorzitter van de veiligheidsregio na een besluit als bedoeld 
in artikel 58d, eerste lid, toepassing heeft gegeven aan een bevoegdheid 
als bedoeld in dat lid, is hij daarover verantwoording schuldig aan de 
betrokken gemeenteraden. Hij brengt daartoe een verslag uit en beant-
woordt de vragen van die raden. 

Artikel 58t  

De Afdeling advisering van de Raad van State wordt elke drie maanden 
gehoord over de krachtens dit hoofdstuk geldende maatregelen vooraf-
gaand aan het besluit tot verlenging als bedoeld in artikel VIII, derde lid. 

Artikel 58u Last onder bestuursdwang en last onder dwangsom  

1. Onze Minister is bevoegd tot het opleggen van een last onder 
bestuursdwang ter handhaving van:

a. het bepaalde krachtens artikel 58j, eerste lid, indien de overtreding 
wordt begaan op een besloten plaats indien deze een ruimte betreft waar 
een beroep of bedrijf wordt uitgeoefend;

b. het bepaalde krachtens de artikelen 58l, tweede lid, eerste zin, en – 
indien het een bevel van Onze Minister betreft – vierde lid, 58o, derde en 
vierde lid, 58p en 58q, eerste lid. 

2. Onze Minister is bevoegd tot het opleggen van een last onder 
dwangsom ter handhaving van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 
58f, eerste en vierde lid, en vijfde lid, tweede zin, en 58g, eerste lid, indien 
de overtreding wordt begaan op een besloten plaats indien deze een 
ruimte betreft waar een beroep of bedrijf wordt uitgeoefend. 

3. De burgemeester is bevoegd tot het opleggen van een last onder 
bestuursdwang ter handhaving van:

a. het bepaalde bij of krachtens de artikelen 58h, eerste lid, en 58i;
b. het bepaalde krachtens artikel 58j, eerste lid, indien de overtreding 

wordt begaan op een openbare of publieke plaats of een besloten plaats 
indien deze geen ruimte betreft waar een beroep of bedrijf wordt 
uitgeoefend. 

4. De burgemeester is bevoegd tot het opleggen van een last onder 
dwangsom ter handhaving van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 
58f, eerste en vierde lid, en vijfde lid, tweede zin, en 58g, eerste lid, indien 
de overtreding wordt begaan op een openbare of publieke plaats of een 
besloten plaats indien deze geen ruimte betreft waar een beroep of bedrijf 
wordt uitgeoefend. 

 B

Na artikel 64 wordt een artikel ingevoegd, luidende: 
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Artikel 64a Grondslag voor aanwijzing andere toezichthouders 
dan IGJ en NVWA  

1. Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens 
hoofdstuk Va of onderdelen daarvan, met uitzondering van de artikelen 
58q en 58r, zijn voorts belast de bij besluit van Onze Minister aangewezen 
ambtenaren. Indien de aanwijzing ambtenaren betreft, ressorterende 
onder een ander ministerie dan dat van Onze Minister, wordt het besluit 
genomen in overeenstemming met Onze Minister die het mede aangaat. 

2. Van een besluit als bedoeld in het eerste lid wordt mededeling 
gedaan door plaatsing in de Staatscourant. 

 C

In hoofdstuk VII wordt na artikel 65 een paragraaf ingevoegd, luidende: 

§ 1a. Opsporing  

Artikel 65a Grondslag voor aanwijzing buitengewone opsporings-
ambtenaren  

1. Met de opsporing van de in artikel 68bis strafbaar gestelde feiten zijn, 
onverminderd artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering en artikel 
184 van het Wetboek van Strafvordering BES, belast de door Onze 
Minister in overeenstemming met Onze Minister van Justitie en Veiligheid 
aangewezen ambtenaren. Indien de aanwijzing ambtenaren betreft, 
ressorterende onder een ander ministerie dan dat van Onze Minister of 
van Onze Minister van Justitie en Veiligheid, wordt het besluit genomen in 
overeenstemming met Onze Minister die het mede aangaat. 

2. De aangewezen ambtenaren zijn tevens belast met de opsporing van 
de feiten, strafbaar gesteld in de artikelen 179 tot en met 182 en 184 van 
het Wetboek van Strafrecht dan wel de artikelen 185 tot en met 188 en 190 
van het Wetboek van Strafrecht BES, voor zover deze feiten betrekking 
hebben op een bevel, vordering of handeling, gedaan of ondernomen 
door henzelf. 

3. Van een besluit als bedoeld in het eerste lid wordt mededeling 
gedaan door plaatsing in de Staatscourant. 

 D

In paragraaf 2 van hoofdstuk VII wordt na artikel 68 een artikel 
ingevoegd, luidende: 

Artikel 68bis Strafbaarstellingen en strafsancties regels 
hoofdstuk Va  

1. Met een hechtenis van ten hoogste zeven dagen of geldboete van de 
eerste categorie wordt gestraft degene die handelt in strijd met het 
bepaalde bij of krachtens:

a. artikel 58e, tweede lid, laatste zin, voor zover het een ontheffing 
betreft van het bepaalde bij of krachtens artikel 58g, eerste lid, 58h, eerste 
lid, 58i of van de in artikel 58e, tweede lid, onder b, bedoelde regels; of

b. artikel 58g, eerste lid, 58h, eerste lid, 58i, 58j, eerste lid, 58k, tweede 
lid, 58l, tweede lid, eerste of tweede zin, 58o, derde lid, eerste zin of vierde 
lid, eerste zin, 58p, eerste of tweede lid, of 58q, eerste lid, eerste zin. 

2. Met een geldboete van ten hoogste vijfennegentig euro wordt 
gestraft degene die handelt in strijd met het bepaalde bij of krachtens 
artikel 58f, eerste, vierde of vijfde lid, tweede zin. 

3. De in dit artikel strafbaar gestelde feiten zijn overtredingen. 
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4. In afwijking van het bij en krachtens de Wet justitiële en strafvorder-
lijke gegevens bepaalde worden de gegevens met betrekking tot 
geldboetes, opgelegd voor overtreding van artikel 58f, eerste lid, of artikel 
58g, eerste lid, niet aangemerkt als justitiële gegevens. 

5. In afwijking van artikel 35 van de Wet justitiële en strafvorderlijke 
gegevens worden de in dit artikel strafbaar gestelde feiten niet betrokken 
bij het onderzoek naar het gedrag van een natuurlijke persoon of 
rechtspersoon als bedoeld in artikel 28 van die wet. 

 E

In artikel 68b wordt na «47a,» ingevoegd «58r, derde lid, tweede en 
derde zin, en vijfde lid,». 

 F

Na artikel 68k wordt een artikel ingevoegd, luidende: 

Artikel 68ka Last onder dwangsom BES  

1. Op de bevoegdheid tot het opleggen van een last onder dwangsom 
ter handhaving van het bepaalde bij of krachtens de in artikel 58u 
genoemde bepalingen zijn de artikelen 5:5 tot en met 5:10, 5:31d tot en 
met 5:34, 5:37 en 5:38 van de Algemene wet bestuursrecht van 
toepassing. 

2. De bevoegdheid tot invordering van een verbeurde dwangsom 
verjaart door verloop van een jaar na de dag waarop zij is verbeurd. Op de 
invordering is artikel 68k, zesde tot en met tiende lid, van overeenkom-
stige toepassing. 

ARTIKEL II OVERGANGSBEPALING BIJ VERVAL ARTIKEL 1 
TIJDELIJKE WET COVID-19 JUSTITIE EN VEILIGHEID 

Indien artikel 1 van de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid is 
vervallen op het tijdstip waarop deze wet in werking treedt of vervalt op 
een later tijdstip, blijft dat artikel vanaf dat tijdstip van toepassing op de 
procedure, bedoeld in artikel 58f, tweede lid, tweede zin, van de Wet 
publieke gezondheid. 

ARTIKEL III WIJZIGING ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET 

Aan artikel 28 van de Arbeidsomstandighedenwet wordt een lid 
toegevoegd, luidende: 

7. De bevoegdheden uit het eerste tot en met zesde lid zijn van 
overeenkomstige toepassing indien in verband met de bestrijding van de 
epidemie van covid-19 bij of krachtens wettelijk voorschrift voorge-
schreven maatregelen dan wel andere maatregelen die de kans op 
verspreiding van het virus SARS-CoV-2 gezien de stand van de weten-
schap en professionele dienstverlening kunnen beperken, in ernstige mate 
niet worden getroffen. 

ARTIKEL IV WIJZIGING ARBEIDSVEILIGHEIDSWET BES 

Aan artikel 2 van de Arbeidsveiligheidswet BES wordt een lid toege-
voegd, luidende: 
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12. De bevoegdheden uit het derde en vierde lid zijn van overeenkom-
stige toepassing indien in verband met de bestrijding van de epidemie 
van covid-19 bij of krachtens wettelijk voorschrift voorgeschreven 
maatregelen dan wel andere maatregelen die de kans op verspreiding van 
het virus SARS-CoV-2 gezien de stand van de wetenschap en professi-
onele dienstverlening kunnen beperken, in ernstige mate niet worden 
getroffen. 

ARTIKEL V WIJZIGING WET KINDEROPVANG 

In de Wet kinderopvang wordt na artikel 1.57d een artikel ingevoegd, 
luidende: 

Artikel 1.57e  

1. Bij regeling van Onze Minister kunnen kindercentra, gastouderbu-
reaus en voorzieningen voor gastouderopvang tijdelijk worden vrijgesteld 
van een of meer artikelen van deze paragraaf, indien naleving van die 
artikelen redelijkerwijs niet gevergd kan worden vanwege bijzondere 
omstandigheden die verband houden met de bestrijding van de epidemie 
van covid-19. Aan de vrijstelling kunnen voorschriften en beperkingen 
worden verbonden. 

2. Een vrijstelling geldt voor de duur van ten hoogste drie maanden en 
kan telkens voor ten hoogste drie maanden bij regeling van Onze Minister 
worden verlengd. 

ARTIKEL VI WIJZIGING WEGENVERKEERSWET 1994 

Aan artikel 2, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 wordt, onder 
vervanging van de punt aan het slot door een puntkomma, een onderdeel 
toegevoegd, luidende: 

c. de bestrijding van de epidemie van covid-19. 

ARTIKEL VII Anterieure gemeentelijke verordeningen en eilands-
verordeningen 

Artikel 122 van de Gemeentewet en artikel 216 van de Wet openbare 
lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba zijn niet van toepassing op de 
bepalingen van gemeentelijke verordeningen onderscheidenlijk eilands-
verordeningen die voorzien in bestrijding van de epidemie, bedoeld in 
hoofdstuk Va van de Wet publieke gezondheid, en niet met het bepaalde 
bij of krachtens dat hoofdstuk in strijd zijn. 

ARTIKEL VIIA JUSTITIËLE DOCUMENTATIE NOODVERORDE-
NINGEN COVID-19  

In afwijking van artikel 6 van de Wet justitiële en strafvorderlijke 
gegevens worden justitiële gegevens betreffende zaken waarin een 
geldboete is opgelegd voor overtreding van artikel 443 van het Wetboek 
van Strafrecht, voor zover het een overtreding betreft in verband met 
maatregelen genomen ter bestrijding van de epidemie van covid-19, of 
een directe dreiging daarvan, zo snel mogelijk na de inwerkingtreding van 
deze wet vernietigd. 
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ARTIKEL VIIB TUSSENTIJDSE VERANTWOORDING VOORZITTER 
VEILIGHEIDSREGIO  

Binnen een maand na inwerkingtreding van deze wet brengt de 
voorzitter van de veiligheidsregio een verslag uit als bedoeld in artikel 40, 
eerste lid, van de Wet veiligheidsregio’s over het verloop van de gebeurte-
nissen en de besluiten die hij heeft genomen voor de bestrijding van de 
epidemie van covid-19, of een directe dreiging daarvan, tot het moment 
van die inwerkingtreding. Artikel 40, tweede tot en met zesde lid, van de 
Wet veiligheidsregio’s is van overeenkomstige toepassing. 

ARTIKEL VIIC WIJZIGING WETSVOORSTEL 35 538 (TIJDELIJKE 
WET NOTIFICATIEAPPLICATIE COVID-19) 

Indien het bij koninklijke boodschap van 21 augustus 2020 ingediende 
voorstel van wet houdende tijdelijke bepalingen in verband met de inzet 
van een notificatieapplicatie bij de bestrijding van de epidemie van 
covid-19 en waarborgen ter voorkoming van misbruik daarvan (Tijdelijke 
wet notificatieapplicatie covid-19) (35 538) tot wet is of wordt verheven en 
die wet in werking is getreden of treedt, wordt in artikel 6d, zesde lid, van 
de Wet publieke gezondheid «In afwijking van het derde lid» vervangen 
door «In afwijking van het vijfde lid». 

ARTIKEL VIID SAMENLOOP WETSVOORSTEL 35 337 
(ALCOHOLWET) 

1. Indien het bij koninklijke boodschap van 13 november 2019 
ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Drank- en Horecawet in 
verband met het Nationaal Preventieakkoord en evaluatie van de wet 
(35 337) tot wet is of wordt verheven en artikel I, onderdeel EE, van die 
wet eerder in werking is getreden of treedt dan artikel I, onderdeel A, van 
deze wet, wordt in artikel I, onderdeel A, artikel 58j, eerste lid, onder e, van 
deze wet «Drank- en Horecawet» telkens vervangen door «Alcoholwet». 

2. Indien het in het eerste lid genoemde wetsvoorstel tot wet is of wordt 
verheven en artikel I, onderdeel EE, van die wet op hetzelfde tijdstip in 
werking treedt als of later in werking treedt dan artikel I, onderdeel A, van 
deze wet, wordt met ingang van het tijdstip van inwerkingtreding in artikel 
58j, eerste lid, onder e, van de Wet publieke gezondheid «Drank- en 
Horecawet» telkens vervangen door «Alcoholwet». 

ARTIKEL VIII VERVALBEPALING  

1. Met ingang van drie maanden na het tijdstip van inwerkingtreding 
van deze wet vervallen:

a. hoofdstuk Va, paragraaf 1a van hoofdstuk VII en de artikelen 64a, 
68bis en 68ka van de Wet publieke gezondheid;

b. artikel 28, zevende lid, van de Arbeidsomstandighedenwet;
c. artikel 2, twaalfde lid, van de Arbeidsveiligheidswet BES;
d. artikel 1.57e van de Wet kinderopvang. 
2. Bij koninklijk besluit kan voor in het eerste lid genoemde bepalingen 

of onderdelen daarvan worden bepaald dat zij op een eerder tijdstip 
vervallen. 

3. Bij koninklijk besluit kan voor in het eerste lid genoemde bepalingen 
of onderdelen daarvan worden bepaald dat zij op een later tijdstip 
vervallen, met dien verstande dat dit tijdstip steeds ten hoogste drie 
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maanden na het tijdstip ligt waarop die bepalingen of onderdelen zouden 
vervallen. 

4. De voordracht voor een koninklijk besluit als bedoeld in het tweede of 
derde lid, wordt niet eerder gedaan dan een week nadat het ontwerp aan 
beide Kamers van de Staten-Generaal is overgelegd. 

ARTIKEL IX TERUGWIJZIGING ARTIKEL I, ONDER E, EN ARTIKEL 
VI 

1. Met ingang van het tijdstip waarop artikel 58r van de Wet publieke 
gezondheid vervalt, vervalt in artikel 68b van de Wet publieke gezondheid 
«58r, derde lid, tweede en derde zin, en vijfde lid,». 

2. Met ingang van het tijdstip waarop artikel 58m van de Wet publieke 
gezondheid vervalt, vervalt artikel 2, tweede lid, onder c, van de Wegen-
verkeerswet 1994, onder vervanging van de puntkomma aan het slot van 
artikel 2, tweede lid, onder b, van de Wegenverkeerswet 1994 door een 
punt. 

ARTIKEL X INWERKINGTREDING  

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen 
tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan 
verschillend kan worden vastgesteld. 

ARTIKEL XI CITEERTITEL  

Deze wet wordt aangehaald als: Tijdelijke wet maatregelen covid-19. 

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks 
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven te ’s-Gravenhage, 28 oktober 2020 
Willem-Alexander 

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 
H.M. de Jonge 

De Minister van Justitie en Veiligheid, 
F.B.J. Grapperhaus 

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
K.H. Ollongren 

Uitgegeven de dertiende november 2020 

De Minister van Justitie en Veiligheid, 
F.B.J. Grapperhaus
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Article 58a Definitions

§ 1. General provisions

CHAPTER VA. TEMPORARY PROVISIONS COMBATING COVID-19 EPIDEMIA

ARTICLE I AMENDMENT OF THE PUBLIC HEALTH LAW

Thus We have considered that it is desirable for the current phase of the fight against the epidemic of

covid-19 to temporarily create additional legal instruments in the Public Health Act that in the longer

term forms a legal basis for a society in which keeping your distance and other rules of conduct are of

great importance;

Thus it is that We, having heard the Advisory Division of the Council of State, and with joint consulta-

tion of the States General, have approved and understand, as We approve and understand in this

regard:

The Public Health Act is amended as follows:

Under the renumbering of Chapter Va to Chapter VIIa, a chapter is inserted after Article 58, reading:

A

private place:

security officer:

epidemic:

event:

a place other than a public or public place and an associated property, in-
cluding buildings and places as referred to in Article 6, second paragraph, of the
Constitution;

a person charged with security activities as referred to in Section 7, sub-
sections 1, 2 and 3, of the Private Security Organizations and Investigation Agencies Act,
as well as a person employed by an administrative body as referred to in Section 5, sub-
section 5 of that Act;

the epidemic of covid-19 caused by the virus SARS-CoV-2;

any publicly accessible performance of entertainment, as well as a commemora-
tion ceremony, street fair, procession on the road, performance or party in a place other
than in a house or on an associated yard or in a building or in a place as referred to in
Article 6 , paragraph 2, of the Constitution, competition, fair or conference. Events do
not include demonstrations, meetings and religious and ideological gatherings as re-

In this chapter and the provisions based on it:1.
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group association:

hygiene measures:

judicial institution:

Day-care:

caregiver:

educational institution:

Our Ministers:

public place:

cease:

investigating officer:

person with a disability:

personal protective equipment:

public place:

ferred to in the Public Events Act;

a number of persons more or less belonging together, in which there is
apparently a certain connection or circumstance whereby those persons are together;

measures relating to the design of areas or objects or materials to be
used there, or making provisions for cleanliness in order to prevent contamination with
or transmission of the SARS-CoV-2 virus as much as possible;

an institution as referred to in Article 1, under b, of the Penitentiary
Principles Act, an institution as referred to in Article 1, under b, of the Young Offenders'
Institutions Act, an institution as referred to in Article 1, under b, of the Nursing Princi-
ples Act. founded as referred to in Article 2 of the BES prison system principles;

a childcare center or facility for childminder care as referred to in Article 1.1,
first paragraph of the Childcare Act;

a natural person who provides care or assistance directly as a result of a social
relationship existing between persons, without this being done professionally or
commercially;

a school, institution or examination institution within the meaning
of an education act as referred to in Article 1, under d, of the Education Supervision Act,
including a non-government-funded institution;

Our Minister, Our Minister of Justice and Security and Our Minister of the
Interior and Kingdom Relations jointly;

a public place as referred to in Section 1, subsection 1, of the Public Events
Act;

being somewhere for some time while there is actually an opportunity to go;

a person who is charged by or pursuant to article 141 or 142 of the
Code of Criminal Procedure or article 184 or 185 of the Code of Criminal Procedure BES
with the investigation of criminal offenses;

a person as referred to in Article 1, second sentence, of the Con-
vention on the rights of persons with disabilities (Treaty Series 2007, 169 , and 2014,
113 );

equipment that is intended to be worn or held in order to
protect as far as possible self or another person against transmission of the SARS-CoV-2
virus;

a building open to the public as referred to in Article 174, first paragraph, of
the Municipalities Act or Article 176, first paragraph, of the Bonaire, St. Eustatius and
Saba Public Bodies Act, and an associated property, or a room open to the public , vehi-

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/trb-2007-169.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/trb-2014-113.html
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Article 58b Purpose and scope

safe distance:

healthcare provider:

care location:

healthcare:

basic registration of persons:

house:

cle or vessel, with the exception of buildings and places as referred to in Article 6, sec-
ond paragraph, of the Constitution;

the waiver, referred to in Section 58f, subsection 2;

a care provider as referred to in Article 1, first paragraph, of the Care
Quality, Complaints and Disputes Act, or as referred to in Article 1, under j, of the BES
Healthcare Institutions Act, youth care provider as referred to in Article 1.1 of the Youth
Care Act, provider of youth care as referred to in Article 18.4.7a of the Public Bodies Im-
plementation Act Bonaire, St. Eustatius and Saba or provider as referred to in Article
1.1.1, first paragraph, of the Social Support Act 2015;

an architectural facility or part of an architectural facility with the associated
site where care as referred to in Article 1 of the Quality, Complaints and Disputes Act is
provided, where youth care as referred to in Article 18.4.7a of the Public Bodies Imple-
mentation Act Bonaire, Sint Eustatius and Saba is provided or where sheltered housing
or reception as referred to in Article 1.1.1, first paragraph, of the Social Support Act
2015 takes place or accommodation as referred to in Article 1.1 of the Youth Act;

a natural person who provides professional care or service as described by or
pursuant to the Long-term Care Act or the Health Insurance Act, youth care provider as
referred to in Article 1.1 of the Youth Act, professional as referred to in Article 1.1.1 of
the Social Support Act 2015, natural person who professional youth care as referred to
in Article 18.4.7a of the Implementation Act of the public bodies Bonaire, St. Eustatius
and Saba or provides care provider as referred to in Article 1.1.1 of the General Insur-
ance Special Medical Expenses Act BES.

basic administration as referred to in the Personal Records
Database (BES Islands) Act;

an associated yard.

In this chapter and the provisions based on it:2.

This chapter applies to the fight against the epidemic, or a direct threat thereof.1.

The powers granted by or pursuant to this chapter are only applied insofar as they

apply:

2.

given the seriousness of the threat to public health is necessary;a.

is in accordance with the principles of the democratic constitutionalb.
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Article 58c Procedural regulations for ministerial regulations

state; and

in view of the objective referred to in paragraph 1, the exercise of funda-

mental rights is restricted as little as possible and is proportionate to that

objective.

c.

This chapter also applies in the Dutch exclusive economic zone to a mining instal-

lation as referred to in Article 1, under o, of the Mining Act and a wind farm as re-

ferred to in Article 1 of the Offshore Wind Energy Act.

3.

The adoption of a ministerial regulation to be adopted pursuant to this chapter

will be done by Our Ministers, in agreement with Our Minister whom it also con-

cerns and in accordance with the opinion of the Council of Ministers.

1.

A ministerial regulation adopted pursuant to this chapter shall be submitted to

both Houses of the States General within two days of its adoption. It will not en-

ter into force until one week after this submission. If within that period the House

of Representatives decides not to agree to the scheme, it will lapse by operation

of law.

2.

By way of derogation from the second paragraph, a ministerial regulation adopt-

ed pursuant to this chapter may enter into force immediately after such determi-

nation and notification, if there is a very urgent circumstance in which immediate

action must be taken to limit danger. Our Minister shall send the regulation to

both Houses of the States General within two days of adoption, accompanied by

a motivated statement setting out the urgent circumstance.

3.

A decision as referred to in the second paragraph, third sentence, or third para-

graph, third sentence, can be taken on the proposal of one third of the constitu-

tional number of members of the House of Representatives.

4.

Article 1 of the Temporary COVID-19 Justice and Security Act does not apply.5.

If, in the opinion of Our Ministers and Our Minister who also concerns it, a minis-

terial regulation adopted pursuant to this chapter or a part thereof is no longer

necessary for the purpose referred to in Article 58b, first paragraph, that regula-

tion shall be amended to that end as soon as possible or withdrawn.

6.
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Article 58ca BES safety net

Article 58d Authority of the chairman of the security region

Article 58e Differentiation and local customization

Within two weeks after the determination of that assignment, a ministerial regulation will be

adopted to regulate the subjects referred to in those regulations. Our Minister shall send the reg-

ulation to both Houses of the States General within two days of adoption.

If the exercise of that power leads to consequences of more than local signifi-

cance, or serious fear of their arising, Our Minister may decide, whether or not on

the recommendation of the chairman of the security region, that the chairman of

the security region in the municipality concerned is exclusively authorized to

apply:

1.

a power conferred on the mayor by or pursuant to this chapter;a.

the authority conferred on the mayor in Article 125, third paragraph, of

the Municipalities Act, if it concerns the enforcement of rules laid down

by or pursuant to this chapter.

b.

As soon as a circumstance as referred to in the first paragraph no longer occurs,

Our Minister will withdraw his decision.

2.

By way of derogation from Article 39, first paragraph, of the Security Regions Act,

the mayor is authorized to apply the articles referred to in that provision instead

of the chairman of the security region, in order to combat the epidemic or a direct

threat thereof, with the exception of Articles 5 and 7 of the Security Regions Act

and Article 176 of the Municipalities Act. The first paragraph, opening words and

under b, and the second paragraph apply mutatis mutandis.

3.

In a ministerial regulation to be adopted pursuant to this chapter, a distinction

can in any case be made:

1.

within and between municipalities and with regard to the public bodies

of Bonaire, Sint Eustatius and Saba;

a.

between people, based on age;b.
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Article 58f Safe distance

§ 2. Safe distance and other rules of conduct

Conditions and restrictions may be attached to the exemption.

between activities;c.

between public, public and private places, or parts thereof.d.

In view of special circumstances, the mayor can grant exemption from:2.

the provisions of or pursuant to Section 58g, subsection 1, 58h, subsec-

tion 1, or 58i;

a.

the rules laid down pursuant to section 58j, subsection 1, if provided for

in those rules.

b.

Before the mayor makes a decision about granting an exemption, he asks the mu-

nicipal health service for advice.

3.

De burgemeester verleent geen ontheffing, indien het belang van de bestrijding

van de epidemie zich daartegen naar zijn oordeel verzet. Bij de afweging van de

betrokken belangen betrekt de burgemeester in ieder geval:

4.

de aard van de plaats, de aard van de activiteit en het aantal personen

waarop de te verlenen ontheffing betrekking heeft;

a.

the consequences that granting the exemption would have for compli-

ance with the provisions of Section 58f, subsection 1, or the rules estab-

lished pursuant to Section 58f, subsection 4 or 5, in and outside the place

to which the exemption to be granted relates.

b.

In a ministerial regulation to be adopted pursuant to this chapter, the mayor may

be empowered to designate the places where the rules laid down in that regula-

tion apply. Conditions and restrictions may be attached to the exercise of the

power in that ministerial regulation.

5.

Those who are outside a home keep a safe distance from other people.1.

The safe distance is determined by order in council, after hearing the RIVM. The

nomination for the order in council will not be made earlier than one week after

2.
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Article 58g Group formation

the draft has been submitted to both Houses of the States General.

The safe distance does not apply:3.

between persons residing at the same address;a.

for an investigating officer, supervisor, security officer, care provider, in-

formal caregiver or spiritual assistant or person who works at a judicial

institution, the police, the fire brigade, the armed forces or in childcare or

who provides first aid in the event of a life or health threatening situa-

tion, insofar as it cannot perform its task in an appropriate manner while

observing the safe distance;

b.

for the person towards whom a person referred to under b performs his

duties;

c.

between a person with a disability or person up to and including the age

of twelve years and his companion, insofar as that person cannot stay

outside a home with due observance of the safe distance to his

companion.

d.

It may be determined by ministerial order that subsection 1 does not apply under

the circumstances determined in that regulation if, in those circumstances, a level

of protection is achieved that is at least equivalent by taking hygiene measures,

the use of personal protective equipment or otherwise. is up to the level of pro-

tection achieved by keeping the safe distance.

4.

An exemption from the first paragraph may be granted by ministerial regulation.

Regulations and restrictions may be attached to an exemption.

5.

If, in the opinion of Our Ministers, in view of the objective referred to in Article

58b, first paragraph, the safe distance can be reduced or set to nil, a recommen-

dation shall be made as soon as possible for an order in council to be adopted for

this purpose.

6.

Places other than residences may be designated by ministerial regulation where it

is not permitted to stay in a group with more than a number of persons to be de-

termined by that regulation.

1.

The first paragraph does not apply to:2.
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Article 58h No opening or conditions for the opening of public places

the persons referred to in Section 58f, subsection 3, under a and d, inso-

far as they are mutually resident;

a.

a person as referred to in Article 58f, third paragraph, under b and c;b.

a person who professes his religion or belief in community with others;c.

a meeting or demonstration as referred to in the Public Events Act;d.

an election as referred to in the Elections Act;e.

a meeting of the States General or of a committee thereof;f.

a meeting of the municipal council, provincial councils and the general

management of a water board, or of a committee set up by these bodies;

g.

a meeting of an international organization established in the territory of

the Kingdom, or of a party to a treaty to which the Kingdom is a party;

h.

a meeting that takes place under the responsibility of a judge or a public

prosecutor in the exercise of his duties or that serves to deal with an ob-

jection or administrative appeal.

i.

Public places may be designated by ministerial regulation that may not be opened

to the public or may only be opened to the public under the conditions set in that

regulation. The conditions may include that no more than a number of persons to

be determined by that regulation may be present as an audience.

1.

The following places are not designated as public places that may not be opened

to the public:

2.

a polling station;a.

a place intended for a meeting of the States General or a committee

thereof;

b.

a place intended for a meeting of the municipal council, provincial coun-

cils and the general management of a water board, or of a committee set

b h b di

c.
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Article 58i Events

Article 58j Other rules

Article 58k Duty of care in public places

Events may be designated by ministerial regulation that may not be organized or may only be

organized under certain conditions. The conditions may include that no more than a number of

people to be determined by that arrangement may participate in the event.

up by these bodies;

a courthouse.d.

Rules may be set by ministerial regulation about:1.

hygiene measures and personal protective equipment, including the

obligation to apply or use them. The rules do not pertain to the applica-

tion or use in a home;

a.

the exercise of professions in which it is not possible to keep at least a

safe distance from a customer or patient, including a prohibition to prac-

tice thereof;

b.

the use of facilities that are accessible to the public, including a prohibi-

tion on their use;

c.

the occupancy rate of the places where accommodation is offered for a

fee to persons who are not registered as residents in the basic register of

persons with an address in the municipality where this accommodation is

offered;

d.

the use or having ready for consumption alcoholic beverages as referred

to in Article 1, paragraph 1, of the Drinks and Catering Act in public

places, including a prohibition thereof, without prejudice to the provi-

sions of or pursuant to the Drinks and Catering Act.

e.

Section 1, subsection 1, of the Partial Prohibition of Face-Covering Clothing Act

shall not apply insofar as the face covering prohibited by that subsection is wholly

or partly the result of wearing personal protective equipment.

2.
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Article 58l Duty of care for private places

The person who is authorized to make facilities at a public place or to open a pub-

lic place to the public, shall ensure with regard to that public place such facilities

or opening that the persons present there are the persons present there by or

pursuant to Articles 58f to and be able to observe the rules set by 58j.

1.

If the mayor is of the opinion that the persons present there cannot comply with

the provisions of or pursuant to Articles 58f to 58j, he can give a written instruc-

tion to the person who is authorized to make provisions or to make arrangements

at that location. opening that place to the public.

2.

In the instruction, the mayor shall state with reasons on which points the persons

present cannot observe the rules laid down by or pursuant to Articles 58f to 58j,

as well as the measures to be taken in connection therewith. A designation con-

tains the term within which the person authorized to make facilities at that loca-

tion or to open that location to the public will take the measures.

3.

In an urgent situation, the mayor can issue an order. If the order is given orally, it

will be put in writing and published as soon as possible.

4.

The person who is authorized to make facilities at a private place, not being a

home, or to allow persons to enter a private place, shall ensure such facilities or

permission with regard to that or be able to observe the rules set pursuant to Sec-

tions 58f to 58j.

1.

If the enclosed location concerns a space where a profession or business is prac-

ticed and Our Minister is of the opinion that the persons present there cannot ob-

serve the provisions of or pursuant to Articles 58f to 58j, he may issue a written

instruction to the person who is authorized to make facilities at that place or to

admit persons to that place. If the enclosed location is an area where no profes-

sion or business is exercised, the mayor is authorized to make this designation.

2.

In the designation, Our Minister or the mayor shall state, with reasons, the points

on which the persons present cannot observe the rules laid down by or pursuant

to Articles 58f to 58j, as well as the measures to be taken in connection therewith.

A designation contains the period within which the person who is authorized to

make facilities at that location or to admit persons to that location takes the

measures.

3.
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Article 58m Measures for public places

Article 58n Measures for enclosed places

Article 58o Healthcare providers and healthcare locations

§ 3. Sector-specific provisions

If the mayor is of the opinion that the circumstances in a public place are such that the persons

present there cannot observe the provisions of or pursuant to Articles 58f to 58j, or if there is se-

rious fear of this arising, he may issue orders necessary to ensure compliance with these articles

in a public place.

If a behavior or activity in or from a closed place, other than a home, creates a serious fear of the

immediate spread of the SARS-CoV-2 virus, the mayor can issue the orders necessary for the be-

havior to be terminated. or activity and order those present there to remove themselves

immediately.

In an urgent situation, Our Minister may issue an order to the mayor. If the order

is given orally, it will be put in writing and published as soon as possible.

4.

Subsections 2 to 4 do not apply to places designated by ministerial order under

conditions set in that order.

5.

A care provider is responsible for opening up, furnishing and care, youth care or

social support in such a way that the persons present who are not involved in the

care, youth care or social support or who are not informal caregivers, are obliged

by or pursuant to Articles 58f to 58j. can reasonably observe the set rules.

1.

A healthcare provider may, if this is necessary to prevent the spread of the SARS-

CoV-2 virus to or from a healthcare location and the measures taken by the

healthcare provider on the basis of the first paragraph are insufficient to prevent

such spread, restrictions or other set conditions for the access of persons to a care

location by someone who is not involved in care, youth care or social support or

who is not an informal caregiver.

2.

If Our Minister is of the opinion that persons who are not involved in the care,

youth care or social support, or who are not informal carers, cannot sufficiently

observe the rules referred to in the first paragraph, he may issue the care provider

with a written instruction. In the instruction, Our Minister shall state with reasons

3.
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Article 58p Passenger transport

with a written instruction. In the instruction, Our Minister shall state with reasons

on which points the persons present cannot observe the rules, as well as the mea-

sures to be taken in connection therewith. An instruction contains the term within

which the healthcare provider will take the measures. In an urgent situation, Our

Minister may issue an order. If the order is given orally, it will be put in writing and

published as soon as possible.

If the measures taken by a healthcare provider on the basis of the first and second

paragraphs are insufficient or disproportionate to prevent the spread of the

SARS-CoV-2 virus to or from a care location, restrictions or other conditions may

be imposed by ministerial regulation on the admission by the care provider to

care locations for persons who are not involved in care, youth care or social sup-

port or who are not informal carers, unless the interests of public health do not

outweigh the interests of clients and patients in such access.In the ministerial reg-

ulation a distinction can be made between care locations or categories thereof.

4.

Restrictions or other conditions as referred to in the second and fourth paragraph

do not apply to:

5.

obstacles to the access of at least one family member or close relative to

a person residing in the care location, except in exceptional

circumstances;

a.

access of family members or relatives to a person residing in the care lo-

cation who the attending physician expects to die in the short term;

b.

access in connection with the hearing of a client as referred to in Article

38, first paragraph, of the Care and Compulsion Psychogeriatric and

Mentally Handicapped Clients Act or the hearing of the person concerned

as referred to in Articles 6: 1, third paragraph, and 7: 1 , third paragraph,

of the Mandatory Mental Health Care Act;

c.

access of lawyers and client counselors as referred to in the Care and

Compulsion Psychogeriatric and Mentally Handicapped Clients Act, and

lawyers and patient counselors as referred to in the Mandatory Mental

Health Care Act.

d.

Articles 58l and 58n do not apply.6.

It may be determined by ministerial regulation that the offering of certain cate-1.
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Article 58q Educational institutions

Article 58r Childcare

y y g g

gories of passenger transport is wholly or partially prohibited.

Rules may be set by ministerial regulation on access to and use of facilities for

passenger transport. It is possible to deviate from Article 58f, third paragraph, un-

der a.

2.

It may be determined by ministerial regulation that the performance of educa-

tional activities in educational institutions is prohibited in whole or in part, and

restrictions or other conditions may be imposed on the performance of educa-

tional activities in educational institutions. A distinction can be made between ed-

ucational institutions or their categories.

1.

The officials of the Education Inspectorate who are charged with supervising

compliance with or pursuant to an Education Act as referred to in Article 1, part d,

under 1, are responsible for supervising compliance with the provisions pursuant

to the first paragraph. of the Education Supervision Act.

2.

It may be determined by ministerial regulation that it is prohibited to have child-

care opened in whole or in part.

1.

The ministerial regulation may in any case exclude childcare centers or facilities

for childminder care that offer care for:

2.

children of parents who work in crucial professions or vital processes

designated by ministerial regulation;

a.

children in the age categories designated in that scheme; andb.

children for whom special problems or a difficult home situation require

customization.

c.

In the ministerial order, the mayor may be instructed to designate locations, in-

cluding educational institutions, that provide care for children as referred to in the

second paragraph up to twenty-four hours a day, seven days a week. The require-

ments stated in Chapter 1, Section 3, Section 2, of the Childcare Act apply mutatis

mutandis at these locations. Requirements may be exempted from this in the

ministerial regulation.

3.



25/11/2020 Official Gazette 2020, 441 | Overheid.nl> Official announcements

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-441.html 15/24

Article 58s Accountability and provision of information

§ 4. Other provisions

By way of derogation from Article 58j, first paragraph, under a, rules may be set

by ministerial regulation on hygiene measures and personal protective equip-

ment, including the obligation to apply or use these, insofar as a childcare center,

a childminder agency or a property is located. This also applies to reception in a

home that is offered on the basis of the third paragraph.

4.

Sections 1.61, 1.62, subsections 4 and 5, 1.63 to 1.66, 1.67a, 1.72 and 1.80 of the

Childcare Act apply mutatis mutandis with regard to the enforcement of the rules

laid down by or pursuant to this chapter in childcare. Section 1.81 of that Act ap-

plies mutatis mutandis, insofar as the holder is already registered in the national

childcare register. The second, third and fourth paragraphs of article 58l do not

apply.

5.

Every month, Our Minister shall send both Houses of the States General a rea-

soned overview of the measures applicable under this chapter and also indicate

what the expectations are with regard to the continuation of the measures.

1.

On request, the mayor shall provide Our Minister with data and information that

he needs for statistics, information provision and policy-making with regard to

the exercise of powers under this chapter. The data and information are provided

free of charge through the intervention of the chairman of the security region.

2.

Rules may be set by ministerial regulation regarding the type of information pro-

vided by the mayor and the manner in which the mayor collects and provides the

data and information.

3.

The mayor is accountable to the municipal council for the management conduct-

ed by him under this chapter and guarantees the involvement of the municipal

council and the municipal executive in that administration. The mayor provides

the aldermen with information about the exercise of his powers by or pursuant to

this chapter that they require for the performance of the duties of the Board. The

second and third paragraphs of article 180 of the Municipalities Act apply.

4.

If, after a decision as referred to in Section 58d, subsection 1, the chairman of the

security region has applied a power as referred to in that subsection, he shall be

bl h l i i l il hi d h i d

5.
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Article 58t

Article 58u Order subject to administrative coercion and order subject to a penalty

The Advisory Division of the Council of State is heard every three months about the measures

applicable pursuant to this chapter prior to the decision to extend as referred to in Article VIII,

paragraph 3.

accountable to the relevant municipal councils. To this end, he issues a report and

answers the questions of those councils.

Our Minister is authorized to impose an order subject to administrative coercion

to enforce:

1.

the provisions pursuant to Article 58j, first paragraph, if the violation is

committed in a closed place if it concerns a space where a profession or

business is carried on;

a.

the provisions pursuant to Article 58l, second paragraph, first sentence,

and - if it concerns an order from Our Minister - fourth paragraph, 58o,

third and fourth paragraph, 58p and 58q, first paragraph.

b.

Our Minister is authorized to impose an order subject to a penalty to enforce the

provisions of or pursuant to Sections 58f, subsection 1 and 4, and subsection 5,

second sentence, and 58g, subsection 1, if the violation is committed on a decid-

ed place if it concerns a space where a profession or business is carried on.

2.

The mayor is authorized to impose an order under administrative coercion to

enforce:

3.

the provisions of or pursuant to Sections 58h, subsection 1, and 58i;a.

the provisions pursuant to section 58j, subsection 1, if the violation is

committed in a public or public place or a closed place if this does not

concern a space where a profession or business is carried out.

b.

The mayor is authorized to impose an order subject to a penalty to enforce the

provisions of or pursuant to Articles 58f, first and fourth paragraph, and fifth

paragraph, second sentence, and 58g, first paragraph, if the violation is commit-

ted in a public or public place or a private place if it is not a space where a profes-

sion or business is carried on.

4.
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Article 64a Basis for designation of supervisory authorities other than the IGJ and NVWA

Article 65a Basis for appointment of extraordinary investigating officers

§ 1a. Detection

An article is inserted after Article 64, reading:

In Chapter VII a paragraph is inserted after Article 65, reading:

B

The officials designated by order of Our Minister are also responsible for supervis-

ing compliance with the provisions of or pursuant to Chapter Va or parts thereof,

with the exception of Articles 58q and 58r. If the designation concerns civil ser-

vants who fall under a ministry other than that of Our Minister, the decision will

be taken in agreement with Our Minister who also concerns it.

1.

A decision as referred to in the first paragraph shall be announced by publication

in the Government Gazette.

2.

C

Without prejudice to Article 141 of the Code of Criminal Procedure and Article 184

of the Code of Criminal Procedure BES, the officials designated by Our Minister in

agreement with Our Minister of Justice and Security are responsible for the inves-

tigation of the offenses made punishable in Article 68bis. If the designation con-

cerns civil servants who fall under a ministry other than that of Our Minister or

Our Minister of Justice and Security, the decision shall be taken in agreement with

Our Minister who also concerns it.

1.

The designated officials are also charged with investigating the facts, criminalized

in articles 179 to 182 and 184 of the Criminal Code or articles 185 to 188 and 190

of the Criminal Code BES, insofar as these facts relate to an order, claim or action,

made or undertaken by themselves.

2.

A decision as referred to in the first paragraph shall be announced by publication

in the Government Gazette.

3.

D
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Article 68bis Criminalization and criminal sanctions rules chapter Va

In paragraph 2 of Chapter VII, an article is inserted after Article 68, reading:

In Article 68b, after «47a,» is inserted «58r, third paragraph, second and third sentences, and fifth

paragraph,».

An article is inserted after Article 68k, reading:

The person who acts in violation of the provisions by or pursuant to: a penalty of

no more than seven days or a fine of the first category is punished.

1.

Article 58e, second paragraph, last sentence, insofar as it concerns an ex-

emption from the provisions by or pursuant to Article 58g, first para-

graph, 58h, first paragraph, 58i or from the rules referred to in Article

58e, second paragraph, under b; or

a.

Article 58g, first paragraph, 58h, first paragraph, 58i, 58j, first paragraph,

58k, second paragraph, 58l, second paragraph, first or second sentence,

58o, third paragraph, first sentence or fourth paragraph, first sentence,

58p, first or second paragraph, or 58q, first paragraph, first sentence.

b.

A fine of up to ninety-five euros shall be punished by anyone who acts contrary to

the provisions of or pursuant to article 58f, first, fourth or fifth paragraph, second

sentence.

2.

The offenses made punishable in this article are violations.3.

Contrary to the provisions of and pursuant to the Judicial and Criminal Data Act,

the data relating to fines imposed for violation of Section 58f, subsection 1, or

Section 58g, subsection 1, shall not be regarded as judicial data.

4.

Contrary to Article 35 of the Judicial and Criminal Information Act, the offenses

made punishable in this article shall not be involved in the investigation of the

conduct of a natural or legal person as referred to in Article 28 of that Act.

5.

E

F
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Article 68ka Order subject to penalty payment BES

ARTICLE II TRANSITIONAL PROVISION IN CASE OF EXPIRATION ARTICLE 1
TEMPORARY COVID-19 LAW JUSTICE AND SAFETY

ARTICLE III AMENDMENT OF THE WORKING CONDITIONS LAW

ARTICLE IV AMENDMENT OF THE WORK SAFETY ACT BES

ARTICLE V AMENDMENT OF THE CHILD CARE LAW

If Article 1 of the Temporary COVID-19 Justice and Security Act has lapsed at the time when this Act

enters into force or expires at a later time, that article will continue to apply to the procedure referred

to in Article 58f, second paragraph from that time. , second sentence, of the Public Health Act.

A paragraph is added to Article 28 of the Working Conditions Act, reading:

A paragraph is added to Article 2 of the BES Occupational Safety Act, reading:

In the Childcare Act an article is inserted after Article 1.57d, reading:

Sections 5: 5 to 5:10, 5: 31d to 5:34, 5 apply to the power to impose an order sub-

ject to a penalty to enforce the provisions by or pursuant to the provisions re-

ferred to in Section 58u: 37 and 5:38 of the General Administrative Law Act apply.

1.

The authority to collect a forfeited penalty will lapse one year after the day on

which it was forfeited. Article 68k, sixth to tenth paragraphs, applies mutatis mu-

tandis to the collection.

2.

The powers from the first to sixth paragraphs apply mutatis mutandis if, in con-

nection with the control of the epidemic of covid-19, measures prescribed by or

pursuant to statutory regulation or other measures that prevent the risk of

spreading the SARS-CoV virus. 2 in view of the state of the art and professional

services, can not be seriously affected.

7.

The powers from the third and fourth paragraphs apply mutatis mutandis if, in

connection with the control of the epidemic of covid-19, measures prescribed by

or pursuant to statutory regulations or other measures that reduce the risk of

spreading the SARS-CoV-2 virus. the state of the art and professional services can

be limited, but not seriously affected.

12.
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Article 1.57e

ARTICLE VIIA JUDICIAL DOCUMENTATION EMERGENCY REGULATIONS COVID-19

ARTICLE VIIB INTERIM RESPONSIBILITY OF THE PRESIDENT OF THE SAFETY REGION

ARTICLE VI AMENDMENT OF THE ROAD TRAFFIC ACT 1994

ARTICLE VII Anterior municipal ordinances and island ordinances

ARTICLE VIIC AMENDMENT OF LEGISLATIVE PROPOSAL 35 538 (TEMPORARY LAW
NOTIFICATION APPLICATION COVID 19)

To Article 2, second paragraph, of the 1994 Road Traffic Act, replacing the period at the end by a

semicolon, a section is added, reading:

Article 122 of the Municipalities Act and Article 216 of the Public Bodies of Bonaire, Sint Eustatius and

Saba Act do not apply to the provisions of municipal ordinances or island ordinances that provide for

combating the epidemic referred to in Chapter Va of the Public Health Act, and are not in conflict with

the provisions of or pursuant to that chapter.

By way of derogation from Article 6 of the Judicial and Criminal Data Act, judicial data concerning cas-

es in which a fine has been imposed for violation of Article 443 of the Criminal Code, insofar as it con-

cerns an offense in connection with measures taken to combat the epidemic of covid-19, or a direct

threat thereof, destroyed as soon as possible after the entry into force of this Act.

Within one month of the entry into force of this Act, the chairman of the security region shall issue a

report as referred to in Article 40, first paragraph, of the Security Regions Act on the course of events

and the decisions he has taken to combat the epidemic of covid-19, or a direct threat thereof, until

such time as it enters into force. Article 40, second to sixth paragraph, of the Security Regions Act ap-

plies mutatis mutandis.

By regulation of Our Minister, childcare centers, childminder offices and facilities

for childminding childcare may be temporarily exempted from one or more arti-

cles of this paragraph, if compliance with those articles cannot reasonably be re-

quired due to special circumstances related to the control of the epidemic of

covid. 19. Regulations and restrictions may be attached to the exemption.

1.

An exemption applies for a maximum period of three months and can be extend-

ed each time for a maximum of three months by regulation of Our Minister.

2.

to combat the epidemic of Covid-19.c.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/35538
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ARTICLE VIII EXPIRATION PROVISION

NOTIFICATION APPLICATION COVID-19)

ARTICLE VIID CONCLUSION OF LEGISLATION 35 337 (ALCOHOL LAW)

If the bill submitted by royal message of 21 August 2020 containing temporary provisions in connec-

tion with the use of a notification application in the fight against the epidemic of covid-19 and safe-

guards to prevent its abuse (Temporary law on notification application covid-19) ( 35 538 ) has been

or will be enacted as a law and that law has entered into force or enters into force, in Article 6d, sixth

paragraph, of the Public Health Act, «By way of derogation from the third paragraph» is replaced by

“By way of derogation from the fifth paragraph”. .

1. If the bill submitted by royal message of 13 November 2019 to amend the Drinks and

Catering Act in connection with the National Prevention Agreement and evaluation of the

law ( 35 337 ) has been or will be enacted into law and Article I, part EE , of that law has

entered into force or comes into effect before Article I, part A, of this law, in Article I, part

A, Article 58j, first paragraph, under e, of this law, the «Drinks and Catering Act» will be

replaced each time. by the «Alcohol Act».

2. If the bill referred to in the first paragraph has been or will be enacted into law and Ar-

ticle I, part EE, of that law enters into force at the same time as or enters into force later

than Article I, part A, of this law, with effect from the time of entry into force in Article 58j,

first paragraph, under e, of the Public Health Act, «Drinks and Catering Act» will be re-

placed by «Alcohol Act».

As of three months after the entry into force of this Act:1.

chapter Va, paragraph 1a of chapter VII and articles 64a, 68bis and 68ka of the

Public Health Act;

a.

Article 28, seventh paragraph, of the Working Conditions Act;b.

Article 2, twelfth paragraph, of the Occupational Safety and Health Act BES;c.

Article 1.57e of the Childcare Act.d.

It may be determined by Royal Decree for the provisions or parts thereof referred to in

the first paragraph that they expire at an earlier time.

2.

It may be determined by Royal Decree for the provisions or parts thereof referred to in

the first paragraph that they will lapse at a later date on the understanding that this

3.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/35337
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/35538
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/35337
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ARTICLE X ENTRY INTO FORCE

ARTICLE XI QUOTE TITLE

ARTICLE IX AMENDMENTS ARTICLE I (E) AND ARTICLE VI

This Act enters into force at a time to be determined by Royal Decree, which may be determined dif-

ferently for the various articles or parts thereof.

This Act is cited as: Temporary Act measures covid-19.

Burden and order that this will be published in the Official Gazette and that all ministries, authorities,

councils and officials concerned by this will observe the accurate implementation. 

Given in The Hague, October 28, 2020

Willem Alexander

The Minister of Health, Welfare and Sport,

The Minister of Justice and Security,

The Minister of the Interior and Kingdom Relations,

the first paragraph that they will lapse at a later date, on the understanding that this

time will always be no more than three months after the time when those provisions

or parts would lapse.

The nomination for a royal decree as referred to in subsection 2 or 3 shall be made no

earlier than one week after the draft has been submitted to both Houses of the States

General.

4.

1. With effect from the date on which Section 58r of the Public Health Act lapses, Section

68b of the Public Health Act lapses «58r, third paragraph, second and third sentence, and

fifth paragraph,».

2. As of the date on which Section 58m of the Public Health Act lapses, Section 2, subsec-

tion 2, under c, of the Road Traffic Act 1994 will lapse, replacing the semicolon at the end

of Section 2, subsection 2, under b, of the 1994 Road Traffic Act by a point.

histnut

HM de Jonge

FBJ Grapperhaus



25/11/2020 Official Gazette 2020, 441 | Overheid.nl> Official announcements

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-441.html 23/24

f g

Issued the thirteenth of November 2020

The Minister of Justice and Security,

histnoot

Parliamentary paper 35 526

KH Ollongren

FBJ Grapperhaus
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