
 
 

OPTIE 1 – Deelnemen samenkomst (artikel 2.1.) 
 

 

In het kader van de handhaving van de naleving van de door de voorzitter van de 
Veiligheidsregio  

[VEILIGHEIDSREGIO],op [DATUM] uitgevaardigde en afgekondigde 
noodverordening, “Noodverordening COVID-19 [AANDUIDING VEILIGHEIDSREGIO] 

[DAG EN MAAND] 2020”, zijnde een algemeen verbindend voorschrift gegeven ter 

handhaving van de openbare orde of ter beperking van gevaar, als bedoeld in artikel 176 
van de Gemeentewet en artikel 39 van de Wet veiligheidsregio’s, 

 
bevond ik, verbalisant, mij op [DAG/DATUM] in/op/bij [LOCATIE], en constateerde 

aldaar een samenkomst. 

Ik zag namelijk dat sprake was van een samenkomst [BINNEN/BUITEN] de publieke 
ruimte, zijnde een verboden samenkomst in de zin van artikel [2.1] van de 

Noodverordening. 

[WAARNEMING / OMSCHRIJVING SAMENKOMST] 
 

Ik zag dat verdachte deelnam aan deze samenkomst. [WAARNEMING GEDRAG 
VERDACHTE] 

 

Uit mijn waarneming maakte ik op dat geen sprake was van een van de in artikel [2.1, 
lid 2] van de Noodverordening van het verbod uitgezonderde situaties. 

 
 

 

 



OPTIE 2 – Veilige afstand volwassenen (artikel 2.2.) 

 

 

In het kader van de handhaving van de naleving van de door de voorzitter van de 

Veiligheidsregio  
[VEILIGHEIDSREGIO],op [DATUM] uitgevaardigde en afgekondigde 

noodverordening, “Noodverordening COVID-19 [AANDUIDING VEILIGHEIDSREGIO] 

[DAG EN MAAND] 2020”, zijnde een algemeen verbindend voorschrift gegeven ter 
handhaving van de openbare orde of ter beperking van gevaar, als bedoeld in artikel 176 

van de Gemeentewet en artikel 39 van de Wet veiligheidsregio’s, 
 

bevond ik, verbalisant, mij op [DAG/DATUM] in/op/bij [LOCATIE], zijnde 

[WEL/NIET] een locatie in de publieke ruimte en constateerde dat daar een groep van 
drie of meer personen, te weten [AANTAL] personen, zich ophield zonder dat ten 

opzichte van de dichtstbijzijnde persoon in die groep en/of ten opzichte van andere 
personen een afstand van ten minste 1,5 meter werd gehouden. 

 

Ik zag namelijk [WAARNEMING]. De onderlinge afstand tussen twee of meer personen 
bedroeg circa [AANDUIDING AFSTAND]. Ik heb die afstand als volgt vastgesteld 

[INSCHATTING/BESCHRIJVING VASTSTELLING AFSTAND].Tevens zag ik dat deze 

groep personen niet bestond uit kinderen tot en met 12 jaar, die onder toezicht van de 
volwassen personen, aan het samenspelen waren. 

 
Ik sprak deze personen aan en op de vraag of zij gezamenlijk een huishouding vormen 

werd door hen [BEVESTIGEND / ONTKENNEND] geantwoord. 

Deze opgave heb ik geverifieerd aan de hand van [WIJZE VERIFICATIE]. Hieruit bleek 

dat deze personen geen gezamenlijk een huishouding vormen. 

 

Vervolgens heb ik de personen, die deel uitmaken van de groep personen ter zake van 

het overtreden van artikel 443 Wetboek van Strafrecht staande gehouden. Daarnaar 
gevraagd gaven de volgende personen hun identiteitsgegevens: 

 
VOOR IEDERE PERSOON IN DE GROEP NOTEREN: 

Naam: [naam] 

Adres: [adres] 
Woonplaats: [woonplaats] 

De identiteitsgegevens zijn door mij, verbalisant, geverifieerd aan de hand van een door 

verdachte verstrekt identiteitsbewijs. 
 

Nadat de verdachte was medegedeeld dat [HIJ/ZIJ] niet tot antwoorden verplicht was 
en ik [HEM/HAAR] gewezen had op [ZIJN/HAAR] overige rechten, verklaarde deze: 

[VERKLARING VERDACHTE]. 



OPTIE 3 – Veilige afstand ouders/voogd (artikel 2.2.) 

 

 
In het kader van de handhaving van de naleving van de door de voorzitter van de 

Veiligheidsregio  

[VEILIGHEIDSREGIO],op [DATUM] uitgevaardigde en afgekondigde 
noodverordening, “Noodverordening COVID-19 [AANDUIDING VEILIGHEIDSREGIO] 

[DAG EN MAAND] 2020”, zijnde een algemeen verbindend voorschrift gegeven ter 
handhaving van de openbare orde of ter beperking van gevaar, als bedoeld in artikel 176 

van de Gemeentewet en artikel 39 van de Wet veiligheidsregio’s, 

 
bevond ik, verbalisant, mij op [DAG/DATUM] in/op/bij [LOCATIE], zijnde 

[WEL/NIET] een locatie in de publieke ruimte en constateerde dat daar zich een groep 
van drie of meer personen ophield zonder dat ten opzichte van de dichtstbijzijnde 

persoon in die groep en/of ten opzichte van andere personen een afstand van ten minste 

1,5 meter werd gehouden. 
 

Ik zag namelijk een groep personen bestaande uit kinderen tot en met 12 jaar, die onder 

toezicht van volwassen personen aan het samenspelen waren. Ik zag dat tussen die 
volwassen personen niet een onderlinge afstand was van 1,5 meter. 

 
Ik zag namelijk [WAARNEMING]. De onderlinge afstand tussen twee of meer personen 

bedroeg circa [AANDUIDING AFSTAND]. Ik heb die afstand als volgt vastgesteld 

[INSCHATTING/BESCHRIJVING VASTSTELLING AFSTAND]. 
 

Ik sprak deze personen aan en op de vraag of zij gezamenlijk een huishouding vormen 
werd door hen [BEVESTIGEND / ONTKENNEND] geantwoord. 

Deze opgave heb ik geverifieerd aan de hand van [WIJZE VERIFICATIE]. 

 
Vervolgens heb ik de op de spelende kinderen toezichthoudende volwassenen ter zake 

van het overtreden van artikel 443 Wetboek van Strafrecht staande gehouden. Daarnaar 
gevraagd gaven de volgende personen hun identiteitsgegevens: 

 

VOOR IEDERE PERSOON IN DE GROEP NOTEREN: 
Naam: [naam] 

Adres: [adres] 

Woonplaats: [woonplaats] 
De identiteitsgegevens zijn door mij, verbalisant, geverifieerd aan de hand van een door 

verdachte verstrekt identiteitsbewijs. 
 

Nadat de verdachte was medegedeeld dat [HIJ/ZIJ] niet tot antwoorden verplicht was 

en ik [HEM/HAAR] gewezen had op [ZIJN/HAAR] overige rechten, verklaarde deze: 
[VERKLARING VERDACHTE]. 

 
 



 OPTIE 4 - Verboden gebieden (artikel 2.5.) 

 

 
In het kader van de handhaving van de naleving van de door de voorzitter van de 

Veiligheidsregio  

[VEILIGHEIDSREGIO], op [DATUM] uitgevaardigde en afgekondigde 
noodverordening, “Noodverordening COVID-19 [AANDUIDING VEILIGHEIDSREGIO] 

[DAG EN MAAND] 2020”, zijnde een algemeen verbindend voorschrift gegeven ter 
handhaving van de openbare orde of ter beperking van gevaar, als bedoeld in artikel 176 

van de Gemeentewet en artikel 39 van de Wet veiligheidsregio’s, 

 
bevond ik, verbalisant, mij op [DAG/DATUM] in/op/bij [LOCATIE].  

Het was mij ambtshalve bekend dat deze locatie is gelegen binnen een gebied dat door 
de voorzitter van de Veiligheidsregio [VEILIGHEIDSREGIO]  (bij besluit van [DATUM 

AANWIJZINGSBESLUIT]) is aangewezen als een gebied waar het verboden zich te 

bevinden.  
 

In voornoemd gebied werd door mij, verbalisant, vastgesteld dat daar zich een persoon 

bevond. Ik sprak de persoon aan en op de vraag of [HIJ/ZIJ] woont in een woning 
gelegen in/op voornoemd(e) gebied werd ontkennend beantwoord. Vervolgens stelde ik 

de vraag of [HIJ/ZIJ] in/op voornoemd(e) gebied noodzakelijke werkzaamheden moet 
verrichten. Ook deze vraag werd ontkennend beantwoord. 

 

Vervolgens heb ik de persoon ter zake van het overtreden van artikel 443 Wetboek van 
Strafrecht staande gehouden. Daarnaar gevraagd gaf [HIJ/ZIJ]  [ZIJN/HAAR]  

identiteitsgegevens: 
Naam: [naam] 

Adres: [adres] 

Woonplaats: [woonplaats] 
De identiteitsgegevens zijn door mij, verbalisant, geverifieerd aan de hand van een door 

verdachte verstrekt identiteitsbewijs. 
 

Nadat de verdachte was medegedeeld dat [HIJ/ZIJ] niet tot antwoorden verplicht was 

en ik [HEM/HAAR] gewezen had op [ZIJN/HAAR] overige rechten, verklaarde deze: 
[VERKLARING VERDACHTE]. 



OPTIE 5 – Verboden locaties (artikel 2.5.) 

 

 
In het kader van de handhaving van de naleving van de door de voorzitter van de 

Veiligheidsregio  

[VEILIGHEIDSREGIO], op [DATUM] uitgevaardigde en afgekondigde 
noodverordening, “Noodverordening COVID-19 [AANDUIDING VEILIGHEIDSREGIO] 

[DAG EN MAAND] 2020”, zijnde een algemeen verbindend voorschrift gegeven ter 
handhaving van de openbare orde of ter beperking van gevaar, als bedoeld in artikel 176 

van de Gemeentewet en artikel 39 van de Wet veiligheidsregio’s, 

 
bevond ik, verbalisant, mij op [DAG/DATUM] in/op/bij [LOCATIE].  

Het was mij ambtshalve bekend dat deze locatie door de voorzitter van de 
Veiligheidsregio [VEILIGHEIDSREGIO] (bij besluit van [DATUM 

AANWIJZINGSBESLUIT]) is aangewezen als een locatie waar het verboden zich te 

bevinden.  
 

Op voornoemde locatie werd door mij, verbalisant, vastgesteld dat daar zich een 

persoon bevond. Ik sprak de persoon aan en op de vraag of [HIJ/ZIJ] woont in een 
woning gelegen in/op voornoemd(e) locatie werd ontkennend beantwoord. Vervolgens 

stelde ik de vraag of [HIJ/ZIJ] in/op voornoemd(e) locatie noodzakelijke 
werkzaamheden moet verrichten. Ook deze vraag werd ontkennend beantwoord. 

 

Vervolgens heb ik de persoon ter zake van het overtreden van artikel 443 Wetboek van 
Strafrecht staande gehouden. Daarnaar gevraagd gaf [HIJ/ZIJ]  [ZIJN/HAAR]  

identiteitsgegevens: 
Naam: [naam] 

Adres: [adres] 

Woonplaats: [woonplaats] 
De identiteitsgegevens zijn door mij, verbalisant, geverifieerd aan de hand van een door 

verdachte verstrekt identiteitsbewijs. 
 

Nadat de verdachte was medegedeeld dat [HIJ/ZIJ] niet tot antwoorden verplicht was 

en ik [HEM/HAAR] gewezen had op [ZIJN/HAAR] overige rechten, verklaarde deze: 
[VERKLARING VERDACHTE]. 



OPTIE 6 - Geen toestemming toegang zorginstellingen (artikel 2.9.) 

 

 

In het kader van de handhaving van de naleving van de door de voorzitter van de 

Veiligheidsregio  
[VEILIGHEIDSREGIO], op [DATUM] uitgevaardigde en afgekondigde 

noodverordening, “Noodverordening COVID-19 [AANDUIDING VEILIGHEIDSREGIO] 
[DAG EN MAAND] 2020”, zijnde een algemeen verbindend voorschrift gegeven ter 

handhaving van de openbare orde of ter beperking van gevaar, als bedoeld in artikel 176 

van de Gemeentewet en artikel 39 van de Wet veiligheidsregio’s, 
 

bevond ik, verbalisant, mij op [DAG/DATUM] in/op/bij [LOCATIE]. Aldaar 
constateerde ik dat een persoon aanwezig was in een (besloten) gebouw en/of op een 

erf van [NAAM ZORGACCOMODATIE OF WOONVORM OUDERENZORG], zijnde een 

door die zorginstelling beheerde zorgaccommodatie of een woonvorm in de ouderenzorg, 
als bedoeld in voornoemde noodverordening. 

 

Ik zag namelijk [CONSTATERING ONBEVOEGDE TOEGANG].  

Ik sprak de [PERSOON/PERSONEN] aan en vroeg aan [HEM/HAAR] of [HIJ/ZIJ] 

toestemming had om aanwezig te zijn in/op voornoemd gebouw/erf. [HIJ/ZIJ]  

antwoordde dat [HIJ/ZIJ] [WEL/GEEN] toestemming had van de voornoemde 

zorginstelling om daar aanwezig te zijn. 

Ik verbalisant heb bij [NAAM MEDEWERKER], werkzaam in die zorginstelling, deze 

opgave geverifieerd. Hieruit bleek dat verdachte [WEL/GEEN] toestemming had van de 

voornoemde zorginstelling om daar aanwezig te zijn. 

 
Vervolgens heb ik de persoon ter zake van het overtreden van artikel 443 Wetboek van 

Strafrecht staande gehouden. Daarnaar gevraagd gaf [HIJ/ZIJ] [ZIJN/HAAR] 

identiteitsgegevens: 
Naam: [naam] 

Adres: [adres] 
Woonplaats: [woonplaats] 

De identiteitsgegevens zijn door mij, verbalisant, geverifieerd aan de hand van een door 

verdachte verstrekt identiteitsbewijs. 
 

Nadat de verdachte was medegedeeld dat [HIJ/ZIJ] niet tot antwoorden verplicht was 
en ik [HEM/HAAR] gewezen had op [ZIJN/HAAR] overige rechten, verklaarde deze: 

[VERKLARING VERDACHTE]. 

 
 



OPTIE 7 - Geen toestemming toegang zorginstellingen (artikel 2.9.) 

 

 

In het kader van de handhaving van de naleving van de door de voorzitter van de 

Veiligheidsregio  
[VEILIGHEIDSREGIO], op [DATUM] uitgevaardigde en afgekondigde 

noodverordening, “Noodverordening COVID-19 [AANDUIDING VEILIGHEIDSREGIO] 
[DAG EN MAAND] 2020”, zijnde een algemeen verbindend voorschrift gegeven ter 

handhaving van de openbare orde of ter beperking van gevaar, als bedoeld in artikel 176 

van de Gemeentewet en artikel 39 van de Wet veiligheidsregio’s, 
 

bevond ik, verbalisant, mij op [DAG/DATUM] in/op/bij [LOCATIE]. Aldaar 
constateerde ik dat een persoon aanwezig was in een (besloten) gebouw en/of op een 

erf van [NAAM ZORGACCOMODATIE OF WOONVORM OUDERENZORG], zijnde een 

door die zorginstelling beheerde zorgaccommodatie of een woonvorm in de ouderenzorg 
in beheer bij een zorginstelling, als bedoeld in voornoemde noodverordening. 

 
Aldaar werd ik aangesproken door een persoon die aangaf genaamd te zijn [NAAM 

MEDEWERKER] en dat [HIJ/ZIJ] werkzaam is bij de voornoemde zorginstelling en 

deelde mee dat in het (besloten) gebouw of op het erf van deze zorgaccommodatie of 
woonvorm een persoon aanwezig, die daarvoor geen toestemming had. Vervolgens wees 

[NAAM MEDEWERKER] een persoon aan. Ik sprak die persoon aan en vroeg aan 

[HEM/HAAR] of [HIJ/ZIJ] toestemming had om aanwezig te zijn in/op voornoemd 
gebouw/erf. [HIJ/ZIJ] antwoordde hiervoor geen toestemming te hebben van de 

voornoemde zorginstelling. 
 

Vervolgens heb ik de persoon ter zake van het overtreden van artikel 443 Wetboek van 

Strafrecht staande gehouden. Daarnaar gevraagd gaf [HIJ/ZIJ] [ZIJN/HAAR] 
identiteitsgegevens: 

Naam: [naam] 
Adres: [adres] 

Woonplaats: [woonplaats] 

De identiteitsgegevens zijn door mij, verbalisant, geverifieerd aan de hand van een door 
verdachte verstrekt identiteitsbewijs. 

 

Nadat de verdachte was medegedeeld dat [HIJ/ZIJ] niet tot antwoorden verplicht was 
en ik [HEM/HAAR] gewezen had op [ZIJN/HAAR] overige rechten, verklaarde deze: 

[VERKLARING VERDACHTE]. 
 

 



OPTIE 8 - Opvolgen aanwijzingen (artikel 4.1.) 

 

 

In het kader van de handhaving van de naleving van de door de voorzitter van de 

Veiligheidsregio  
[VEILIGHEIDSREGIO], op [DATUM] uitgevaardigde en afgekondigde 

noodverordening, “Noodverordening COVID-19 [AANDUIDING VEILIGHEIDSREGIO] 
[DAG EN MAAND] 2020”, zijnde een algemeen verbindend voorschrift gegeven ter 

handhaving van de openbare orde of ter beperking van gevaar, als bedoeld in artikel 176 

van de Gemeentewet en artikel 39 van de Wet veiligheidsregio’s, 
 

Bevond ik, verbalisant, mij op [DAG/DATUM] in/op [LOCATIE], en constateerde 

aldaar [OMSCHRIJVING VERBODEN SITUATIE]. Ter uitvoering van de hiervoor 

genoemde noodverordening heb ik aan [OMSCHRIJVING GROEP/PERSONEN] 

aangewezen of bevolen om [INHOUD AANWIJZING/BEVEL]. 

Door de hierna te noemen persoon werd de aanwijzing/het bevel niet stipt en 

onmiddellijk nagekomen. Ik zag namelijk dat die persoon [WAARNEMING]. 

Vervolgens heb ik de persoon ter zake van het overtreden van artikel 443 Wetboek van 

Strafrecht staande gehouden. Daarnaar gevraagd gaf [HIJ/ZIJ] [ZIJN/HAAR] 
identiteitsgegevens: 

Naam: [naam] 

Adres: [adres] 
Woonplaats: [woonplaats] 

De identiteitsgegevens zijn door mij, verbalisant, geverifieerd aan de hand van een door 

verdachte verstrekt identiteitsbewijs. 
 

Nadat de verdachte was medegedeeld dat [HIJ/ZIJ] niet tot antwoorden verplicht was 
en ik [HEM/HAAR] gewezen had op [ZIJN/HAAR] overige rechten, verklaarde deze: 

[VERKLARING VERDACHTE]. 

 


