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Uw brief 

Datum 
	0 2 JUNI 2020 	 qijlane(n) 

Betreft 	organisatie demonstraties 

Correspondentie uitsluitend 
richten aan het retouradres 
met vermelding van de 
datum en het kenmerk van 
deze brief. Geachte voorzitter, 

De afgelopen dagen is er aandacht geweest voor de relatie tussen demonstraties 
en de maatregelen die getroffen zijn rond het indammen van COVID-19. Het 
organiseren en deelnemen aan demonstraties is een grondrecht. Echter, een 
demonstratie brengt ook risico's met zich mee voor de verspreiding van COVID-
19. Graag informeer ik u met deze brief mede namens de ministers van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie en Veiligheid over het 
kabinetsstandpunt ten aanzien van demonstraties en wil ik u laten weten dat ik 
eraan hecht dat u de gezondheidsrisico's nadrukkelijk betrekt bij de afweging 
onder welke voorwaarden u een demonstratie of manifestatie door kunt laten 
gaan. 

Aanwijzing, noodverordening en Wet openbare manifestaties 
Sinds 1 juni zijn samenkomsten buiten weer toegestaan, ongeacht het aantal 
deelnemers, maar blijft er een verbod op het niet houden van voldoende afstand. 
In de aanwijzing van 26 mei staat het volgende over de veilige afstand: 

A 
Deel I, onderdeel 3, van de aanwijzing van 24 april 2020 komt als volgt te luiden: 3. Er 
is een verbod op het in de publieke ruimte (incl. vaartuigen en voertuigen) niet in acht 
nemen van een onderlinge afs'tand van 1,5 meter. Dit verbod geldt niet indien het per-
sonen betreft 
a) die een gezamenlijk huishouden vormen, 
b) als het de afstand tot kinderen tot en met 12 jaar betreft, of 
c) indien het een persoon betreft met een handicap en diens begeleiders. 
Ten aanzien van dit verbod geldt dat de 1,5 meter in de publieke ruimte gehand- 
haafd wordt vanaf drie personen. 

Demonstraties bieden geen legitimatie voor het niet in acht nemen van de 1,5 
meter-maatregel. 

In de aanwijzing van 24 april 2020 heb ik u opdracht gegeven om uw 
bevoegdheden in te zetten, waaronder indien nodig het opnemen van 
voorschriften in een noodverordening als bedoeld in artikel 176 van de 
Gemeentewet en het toepassen van de Wet openbare manifestaties. 
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Burgemeesters kunnen op basis van de Wet openbare manifestaties (Worn) 
voorschriften stellen aan demonstraties ter bescherming van de gezondheid, in het 
belang van het verkeer en ter voorkoming van wanordelijkheden. Op basis van 
artikel 39 van de Wet veiligheidsregio's gaat die bevoegdheid op u over bij een 
crisis van meer dan lokale betekenis. De inhoud van een demonstratie mag 
overigens nooit reden zijn voor een verbod. 

Gezondheidsoverwegingen 
Ik verzoek u om bij uw afweging onder welke voorwaarden een demonstratie door 
kan gaan het risico op verspreiding van COVID-19 nadrukkelijk te betrekken. Ik 
hecht eraan dat u maatregelen treft om de veilige afstand tussen deelnemers aan 
demonstraties te garanderen. 

De volgende gezondheidsadviezen voor deelnemers zijn van belang: 
• houd altijd 1,5 meter afstand 
• hanteer hoest- en hand hygiene 
• wees na de demonstratie alert op klachten 
• als je na een demonstratie klachten krijgt, blijf dan thuis en maak zo snel mo-

gelijk een afspraak bij de GGD om je te laten testen. Meld daarbij dat je hebt 
deelgenomen aan een demonstratie. 

Heeft u vragen of onduidelijkheden bij de inhoud van de maatregelen, neemt u 
dan vooral contact oo met het ministerie van VWS (Ciska Scheidel, directeur Pu- 
blieke Gezondheio 	 ). Dat kan eventueel ook via uw vertegenwoordi- 
ger in de nationale crisisorganisatie (Hubert Bruls). 

Indien u dat op prijs stelt, spreek ik ook hierover graag met u verder in een vol-
gende bijeenkomst van het Veiligheidsberaad. 

Hartelijk dank voor uw inzet op dit dossier. 

Hoogachtend, 

Directie Publieke Gezondheid 
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