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Waarom gelden er bijzondere regels vanwege het coronavirus? 

Het coronavirus veroorzaakt de ziekte COVID-19. Deze ziekte is door de overheid als infectieziekte 

Groep A aangemerkt vanwege de (mogelijk) ernstige gevolgen ervan voor de volksgezondheid. 

Vanwege deze ernstige gevolgen voor de volksgezondheid kan de overheid noodmaatregelen treffen 

en dit heeft de overheid ook gedaan. Dat de overheid deze noodmaatregelen mag treffen staat 

onder meer in de Wet Publieke Gezondheid en de Gemeentewet.  

 

Waar kan ik deze bijzondere regels vinden? 

De bijzondere regels – waaronder de anderhalve meter afstand – zijn te vinden in de 

noodverordeningen zoals die door de afzonderlijke Veiligheidsregio’s zijn opgesteld. Op de websites 

van de regionale Veiligheidsregio’s is de tekst van de meest actuele noodverordening voor de regio 

vindbaar. De websites van de diverse Veiligheidsregio’s zijn te vinden via deze link. 

 

Daarnaast hebben de diverse brancheorganisaties ook per branche aanvullende protocollen 

vastgesteld waarin de maatregelen en richtlijnen van de overheid per branche worden vertaald naar 

concrete acties. Deze protocollen zijn echter geen wetgeving maar slechts een uitwerking daarvan. 

Ze bieden een handvat om aan de geldende regels te voldoen en als branche dezelfde regels te 

gebruiken. Dat biedt duidelijkheid aan klanten. 

 

Tot slot hebben gemeenten soms nog eigen en bijzonder beleid voor bijvoorbeeld looprichtingen in 

winkelstraten vastgesteld. Dit bijzondere beleid is vindbaar op de website van de lokale gemeente. 

 

Welke bijzondere regels gelden voor de detailhandel? 

In de opgestelde noodverordeningen worden de belangrijkste regels voor de detailhandel benoemd: 

 

- De verplichting tot het houden van tenminste anderhalve meter afstand tussen personen in 

de winkel en in de wachtrij daarvoor. Deze afstandseis geldt zowel voor bezoekers als voor 

personeel. In de diverse protocollen is deze afstandseis vaak vertaald in een maximumaantal 

personen per winkel.  

- De verplichting tot het nemen van de nodige hygiënemaatregelen in de winkel waarmee de 

verspreiding van het coronavirus wordt tegengegaan. Ook deze verplichting geldt zowel ten 

aanzien van bezoekers als ten aanzien van personeel. Te denken valt aan het ter beschikking 

stellen van ontsmettingsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen 

 
  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veiligheidsregios-en-crisisbeheersing/veiligheidsregios
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Ben ik verplicht om mijzelf als winkelier te houden aan het Protocol Verantwoord Winkelen? 

Het Protocol Verantwoord Winkelen is geen wetgeving. Brancheorganisaties hebben daar veelal een 

eigen uitwerking aan gegeven met eigen protocollen. Een ondernemer is dan ook niet verplicht zich 

aan het Protocol Verantwoord Winkelen te houden. Echter: de minimale eisen van de anderhalve 

meter en de hygiënemaatregelen uit de noodverordening blijven onverkort van kracht (zie vorige 

vraag). Het is van belang de maatregelen goed zichtbaar in de winkel te communiceren. Door 

toepassing van het protocol van uw branche voldoet u in ieder geval aan de geldende regels en biedt 

u ook aan klanten duidelijkheid hierover.  

 

Wat is mijn rol als werkgever? 

Een werkgever is op basis van de Arbowetgeving verplicht om – onder meer – te zorgen voor een 

veilige werkomgeving en moet daartoe ook de nodige voorzieningen treffen. Omdat de bijzondere 

verplichtingen ook gelden ten aanzien van het personeel en betrekking hebben op de veilige 

werkomgeving is een werkgever ook op basis van de Arbowetgeving aanspreekbaar op naleving van 

deze verplichtingen. De naleving van de Arbowetgeving wordt gecontroleerd door de 

Arbeidsinspectie.  

 

In hoeverre ben ik als winkelier verantwoordelijk voor naleving van deze bijzondere regels in de 

winkel? 

Als winkelier en personeel ben je zelf volledig verantwoordelijk voor de naleving van de bijzondere 

regels.  

 

In hoeverre ben ik als winkelier verantwoordelijk voor naleving van de bijzondere regels buiten de 

winkel? 

In principe ben je niet direct verantwoordelijk voor datgene buiten de winkel. Er zijn echter 

uitzonderingen. Deze betreffen met name zaken die direct met jouw winkel te maken hebben. Zo kan 

het zijn dat er (regelmatig) wachtrijen voor de winkel ontstaan. Dan is het verstandig om te zorgen 

dat klanten afstand kunnen houden. Neem eventueel contact op met de gemeente, Veiligheidsregio 

of centrummanager hoe hier door handhavers mee wordt omgegaan en kijk of hier gezamenlijk 

afspraken over kunnen worden gemaakt. 

 

In hoeverre ben ik als winkelier verantwoordelijk voor de naleving van de bijzondere regels door 

klanten in de winkel? 

Voor wat betreft de klanten geldt dat zij rechtstreeks vanwege de regels van de noodverordening 

kunnen worden aangesproken. Je bent niet verantwoordelijk voor hun gedrag, wel voor het feit dat 

de klant moet weten dat er in de winkel de twee bijzondere regels gelden: 1,5 meter afstand en 

hygiënemaatregelen. 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/03/25/protocol-verantwoord-winkelen
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Door wie worden de bijzondere regels gehandhaafd? 

De bijzondere regels uit de noodverordening worden gehandhaafd door de politie en specifiek 

aangewezen toezichthouders, zoals Boa’s, vanuit de gemeente en de desbetreffende 

Veiligheidsregio. Deze toezichthouders hebben bij het houden van toezicht vaak ‘twee petten op’. Zij 

kunnen de bijzondere regels uit de noodverordening zowel strafrechtelijk als bestuursrechtelijk 

handhaven.  

 

Ben ik strafbaar als ik me niet aan de noodverordening voor de regels in de winkel houd? En wat is 

dan de sanctie?  

Een overtreding van een bepaling uit de noodverordening wordt gekwalificeerd als strafbaar feit. Op 

dit moment staat hierop een geldboete die bij strafbeschikking wordt opgelegd. Handelen in strijd 

met de voorschriften uit de noodverordening is strafbaar gesteld in artikel 443 van het Wetboek van 

Strafrecht. Dit kan worden bestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of een geldboete 

van maximaal 4.350 euro.  

Ben ik strafbaar als de handhaver vindt dat ik me niet aan regels houd buiten de winkel? En wat is 

dan de sanctie?  

Dat kan. Zoals hierboven aangegeven, ben je in principe niet direct verantwoordelijk voor wat er 

buiten de winkel gebeurt. Er zijn echter uitzonderingen. Deze betreffen met name zaken die direct 

met jouw winkel te maken hebben. Zo kan het zijn dat er (regelmatig) wachtrijen voor de winkel 

ontstaan. Het is mogelijk dat dit een strafbaar feit oplevert. De maximale sanctie is in dat geval 

hetzelfde als hierboven genoemd.  

 

Wat is de sanctie als ik bestuursrechtelijk in overtreding ben? 

In het geval van een bestuursrechtelijke overtreding kan bijvoorbeeld een gebouw gesloten worden. 

Deze bestuursrechtelijke handhaving is niet op straffen gericht, maar wel op het voorkomen van of 

herstellen van een situatie die in strijd is met de noodverordening. Denk hierbij aan sluiting van een 

winkel als er geen of onvoldoende hygiënemaatregelen zijn getroffen. Ook kan de voorzitter van de 

veiligheidsregio een last onder bestuursdwang of dwangsom opleggen. 

 

Moet bij een overtreding niet eerst worden gewaarschuwd?  

Nee, het eerst geven van een waarschuwing is niet verplicht. In de praktijk wordt vaak wel eerst een 

waarschuwing gegeven, maar direct een boete opleggen of bestuursrechtelijk handhaven mag 

zonder voorafgaande waarschuwing.  
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Welke rechten heb ik in het geval van een overtreding en wat kan ik doen tegen een boete?  

Op het moment dat een overtreding wordt geconstateerd en een boete wordt aangekondigd moet 

de toezichthouder je om een korte verklaring vragen. De inhoud van die verklaring is erg belangrijk 

omdat deze met de waarneming van handhaver bepalend is voor de vraag of uiteindelijk een boete 

wordt opgelegd of niet. Het Openbaar Ministerie bepaalt dan later of er daadwerkelijk een boete 

wordt gegeven of niet, onder meer op basis van de verklaring die je gegeven hebt.  

 

Wat als ik een boete krijg? Wat betekent een strafbeschikking? 

Als je een coronaboete krijgt, wordt een strafbeschikking toegezonden. Het accepteren van deze 

strafbeschikking is een erkenning van schuld aan het strafbare feit en staat daarom gelijk aan een 

strafrechtelijke veroordeling door een rechter. Het levert daarmee ook een aantekening op in je 

strafblad en kan een rol spelen bij een eventuele Bibob-toets en bij de aanvraag van een VOG. 

 

Moet ik een boete direct betalen als ik het er niet mee eens ben? 

Besef dat indien je een boete betaalt, de strafbeschikking definitief is. Verzet kan dan niet meer. Als 

je tijdig een verzetschrift indient vervalt op dat moment de betalingsverplichting.  

 

Wat kan ik doen als ik het niet met een boete of beslissing eens ben? 

Tegen een strafbeschikking staat verzet open. Dit houdt concreet in dat je binnen twee weken nadat 

je kennis hebt genomen van de strafbeschikking een verzetschrift kunt indienen.  Ook kun je om het 

dossier (proces-verbaal) vragen.  

 

Tegen een bestuursrechtelijke sanctie kun je binnen zes weken na dagtekening van het besluit een 

bezwaarschrift indienen waarin je motiveert waarom het besluit niet klopt. Ook kan in een 

spoedeisend geval de voorzieningenrechter (kort geding) om een oordeel worden verzocht. 

 

Hoe ziet een verzetprocedure er uit? 

Het Openbaar Ministerie beoordeelt het verzet. Of de zaak kan worden geseponeerd (daarmee komt 

de boete te vervallen) of zal de zaak ter beoordeling aan de rechter worden voorgelegd.  

 

Welke gevolgen heeft een eenmaal vastgestelde boete voor mijn onderneming? 

Een boete wordt opgenomen in de justitiële documentatie van een persoon of van een onderneming 

(strafblad). De gevolgen voor een onderneming zijn nog niet geheel duidelijk. Wel kan een 

coronaboete voor een onderneming in ieder geval een rol spelen bij een Bibob-beoordeling (een 

bestuurlijke integriteitstoets). 
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Hoelang gaan deze bijzondere regels nog duren? 

De overheid is heeft een spoedwet opgesteld waarin de regels die nu in de noodverordeningen staan 

tot wet worden gemaakt. Het concept van deze wet gaat uit van een looptijd van een half jaar voor 

de bijzondere regels, te verlengen met drie maanden of te verkorten al naar gelang het verloop van 

de pandemie. Dit verloop blijft uiteindelijk natuurlijk leidend voor de vraag of en welke bijzondere 

regels nodig zijn. De concept-wet ligt nu bij de Tweede Kamer ter beoordeling. Wanneer deze 

spoedwet in werking treedt is op dit moment nog niet duidelijk (september, oktober?).  

Indien wet van kracht wordt, zal deze Q&A daarop aangepast worden. 

 

Wat te doen bij vragen? 

Als je vragen hebt, stuur dan een mail naar info@detailhandel.nl. We komen dan z.s.m. bij je terug. 

mailto:info@detailhandel.nl

