
Uitvoering en gedrag 
Uitgangspunt bij de avondklok is dat iedereen gedurende het tijdvak waarop de avondklok geldt binnen 
dient te zijn en zich steeds dient af te vragen hoe noodzakelijk het is om tijdens deze uren op pad te 
gaan. Buiten zijn is alleen toegestaan als één van de geldige redenen van toepassing is die in de 
regeling limitatief zijn opgesomd. Voor de uitvoerbaarheid is vooral van belang hoe een burger kan 
aantonen, respectievelijk de politie kan vaststellen, dat één van de geldige redenen van toepassing is. 
Dit kan voor de meeste genoemde geldige redenen worden onderbouwd met een ingevulde Eigen 
Verklaring. Deze eigen verklaring wordt voor ingang van de avondklok beschikbaar gesteld. Een eigen 
verklaring is verplicht als men tijdens de avondklok zich naar buiten begeeft wegens:  

• werk;  
• medische hulp aan zichzelf of een dier;  
• hulpverlening aan een hulpbehoevende persoon;  
• een noodzakelijke reis naar het buitenland of het Caribisch deel van Nederland;  
• uitvaart; een zitting van een rechter, officier van justitie of bezwaar- of 

beroepschriftencommissie. afleggen van al door onderwijsinstellingen geplande examens in het 
praktijkonderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs of hoger onderwijs. Gasten van een 
live avondprogramma die beschikken over een uitnodiging van de omroep die het programma 
redactioneel verzorgd.  

 
Een eigen verklaring is niet verplicht:  
• voor opsporingsambtenaren, brandweer -en ambulancemedewerkers;  
• voor internationaal goederenvervoer vanwege Europese afspraken;  
• voor het aangelijnd uitlaten van een hond; Men dient dit individueel te doen.  
• voor reizigers die vanuit het buitenland naar Nederland reizen. Zij mogen vormvrij aantonen dat 

zij uit het buitenland komen en dat het noodzakelijk is om op die tijd onderweg te zijn.  
• voor mensen die dak-of thuisloos zijn en geen gebruik van de maatschappelijke opvang 

gebruik willen maken.  
• Bij rampspoed, zoals dringende medische omstandigheden (spoedbevalling, ongeluk in de 

huiselijke sfeer) en ernstige familieomstandigheden.  
 
Naast een Eigen Verklaring wordt er ook een Werkgeversverklaring ter beschikking gesteld. De 
werkgeversverklaring is noodzakelijk als je voor je werk tijdens de avondklok buiten bent. De 
werkgever stelt deze op voor de periode dat het personeel voor werk in de avonduren naar buiten 
moet. 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, 
zoals een politieke ambtsdrager, wordt de werkgeversverklaring door de zelfstandige of die 
persoon zelf ingevuld.  
 
De formulieren worden ter beschikking gesteld op Rijksoverheid.nl. Je kunt ze printen en invullen of 
digitaal invullen en opslaan. Hier wordt ook een handleiding voor gemaakt. Daarnaast worden de 
formulieren ook ter beschikking gesteld op de balies van bijvoorbeeld gemeentehuizen. De 
formulieren worden ook beschikbaar gesteld in het Engels (en Nederlands). Vanwege de 
handhaving mag het invullen van het formulier niet alleen in het Nederlands maar ook in het 
Engels. Op de formulieren moet worden aangegeven dat deze naar waarheid zijn ingevuld. 
Geprinte versies dienen voorzien te zijn van een handtekening. Dit maakt het beter mogelijk om bij 
overtreding hier eventueel rechtsvervolg aan te geven. Politie en OM zijn bij het opstellen van de 
regeling betrokken en hebben deze op uitvoerbaarheid getoetst. 


