
054. Technische vragen Boetes Horeca Maarssen 
 
 
Vraag 1: Welke overtreding(en) zijn precies waargenomen en welke regels/verordeningen/ 
wetten zijn overtreden?  
Er is geconstateerd dat er terrassen geopend waren voor publiek, er geconsumeerd werd ter plaatse 
en dat er alcoholhoudende dranken gereed waren voor consumptie. Dit is een overtreding van artikel 
4.4 van de Tijdelijke regeling maatregelen Covid-19, volgend op artikel 58h, Wet Publieke 
Gezondheid.  
 
Vraag 2: Is men eerst in gesprek gegaan met de ondernemers en zo ja, wat is daaruit voort 
gekomen?  
Ja, vanaf het allereerste moment dat er coronamaatregelen van kracht zijn, zijn wij met de horeca-
ondernemers in gesprek geweest en gebleven om hen te ondersteunen en advies te geven bij hun 
activiteiten. Hierbij hebben wij steeds aangegeven wat wel en niet mag. Horeca-ondernemers die 
ondanks deze ondersteuning en eerdere waarschuwingen het afgelopen weekend toch één of 
meerdere overtredingen hebben begaan, zijn boetes aangezegd.  
 
Vraag 3: Heeft men overwogen een waarschuwing te geven en/of te kijken naar een 
oplossingsrichting zonder een financiële sanctie op te leggen?  
Er wordt altijd eerst gekeken naar een oplossing waarbij advies wordt uitgebracht om de activiteit 
binnen de huidige gestelde coronamaatregelen toch mogelijk en uitvoerbaar te maken voor de 
ondernemer. Het doel is dat doorgang kan plaatsvinden in een aangepaste vorm.  
Als dit uiteindelijk resulteert in een activiteit die alsnog strijdig is met de geldende coronamaatregelen, 
dan wordt een boete aangezegd. Dat betekent dat een sanctie verwacht kan worden, maar dat eerst 
nog een afweging wordt gemaakt ten aanzien van de precieze sanctie, op basis van onder meer de 
feitelijke constateringen en omstandigheden waaronder een overtreding heeft plaatsgevonden. Aan de 
hand van die afweging, wordt bepaald welke sanctie zal volgen. Dat kan bijvoorbeeld een last onder 
dwangsom zijn (een officiële waarschuwing zonder directe geldboete) of een sanctiebedrag.  
 
Vraag 4: Wat was de exacte aanleiding om uiteindelijk tot een boete over te gaan?  
Conform beleid is nog niet overgegaan tot het opleggen van een boete, maar is een bestuurlijke boete 

aangezegd aan de betreffende exploitanten. Dat betekent dat eerst nog een afweging wordt gemaakt 

ten aanzien van de precieze sanctie, op basis van de feitelijke constateringen en omstandigheden 

waaronder een overtreding heeft plaatsgevonden. Dat kan bijvoorbeeld een last onder dwangsom zijn 

(een officiële waarschuwing zonder directe geldboete) of een sanctiebedrag. 

De aanleiding om een boete aan te zeggen waren de waargenomen overtredingen, ondanks het feit 

dat de exploitanten al eerder op de hoogte waren van wat wel mag en wat niet mag. 

 

 


