Tijdelijke wet Covid-19: specifiek voor Loft Worship geldende
overheidsmaatregelen.

Samenvatting
Op de samenkomsten zijn alleen de veiligeafstandsnorm (artikel 58f) en eventuele regels over
hygiënemaatregelen en het gebruik van beschermingsmiddelen (artikel 58j, eerste lid, aanhef en
onder a) van toepassing. Voor de veiligeafstandsnorm is overigens bepaald dat deze niet geldt voor
geestelijke bedienaren voor zover deze hun taak niet op gepaste wijze kunnen uitoefenen met
inachtneming van de veilige afstand alsmede voor de personen jegens wie zij hun taak uitoefenen
(artikel 58f, derde lid, aanhef en onder b en c). Voorts geldt dan op grond van artikel 58l ter zake van
de veiligeafstandsnorm en eventuele regels over hygiënemaatregelen en het gebruik van
beschermingsmiddelen een zorgplicht voor de beheerders van besloten plaatsen waar deze
samenkomsten plaatsvinden. Regels over groepsvorming zullen niet gelden voor personen die in
gemeenschap met anderen hun godsdienst of levensovertuiging belijden (zie artikel 58g, tweede lid,
onder c). Evenmin zijn deze samenkomsten evenementen waarvoor krachtens artikel 58i bij
ministeriële regeling kan worden bepaald dat zij niet of slechts onder voorwaarden mogen worden
georganiseerd. Verder is het voornemen, zoals aangekondigd in de memorie van toelichting (p. 89),
om besloten plaatsen waar samenkomsten plaatsvinden ten behoeve van het belijden van
godsdienst of levensovertuiging, met gebruikmaking van artikel 58l vijfde lid, uit te zonderen van de
in artikel 58l aan de burgemeester toegekende aanwijzings- en bevelsbevoegdheden ter zake van het
naleven van de in dat artikel opgelegde zorgplicht.
(Bron: Tijdelijke bepalingen in verband met maatregelen ter bestrijding van de epidemie van covid-19
voor de langere termijn (Tijdelijke Wet maatregelen covid-19)

Uitgebreidere uitleg
Loft Worship is een stichting die religieuze/kerkelijke activiteiten en bijeenkomsten organiseert.
Duiding van rechtsvorm en grondwettelijke bescherming.
Artikel 6.1 GW: Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging individueel of in
gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.
Omdat deze samenkomsten geen evenementen zijn kan er niet door ministeriële regeling worden
bepaald worden of slechts onder voorwaarden dit mag worden georganiseerd (artikel 58i).
De Medialoods is een besloten gebouw (artikel 1, eerste lid, van de Wet openbare manifestaties)
Zorgplicht
Extra zorgplichten en uitzonderingen hierop
Er is een geldende zorgplicht, ook voor besloten gebouwen (Artikel 58l. Zorgplicht besloten plaatsen).
Deze zorgplicht houdt in:

1. De veiligeafstandsnorm van 1,5 meter (artikel 58f)
2. Eventuele regels over hygiënemaatregelen (artikel 58j, eerste lid, aanhef en onder a)
Uitzonderingen
1. Veiligeafstandsnorm voor mensen die moeten bedienen tijdens religieuze samenkomsten ((Artikel
58 lid 3, a)
2. Veiligeafstandsnorm voor mensen die bediend worden tijdens religieuze samenkomsten (Artikel
58 lid 3, b)
In het kader van het (in gemeenschap) uitoefenen van een godsdienst of levensovertuiging worden
handelingen verricht waarbij naar hun aard de veilige afstand niet kan worden gehouden.
(Voorbeelden hiervan: doopplechtigheden, inzegeningen).
3. Regels over groepsvorming zullen niet gelden voor personen die in gemeenschap met anderen hun
godsdienst of levensovertuiging belijden (zie artikel 58g, tweede lid, onder c). Dit houdt in dat er
geen maximumaantal personen hoeft te worden vastgesteld.
Toezicht op de regels:
Verantwoordelijk voor de zorgplicht is de beheerder van de besloten plaats. De beheerder is degene
die op die plaats bevoegd is voorzieningen te treffen of die zeggenschap heeft over toelating van
personen tot die plaats (artikel 58l).
Artikel 58l vijfde lid duidt een uitzondering op de burgemeester toegekende aanwijzings- en
bevelsbevoegdheden ter zake van het naleven van de in dat artikel opgelegde zorgplicht.
In algemene zin geldt dat van overheidswege opgetreden kan worden wanneer wettelijk vastgestelde
kaders niet worden nageleefd. Onder omstandigheden kan de burgemeester handhavend optreden,
waarbij terughoudendheid is geboden gelet op de (grond)wettelijk beschermde positie van
religieuze gebouwen (artikel 6, eerste lid, van de Grondwet). Eventuele aanwijzingen kunnen niet
gericht zijn op sluiting van gebouwen.
Voor excessen in besloten plaatsen, niet zijnde woningen, wordt eveneens een specifieke
bevelsbevoegdheid voorgesteld voor de burgemeester (artikel 58n). Artikel 58l biedt weliswaar de
minister van VWS of de burgemeester de bevoegdheid om aanwijzingen te geven om ervoor
te zorgen dat aanwezigen op besloten plaatsen de gedragsvoorschriften kunnen naleven, zoals de
veiligeafstandsnorm en andere hygiënenormen, maar de regering acht het wenselijk dat de
burgemeester bij besloten plaatsen tevens onmiddellijk kan ingrijpen als de activiteiten of
de gedragingen daar volgens hem zodanig zijn dat ernstige vrees bestaat voor de onmiddellijke
verspreiding van het virus. Het kan bijvoorbeeld gaan om een groot aantal personen die zich in een
kleine ruimte ophouden zonder de veiligeafstandsnorm in acht te nemen. Het wetsvoorstel maakt
het mogelijk dat de burgemeester in deze gevallen de gedraging daar doet staken en de aanwezigen
beveelt zich te verwijderen (artikel 58n).
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