FORMULIER AANVRAAG ONTHEFFING VAN MAATREGEL COVID-19 (CORONAVIRUS)
VERSIE 9-12-2020
Op landelijk niveau zijn maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus (covid-19) te
beperken. Van een aantal maatregelen kan onder bijzondere omstandigheden door de burgemeester
worden afgeweken via een ontheffing. Dit gaat om specifieke situaties en ziet in principe op eenmalige
activiteiten. Een ontheffing kunt u aanvragen via dit formulier.

Gegevens aanvrager ontheffing
Naam persoon:

Naam bedrijf (indien van toepassing):

Straat en huisnummer:

Postcode en plaats:

Datum ondertekening:

Handtekening aanvrager (indien aan de orde een ondertekende machtiging/volmacht bijvoegen):

(hiermee verklaart aanvrager dit formulier juist en volledig te hebben ingevuld)

Verstrekken persoonsgegevens aan GGD Zuid Limburg
De burgemeester mag slechts een ontheffing verlenen, nadat de GGD Zuid Limburg om advies is
gevraagd. Deze aanvraag zal daarom worden doorgestuurd naar de GGD Zuid Limburg, tenzij de
burgemeester reden(en) ziet om uw aanvraag af te wijzen zonder advies in te winnen bij de GGD
Zuid Limburg.
Vanwege de noodzaak om de GGD Zuid Limburg om advies te vragen, mag de burgemeester uw
persoonsgegevens op dit formulier, inclusief op de bijlage(n), aan de GGD Zuid Limburg
verstrekken. Deze bevoegdheid baseert de burgemeester op artikel 6, eerste lid onder e. van de
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Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
Mocht uw aanvraag echter gezondheidsgegevens en/of medische gegevens bevatten, dan heeft de
burgemeester wel uw toestemming nodig om deze aan de GGD Zuid Limburg te verstrekken. Indien
dit het geval is, dan wordt u hierna om uw toestemming gevraagd.
Alleen aankruisen indien deze aanvraag gezondheids- en/of medische gegevens bevat
[ ] Hiermee geef ik, aanvrager van de ontheffing, toestemming voor het verstrekken van
gezondheidsgegevens en/of medische gegevens aan de GGD Zuid Limburg om over deze
aanvraag te adviseren op grond van artikel 58e, derde lid van de Wet publieke gezondheid.

Onderwerp van de aanvraag om ontheffing voor een specifieke aangelegenheid (aankruisen
welk onderwerp(en) van toepassing is/zijn)
[ ] 1. Met meer dan 4 personen samen in de buitenlucht (niet voor evenement of horeca)
[ ] 2. Met meer dan 30 personen samen in een binnenruimte (niet voor evenement of horeca)
[ ] 3. Openen van een eet- en/of drinkgelegenheid voor eten en/of drinken ter plaatse
[ ] 4. Openen van een winkel tussen 20.00 uur en 06.00 uur
[ ] 5. Verstrekken van alcohol tussen 20.00 uur en 06.00 uur
[ ] 6. Organiseren van een evenement
[ ] 7. Ander onderwerp uit hoofdstuk 3, 4 of 5 van de ‘Tijdelijke regeling maatregelen covid 19’,
namelijk: …………………………………………………………………………………………..

Vijf vragen over de activiteit waarvoor ontheffing wordt gevraagd
1. Wanneer wilt u de activiteit uitvoeren (datum/data)?

2. Op welk adres/locatie wilt u de activiteit uitvoeren?

3. Is de activiteit binnen en/of buiten?
(Bij dit formulier een schets van de inrichting van de locatie voegen)

4. Hoeveel personen, inclusief personen van de organisatie, laat u maximaal toe op de locatie
waar de activiteit plaatsvindt?
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5. Welke maatregelen neemt u om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zoals
hygiënemaatregelen en het creëren van voldoende afstand tussen personen die niet zijn
uitgezonderd van de “1,5 meter-regel”? (Personen die woonachtig zijn op hetzelfde adres
hoeven bijvoorbeeld niet aan deze afstandsregel te voldoen)

6. Waarom is volgens u sprake van een bijzonder situatie die aanleiding geeft voor het verlenen
van een ontheffing?
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