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wachttijd Janssen-vaccin en ventilatienormen
horeca

Zaaknummer

Aanleiding voor deze nota
Voor u ligt de ministeriële regeling die de Tijdelijke regeling maatregelen
covid-19 wijzigt conform de besluitvorming in het BWO van 2 augustus 2021
("de wijzigingsregeling").

2

Beslispunten, advies en mogelijk alternatief
Het verzoek is om akkoord te gaan met de voorgelegde wijzigingsregeling.
De vaststelling van deze wijzigingsregeling dient uiterlijk 6 augustus 2021 te
geschieden, zodat de regeling inwerking kan treden vanaf 14 augustus 2021.

3 Samenvatting en conclusies
De wijzigingsregeling heeft de volgende inhoud:
•
de verlenging van de wachttijd van 14 dagen na volledige
vaccinatie naar 28 dagen bij vaccinatie met het covid-19-vaccin
Janssen;
•
de herinvoering van de ventilatienormen voor alcoholhoudende
drank verstrekkende horecagelegenheden, die tot 1 juli 2021
golden onder de Drank en Horecawet (Besluit eisen inrichtingen
Drank- en Horecawet);
•
de verlenging van de voorwaarden voor eendaagse evenementen
(die maximaal 24 uur duren) en de vertoning van kunst- en
cultuurbeoefening met coronatoegangsbewijzen binnen tot 1
september 2021;
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•

normen voor evenementen met coronatoegangsbewijzen buiten, in
de openlucht:
o
Bij placering: maximaal 750 bezoekers of (indien hoger)
2/3 van de reguliere capaciteit;
zonder placering: eendaagse evenementen (van max. 24
o
uur) en de vertoning van kunst- en cultuurbeoefening
worden toegestaan onder aanvullende voorwaarden,
namelijk met coronatoegangsbewijzen, alleen buiten, met
een maximum van 750 bezoekers en met kaartverkoop.
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4 Draagvlak politiek
Wachttijd Janssen-vaccin en evenementen
•
In de Tweede Kamerbrief 'Aanbieding OMT en kabinetsreactie' van 2
augustus 2021 zijn aangekondigd:
o
de wijzigingen van de wachttijd voor de Janssen-vaccin naar 28
dagen;
de verlenging van de regels voor eendaagse evenementen binnen;
o
de normen voor evenementen met coronatoegangsbewijzen
o
buiten.
Ventilatienormen
•
In de consultatie is door de veiligheidsregio wordt een overgangstermijn
voorgesteld voor horecaondernemers die tussen 1 juli en 1 september
2021 een Alcoholwet-vergunning hebben ontvangen. Anders dan bij
bestaande horecagelegenheden, konden zij geen rekening houden met de
vervallen ventilatie-eisen. De overgangstermijn geldt totdat er een
ventilatie-inrichting wordt geplaatst of vervangen (vanaf 14 augustus
2021)
•
De uitwerking van de adviezen omtrent ventilatie is aangekondigd in de
Tweede Kamerbrief ‘Kabinetsreactie inzake reizen en toezending 121e
OMT-advies' van 26 juli 2021.
o
De herinvoering van de ventilatienormen voor de horeca is een
uitwerking van het 121e OMT-advies over het behouden van deze
normen voor de horeca.
In de media sprak Koninklijke Horeca Nederland ("KHN") steun uit
o
voor de invoering van deze normen.
•
Het 121e OMT-advies noopt ertoe om in de Tijdelijke regeling maatregelen
covid-19 ventilatienormen te stellen in afwachting van:
o
(a) door VWS/BZK uit te zetten onderzoek naar de normen uit het
Bouwbesluit in het licht van de transmissie van SARS-CoV-2;
o
(b) een handreiking over ventilatie in brede zin om goed
ventilatiegedrag te stimuleren; en
(c) eventuele structurele inregeling van nieuwe normen in het
o
Bouwbesluit.
Op 16 november 2020 diende TK-lid Jansen (PVV) een amendement in om
de bestaande ventilatie-eisen onder de Drank en Horecawet in de
Alcoholwet te plaatsen (Amendement van het lid Jansen over opnemen
mechanische ventilatie-eis 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal). Dit
amendement van de PVV werd ontraden en kwam 6 stemmen tekort.
De reactie van Staatssecretaris Blokhuis op het amendement (tijdens de
Tweede Kamerbehandeling van de het voorstel voor de Alcoholwet) was
o
(i) dat het volgens het RIVM de normen uit het Bouwbesluit
voldoen in het licht van covid-19; en
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•

(ii) dat deze materie hoort in het Bouwbesluit.
o
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Gelet op het 121e OMT-advies blijkt het toch wenselijk te zijn om de
specifieke normen voor de horeca (die oorspronkelijk het doel hadden om Erilig~El
vervuilde lucht (rook) zo snel mogelijk naar buiten verplaatsen) te
behouden. Conform de reactie van staatssecretaris Blokhuis zal dat
Kenmerk
structureel in het Bouwbesluit moeten landen en is de Alcoholwet niet de
geschikte plek hiervoor. De huidige wijzigingsregeling voorziet in een
tijdelijke oplossing in de Trm. Dit is vanwege de bestrijding van de
pandemie een geëigende plaats.

5

Draagvlak maatschappelijk en eenduidige communicatie
o
Een kort geding van ID&T over eendaagse evenementen gaat niet
door gelet op de besluitvorming.
o
Ventilatie heeft in de afgelopen week in de aandacht gestaan van
de media. Strekking is dat KHN de strengere normen voor de
horeca wenst.

6

Financiële en personele gevolgen
De financiële gevolgen voor organisatoren van evenementen worden
zoveel mogelijk opgevangen door de Tijdelijke regeling subsidie
evenementen COVID-19 (de wijzigingsregeling legt hierop een beslag van
circa 15 miljoen euro) en de Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen
(beslag van 25 miljoen euro). Deze extra kosten kunnen worden gedekt
binnen de huidige budgetten.
Voor horecaondernemers worden beperkte gevolgen verwacht, aangezien
•
de ventilatienormen recent - tot 1 juli 2021 - golden en vanuit KHN is
gevraagd om de ventilatienormen weer in te voeren.
Er is een overgangstermijn voor horecaondernemers die tussen 1 juli en 1
•
september 2021 een Alcoholwet-vergunning hebben ontvangen. Anders
dan bij bestaande horecagelegenheden, konden zij geen rekening houden
met de vervallen ventilatie-eisen. De overgangstermijn geldt totdat er een
ventilatie-inrichting wordt geplaatst of vervangen (vanaf 14 augustus
2021).
•

7 Juridische aspecten haalbaarheid
•
Er dient rekening te worden gehouden met het aanpassen van
mandaatbesluiten zodat toezichthouders voor het Bouwbesluit ook toezicht
kunnen houden op de ventilatienormen in de Tijdelijke regeling
maatregelen covid-19. Dat is bekend bij de VNG.
8

Afstemming (intern, interdepartementaal en met veldpartijen)
De wijzigingsregeling is binnen VWS ambtelijk afgestemd tussen Directie
Jeugd, Sport, Langdurige Zorg, VGP, WJZ en PDC-19.
•
Interdepartementale ambtelijke afstemming heeft plaatsgevonden tussen
NCTV, JenV, BZK, EZK, OCW en Rijksvastgoedbedrijf (ventilatie).
•
Geconsulteerd zijn de Veiligheidsregio's, Nederlandse Vereniging voor
Drank- en Horecawet Inspecteurs en VNG.
•

9 Gevolgen administratieve lasten
•
Evenementen die zouden plaatsvinden in de periode 14 augustus tot 1
september 2021 binnen, of die niet kunnen voldoen aan de voorwaarden
voor buitenevenementen, kunnen geen doorgang vinden. Dit heeft
financiële gevolgen voor organisatoren. Zie voor het opvangen daarvan
paragraaf 7 'Financiële en personele gevolgen'.
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•

Het Adviescollege toetsing regeldruk heeft het dossier niet geselecteerd
voor een formeel advies, omdat de gevolgen voor de regeldruk toereikend
in beeld zijn gebracht.

10 Toezeggingen
In de toelichting bij de wijzigingsregeling wordt melding gemaakt van:
'uitgebreider onderzoek naar ventilatienormen op publieke plaatsen (...)
•
waaruit kan blijken welk niveau van ventilatie afdoende is om het risico op
besmetting met het virus zo klein mogelijk te maken' en
•
een handreiking over ventilatie die wordt voorbereid.

Directoraat Generaal
Volksgezondheid

Kenmerk

11 Fraudetoets
N.v.t.
12 Informatie die niet openbaar wordt gemaakt
N.v.t.
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