
Dit zijn de uitzonderingen 
 
Dit zijn de uitzonderingen die genoemd zijn in de brief aan de Tweede Kamer waarbij je een 
eigen verklaring nodig hebt: 
 
Werk 
Je moet gewoon van en naar je werk kunnen gaan. Mensen moeten dan van hun werkgever 
wel nog een verklaring krijgen dat ze zich op straat moeten bevinden. Het is de 
verantwoordelijkheid van de werkgever om te bepalen of/wat noodzakelijk is. Bij 
noodzakelijke werkzaamheden door een zelfstandige of een persoon die geen werkgever 
heeft wordt de werkgeversverklaring door de zelfstandige of die persoon zelf ingevuld. 
 
Medische hulp aan jezelf of dier 
Het blijft tijdens de avondklok mogelijk om medische hulp te verlenen aan een mens of een 
dier. 
 
Hulpverlening aan hulpbehoevende persoon 
Hulp aan andere mensen is toegestaan, dit geldt ook voor mantelzorgers 
 
Een noodzakelijke reis naar het buitenland 
Noodzakelijke reizen naar het buitenland, bijvoorbeeld vanwege familieomstandigheden zijn 
toegestaan, evenals noodzakelijke reizen naar het Caribisch deel van Nederland. 
 
Uitvaart 
Uitvaarten kunnen doorgaan. Vanaf maandag 25 januari mogen daarbij maximaal 50 
personen aanwezig zijn. 
 
Een zitting van een rechter 
Rechtszaken mogen tijdens de avondklok doorgaan, evenals zittingen van een officier van 
justitie of bezwaar- of beroepschriftencommissies. 
 
Afleggen van een examen 
De al geplande examens van onderwijsinstellingen kunnen doorgaan. Het gaat om 
praktijkonderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs of hoger onderwijs. 
 
Gasten van een live avondprogramma 
Je mag als gast naar een live tv-programma, maar dan moet je wel een uitnodiging hebben. 
 
Uitzonderingen waarbij je geen eigen verklaring nodig hebt: 
Uitlaten huisdier 
De hond mag aangelijnd uitgelaten worden door een persoon. 
Opsporingsambtenaren, brandweer -en ambulancemedewerkers 
Deze groepen zijn uitgezonderd en hoeven dus geen eigen verklaring mee te nemen. 
 
Bij rampspoed 
Als zich calamiteiten voordoen zoals dringende medische omstandigheden (spoedbevalling, 



ongeluk in de huiselijke sfeer) en ernstige familieomstandigheden dan hoef je niet binnen te 
blijven. 
 
Reizigers 
Reizigers die nu in het buitenland zijn en naar Nederland reizen van naar hun bestemming 
reizen, dienen hun ticket te kunnen overleggen.  
 
Dak- en thuislozen 
Specifiek gaat het om de groep dak- en thuislozen die geen gebruik willen maken van 
maatschappelijke opvang. Zij krijgen geen boete als ze zich op straat bevinden. 


