Checklist
Noodverordening
29 september 2020
Let op!
Deze checklist is geen vervanging van de tekst van de Noodverordening.
De gemeente Den Haag heeft de checklist gemaakt om u te helpen. Niet alles uit de Noodverordening staat in de
checklist. Twijfelt u ergens over of heeft u vragen? Neem contact met ons op.

Voor sommige samenkomsten is een vergunning of een melding nodig. Regel dit op tijd.
Deze checklist gaat alleen over de Noodverordening en niet over vergunningen. Informatie over vergunningen en
meldingen (bijvoorbeeld een evenementenvergunning of een melding van een demonstratie) staat op de website
van de gemeente Den Haag.

Start de checklist bij vraag 1
1.

Is het een ‘samenkomst’?
Een samenkomst is een openbare activiteit voor meerdere personen, in de publieke ruimte of in een
besloten plaats, niet zijnde een woning of bijbehorend erf. 1 Bijvoorbeeld boodschappen doen, eten in
een restaurant, vergaderen, demonstreren of een museum bezoeken.

Nee > De Algemene RIVM-richtlijnen gelden (handen wassen, thuisblijven bij klachten, niezen
en hoesten in de elleboog, drukte vermijden en 1,5 meter afstand houden). Check in
de Bijlage Gezelschappen of het gaat om een gezelschap en of daarvoor extra regels gelden.

Ja

> Ga verder met vraag 2		

1. Samenkomsten in het kader van werving en introductie van studenten van mbo, hbo en wo zijn verboden.
Hiervoor kan de voorzitter van de Veiligheidsregio een ontheffing verlenen.

2.

Zijn er meer dan 30 personen binnen (excl. personeel) of
40 buiten (excl. personeel) bij de samenkomst aanwezig?
Nee > De organisator/facilitator moet:
		 - Maatregelen treffen om bezoekersstromen te scheiden
		 - Hygiënemaatregelen treffen
		 - Maatregelen treffen zodat iedereen 1,5 meter afstand kan houden van elkaar2
		 - Toezien op de naleving van de maatregelen

> Ga verder met vraag 3
Ja

3.

> Ga verder met vraag 4

Is de samenkomst in een eet- of drinkgelegenheid?
Zoals een café of restaurant

Nee > U bent klaar met deze checklist.
Ja

> De organisator/facilitator moet:

		 - Een maximum aanhouden van 30 aanwezigen (exclusief personeel) binnen per
zelfstandige ruimte
		 - Een maximum aanhouden van 40 aanwezigen (exclusief personeel) buiten per
zelfstandige ruimte
		 - Werken met reservering
		 - De aanwezigen placeren3
		 - De gezondheid van de bezoekers verifiëren
		 - Maatregelen treffen om bezoekersstromen scheiden
		 - Hygiënemaatregelen treffen
		 - Maatregelen treffen zodat iedereen 1,5 meter afstand kan houden van elkaar2
		 - Toezien op de naleving van de maatregelen2
- Toezien op gebruik aangewezen zitplaats
		 - De aanwezigen vragen de volgende gegevens beschikbaar te stellen:
			 a.

Volledige naam

			 b.

Datum, aankomsttijd en placering3 van het bezoek

			c.

E-mailadres

			d.

Telefoonnummer

			 e.

Toestemming met de verwerking en overdracht van die gegevens ten behoeve van

		

een eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD

		 U bent klaar met deze checklist
		 Let op! Eet- en drinkgelegenheden in of bij sport- en fitnessgelegenheden moeten gesloten
zijn voor het publiek.

2. Er zijn enkele uitzonderingen op het gebod om 1,5 meter afstand te houden, bijvoorbeeld voor gezamenlijke huishoudens, bij het beoefenen van sport en voor kinderen tot en met 17 jaar.
3. Placeren is het toewijzen van een zitplaats of in het geval van wellness, sauna, sport, spel, theater- of
dansactiviteiten het toewijzen van een afgebakende locatie waar de activiteit kan plaatsvinden.

4.

Gaat de samenkomst om een van de volgende gevallen?
- Betoging of demonstratie
- Een verkiezing als bedoeld in de Kieswet
- Een vergadering van de Staten-Generaal
- Een vergadering van de gemeenteraad, Provinciale Staten of een Waterschap
- Een bijeenkomst van een internationale organisatie/verdragspartij
- Een samenkomst die noodzakelijk voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van
een bedrijf met minder dan 100 personen per zelfstandige ruimte. Het gaat bijvoorbeeld om
winkelpersoneel of productiemedewerkers in een fabriek.
- Markten

Nee > Ga verder met vraag 5
Ja

> Er geldt geen maximum voor het aantal personen. Wel moet de organisator/facilitator:

		 - Maatregelen treffen om bezoekersstromen te scheiden
		 - Hygiënemaatregelen treffen
		 - Maatregelen treffen zodat iedereen 1,5 meter afstand kan houden van elkaar2
		 - Toezien op de naleving van de maatregelen

> Ga verder met vraag 10

5.

Gaat de samenkomst om een van de volgende gevallen?
- Religieuze dienst
- Vergadering van de Staten-Generaal, de gemeenteraad, provinciale staten of een waterschap
en andere wettelijk verplichte bijeenkomsten
- Een bijeenkomst van een internationale organisatie/verdragspartij
- Uitvaart
- Educatieve activiteit
- Onderwijsinstelling
- Kinderopvang
- Zorginstelling
- Scouting, cultuur-, kunst- en andere georganiseerde jeugdactiviteiten voor personen tot
en met 17 jaar
- Sportbeoefening
- Hotelgasten in eet- en drinkgelegenheid van het hotel
- Openbaar vervoer en bedrijfsmatig personenvervoer

Nee > Ga verder met vraag 6
Ja

> Er geldt geen maximum aantal deelnemers. Wel moet de organisator/facilitator:

		 - Maatregelen treffen om bezoekersstromen te scheiden
		 - Hygiënemaatregelen treffen
		 - Maatregelen treffen zodat iedereen 1,5 meter afstand kan houden van elkaar2
		 - Toezien op de naleving van de maatregelen
		 - Placeren3

> Ga verder met vraag 10

2. Er zijn enkele uitzonderingen op het gebod om 1,5 meter afstand te houden, bijvoorbeeld voor gezamenlijke huishoudens, bij het beoefenen van sport en voor kinderen tot en met 17 jaar.
3. Placeren is het toewijzen van een zitplaats of in het geval van wellness, sauna, sport, spel, theater- of
dansactiviteiten het toewijzen van een afgebakende locatie waar de activiteit kan plaatsvinden.

6.

Is het een samenkomst in een detailhandel?
Zoals een winkel of een bouwmarkt

Nee > Ga verder met vraag 8
Ja

> Dan geldt er geen maximum aantal personen. Wel moet de organisator/facilitator:
- Maatregelen treffen om bezoekersstromen te scheiden
- Hygiënemaatregelen treffen
- Maatregelen treffen zodat iedereen 1,5 meter afstand kan houden van elkaar2
- Toezien op de naleving van de maatregelen
- Een deurbeleid hanteren

> Ga verder met vraag 7

7.

Gaat het om detailhandel in de levensmiddelenbranche?
Zoals supermarkt, slagerij of bakkerij

Nee > Ga verder met vraag 8
Ja

> Er geldt geen maximum aantal personen. Wel moet de organisator/facilitator:

		 - Maatregelen treffen om bezoekersstromen te scheiden
		 - Hygiënemaatregelen treffen
		 - Maatregelen treffen zodat iedereen 1,5 meter afstand kan houden van elkaar2
		 - Toezien op de naleving van de maatregelen
		 - Een deurbeleid hanteren
		 - Minimaal twee keer per dag een uur lang alleen toegang geven aan ouderen en
kwetsbare mensen

> Ga verder met vraag 10

8.

Gaat de samenkomst om een van de volgende gevallen?
- bibliotheek,
- museum,
- monument,
- presentatie-instelling (bijvoorbeeld een galerie),
- dierentuin,
- pretpark,
- kermis,
- of daarmee vergelijkbare samenkomst met doorstroom van bezoekers

Nee > Ga verder met vraag 9
Ja

> Het maximum aantal bezoekers wordt na overleg met de organisator vastgesteld door de
Veiligheidsregio. Daarbij wordt rekening gehouden met de oppervlakte van de locatie en het
kunnen naleven van maatregelen als de 1,5 meter afstand.

> Bezoekers moeten vooraf per tijdvak reserveren. Verder moet de organisator/facilitator:
		 - Maatregelen treffen om bezoekersstromen te scheiden
		 - Hygiënemaatregelen treffen
		 - Maatregelen treffen zodat iedereen 1,5 meter afstand kan houden van elkaar2
		 - Toezien op de naleving van de maatregelen

> Ga verder met vraag 10
2. Er zijn enkele uitzonderingen op het gebod om 1,5 meter afstand te houden, bijvoorbeeld voor gezamenlijke huishoudens, bij het beoefenen van sport en voor kinderen tot en met 17 jaar.

9.

U heeft vraag 4, 5, 6 of 8 met ‘Nee’ beantwoord.
> De samenkomst is verboden, omdat er meer mensen zijn dan mag.

		 U bent klaar met deze checklist
		 Verlaag zo mogelijk het aantal aanwezigen en gebruik deze checklist opnieuw.

10. Is de samenkomst plaats in een gebouw, een vaartuig of
een voertuig, dat niet gebruikt wordt als woning?
Nee > Ga verder met vraag 11
Ja

> De organisator/facilitator moet:

		 - De aanwezigen placeren3
		 - Maatregelen treffen om bezoekersstromen te scheiden
		 - Hygiënemaatregelen treffen
		 - Maatregelen treffen zodat iedereen 1,5 meter afstand kan houden van elkaar2
		 - Toezien op de naleving van de maatregelen
		 - Toezien dat ieder gebruik gemaakt van de aangewezen zitplaats
		 - Bij meer dan 100 aanwezigen tevens: de gezondheid van de aanwezigen verifiëren en
werken met reservering

> Ga verder met vraag 11
		
11. Is de samenkomst in een eet- of drinkgelegenheid?
Zoals een café of restaurant

Nee > Ga verder met vraag 12
Ja

> De organisator/facilitator moet:

		 - Een maximum van 30 aanwezigen (excl. personeel) binnen aanhouden per zelfstandige ruimte
		 - Een maximum van 40 aanwezigen (excl. personeel) buiten aanhouden per zelfstandige ruimte
		 - De aanwezigen placeren3
		 - De gezondheid van bezoekers verifiëren
		 - Werken met reservering
		 - Maatregelen treffen om bezoekersstromen te scheiden
		 - Hygiënemaatregelen treffen
		 - Maatregelen treffen zodat iedereen 1,5 meter afstand kan houden van elkaar2
		 - Toezien op de naleving van de maatregelen
		 - Toezien op gebruik aangewezen zitplaats
		 - De aanwezigen vragen de volgende gegevens beschikbaar te stellen:
			 a.

Volledige naam

			 b.

Datum, aankomsttijd en placering3 van het bezoek

			c.

E-mailadres

			d.

Telefoonnummer

			 e.

Toestemming met de verwerking en overdracht van die gegevens ten behoeve

		

van een eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD

		 U bent klaar met deze checklist
		
		 Let op! Eet- en drinkgelegenheden in of bij sport- en fitnessgelegenheden moeten gesloten
zijn voor het publiek.
2. Er zijn enkele uitzonderingen op het gebod om 1,5 meter afstand te houden, bijvoorbeeld voor gezamenlijke huishoudens, bij het beoefenen van sport en voor kinderen tot en met 17 jaar.
3. Placeren is het toewijzen van een zitplaats of in het geval van wellness, sauna, sport, spel, theater- of
dansactiviteiten het toewijzen van een afgebakende locatie waar de activiteit kan plaatsvinden.

12. Is de samenkomst buiten in de openbare ruimte?
Nee > De organisator/facilitator moet:
		 - Maatregelen treffen om bezoekersstromen te scheiden
		 - Hygiënemaatregelen treffen
		 - Maatregelen treffen zodat iedereen 1,5 meter afstand kan houden van elkaar2
		 - De aanwezigen placeren3
		 - Bij meer dan 250 aanwezigen (exclusief personeel) geldt ook: de gezondheid van de
aanwezigen controleren en werken met reservering
		 - Toezien op de naleving van de maatregelen
		 U bent klaar met deze checklist

Ja

> U bent klaar met deze checklist

2. Er zijn enkele uitzonderingen op het gebod om 1,5 meter afstand te houden, bijvoorbeeld voor gezamenlijke huishoudens, bij het beoefenen van sport en voor kinderen tot en met 17 jaar.
3. Placeren is het toewijzen van een zitplaats of in het geval van wellness, sauna, sport, spel, theater- of
dansactiviteiten het toewijzen van een afgebakende locatie waar de activiteit kan plaatsvinden.

BIJLAGE Gezelschappen
Een gezelschap is een groep personen die bij elkaar horen door:
- de relatie (bijvoorbeeld familie, een vriendengroep, een reisgezelschap, een sportteam of leden van
een vereniging die gezamenlijk een ruimte bezoeken)
of
- de aard van de gelegenheid (bruiloft, verjaardagsfeest of borrel voor genodigden).
Een gezelschap ‘hoort bij elkaar’. Denk bijvoorbeeld aan een vriendengroep, reisgezelschap, sportteam,
genodigden voor een borrel of een trouwfeest. Je bent geen gezelschap met andere mensen die toevallig op
dezelfde plek zijn. Bijvoorbeeld anderen die op dezelfde tram wachten, of die toevallig naar dezelfde
voorstelling of sportwedstrijd komen kijken.

Is het een gezelschap?
Nee > Vul de checklist in vanaf vraag 2
Is het geen samenkomst (vraag 1), dan bent u klaar met deze checklist

Ja

> Ga verder met de volgende vraag

Is het gezelschap groter dan 4 personen?
Nee > Vul de checklist in vanaf vraag 2
Is het geen samenkomst (vraag 1), dan bent u klaar met deze checklist

Ja

> Ga verder met de volgende vraag

Waarvoor komt het gezelschap bij elkaar?
Gaat het om:
- Religieuze dienst
- Vergadering van de Staten-Generaal, de gemeenteraad, provinciale staten of een waterschap en
andere wettelijk verplichte bijeenkomsten
- Bijeenkomst van een internationale organisatie/verdragspartij
- Betoging of demonstratie
- Een verkiezing als bedoeld in de Kieswet
- Huwelijksvoltrekking
- De beoefening van theater, dans of muziek in de vorm van culturele uiting
- De uitoefening van een beroep of bedrijf
- De uitoefening van het verenigingsrecht

Nee > Het is verboden met meer dan 4 personen in zo een gezelschap te zijn4. Zo een groot gezelschap
mag ook niet bij samenkomsten zijn. U bent klaar met deze checklist

Ja

> Zo een gezelschap is toegestaan.
> Vul de checklist in vanaf vraag 2.
Is het geen samenkomst (vraag 1), dan bent u klaar met deze checklist

4. Behalve voor personen die onderling een gezamenlijk huishouden vormen en voor personen tot met 12 jaar.

