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MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING  van  de  6de  november  2020  tot 

wijziging van de Regeling maatregelen openbare orde COVID‐19 VII1 

 

____________ 
 

De Minister van Justitie, 

in overeenstemming met de Minister van Algemene Zaken,  

de Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur,  

de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning, 

en de Minister van Economische Ontwikkeling, 

 

  Overwegende: 

 

dat bij de Regeling maatregelen openbare orde COVID‐19 VII, hierna: de Regeling, vanwege de 

COVID‐19 pandemie aangepaste maatregelen zijn vastgesteld ter bescherming van de openbare 

orde, in het bijzonder de openbare gezondheid; 

 

dat laatstelijk de Regeling is verlengd wegens de in de afgelopen periode aanhoudende toename 

van de lokale transmissies van COVID‐19;  

 

dat op grond van de laatste cijfers blijkt dat de ‘positivity rate’ de afgelopen periode is gedaald;  

 

dat  de  COVID‐19  crisis  hier  te  lande  zich  desondanks  nog  steeds  in  fase  drie  van  de 

Escalatiestrategie COVID‐19 bevindt; 

 

dat als gevolg hiervan de huidige maatregelen in zekere mate dienen te worden gehandhaafd 

om het aantal nieuwe besmettingen door  lokale  transmissie zoveel mogelijk  te beheersen dan 

wel terug te dringen en daarmee ook het risico voor de openbare gezondheid; 

 

dat de blijvende stabiliteit van de dagelijkse incidenties, de verbetering van de ‘positivity rate’ 

en de gedachte dat er gewenning moet optreden aan een  lage c.q. matige  transmissie, ruimte 

geeft voor het stapsgewijs versoepelen van enkele maatregelen; 

 

dat  daarom  is  besloten  voor  een  versoepeling  van  de  beperkingen  in  de  Beschikking,  ten 

voordele van onder andere het uitgaansleven, middels de aanpassing van de dagelijkse tijdsduur 

voor de verbodsgebieden, het verschuiven van de sluitingstijden voor dienstverlening aan het 

                     
1 P.B. 2020, no. 52, zoals laatstelijk gewijzigd bij P.B. 2020, no. 118. 
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publiek, en ook toelating van achtergrondmuziek, zowel live als mechanisch gereproduceerd, op 

de desbetreffende locaties; 

 

dat  deze  versoepelde  verlenging  van  de maatregelen  ná  tweemaal  de  incubatietijd  van  het 

COVID‐19 virus zal worden geëvalueerd; 

 

dat  ter  uitvoering  van  de  voornoemde  beslissingen  onder  ander  de  Regeling moet worden 

gewijzigd;  

 

Gehoord: 

 

de Operationeel leider geneeskundige hulpverlening bij rampen; 

 

Gelet op: 

artikel  9,  tweede  alinea, van de Verordening  van de  9de  juni  1921, houdende  bepalingen  ter 

bestrijding van besmettelijke ziekten2; 

artikel 5 en 39a van de Landsverordening openbare orde3; 

de Landsverordening Openbare Manifestaties4; 

de Landsverordening rampenbestrijding5;  

 

 

H e e f t  b e s l o t e n: 

 

Artikel I 

 

De Regeling maatregelen openbare orde COVID‐19 VII wordt als volgt gewijzigd: 

 

A. Artikel 4a komt als volgt te luiden: 

 

Artikel 4a 

1. Het  is voor personen, organisaties en ondernemingen verboden om aan het publiek de 

gelegenheid te geven voor dans‐ en toneeluitvoering c.q. ‐activiteiten. 

2. Het  is voor personen, organisaties en ondernemingen verboden om, in voor het publiek 

toegankelijke open of gesloten  ruimten,  live of mechanisch gereproduceerde muziek  te 

laten spelen of afspelen, anders dan als achtergrondmuziek conform de richtlijnen hiertoe 

in bijlage 3. 

                     
2 P.B. 1921, no. 66. 
3 P.B. 2015, no. 31. 
4 A.B. 2010, no. 87, bijlage s. 
5 P.B. 2015, no. 51. 



 121 
 

 - 3 - 

3. Het  is voor personen, organisaties en ondernemingen verboden om voor het publiek  in 

open  of  gesloten  ruimten  openbaar  toegankelijke  activiteiten  of  samenkomsten  te 

organiseren of te laten organiseren met een bezetting van meer dan vijftig procent van de 

maximale  bezettingscapaciteit  van  de  ruimte,  met  dien  verstande  dat  een  absolute 

maximum van vijftig personen niet wordt overschreden. 

4. De persoon, organisatie of onderneming verantwoordelijk voor activiteiten conform het 

bepaalde in dit artikel, draagt in ieder geval zorg voor: 

a. de handhaving van de richtlijnen voor sociale afstand en hygiëne zoals neergelegd in 

de richtlijnen in bijlagen 2 en 3 bij deze regeling; 

b. de registratie van de bezoekers conform de richtlijnen neergelegd in bijlagen 2 en 3 bij 

deze regeling; 

c. de inzet van ‘crowdmanagers’, conform de richtlijnen neergelegd in bijlage 2 bij deze 

regeling, voor de coördinatie en aansturing van deze activiteiten ter voorkoming van 

samenscholing en opstopping van de doorstroom van personen.  

5. Het  is  voor  personen,  organisaties  en  ondernemingen  verboden  om  in  openbaar 

toegankelijke ruimten, aangrenzend aan snèk’s bars, cafés, restaurants en  trùk’s di pan, 

gelegenheid  te  geven  om  zich  op  te  houden  in  groepen  van meer  dan  vijfentwintig 

personen.  

6. Het is voor personen, organisaties en ondernemingen verboden om op openbare stranden 

gelegenheid te geven aan het publiek om zich aldaar op te houden in groepen van meer 

dan vijfentwintig personen. 

7. Het is voor personen, organisaties en ondernemingen verboden om gelegenheid te geven 

aan het publiek om  in  een  lokaliteit privé  samenkomsten of privé groepsactiviteiten  te 

houden,  anders  dan  voor  een  groep  van  personen  die  deel  uitmaken  van  dezelfde 

huishouding. 

8. In  openbaar  toegankelijke  inrichtingen  waar  personen  met  kwetsbare  gezondheid 

verblijven of worden verzorgd, wordt per keer niet meer dan één bezoeker per persoon 

toegelaten,  met  dien  verstande  dat  de  bezoeker  gedurende  het  bezoek  een  gedegen 

mondmasker draagt. 

 

B. Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd: 

 

a. In het eerste en vierde lid, wordt de zinsnede “tot 22:00 uur” vervangen door: tot 23:00 uur. 

b. In het tweede lid wordt de zinsnede “van 17:00 uur tot 22:00 uur” vervangen door: van 

18:00 uur tot 23:00 uur. 
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C. In artikel 8 wordt de zinsnede “en geldt tot en met 6 november 2020” vervangen door: en geldt 

tot en met 27 november 2020.  

 

D. Bijlage 2 wordt als volgt gewijzigd: 

 

a. Onder  het  onderdeel  “Groepsactiviteiten”  komt  de  derde  aandachtsstreep  als  volgt  te 

luiden: 

‐   In geval van commerciële groepsactiviteiten wordt ten behoeve van eventuele bron‐ en 

contactonderzoek voor de afdeling Epidemiologie van het ministerie van Gezondheid, 

Milieu en Natuur, een registratie van de bezoekers en begeleiders bijgehouden, waarbij 

de volgende informatie wordt verwerkt: 

o naam en achternaam; 

o adres; 

o ten minste  twee  telefoonnummers  of  ten minste  één  telefoonnummer  en  een  e‐

mailadres; 

o tijdstip van aankomst. 

b. Onder het onderdeel “Groepsactiviteiten” vervallen in de zin bij de vierde aandachtsstreep 

de woorden “door de casino”. 

 

E. Aan “Bijlage 3” wordt “Bijlage 3F” bij deze regeling toegevoegd. 

 

Artikel II 

 

1.  Deze  regeling  treedt  in werking met  ingang van  7 november  2020, met uitzondering van 

artikel I, onderdeel C. 

2.  Artikel I, onderdeel C, treedt in werking met ingang van 6 november om 23:59 uur. 

 

Gegeven te Willemstad, 6 november 2020 

De Minister van Justitie, 

                  Q. C. O. GIRIGORIE 

 

Uitgegeven de 6de november 2020 

De Minister van Algemene Zaken, 

E. P. RHUGGENAATH 
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Toelichting behorende bij de MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING van 

de 6de november 2020 tot wijziging van de Regeling maatregelen openbare orde COVID‐19 

VII 

 

 

Inleiding 

Per 14 september 2020 zijn voor de bestrijding van de verspreiding van de SARS‐CoV‐2 extra 

maatregelen ingevoerd middels wijziging van de Regeling. Het beleid is dat deze maatregelen 

na minimaal tweemaal incubatietijd worden geëvalueerd. Uit de laatste epidemiologische cijfers 

blijkt thans dat de ‘positivity rate’ over de afgelopen periode met vijf procent is gedaald. 

 

Op basis van de voornoemde laatste cijfers is geëvalueerd en besloten dat de maatregelen, zij het 

met  enkele  versoepelingen, worden  verlengd  voor  een  periode  van  drie weken. Hierbij  is 

rekening  gehouden met de  voorstellen  voor  versoepeling die  vanuit  bepaalde  branches  zijn 

ingediend. 

 

Het is immers nog steeds van belang om de lokale transmissie zoveel mogelijk terug te dringen. 

Echter geldt ook het uitgangspunt dat het Land moet wennen aan een  lage c.q. matige  (‘low 

grade or moderate’) transmissie van het COVID‐19 virus en dat op grond van deze algemene 

gedachte, het stabiel blijven van de dagelijkse incidenties en de verbetering van de  ‘positivity 

rate’, er ruimte is om stapsgewijs de maatregelen te versoepelen.  

 

De versoepelingen die thans mede middels deze Regeling worden geïntroduceerd zijn: 

‐ Het toelaten van achtergrondmuziek bij dienstverlening, voor zover betrokkenen op grond 

van de desbetreffende wettelijke regelingen in het bezit zijn van de nodige toestemming of 

vergunning; 

‐ De aanpassing van de dagelijkse tijdsduur voor de aanwijzing van verbodsgebieden; 

‐ De verschuiving van de openings‐ en sluitingstijden voor dienstverlening met één uur. 

 

Uitgangspunt blijft nog steeds dat organisaties en ondernemingen binnen de in deze Regeling 

gegeven kaders hun activiteiten moeten uitvoeren, waarbij is toegestaan dat binnen deze kaders 

inventieve en creatieve, maar voor de publieke gezondheid verantwoorde constructies worden 

toegepast.  

 

Financiële toelichting 

De kosten inzake deze regeling betreffen voor het overgrote deel het handhaven van de Regeling. 

De  handhaving  zal  grotendeels  door  de  Korpspolitie  en  overige  opsporingsambtenaren 

uitgevoerd worden. Indien de extra kosten hoger zijn, worden deze budgetneutraal gedekt. 

 

 

 

De Minister van Justitie, 

   Q. C. O. GIRIGORIE 
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BIJLAGE 3F bij de Regeling maatregelen openbare orde COVID‐19 VII 

 

AANVULLENDE RICHTLIJNEN VOOR ACHTERGRONDMUZIEK 

 

In aanvulling op bijlage 2 van de Regeling maatregelen openbare orde COVID‐19 VII gelden de 

volgende  sectorspecifieke  richtlijnen  voor  achtergrondmuziek,  tenzij  in  de  artikelen  van  de 

Regeling iets anders wordt bepaald. 

 

1. ALGEMEEN 

‐ Deze richtlijnen hebben betrekking op live achtergrondmuziek en achtergrondmuziek die 

mechanisch wordt gereproduceerd. 

‐ Als muzikant wordt  in deze  richtlijnen  ook verstaan de diskjockey  c.q. dj, die muziek 

mechanisch reproduceert.  

 

2. RICHTLIJNEN VOOR DE LOCATIE  

‐ Live achtergrondmuziek wordt bij voorkeur buiten georganiseerd.  

‐ De locatie moet een duidelijke zichtbare ingang en uitgang hebben en de bezoekersstromen 

dienen gescheiden gehouden te worden.  

‐ De ondernemer draagt zorg voor het creëren van een aparte plek voor de muzikanten. De 

afstand tussen de aangewezen plek en de bezoekers is ten minste twee (2) meter en waar 

mogelijk vier (4) meter. De ondernemer draagt zorg dat deze straal van twee (2) tot vier (4) 

meter gedurende de presentatie volledig vrij blijft. 

‐ De ondernemer houdt ten behoeve van de afdeling Epidemiologie van het ministerie van 

Gezondheid, Milieu en Natuur, een registratie van de bezoekers bij, waarbij de volgende 

informatie wordt verwerkt per persoon dan wel groep personen: 

o Naam en achternaam; 

o Ten minste twee telefoonnummers, dan wel één telefoonnummer en een emailadres; 

o Tijdstip van aankomst. 

‐ De  informatie  van  de  bezoekers  wordt  voor  een  periode  van  een  maand  door  de 

ondernemer bewaard. 

‐ De muziek  op  locatie dient uitsluitend  als  achtergrondmuziek bij de  op  grond van de 

regeling toegestane activiteiten, voor zover daarvoor op grond van geldende regelgeving 

toestemming dan wel vergunning voor is afgegeven. 

‐ Het toegestane geluidsvolume voor muziek is afhankelijk van de locatie met het oogmerk 

dat  bezoekers,  met  inachtneming  van  de  richtlijnen  voor  sociale  afstand  en  zonder 

stemverheffing, elkaar kunnen verstaan.  

‐ Voor  gesloten  lokaliteiten,  zijnde  geen  open  lucht  locaties,  geldt  als  uitgangspunt  een 

maximum toegestane geluidsvolume van 85‐90 decibel. 

‐ Voor open lucht locaties geldt als uitgangspunt een maximum toegestane geluidsvolume 

van 75‐80 decibel. 

‐ De ondernemer ziet erop toe dat op het moment dat bezoekers hun stem moeten verheffen 

of hun sociale afstand moeten verkleinen om elkaar te verstaan, het geluidsniveau wordt 

verlaagd. 
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‐ De ondernemer beschikt ter plaatse over een decibelmeter of de mogelijkheid tot het meten 

van het geluidsvolume.  

‐ Er is te allen tijde een COVID‐19 verantwoordelijke in het etablissement die toezicht houdt 

op de naleving van de richtlijnen en die ook fungeert als aanspreekpunt voor autoriteiten. 

Deze  kan  de  eigenaar  zijn  of  een  door  hem  aangewezen  persoon  met  voldoende 

bevoegdheid. De COVID‐19 verantwoordelijke is gedurende de openingstijden aanwezig 

op locatie en neemt proactief het voortouw om een veilige omgeving te creëren. 

 

3. RICHTLIJNEN VOOR SOCIALE AFSTAND 

‐ De  muzikant  draagt  zorg  voor  twee  (2)  meter  afstand  tussen  zichzelf  en  de  andere 

muzikanten van het muziekgezelschap en de bezoekers van de locatie gedurende en na het 

optreden.  

‐ De muzikanten  blijven  tijdens  het  optreden  op  de  hiervoor  conform  deze  richtlijnen 

aangewezen plek. 

‐ Samenscholing of het motiveren c.q. aantrekken van samenscholing tijdens het optreden is 

niet toegestaan.  

 

4. RICHTLIJNEN VOOR HYGIËNE  

‐ De muzikanten maken zoveel mogelijk gebruik van persoonlijke apparatuur en middelen. 

De microfoons worden niet gedeeld.  

‐ Als  andere  apparatuur  en middelen  dan microfoons  onderling  gedeeld  worden,  dan 

worden zij voor en na gebruik gereinigd.  

 

5. RICHTLIJNEN VOOR SAMENSTELLING MUZIEKGEZELSCHAPPEN 

‐ Een muziekgezelschap, dat op een locatie optreedt, bestaat uit maximaal vier (4) personen.  

‐ Het  muziekgezelschap,  dan  wel  de  ondernemer,  kan  gebruikmaken  van  één  (1) 

geluidstechnicus.  

‐ Gastmuzikanten die niet vooraf aan het optreden van het muziekgezelschap geregistreerd 

zijn voor deelname aan het optreden van dit gezelschap, mogen tijdens het optreden niet 

meedoen als uitgenodigde muzikant. 

 

6. RICHTLIJNEN VOOR DE ZANGUITVOERING 

‐ De zang van de muzikanten wordt bij voorkeur elektronisch versterkt om te voorkomen 

dat  een  te  hard  stemgeluid  wordt  gebruikt  waarbij  potentieel  meer  transmissie  kan 

plaatsvinden. 

‐ Het publiek wordt ontmoedigd om mee te zingen tijdens het optreden.  

 


