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Handhaving maatregelen Covid-19 en studentenhuizen

Geachte heer Aal,
Met deze brief reageer ik op uw verzoek van 15 april jl. om helderheid over de definitie
van het begrip huishouden en de handhaving hiervan onder studenten en in
studentenhuizen. Daarnaast vraagt u om eenduidige handhavingsrichtlijnen vanuit het
Veiligheidsberaad.
In de noodverordeningen (artikel 1.2) is een gezamenlijke huishouding gedefinieerd als
de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot, geregistreerde partner of andere
levensgezel en ouders, grootouders en kinderen, voor zover zij op één adres woonachtig
zijn. In zoverre valt een studentenhuis niet onder deze definitie.
Ik begrijp dat studenten zich zorgen maken over mogelijke boetes omdat ze in huis
onvoldoende afstand houden in relatie tot het verbod op groepsvorming dat is
opgenomen in de noodverordeningen (artikel 2.2). Daar is het verbod op groepsvorming
echter niet voor bedoeld. Dit verbod is bedoeld voor de publieke ruimte.
Net als voor anderen geldt in de publieke ruimte voor drie of meer studenten de
verplichting om 1,5 meter afstand te houden. De uitzondering voor mensen die een
‘gezamenlijke huishouding’ vormen, is bewust beperkt gehouden tot de hierboven
weergegeven definitie om te voorkomen dat inwoners van allerlei woongroepen, tehuizen
en studentenhuizen zich in de publieke ruimte niet aan de 1,5 meter hoeven te houden.
Ik hoop u hiermee voldoende helderheid te hebben gegeven over de maatregelen die zijn
opgenomen in de noodverordening en hoe deze van toepassing zijn op studentenhuizen.
Voor de handhaving van alle maatregelen geldt dat de veiligheidsregio’s ernaar streven
deze zo eenduidig mogelijk toe te passen.
Ten slotte spreek ik graag mijn waardering uit voor al die studenten die zich inzetten om
de verspreiding van het Covid-19 virus af te remmen.
Met vriendelijke groet,

H.M.F. Bruls
Voorzitter Veiligheidsberaad

