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Algemeen:
Hoe moeten we omgaan met strijdigheid tussen Rijksoverheid.nl en de
noodverordening?
In geval van strijdigheid met wat op websites (zoals Rijksoverheid.nl of de
website van VWS) staat is de inhoud van de noodverordening inclusief
toelichting leidend. Dit geldt ook voor strijdigheid met brancheprotocollen.
Horeca:
Tot hoe laat mogen afhaalrestaurants open zijn?
Eet- en drinkgelegenheden waar eten en drinken kan worden afgehaald voor
gebruik elders dan ter plaatse moeten om 01.00 uur sluiten. Bij coffeeshops kan
worden afgehaald tot 20.00 uur.
Mogen restaurants weer gaan bezorgen en afhalen, als zij dit regulier niet doen?
Ja dit is mogelijk.
Wat zijn de regels omtrent afhalen?
Er is uitsluitend sprake van verkoop, aflevering of verstrekking van eten, drinken
of producten voor gebruik anders dan ter plaatse/in en rondom het gebouw. De
exploitant moet maatregelen treffen waardoor de aanwezigen in en bij de
toegang tot de eet- en drinkgelegenheid te allen tijde 1,5 meter afstand tot
elkaar kunnen houden en de duur van hun verblijf in de inrichting zoveel
mogelijk wordt beperkt. Koffie- en snoepautomaten moeten gesloten zijn. Een
afhaallocatie moet tussen 01.00 en 07.00 uur gesloten zijn.
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Is afhaal op een attractiepark of dierenpark toegestaan?
De afhaalfuncties in dierentuinen en parken moeten dicht zijn. Het is aan de
parken zelf of ze toestaan dat mensen zelf iets te eten en drinken mogen
meenemen.
Afhaalloketten in bioscopen, theaters e.d.
Deze moeten gesloten zijn. Onder afhalen wordt verstaan het elders opeten of
thuis opeten. Dus niet in hetzelfde gebouw. We willen voorkomen dat er rijen
voor een balie ontstaan.
Mogen bezoekers wel binnen wachten op hun bestelling?
Ja, dit mag. Zij mogen hier echter niets nuttigen en moeten hierbij voldoende
afstand tot elkaar houden.
Mag een kansspelautomaat in het afhaalgedeelte van de horeca staan?
Eventueel aanwezige kansspelautomaten moeten uit staan. Artikel 2.3, lid 4 sub
b van de noodverordening spreekt over het alleen open zijn voor uitsluitend
het afhalen.
Is zaalverhuur in c.q. van horecagelegenheden toegestaan?
Ja, de locatie mag verhuurd worden, maar de horecafaciliteiten moeten gesloten
zijn.
Mogen horecaondernemers ook andere activiteiten ontplooien in de horecazaak
om alsnog inkomsten te genereren, zoals een pop-up store?
Deze afweging moet per gemeente gemaakt worden en is afhankelijk van het
bestemmingsplan.
Mogen pool- en biljartcafé’s open zijn?
Indien er sprake is van een tweede – zelfstandige- functie naast een
horecafunctie mogen zij open zijn voor wat betreft het poolen en biljarten, maar
het horecadeel moet dicht zijn. Verder gelden alle regels zoals groepen van max.
4 en max. 30 binnen.
Mogen restaurants in bejaarden- en verpleeghuizen en ziekenhuizen open zijn?
Ja, maar alleen voor de bewoners en personeel. Niet voor bezoekers.
Mogen bedrijfskantines geopend zijn?
Ja, maar alleen voor het personeel.
Woonlocaties van arbeidsmigranten beschikken over horeca. Mag dit open
blijven?
Dit is situatie afhankelijk. Als de woningen niet over eigen voorzieningen
beschikken om eten te bereiden mag dit open blijven, anders moet dit gesloten
zijn.
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Detailhandel:
Wat is de definitie van een levensmiddelenwinkel?
Een winkel waar overwegend levensmiddelen worden verkocht. Hier vallen naast
de supermarkten ook weekmarkten, tankstations en avondwinkels onder.
Consumptie ter plaatse is niet toegestaan.
Wat zijn de regels omtrent de sluitingstijd van detailhandel en het verbod op
koopavonden?
• De sluitingstijd van 20.00 uur geldt voor winkels en detailhandel. Bij
levensmiddelenwinkels geldt deze beperkte openingstijd niet. Zij mogen
de reguliere sluitingstijden aanhouden, zoals bepaald in de lokale
winkeltijdenverordeningen.
• Het is niet de bedoeling dat er afgeweken wordt van de reguliere
sluitingstijd. Stel een winkel is normaal tot 17.00 uur open, mogen zij nu
niet dagelijks tot 20.00 uur open zijn.
Geldt de 20:00 uur grens ook voor doe-het-zelf winkels en groothandels?
Ja, zij vallen onder winkels en detailhandel.Wat zijn de regels omtrent
koopzondag?
Koopzondagen mogen doorgaan, maar ook op koopzondag moeten de winkels
om 20.00 uur dicht zijn.
Hoe zit het met tankstations?
Voor tankstations is consumptie ter plaatse niet toegestaan. Enkel afhalen en
consumeren buiten c.q. in de auto. De beperkte sluitingstijd is voor tankstations
niet van toepassing.
Mag er alcohol geschonken worden na 8 uur in de avond in de hotelbranche.
Nee, dit is niet toegestaan (landelijke bevestiging komt 21-10 voor 23 uur).

Publieke ruimtes:
Is de groepsgrootte in- of exclusief personeel?
Dit is exclusief personeel.
Is de groepsgrootte in of exclusief kinderen <13 jaar?
Het is verboden om samenkomsten van meer dan 30 personen in een publiek
toegankelijk gebouw te organiseren. Dit is inclusief kinderen <13 jaar (artikel
2.1 lid 1). Er geldt alleen een uitzondering voor kinderen <13 jaar bij de
groepsgrootte van 4 personen (artikel 2.1.a lid 2b).
Mogen buurthuizen, activiteitencentra, MFC’s e.d. geopend zijn?
Ja. Alleen het deel waar de eet-en drinkgelegenheid zich bevindt moet gesloten
zijn, de overige functies mogen open zijn.
Note (niet voor publieksvriendelijke versie: in geval van maatschappelijk
kwetsbaren mag er gewoon met iemand een kopje koffie gedronken worden, dus
geen handhaving zolang men zich verder aan de regels van de NV houdt.
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Wat verstaan we onder een zelfstandige ruimte?
We houden de landelijke definitie aan:
Een zelfstandige ruimte is een ruimte met wanden van plafond tot vloer en een
toegangsdeur die uitkomt op een gang (doorgang waar geen personen verblijven
en de bezoekersstromen naar de verschillende ruimtes zijn gescheiden) of direct
naar buiten leidt. Podium is enkel bedoeld voor muziekkanten die niet mee tellen
in max 30.
Van belang is dat er geen loop is tussen de ruimtes. Dat betekent dat
tussendeuren dicht dienen te zijn en er mag niet van de ene naar de andere
ruimte gelopen worden. (Vermenging van mensen).
Indien een bar aan beide kanten een ruimte bediend, kan er sprake zijn van
twee zelfstandige ruimten.
Gezamenlijk sanitair is mogelijk indien er duidelijk gescheiden looproutes zijn.
Mag bij zalenverhuur e.d. koffie/ thee in kannen op tafel gezet worden?
Dit is niet toegestaan.
Wat zijn de regels bij zalenverhuur in hotels? Wordt dit gezien als hotelgasten en
mogen zij gebruik maken van horeca?
Nee, zij zijn geen hotelgasten en hier mag geen gebruik worden gemaakt van de
horeca.
Mag je bij de dagbesteding van de GGZ eten en drinken?
Ja, men mag een zelf meegebrachte lunch nuttigen (‘bring your own’).
Evenementen:
Mogen er nog evenementen plaatsvinden?
Op basis van de noodverordening zijn alle evenementen verboden, van
meldingsvrij, meldingsplichtig tot vergunningsplichtig. Ook drive-in en drive thru
evenementen en sportevenementen vallen hieronder.
Het verbod geldt niet voor:
a. Verrichtingen van vermaak in een gebouw die behoren tot de reguliere
exploitatie van bioscopen, filmhuizen, concertzalen, podia voor alle genres
van muziek, theaters en hiermee vergelijkbare culturele instellingen,
musea, presentatie-instellingen, monumenten met een publieksfunctie,
casino’s, arcadehallen, speelhallen en markten.
b. Wedstrijden in instellingen voor topsport, ere- en eerstedivisie voetbal.
NB! Bij niet-doorstroomlocaties geldt het maximum van 30 personen per
zelfstandige ruimte.
Sinterklaas in de thuissituatie
Het advies is: Vier Sinterklaas dit jaar thuis met het gezin. Voor het
samenkomen met familie of vrienden geldt de landelijke richtlijn om deze groep
te beperken tot maximaal drie personen per dag (uitgezonderd kinderen t/m 12
jaar). Adviseer inwoners ook om Sinterklaas en zijn pieten niet thuis te
ontvangen. Dit om het aantal contactmomenten zo veel mogelijk te beperken.
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Hoe moeten we omgaan met Sinterklaasintochten?
De intochten van Sinterklaas zijn evenementen. Evenementen zijn op dit
moment verboden. De plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio heeft
in het RBT van 21 oktober na consultatie van de leden van het RBT bepaald dat
de regionale lijn is dat er geen toestemming wordt gegeven voor intochten en
andere evenementen rondom Sinterklaas. Het advies aan organisatoren van
deze evenementen is om geen intochten e.d. te organiseren, maar om in te
zetten op digitale mogelijkheden om Sinterklaas te ontvangen.
Sinterklaasbijeenkomsten
Gemeenten wordt gevraagd om ook scholen te stimuleren om aandacht te
besteden aan Sinterklaas.
Op basis van de huidige regels zijn bijeenkomsten voor kinderen t/m 17 jaar
toegestaan in bijvoorbeeld een buurthuis, cultureel centrum of theater (artikel
2.1 lid 2K). Kort samengevat gelden hiervoor de onderstaande regels:
•
•
•
•
•
•
•

Naleven van de algemene hygiënemaatregelen;
Borgen van de 1,5 meter afstand (voor de aanwezige volwassenen);
Aanwijzen van een zitplaats of afgebakende locatie;
Het scheiden van bezoekersstromen (inclusief gebruik van het toilet);
Maximaal 30 personen als het gaat om een bijeenkomst met volwassenen,
anders geldt de uitzondering van artikel 2.1 lid 2 K
Reservering en gezondheidscheck is verplicht;
Zingen en juichen is niet toegestaan.

Treedt altijd in overleg met de organisatoren en bekijk samen wat er onder de
geldende regels mogelijk is.
Zijn beurzen op dit moment mogelijk?
Ja, dat is mogelijk, maar met alle voorwaarden die gelden voor samenkomsten,
groepsvorming en veilige afstand (max 30 personen, placeren en reserveringen)
is het niet realistisch om een beurs te kunnen organiseren.
Is ook non-food op weekmarkten toegestaan? Op Rijksoverheid.nl staat:
Evenementen zijn verboden, met uitzondering van: Markten voor
levensmiddelen.
Markten die zijn opgenomen in de ‘gemeentelijke verordeningen’’ (art. 160
Gemeentewet) mogen in de reguliere vorm doorgang vinden, met non-food.
Rommelmarkten, braderieën en vlooienmarkten worden gezien als
evenementen.
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Bijzondere bijeenkomsten:
Huwelijken:
Er mogen maximaal 30 personen bij een huwelijksvoltrekking aanwezig zijn excl.
het personeel.
Uitvaarten:
Het verbod op samenkomst en groepsvorming geldt niet voor uitvaarten.
Uitvaarten zijn dus toegestaan, er geldt vanuit de huidige noodverordening geen
maximum limiet voor het aantal aanwezigen. Wel moet onderling de 1,5m
afstand worden aangehouden, tenzij men valt onder een uitzondering (1
huishouden e.d.). Er gelden geen beperkingen voor de locatie waar een uitvaart
gehouden wordt. Dus ook meekijken via een livestream op een andere locatie
tijdens de uitvaart is toegestaan, mits de aanwezigen 1,5m afstand houden en
men in groepjes van maximaal 4 (met onderling 1,5m afstand) aanwezig is.
Een herdenkingsdienst is niet uitgezonderd. De uitzondering geldt dus alleen
voor het moment van de uitvaart zelf.
Is een erehaag bij een uitvaart toegestaan?
Vanwege het bijzondere karakter van een uitvaart wordt een erehaag als
onderdeel van de uitvaartceremonie beschouwd waarbij de regel van 1,5 meter
moet worden opgevolgd.
Een begrafenis is ook eenmalige gebeurtenis die je niet vrijelijk, dagelijks kan
plannen.
Is een koffietafel bij een uitvaart toegestaan?
Nee. Na de uitvaart is het de bedoeling dat men naar huis gaat. Bij de uitvaart
wordt het schenken van koffie/thee/water worden gedoogd tot maximaal een
uur na de plechtigheid. Daarbij is de maximale groepsgrootte van 4 personen
met onderling 1,5m afstand van toepassing. Het schenken van koffie, thee en
water mag niet plaatsvinden in een eet- en drinkgelegenheid, want die moet
gesloten zijn.
Wat zijn de regels voor een herdenkingsdienst?
Voor herdenkingsdiensten gelden dezelfde regels als die gelden voor zalencentra
en wijkgebouwen.
• Horeca is niet toegestaan.
• Het is verboden een samenkomst van meer dan 30 personen (exclusief
personeel) per zelfstandige ruimte in een besloten plaats, niet zijnde een
woning, of in een voor publiek toegankelijk gebouw, vaartuig of voertuig,
met uitzondering van de daarin gelegen woongedeelten, te organiseren, te
laten organiseren, te laten plaatsvinden of te laten ontstaan.
Worden er nadere regels gesteld omtrent religieuze instellingen?
Nee. Hiervoor geldt de uitzondering. Op landelijk niveau zijn met de
kerkgemeenschappen afspraken gemaakt.
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Welke uitzonderingen zijn er voor beroep/ bedrijf/ vereniging?
Het verbod op groepsvorming (artikel 2.1a) geldt niet bij het uitvoeren van een
beroep, bedrijf of vereniging, voor zover noodzakelijk voor de continuering van
de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties
(tot maximaal 100 personen). Het gaat hier om noodzakelijke werkzaamheden
die nodig zijn om een bedrijf of vereniging te laten continueren, zoals
bijvoorbeeld een bestuursvergadering.
Sport & plezier:
Met hoeveel mensen mag je samen sporten?
Het is mogelijk om in meerdere groepen van 4 met een maximum van 30
personen per zelfstandige ruimte te sporten, onder de volgende voorwaarden:
Er mogen meer groepjes naast elkaar aanwezig zijn als:
• Personen binnen een groep moeten minimaal 1,5 meter afstand houden;
• Deze groepjes moeten onderling ook weer minimaal 1,5 meter afstand tot
elkaar houden;
• Er is een duidelijke afbakening van de verschillende groepjes;
• De groepen mogen niet mengen en er is geen sprake van wisseling tussen
groepen (groep moet zelfde samenstelling houden);
• Er is een duidelijke scheiding van bezoekersstromen;
• Er is sprake van een sport- of trainingsactiviteit waarbij de 1,5m continu
geborgd kan worden. Dit betekent dat sommige trainingsactiviteiten niet
mogen omdat de 1,5m niet geborgd kan worden (bv. ‘wedstrijdje’ trainen
bij voetbal);
• In geval van binnensport geldt een maximum van 30 personen per
zelfstandige ruimte exclusief instructeur(s).
Mogen kleedkamers bij zwembaden open zijn?
Ja dit is toegestaan.
Mogen buiten meerdere groepen van 4 personen trainen?
Volwassenen trainen in groepen van maximaal 4 personen op 1,5 meter afstand
van elkaar. De groepen moeten onderling ruime afstand houden en mogen niet
mengen en dus niet onderling wisselen van samenstelling. De 1,5m afstand
tussen deelnemers moet geborgd worden.
Mogen binnen meerdere groepen van 4 personen trainen?
Volwassenen trainen in groepen van maximaal 4 personen op 1,5 meter afstand
van elkaar. Hierbij geldt een maximum van 30 personen per ruimte. De groepen
moeten onderling ruime afstand houden en mogen niet mengen en dus niet
onderling wisselen van samenstelling. Contactsport is verboden.
Bij sport- of trainingsactiviteiten moet de 1,5m afstand continu geborgd kan
worden.
Wordt de trainer/ instructeur meegeteld in het aantal van 4 personen?
Het maximum van 4 personen is exclusief instructeur.
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Mogen toiletten open zijn? En moet de horeca fysiek gesloten zijn of alleen de
horeca mogelijkheid? M.a.w. mag er door de horecagelegenheid gelopen worden
om naar het toilet te gaan?
Toiletten mogen open blijven. De horecafunctie moet gesloten zijn. Doorloop is
toegestaan, maar verblijven niet.
In hoeverre is sport onder begeleiding mogelijk? Bijvoorbeeld babyzwemmen of
de aanwezigheid van ouders tijdens sporten van jonge kinderen.
Ja dit mag. In maximale groepen van 4 personen en tot 30 personen per
zelfstandige ruimte. Bij zwemactiviteiten met kinderen t/m 17 jaar is er sprake
van een georganiseerde jeugdactiviteit en geldt het maximum van 30 personen
niet (de activiteit is dan alleen met begeleiders en zonder ouders).
Horen ouders die kinderen ‘rijden’ bij de leiding of worden ze als ‘toeschouwer’
gezien?
Er zijn geen wedstrijden meer. Dus van rijden is geen sprake meer. Ouders die
kinderen komen halen en brengen moeten deze bij de ingang afzetten en mogen
het terrein niet betreden. Bij zwemmen mogen ouders mee om hun kinderen om
te laten kleden. Hierna moeten zij weer vertrekken.
Kleedkamers op sportaccommodaties moeten gesloten blijven. Mogen deze wel
worden opengesteld voor leerlingen die bewegingsonderwijs/l.o. volgen op die
locaties?
kleedkamers mogen alleen open bij zwemgelegenheden en bij
sportaccommodaties die bij onderwijsinstellingen horen.
Mogen jeugdteams met spelers van 17 en 18 jaar gezamenlijk trainen?
Artikel 2.1a lid 2 onder c stelt duidelijk dat enkel personen tot en met 17 jaar
gezamenlijk sport mogen beoefenen in een groep.
Hoe zit het met het maximum aantal schaatsers op de ijsbaan? Worden de
binnen- en buitenbaan als zelfstandige ruimtes beschouwd?
Indien de ruimtes voldoen aan de criteria die zijn gesteld aan een zelfstandige
ruimte, dan mogen zij worden beschouwd als zelfstandige ruimte.
Mag dubbelspel bij tennis?
Trainen met vier personen op een veld exclusief trainer is toegestaan. Er mag
geen partijtje worden gespeeld. Wedstrijden zijn verboden. Trainen is
toegestaan binnen de regels die gelden voor sportactiviteiten. De 1,5m afstand
tussen sporters moet geborgd blijven.
Is een zwembad een doorstroomlocatie en welk maximaal aantal personen is
hier toegestaan?
Een zwembad is geen doorstroomlocatie. Hiervoor geldt dus maximaal 30
personen per zelfstandige ruimte. Bij zwemactiviteiten met kinderen t/m 17 jaar
is er sprake van een georganiseerde jeugdactiviteit en geldt het maximum van
30 personen niet (de activiteit is dan alleen met begeleiders en niet met ouders).
Is biljart sport?
Ja, dit is een door het NOC*NSF aangewezen sport.
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Mag er publiek bij trainingen aanwezig zijn?
Nee, publiek bij sport, zowel trainingen als wedstrijden, is niet toegestaan.
Moeten sportparken in weekenden gesloten worden?
Nee, zij mogen geopend blijven.
Wat zijn leisure-activiteiten (niet zijnde sportactiviteit) en wat is hierbij
toegestaan?
Onder leisure verstaan we diverse activiteiten, bijvoorbeeld indoorspeeltuin,
jumphal, klimbos, bowling, enz.
De regels die gelden voor dit soort activiteiten:
• max.30 personen, inclusief kinderen (ongeacht hun leeftijd)
• personeel telt niet mee voor de max.30
• 1,5 meter afstand onderling
• horeca is gesloten
• groepsgrootte maximaal 4 personen (je kunt dus niet reserveren voor een
groep van 30)
Hoeveel mensen mogen er deelnemen aan een hondentraining?
Groepsgrootte is maximaal 4 personen per training (exclusief de trainer).
Er mogen meer groepjes naast elkaar aanwezig zijn als:
• Personen binnen een groep minimaal 1,5 meter afstand houden;
• De groepjes minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar houden;
• Er een duidelijke afbakening is van de verschillende groepjes;
• De groepen niet mengen en er geen wisseling tussen groepen is;
• Er een duidelijke scheiding van bezoekersstromen is.
• Er sprake is van een sport- of trainingsactiviteit waarbij de 1,5m continu
geborgd kan worden.
Voorheen werden mensen die theater, dans, muziek e.d. beoefenen
uitgezonderd van de maximale groepsgrootte. Geldt die uitzondering nog
steeds? Ook voor de volwassen leden van culturele verenigingen?
Het verbod op de groepsgrootte van maximaal 4 personen geldt niet voor
personen die theater, dans of muziek in de vorm van culturele uiting beoefenen.
Hierbij geldt nog steeds het maximum van 30 personen per ruimte.
Danslessen vallen hierbij niet onder culturele uiting, maar onder sport en de
daarvoor geldende regels.
Voor welke educatieve activiteiten geldt de uitzondering voor de groepsgrootte
van 30 personen per ruimte?
Onder educatieve activiteiten worden activiteiten verstaan die verzorgd worden
door erkende onderwijsinstellingen. Daarnaast behoren hier ook activiteiten toe
die te maken hebben met vakbekwaamheid van professionals. Activiteiten die
voor professionals nodig zijn om te blijven voldoen aan bepaalde opleidingseisen (diploma’s) in het vak- en beroepsonderwijs. Denk daarbij aan bijscholing
van BOA’s, theorie rijbewijs, medisch personeel, essentiële beroepen (en dan
essentiële cursus waar geen alternatief voor is) etc.
Hiertoe behoren niet:
- Congressen
- Workshops
- etc.
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Daarbij geldt nog steeds de maximale groepsgrootte van 4 (gescheiden
reservering).
Mag je eigen eten en drinken meenemen en nuttigen bij activiteiten in publieke
binnenruimtes.
Nee, zelf eten en drinken meenemen is niet toegestaan, met uitzondering van
dagbesteding/ GGZ inloop en bij cursussen. Dat wil zeggen dat mensen die aan
cursussen e.d. deelnemen wél hun eigen meegenomen lunch moeten kunnen
nuttigen. In dit voorbeeld is de cursus de hoofdzaak (en eten de noodzaak c.q.
bijzaak). (Zie hier ook eisen aan ‘afhaal’).
Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat mensen publieke ruimten die open zijn
als alternatief gaan gebruiken voor de gesloten horeca. Het gaat erom dat het
eet-, drinkmoment niet wordt aangegrepen om ‘samen te komen’. Daarom zijn
alle vormen van bar, verkoop, aanbod etc. van eten/drinken in inrichtingen
verboden. Dat kan namelijk leiden tot een toeloop van personen die niet meer
bij de horeca e.d. terecht kunnen.
Geen eet- en drinkgelegenheid (en aanbod in)
- Dorpshuizen
- Kantines van verenigingen zoals de Schutterij
- Bioscopen
- Theater
- Museum
- Binnenspeeltuinen
- Beurzen
> en alle (andere) doorstroomlocaties.
De gelegenheden zijn zelf verantwoordelijk voor het handhaven van de regels.

Openbare ruimte:
Mogen jongerenwerkers in de buitenruimte als 5e of 6e persoon aansluiten bij
een groepje jongeren om het gesprek met jongeren aan te kunnen gaan vanuit
hun beroep?
Ja dit is mogelijk.
Mogen buiten culturele optredens worden georganiseerd?
Nee, dit valt onder een evenement.

Recreatie:
Wat is de regel voor recreatief overnachten?
Een gezelschap mag bestaan uit maximaal 4 personen (exclusief kinderen t/m
12 jaar), tenzij het bestaat uit een huishouden. Het is dus niet mogelijk om met
meer dan 4 personen (m.u.v. eigen huishouding) een vakantiewoning of kamer
te huren of te verhuren.
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Geldt de uitzondering voor het openhouden van restaurants bij hotels ook voor
B&B’s, vakantieparken en dergelijke?
Nee, de uitzondering geldt niet voor vakantieparken en andere
recreatieverblijven.
Bij B&B geldt dat indien mogelijk er gebruik gemaakt moet worden van de eigen
kookgelegenheid. Als er geen eigen kookgelegenheid is mag de verhuurder
maaltijden ter beschikking stellen.
Wat zijn de regels voor sauna’s?
Sauna’s vallen niet onder de definitie van doorstroomlocatie. Dit betekent dat er
max 30 personen per zelfstandige ruimte aanwezig mogen zijn. De zelfstandige
ruimten moeten voldoen aan de criteria die hiervoor zijn gesteld. De horeca
moet gesloten zijn. Indien de behandelruimten (bijvoorbeeld massages en
schoonheidsbehandelingen) niet in het saunadeel vallen (dus aparte ruimtes)
kan deze functie geopend blijven. De kleedkamers en douches mogen geopend
zijn.
Zijn kampen voor kinderen nog mogelijk?
Het maximale aantal van 30 personen bij samenkomsten en het verbod op
groepsvorming geldt niet voor scouting-, cultuur-, kunst- sport en andere
georganiseerde jeugdactiviteiten voor personen tot en met 17 jaar. Dit maakt
het organiseren van kampen voor kinderen nog mogelijk. Voor de begeleiding
moeten de algemene coronamaatregelen worden nageleefd (1,5 afstand houden,
geen groep groter dan 4 personen etc.).
Wat zijn de regels voor groepsaccommodaties?
Het aanbieden van groepsaccommodaties wordt gezien als het organiseren van
samenkomsten op besloten locaties in de zin van art. 2.1 eerste en vierde lid
NV. Bij het aanbieden van groepsaccommodaties moet dus worden gewerkt met
reservering, waarbij geldt dat een reservering voor meer dan vier personen niet
is toegestaan. Wel gelden hiervoor de uitzonderingen vermeld bij groepsvorming
(gezamenlijk huishouden etc).
Een uitzondering geldt ook voor scouting-, cultuur-, kunst- sport en andere
georganiseerde jeugdactiviteiten voor personen tot en met 17 jaar.
Als voorbeeld zijn de volgende situaties toegestaan:
•
Twee stellen met kinderen onder de 12 jaar mag
•
Een gezelschap van meer dan 4 personen, mits het één huishouden is.
Daarbij is het goed om in de gaten te houden dat volwassenen ten opzichte van
kinderen tot en met 12 jaar geen 1,5 meter afstand hoeven te houden, wel bij
kinderen (en volwassenen) ouder dan 13.
Met hoeveel personen mag je een stadswandeling organiseren?
Een stadswandeling is niet genoemd als uitzondering in artikel 2.1.a lid 2. Dit
betekent dus een stadswandeling met maximaal vier personen (exclusief gids).
Vanzelfsprekend mag er wel met meerdere groepjes van max. 4 personen met
een eigen gids of met een digitaal hulpmiddel een stadswandeling gedaan
worden.
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Overig:
Zijn er aanvullende, nieuwe, regels voor contactberoepen?
Nee.
Wat zijn nu de openingstijden voor de contactberoepen zoals kappers en
massagesalons? Moeten deze ook om 20.00 uur dicht?
Nee, zij hoeven niet om 20.00 uur te sluiten.
Met hoeveel personen mag je buiten een fotocursus geven of filmopnames
maken?
Hiervoor gelden dezelfde regels als voor iedereen in de buitenruimte. Maximaal 4
personen met 1,5 m afstand.
Wat zijn doorstroomlocaties?
Doorstroomlocaties zijn locaties waar mensen voornamelijk lopend aanwezig
zijn. De aard van de locatie is niet zodanig dat personen daar (blijvend) kunnen
gaan zitten om aanwezig te zijn. Zitten is niet de essentie van de locatie. Het
kan zijn dat men (zoals bij dierentuin) even stil staat maar doorstroom is de
basis van het gebruik van de locatie. (Zie NV voor voorbeelden).
Niet tot doorstroomlocaties horen:
- Zwembad
- Sportschool
- Ballenbak
- Binnenspeeltuin
- Bioscoop
- Drive in bioscoop
- Fitness
- Apenkooiland
- Speelhallen
- Arcadehallen
- Snooker- en biljarthallen
- Lasergamehallen
- Bowling
- Darting
- Bungelland
- Sauna’s
Bij al deze locaties is niet het ‘doel’ doorstromen maar een lange(re) tijd in één
ruimte aanwezig zijn.
Voor deze locaties geldt dus het criterium van maximum dertig personen.
Procedure bepalen aantal bezoekers:
Bij doorstroomlocaties wordt de norm gehanteerd van 1 persoon per 5m2 aan
beschikbare verblijfsruimte, zie hiervoor de ESI richtlijn. Organisaties moeten
zelf berekenen wat het maximum aantal bezoekers tegelijkertijd mag zijn.
Vervolgens moeten zij een protocol opstellen voor de uitvoering. Hierin staat
bijvoorbeeld hoe zij dit kenbaar maken aan hun bezoekers en toezien op de
naleving van deze norm. Daarnaast blijven natuurlijk de regels, zoals 1,5 meter
afstand houden en reservering van een tijdvak, van kracht.
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We handhaven de eerder opgestelde protocollen uit het voorjaar. Ondernemers
zijn zelf verantwoordelijk contact op te nemen met de gemeente om deze te
laten (her)toetsen. Gemeenten controleren hoe dit in praktijk uitpakt en naar
aanleiding van de bevindingen kunnen protocollen worden herzien, een en ander
in overleg met de veiligheidsregio. De brandweer kan hierin adviseren.
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