
Voor RBT VNOG 8 mei 2020 
Betreft Noodverordening VNOG 8 mei 2020 
 
De wijzigingen vanuit de Model Noodverordeningen zijn dik gedrukt met GEEL in de bijlage 
aangegeven. 
De al akkoord verklaarde eigen VNGO/RBT aanpassingen zijn dik gedrukt met LICHTBLAUW 
in de bijlage aangegeven. 
 
Vanuit de landelijke Modelverordening zijn de volgende wijzigingen overgenomen en 
aangebracht: 

1. De definities van samenkomsten en sekswerker zijn aangepast 
2. Verboden samenkomsten zijn NIET van toepassing verklaard op :  

a. het buiten sporten en bewegen van personen van 19 jaar en ouder; 
b. bezoek aan winkels en bibliotheken, mits maatregelen zijn getroffen om 1,5 meter afstand tussen 

de aanwezigen te garanderen; 
c. bezoek aan dierenparken, natuurparken en pretparken, mits naar het oordeel van de voorzitter uit 

een door de beheerder overgelegd plan blijkt dat maatregelen zijn getroffen om 1,5 meter afstand 
tussen de aanwezigen te garanderen en de belasting van het mobiliteitssysteem en in het 
bijzonder het openbaar vervoer acceptabel blijft; 

d. door scouting-, cultuur-, kunst-, en andere jeugdverenigingen of professionals georganiseerde en 
begeleide buitenactiviteiten voor kinderen tot en met 18 jaar. 

3. Verbod niet in acht nemen veilige afstand is NIET van toepassing verklaard op 
georganiseerde activiteiten bijwonen oor scouting-, cultuur-, kunst-, en andere 
jeugdverenigingen of professionals georganiseerde en begeleide buitenactiviteiten voor 
kinderen tot en met 18 jaar. 

4. Verboden openstelling inrichtingen is NIET van toepassing verklaard op: 
a.   inrichtingen waar buiten sporten of bewegen als bedoeld in artikel 2.1, tweede lid, 

onderdeel f en g, mogelijk wordt gemaakt, mits de beheerder maatregelen heeft 
getroffen om 1,5 meter afstand tussen de bezoekers te garanderen; 

b.   instellingen voor topsport, mits de beheerder maatregelen heeft getroffen om 1,5 
meter afstand tussen de bezoekers te garanderen; 

c.   zwemgelegenheden voor sport en bewegen in water met uitzondering van 
gemeenschappelijke was- douchevoorzieningen, mits de beheerder maatregelen heeft 
getroffen om 1,5 meter afstand tussen de bezoekers te garanderen. 

5. Het uitoefenen van contactberoepen is onder voorwaarden weer toegestaan, met 
uitzondering van sekswerkers. 

6. Het oude artikel 2.7. Verboden openstelling onderwijsinstellingen en 2.8 Artikel 2.8. Verboden 
openstelling kinderopvang worden vervangen door de al aangekondigde nieuwe artikelen 2.7 en 
2.8 (oude artikelen 5.4 en 5.5) 

 
Wat de VNOG Noodverordening betreft ten aanzien van de Model Noodverordening VB zijn de 
volgende afwijkende bepalingen VNOG in stand gehouden en deels aangebracht: 

a. Eetgelegenheden hotels waren eigenlijk al toegestaan, maar door verwarring roomservice 
zijn nu ontbijt-/eetzaal in zowel artikel als toelichting opgenomen. Ook is in het artikel 
conform de toelichting ‘de daar overnachtende’ bij hotelgasten toegevoegd. 

b. Groepsaccommodaties zijn in de praktijk een probleem gebleken dus er is nu een verbod 
opgenomen met nadere toelichting. 

c. Sanitair verbod op gemeenschappelijk toilet-. was- en douchevoorzieningen is zowel bij 
artikel als toelichting ingestoken op VNOG/RBT besluitvorming zoals besproken met overige 



VR’s OOST 5 en Recron/Hiswa. WEL is hier nu ook de zelfvoorzienendheid van tenten en 
vouwwagens opgenomen zodat ook die groepen kunnen gaan kamperen. 

d. toestaan van wekelijkse (waren)markten tenzij er een Aanwijzingsbesluit is uitgevaardigd 
 


