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Op 4 november 2020 om 22:00 uur wordt een nieuwe noodverordening van kracht. Deze 

noodverordening geeft uitvoering aan de laatste aanwijzing van de minister van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport en minister van Justitie en Veiligheid. In de bijlage kunt u de noodverordening 

nalezen.  

Aanscherping maatregelen 

Omdat de daling van het aantal besmettingen op dit moment nog niet snel genoeg gaat heeft het 

kabinet besloten om voor de komende twee weken extra maatregelen in te stellen, boven op de 

reeds geldende maatregelen. Het motto voor de komende 2 weken is: blijf zoveel mogelijk thuis en 

vermijd niet-noodzakelijke reizen. Reizen en het boeken van reizen naar het buitenland wordt tot 

half januari afgeraden, tenzij strikt noodzakelijk.

De maatregelen zijn de komende twee weken van kracht. Vanaf 19 november worden de extra 

maatregelen weer ingetrokken en gaan we terug naar de maatregelen van 14 oktober. Medio 

december beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna noodzakelijk is. Van belang is dat 

er voldoende vermindering van het aantal besmettingen is en dat de druk op de reguliere zorg is 

afgenomen.

Naast de maatregelen in de noodverordening zijn er ook diverse dwingende adviezen. Denk hierbij 

aan het ontvangen van niet meer dan 2 personen per dag en het zo veel mogelijk thuiswerken.  

Welke nieuwe maatregelen gelden onder andere in de nieuwe noodverordening?

 Binnen en buiten bestaat een groep uit maximaal 2 personen van verschillende 

huishoudens.

 Bij uitvaarten geldt vanaf 9 november een maximum van 30 personen.

 Bij huwelijksvoltrekkingen geldt een maximum van 20 personen.

 Alle publiek toegankelijke locaties zoals musea, theaters, sexclubs, casino's, bioscopen, 

pretparken, dierenparken, zwembaden en bibliotheken zijn gesloten. Winkels blijven wel 

open. 

 Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand en met 

niet meer dan 2 personen. 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
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