P*LITI E
Onderwerp
consultatieadvies tijdelijke
bepalingen covid-19

Organisatieonderdeel
Korpsstal

Behandeld door

Telefoon

E-mail

Ons kenmerk
2020-0027060

Datum
3 juni 2020
Bijlage(n)
0
Pagina
2

Aan: Ministerie van Veiligheid en Justitie
directie Wetgeving en Juridische Zaken
Postbus 20301
2500 EH Den Haag

Geachte mevrouw

Met uw bericht van 28 mei jongstleden stelt u de politie in de gelegenheid een reactie te
geven op voorstellen voor tijdelijke wettelijke bepalingen in verband met de maatregelen
ter bestrijding van de epidemie van covid-19 voor de langere termijn.
De voorgestelde tijdelijke bepalingen betekenen hoofdzakelijk een aanpassing van de
Wet publieke gezondheid; deze wet wordt uitgebreid met een aantal artikelen die in de
plaats komen van de regels die nu zijn neergelegd in de regionale noodverordeningen.
De voorgestelde aanpassingen van de Wet publieke gezondheid zijn in meerdere
opzichten een verbetering.
Door de eenvoudige en heldere regel (artikel 58f) met betrekking tot het aanhouden van
een veilige afstand tot andere personen, sluit de wetsaanpassing goed aan bij de
bekende en maatschappelijk geaccepteerde "anderhalve meter norm. Inhoudelijk zijn
ook de overige bepalingen een voortzetting van de regionale noodverordeningen maar
regels zijn beter geformuleerd en afgebakend in hun reikwijdte. Zo wordt het eerdere
verbod op samenkomsten in de privé sfeer met de wetswijziging omgezet in een met
waarborgen omklede mogelijkheid tot optreden op bevel van de burgemeester tegen
enkel die situaties waarin de ernstige vrees bestaat voor verspreiding van het virus. Ook
wordt een aantal aspecten van de bestrijding van covid-19 die burgers en instellingen
raken nu uniform geregeld. Mogelijke verschillen in normstelling zijn hiermee verleden
tijd. Dit alles komt de naleving en handhaving van de regels ten goede.
Door bij do nadere invulling van de hoofdregels te werken met delegatie van
regelgevende bevoegdheid aan de Minister van VWS en de mogelijkheid van
differentiatie op te nemen in de Wet publieke gezondheid, ontstaat een flexibel stelsel
met democratische controle en legitimiteit. Hiermee wordt voldaan aan de wens van de
politie om de vergaande beperking van het maatschappelijk leven in het kader van de
bestrijding van de epidemie van covid-19 op een zorgvuldige maar flexibele manier te
regelen; niet in de laatste plaats omdat dit ook van belang is voor het draagvlak van het
politieoptreden.
De voorgestelde wetsaanpassingen honoreren de meermaals geuite opvatting van de
politie dat het toezicht op de naleving van regels in het kader van de bestrijding van de
covid-19 epidemie niet uitsluitend belegd kan worden bij de politie en gemeentelijke
Boa's, zoals tot nu toe in de praktijk grotendeels het geval was. Uit de ontwerpmemorie
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toelichting en de bijlage met betrekking tot handhaving blijkt dat sectorale
toezichthouders - die beschikken over de noodzakelijke specialistische kennis verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de naleving van een groot aantal bepalingen.
Belangrijk is wel dat deze toezichthouders hun cruciale taak ook daadwerkelijk (weer)
gaan uitoefenen en niet op afstand blijven controleren of pas bij meldingen van
misstanden in actie komen. Het is niet uitlegbaar dat politiemensen en gemeentelijke
Boa's (belast met toezicht in de openbare ruimte) wel vanaf het eerste moment dat de
epidemie uitbrak hun taak zijn blijven uitoefenen ondanks alle gezondheidsrisico's, maar
andere toezichthouders veelal op afstand zijn gaan werken.
In het voorstel is niet opgenomen dat overtredingen van een aantal bepalingen ook met
bestuurlijke boetes kunnen worden afgedaan, zoals dat het geval is bij andere 'lichte'
overtredingen in bijvoorbeeld het verkeer. Al eerder wees de politie er op dat dit beter
past bij het karakter van deze overtredingen en een dergelijke afdoening niet leidt tot
een aantekening op de justitiële documentatie. Ook wordt met deze wijze van afdoening
een beperking van de administratieve lasten voor politie en Boa's gerealiseerd. De
politie adviseert daarom deze mogelijkheid alsnog op te nemen in deze wetswijziging.
Tot slot wil ik u vragen de politie bij de nadere inhoudelijke invulling van de
wetsartikelen bij AMvB of ministeriele regeling vroegtijdig te betrekken en advies te
vragen over de handhaafbaarheid van deze bepalingen. Bij de totstandkoming van de
model-noodverordeningen is gebleken, dat het steeds van groot belang is geweest dit
aspect te betrekken bij de vormgeving van de nadere bepalingen.
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