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Mondkapjesplicht
Al eerder afgekondigde maatregelen 
hebben nu een wettelijke basis gekre-
gen.  Per 1 december wordt het ver-
plicht een mondkapje te dragen in pu-
blieke ruimtes. Het verplichten van een 
mondkapje is best wel een inperking 
van vrijheid, daarom was er wetgeving 
nodig. Het mondkapje is verplicht voor 
iedereen van 13 jaar en ouder in onder 
andere winkels, musea, restaurants 
en theaters. Een mondkapje moet de 
neus en mond volledig bedekken en het 
moet ontworpen zijn om de versprei-
ding van virussen tegen te gaan. Een 
spatscherm (faceshield) bedekt de neus 
en mond niet volledig, en mag daarom 
niet worden gebruikt als alternatief 
voor een mondkapje. Hetzelfde geldt 
voor bijvoorbeeld een sjaal of bandana. 
De verplichting tot het dragen van een 
mondkapje geldt niet voor mensen die 
vanwege een beperking of ziekte geen 
mondkapje kunnen dragen of opzetten. 
Voor deze en andere maatregelen is 
gekozen, omdat het kabinet het corona-
virus onder controle wil krijgen. Niet 
alleen in de wet maar ook op de site van 
de Rijksoverheid en de verschillende 

gemeentes staat nadere informatie over 
de mondkapjesplicht. 
(www.amsterdam.nl/nieuws/nieuws-
overzicht/mondkapje-verplicht)

Boete
Het dragen van een mondkapje wordt 
dus verplicht in de openbare binnen-
ruimtes. In het openbaar vervoer gelden 
dezelfde regels, daar is het dragen van 
een mondkapje al verplicht sinds 1 juni 
2020. Draag je geen mondkapje dan ben 
je in overtreding. De politie, de Konink-
lijke Marechaussee of buitengewone 
opsporingsambtenaren zijn belast met 
handhaving en kunnen een proces-ver-
baal opmaken. Als je dus geen mond-
kapje draagt loop je het risico om (soms 
na eerder een waarschuwing te hebben 
gehad) een strafbeschikking in de vorm 
van een geldboete van e 95,- te krijgen.

Geen strafblad
In de afgelopen maanden kreeg je eerst 
een waarschuwing van een van de 
handhavers en konden zij alsnog een 
flinke boete opleggen als je geen mond-
kapje droeg of je niet aan de 1,5 meter 
afstand hield, en kreeg je een 

Dwars door het recht met HJS 
Het Juridisch Spreekuur (HJS) van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) behandelt 
in deze rubriek actualiteiten die met het recht te maken hebben. 

Het aantal besmettingen (COVID-19) loopt nog niet snel genoeg terug, reden 
voor het kabinet om maatregelen te nemen. Vanaf 1 december 2020 is de 
Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19 voor een periode van drie maanden in 
werking getreden. De regel geldt in eerste instantie voor drie maanden (na 
die periode is verlenging mogelijk).

Mondkapjesplicht vanaf 1 december
strafblad (aantekening in de Justitiële 
Documentatie). Met een strafblad kan 
het zijn dat er geen Verklaring Omtrent 
Gedrag (VOG) wordt afgegeven, met alle 
gevolgen van dien. De Eerste en Tweede 
Kamer hebben toen besloten om de 
boete voor het overtreden van de 1,5 
meter te verlagen naar e 95, zodat er 
geen aantekening meer op het strafblad 
kwam. Als je een boete hebt ontvangen 
en het hier niet mee eens bent, dan kan 
je verzet (schriftelijk bezwaar) instellen 
bij de officier van justitie. Hiermee 
kan HJS helpen en werkt in dit soort 
kwesties samen met Canstein Advoca-
tuur (Warmoesstraat 149-151, 1012 JC
Amsterdam/085 - 006 87 58/info@
cansteinadvocatuur.nl).

Uitzonderingen op 
de mondkapjesplicht?
In de regeling is ook vastgesteld welke 
uitzonderingen er zijn. Een opvallende 
uitzondering is bij beperking of ziekte. 
Als een persoon door beperking of 
ziekte niet in staat is een mondkapje te 
dragen, hoeft dit ook niet. Je kunt dan 
een ‘faceshield’ dragen, of deze per-
soon kan op de website van Rijksover-
heid een link vinden en een zogeheten 
‘bewijs voor uitzondering’ printen. Deze 
kan dan worden getoond op het mo-
ment dat er gevraagd wordt (door een 
BOA of winkelmedewerker) waarom 
iemand geen mondkapje draagt. Het 
tonen van medische gegevens is hierbij 
niet verplicht.

Team OOST

Nog 100.000 woningen met enkelglas in Amsterdam 

Waar(mee) kunnen wij u 
verder nog helpen?
HJS wenst u in alle opzichten een 
goed, gezond en corona-vrij 2021 toe! 
HJS is zeer verheugd dat de Dwars-
krant ook in 2021 zal verschijnen, 
inclusief de HJS-rubriek ‘Dwars door 
het recht met HJS’. Ook HJS’ers en 
HvA’ers hebben de petitie onder-
tekend.

Medewerkers van HJS staan ook in 
2021 voor u klaar om al uw vragen over 
corona-boetes, belastingen, juridische-
en sociaal-maatschappelijke kwesties 
te beantwoorden. Als blijkt dat het niet 
mogelijk is om uw vraag te beantwoor-
den, dan verwijzen wij u door naar een 
van onze samenwerkingspartners. #

U kunt op afspraak (i.v.m. corona) 
terecht op de onderstaande locaties: 
BOOT Oost
Sumatrastraat 314 (1095 HV)
telefoon: 020 - 233 97 59
Inloopspreekuur: elke dinsdag van 
13.00 tot 17.00 uur 

Hoofdlocatie HJS: 
Wibautstraat	5a	(Muller	Lulofshuis	-	
2e etage (02A08))
telefoon: 06 - 211 588 82  
Bereikbaar: maandag t/m donderdag 
van 9.00 tot 17.00 uur

e-mail: hjs@hva.nl, twitter: @hva-hjs
website: www.hva.nl/hjs

Woon je in een slecht geïsoleerde 
woning? Heb je een hoog energiever-
bruik? Vraag je verhuurder dan om 
energiebesparende voorzieningen 
aan te brengen. De wet regelt dat een 
verhuurder mee moet werken aan een 
redelijk voorstel. Het gaat dan om dub-
belglas, isolatie van vloer, dak of muren 
of een verbeterde CV-installatie. In een 
redelijk voorstel vraag je de verhuurder 
te investeren in ruil voor een (beperkte) 
huurverhoging. Jouw voordeel is een 
lagere energierekening én meer woon-
genot. Volgens de wet (art. 7:243 van het 
Burgerlijk Wetboek) is de verhuurder 
verplicht om hier serieus op in te gaan.

Stappenplan
Een energiezuinige woning betekent 
meer wooncomfort en minder energie-
kosten. Het belang voor de eigenaar is 
dat de woning meer waard wordt. Toch 
kan het voorkomen dat de verhuur-
der niets doet of niet reageert op het 
verzoek om de woning te isoleren. In 
dat geval biedt !WOON ondersteuning 
aan Amsterdammers, zo nodig tot het 

Amsterdam heeft een enorm energielek. Bijna 100.000 woningen in de stad hebben 
nog enkelglas. Door slechte isolatie gaat veel warmte verloren. Dat kost geld en 
leidt tot extra uitstoot van broeikasgassen. 

afdwingen bij de rechter. Je kunt al zelf 
starten met onderstaand stappenplan.

Stap 1. Laat een check doen door 
!WOON. Tijdens de check bekijkt een 
medewerker de woning, daaruit volgt 
een eerste advies. Op basis van opge-
vraagde offertes, kan een voorstel voor 
een redelijke huurverhoging worden 
berekend. De medewerker kijkt ook 
naar achterstallig onderhoud (geen 
huurverhoging). Neem voor de check 
contact op met !WOON.

Stap 2. Misschien hebben je buren de-
zelfde klachten of wensen en dezelfde 
verhuurder. Dan kun je samen aan 
de slag. Je staat sterker als je namens 
meerdere bewoners de verhuurder aan-
spreekt. Een gezamenlijk plan is vaak 
ook goedkoper en beter uitvoerbaar. 
Misschien is er al een bewonerscommis-
sie actief. Neem dan contact op en kijk 
of je kan samenwerken.

Stap 3. Schrijf een  brief aan je ver-
huurder waarin je zegt dat je de moge-

lijkheden wilt bespreken of doe meteen 
een concreet voorstel.

Stap 4. Bij een voorstel voor isolatie of 
een betere ketel hoort een redelijk voor-
stel voor huurverhoging. Het bedrag 
hangt af van de investering voor de 
verhuurder. Bepaal welke werkzaam-
heden je wilt voorstellen. Bereken dan 
de kosten en de huurverhoging op basis 
van een offerte. Misschien ken je een 
betrouwbaar bedrijf voor een offerte of 
vraag anders !WOON. Wij kunnen de 
redelijke huurverhoging berekenen op 
basis van de offerte.

Stap 5. Stuur een schriftelijk voorstel 
aan de verhuurder. De maatregelen die 
je voorstelt en het berekende bedrag 
stuur je in een brief naar de verhuur-
der. Die krijgt een redelijke termijn om 
te reageren. 

Andere mogelijkheid
Een andere mogelijkheid is een Zelf 
Aangebrachte Verbetering (ZAV). Soms 
kan of wil je liever op eigen kosten 
energiebesparende maatregelen 
regelen, zoals vloer- of dakisolatie of 
achterzetramen. In dat geval hoef je na-
tuurlijk geen huurverhoging te betalen. 

Vraag hiervoor wel toestemming aan 
de verhuurder. 
Je verhuurder kan op verschillende 
manieren reageren.
A) Jouw verhuurder gaat akkoord met 
het voorstel. Leg dit schriftelijk vast 
in een akkoord! Laat het eventueel nale-
zen door een medewerker van !WOON. 
B) Jouw verhuurder gaat akkoord, maar 
wil meer huurverhoging. In dit geval 
start het onderhandelen. Dat kan je zelf 
doen, of je vraagt !WOON voor advies.
C) Jouw verhuurder reageert helemaal 
niet, of wijst het voorstel (gedeeltelijk) 
af. Is dit het geval, neem dan contact 
op met !WOON. Wij ondersteunen je 
met de volgende stappen: een brief van 
een advocaat en daarna  zo nodig de 
stap naar de rechter. Het Emil Blaauw 
Proceskostenfonds kan garant staan 
voor de kosten. We zien in de praktijk 
gelukkig  dat de meeste verhuurders 
het niet op een rechtszaak laten aan-
komen. #
 
Voor meer informatie over dit alles, 
neem contact op met !WOON Oost. 
Wij zijn momenteel alleen via telefoon 
en mail te bereiken: 020-5230150 of 
oost@wooninfo.nl. 
Of kijk op www.wooninfo.nl/energie




