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CORONA-MAATREGELEN EN VEILIG UITGAAN

Op de CCV-website: Corona, handhaving en horeca
In het CCV-dossier Corona en handhaving kunnen handhavers, 
hun leidinggevenden en horecaondernemers actuele informatie, 
praktijkvoorbeelden en lessons learned vinden met betrekking 
tot de regelgeving en naleving van de corona maatregelen. 

De noodverordening wordt steeds weer aangepast. Voor 
hand havers en horeca is het van belang om op de hoogte te 
blijven van de actuele wettelijke regels, dus ook na het 
versoepelen en aanscherpen van de maatregelen. In het dossier 
wordt ingegaan op de naleving van coronamaatregelen in 
verschillende sectoren. Daarbij is specifiek aandacht voor horeca, 
maar ook openbaar vervoer, openbare ruimte, winkelcentra en 
jongeren.

Binnen de horeca-pagina is er speciale aandacht voor gedrag 
van gasten die 1,5 meter afstand moeten bewaren. Houden 
gasten zich wel of niet aan de regels, en waarom wel of niet? 
Voor een aantal verwachte knelpunten is nagedacht over tips 
en aanbevelingen vanuit de gedragspsychologie. 

Corona en handhaving: vertel je verhaal!
In deze bijzondere coronatijd is er veel aandacht voor hand-
having. Het CCV leest de berichten hierover in de media en we 
zien de cijfers. We stelden ons vervolgens de vraag: is dit beeld 
wel volledig? We willen informatie gaan aanvullen met  
verhalen vanuit het uitgaansleven: horecaondernemers, 
handhavers en andere betrokkenen. Hoe ervaren zij deze 
coronatijd? Wat is nu zo anders dan voorheen? Hiervoor hebben 
we een “digitaal vertelpunt” ingericht. Een laagdrempelige, 
anonieme manier om je verhaal te delen. Zo haalt het CCV het 
verhaal achter de cijfers op én kunnen zo meer duiding geven 
aan berichten uit de media. Daarvoor werken we samen met 
StoryConnect.

Wat doen we met deze verhalen? 
De conclusie uit alle informatie samen wordt gedeeld met 
partijen die betrokken zijn op het gebied van handhaving, zoals 
gemeenten, ministeries en brancheorganisaties. De partijen die 

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid volgt de trends in veiligheid en criminaliteitspreventie. Zo ook op het 
gebied van veiligheid in het uitgaansleven ten tijde van de Coronacrisis. Deze inzichten delen we graag met jou! Deze infosheet 
vat de ontwikkelingen van mei t/m augustus 2020 samen. 

er samen de schouders onder zetten om te zorgen voor een 
betere afstemming, samenwerking en slagkracht op het terrein 
van handhaving. 

1,5 meter-innovatie-challenge: oplossingen voor horeca
Bubble is de winnaar van de 1,5 meter-innovatie-challenge, Tellrs 
en Nocto zijn op de tweede plaats geëindigd. 

De afgelopen maanden hebben initiatiefnemers Van Spaendonck, 
VNO-NCW en MKB-Nederland samen met partners Nationale-
Nederlanden en MKB Servicedesk ondernemers opgeroepen om 
hun ideeën voor slimme oplossingen in de 1,5 meter-economie 
in te sturen. De initiatiefnemers willen met de challenge 
ondernemers vooruit helpen. Door het verzamelen en 
selecteren van de beste ideeën voor de 1,5 metersamenleving en 
deze bij de juiste sectoren onder de aandacht te brengen.  

De jury heeft de in totaal 164 inzendingen beoordeeld op 
innovatie, haalbaarheid, geschiktheid en acceptatieniveau. 
Winnaar is Bubble: een kleine, draagbare sensor die feedback 
geeft op het moment dat het een andere Bubble binnen 1,5 meter 
detecteert. Tellrs en Nocto zijn de runners up in deze challenge. 
Tellrs is een online platform voor winkeliers, bedrijven en 
in stellingen die hun bezoekersstroom willen monitoren en 
sturen. Nocto is een social mediaplatform dat horeca onder-
nemingen en bezoekers verbindt en via een intelligent stop-
lichtsysteem de beschikbare capaciteit van een locatie live 
weergeeft. 

https://hetccv.nl/onderwerpen/buitengewoon-opsporingsambtenaar-boa/corona-en-handhaving
https://hetccv.nl/onderwerpen/buitengewoon-opsporingsambtenaar-boa/corona-en-handhaving/huidige-situatie-en-lessons-learned/horeca/
https://hetccv.nl/onderwerpen/buitengewoon-opsporingsambtenaar-boa/corona-en-handhaving/gedrag/
https://hetccv.nl/onderwerpen/buitengewoon-opsporingsambtenaar-boa/corona-en-handhaving/gedrag/tips-en-aanbevelingen/
https://hetccv.nl/onderwerpen/buitengewoon-opsporingsambtenaar-boa/corona-en-handhaving/gedrag/tips-en-aanbevelingen/
https://story.storyconnect.nl/index.php/985399?lang=nl-informal
https://hetccv.nl/onderwerpen/corona-en-veiligheid/ervaringen/storyconnect
https://www.proxemy.eu/bubble/
https://www.tellrs.nl/
https://www.noctoapp.com/


Global Nighttime Recovery Plan
Het Global Nighttime Recovery Plan is een praktische gids voor 
steden die zoeken naar de beste, haalbare manier om tijdens de 
Coronacrisis het nachtleven veilig te heropenen en reactiveren. 
Het is een gezamenlijk product van praktijkmensen, academici, 
lokale overheden en bedrijfsleven van over de hele wereld. Een 
interactief platform om kaders, tools en ervaringen te delen 
tussen steden.  

Het plan bestaat uit diverse hoofdstukken die komende tijd 
worden ontwikkeld. Elk hoofdstuk bevat:
1. Oplossing: analyse van de onmiddellijke acties die steden 

hebben ondernomen om het Coronavirus onder controle te 
krijgen.

2. Veerkracht en terugkeer: tools en strategieën om het herstel 
van het nachtleven vorm te geven.

3. Verbeelding en hervorming: scenario planning voor de 
vormgeving van ‘het nieuwe normaal’. 

Het eerste hoofdstuk (dd. 27 juli) gaat over de heropening van 
de horeca en versoepeling van de Coronamaatregelen in de 
openbare ruimte. De problemen van exploitanten, gemeenten 
en politie worden geanalyseerd en oplossingen aangedragen 
voor aanpassingen in de openbare ruimte, zolang er beperkingen 
zijn. 

Het Global Nighttime Recovery Plan is een initiatief van het 
platform nighttime.org en VibeLab, een internationaal advies-
bureau dat gespecialiseerd is in culturele levendigheid. 

NIEUWE PUBLICATIES

College voor de Rechten van de Mens neemt uitgaansleven 
onder de loep
Het College voor de Rechten van de Mens zet in zijn jaar-
rapportage 2019 discriminerend gedrag in de openbare ruimte 
centraal. Daarbij kijkt de organisatie onder meer naar het 
uitgaansleven en discriminatie in en nabij de horeca. 

Geweld, bedreiging of belediging kan iedereen overkomen in 
het uitgaansleven. Toch blijkt dat sommige groepen vaker 
worden getroffen door discriminatie. Zij worden lastiggevallen 
vanwege hoe zij eruitzien of vanwege het uiten van hun 
identiteit. Zo krijgen vrouwen te maken met seksuele 
intimidatie, hebben LHBTI’s te maken met geweld en wordt 
mensen de toegang geweigerd vanwege hun etnische afkomst 
of een handicap/chronische ziekte.

Volgens het College zijn gemeenten samen met horeca en 
politie verantwoordelijk voor zowel de veiligheid als de aanpak 
van discriminatie in het uitgaansleven. De meeste gemeenten 
hebben beleid gericht op horeca en veilig uitgaan, waar de 
aanpak van discriminatie onderdeel van is. Daarnaast kijkt het 
College naar de rol van de Rijksoverheid, zoals de Handreiking 
Aanpak horecadiscriminatie door de gemeente van het 
ministerie van SZW en de monitoring van de lokale aanpak. 

Bovendien benadrukt het College het belang van beleid voor 
groepen die vaker te maken hebben met discriminatie en 
voldoende preventief toezicht in het uitgaansleven.

Nieuw bij CCV: dossier Veilig uitgaansgebied
Horecaondernemers mogen weer, onder bepaalde voor waarden, 
zowel binnen als op de terrassen bezoekers ontvangen. 
discotheken en nachtclubs blijven voorlopig gesloten. Gebruik 
deze periode om samen met gemeente, politie en horeca te 
werken aan de veiligheid in jouw uitgaans gebied. In het nieuwe 
webdossier Veilig Uitgaansgebied van het CCV staan 
verschillende producten en diensten om mee aan de slag te 
gaan.

In het nieuwe webdossier Veilig Uitgaansgebied vind je een 
overzicht van verschillende producten en diensten die het CCV 
hiervoor aanbiedt, zoals een stappenplan, maatregelen, 
ervaringen en informatie over certificeren. Daarnaast kan een 
CCV-adviseur advies op maat geven over beschikbare maat-
regelen die geschikt zijn voor het uitgaansgebied in jouw 
gemeente en de problemen die er spelen. 
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Pas op voor criminele investeerders in de horeca
RIEC Midden-Nederland heeft in samenwerking met de 
landelijke coronaprojectgroep van het RIEC-LIEC, politie  
Den Haag en Koninklijk Horeca Nederland 2 (bij elkaar horende) 
infographics voor gemeenten en horecaondernemers 
ontwikkeld.

Het doel van deze infographics is om gemeenten te waar-
schuwen voor inmenging van ondermijnende criminaliteit in de 
horeca. Het RIEC biedt hiervoor 2 infographics en een 
communicatietoolkit:
• Infographic Stop criminele weldoeners in de horeca voor 

gemeenten (met handelingsperspectieven)
• Infographic Pas op voor criminele investeerders in de horeca 

voor horecaondernemers (te verspreiden door gemeenten en 
andere partners)

• Communicatietoolkit met teksten en foto’s voor sociale 
media, te gebruiken door gemeenten en andere partners.

https://www.nighttime.org/recoveryplan/
https://www.nighttime.org/
https://mensenrechten.nl/nl/publicatie/5ee058401e0fec037359c28b
https://mensenrechten.nl/nl/publicatie/5ee058401e0fec037359c28b
https://hetccv.nl/onderwerpen/veilig-uitgaansgebied/
https://hetccv.nl/fileadmin/Bestanden/Onderwerpen/Georganiseerde_criminaliteit/Stop_criminele_weldoeners_in_de_horeca_-_voor_gemeenten.pdf
https://hetccv.nl/fileadmin/Bestanden/Onderwerpen/Georganiseerde_criminaliteit/Pas_op_voor_criminele_investeerders_in_de_horeca_-_voor_ondernemers.pdf
https://www.riec.nl/corona/horeca


Het CCV inventariseert voor de werkgroep Publiek Private 
samenwerking van het Aanjaag Team Ondermijning, publiek 
private maatregelen en instrumenten tegen ondermijning.  
Heb jij ook een instrument dat helpt bij de aanpak van 
georgani seerde criminaliteit en ondermijning? Laat het ons 
weten. 

LOKALE ONTWIKKELINGEN

Steeds meer gemeenten actief tegen lachgas
In afwachting van een landelijk verbod op recreatief gebruik 
van lachgas, nemen steeds meer gemeenten zelf het initiatief 
om lachgas lokaal te verbieden. In het Groene Hart willen diverse 
gemeenten het gebruik van lachgas, dan wel verkoop van 
lach gas in de horeca, via de Algemene Plaatselijke Verordening 
(APV) aan banden leggen. 

Lelystad combineert verbod op alcohol en lachgas
In Lelystad heeft de gemeente gebieden aangewezen waar het 
verboden is om alcohol in bezit te hebben en/of te drinken. 
Ook de verkoop en het gebruik van lachgas is hier verboden. 
Het verbod op lachgas geldt ook in de voor publiek toe-
gankelijke gebouwen, zoals horecabedrijven. Het gebieds-
verbod op alcohol en lachgas is opgenomen in de APV.

Publiekscampagne van gemeente Lelystad

DOE MEE!

Landelijke bijeenkomst 8 oktober: Corona, criminaliteit en 
veilig uitgaan
2020 zal iedereen zich ook over een paar jaar nog herinneren.  
12 weken was de horeca gesloten vanwege het Coronavirus.  
En ook nu zijn er nog beperkingen. De afgelopen tijd werden er 
nieuwe initiatieven ontwikkeld, andere zaken liepen door.  
Al met al is er genoeg te bespreken op de ‘Landelijke 
bijeenkomst Veilig Uitgaan: corona, criminaliteit en veilig 
uitgaan’ die dit jaar anders vorm krijgt dan anders.

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met 
CCV-adviseur Veilig uitgaan Marjolijn van Hest, via e-mail 
marjolijn.vanhest@hetccv.nl of tel 06 13 35 00 89.

MEER INFORMATIE

© het CCV, september 2020
www.hetccv.nl
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Op het programma staan: de collectieve horecaontzegging, 
lachgas en ervaringen in het uitgaansleven tijdens de corona 
maatregelen. Deze onderwerpen bieden we in blokken van drie 
kwartier aan, fysiek voor een beperkt aantal deelnemers en 
online zodat meer mensen mee kunnen doen. De bijeenkomst 
wordt via een livestream uitgezonden. Aanmelden voor de 
online bijeenkomst kan via de website van het CCV.

Week van de Veiligheid: organiseer een veilige activiteit
Nog een paar weken en dan is het zover! Van 5 – 11 oktober 2020 
staat Nederland een week lang in het teken van veiligheid.

Nog nooit stond veiligheid zo centraal als in coronatijd. 
Veiligheid voor jezelf en veiligheid voor de ander. Maar criminelen 
zagen hun kans schoon. Het aantal meldingen van bijvoorbeeld 
hulpvraagfraude steeg enorm. Zit daarom niet stil. En organiseer 
dit jaar een activiteit.

Thema: weerbaarheid
Door heel het land vinden tijdens de Week van de Veiligheid 
activiteiten plaats. Gemeenten, politie, ondernemers en andere 
instanties zetten zich in voor een veilig(er) Nederland. Dit jaar 
is het thema weerbaarheid: Ben jij voorbereid op criminaliteit?

Waarschuw jouw inwoners / personeel / ondernemers voor 
criminaliteit en de gevolgen ervan. Maak ze weerbaar door een 
activiteit voor hen te organiseren. Denk bijvoorbeeld aan een 
webinar, een veiligheidsmarkt of ondernemerslunch. Lastig om 
iets te bedenken met 1,5 meter afstand? Doe hier inspiratie op. 

Meld je activiteit aan
Hoe klein of groot je activiteit ook is, meld je activiteit aan. 
Samen maken we Nederland een stukje veiliger.

Kijk voor meer informatie op www.deweekvandeveiligheid.nl.

https://hetccv.nl/nieuws/gemeenten-leggen-gebruik-schadelijk-lachgas-aan-banden/
https://hetccv.nl/agenda/landelijke-bijeenkomst-veilig-uitgaan-2020-corona-criminaliteit-en-veilig-uitgaan/
https://hetccv.nl/agenda/landelijke-bijeenkomst-veilig-uitgaan-2020-corona-criminaliteit-en-veilig-uitgaan/
mailto:marjolijn.vanhest%40hetccv.nl?subject=
https://deweekvandeveiligheid.nl/inspiratie
http://www.deweekvandeveiligheid.nl

