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1. Algemeen  

Wanneer kan de voorzitter van de veiligheidsregio een gebied sluiten en wat 

betekent dat? 

Hij kan een gebied of locatie aanwijzen waar mensen niet meer mogen komen als blijkt 

dat het de afstand van 1,5 meter niet kan worden bewaard, of dit dreigt. Ook kan hij een 

gebouw sluiten als blijkt dat mensen zich op die locatie niet aan de regels houden. 

Wat mogen de voorzitter van de veiligheidsregio en de lokale burgemeester, 

bovenop de landelijke geldende maatregelen, om brandhaarden te voorkomen 

en onder controle te krijgen?  

Er kan worden  overgaan tot: 

 de openingstijden van de horeca beperken; 

 gedragsmaatregelen invoeren zoals mondkapjesplicht op buitenlocaties; 

 locaties zoals een park of winkelcentrum sluiten; 

 parkeergelegenheden afsluiten, zoals een parkeerplaats bij het strand of 

stadscentrum; 

 publieks- en verkeersstromen in goede banen leiden op drukke plekken; 

 handhaven van de basisregels en toezien op de naleving van afspraken binnen 

sectoren; 

 grootschalige samenkomsten verbieden zoals publiek uit een voetbalstadion of bij 

trainingen weren 
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De VNOG heeft besloten om vooralsnog geen gebruik te maken van de aanvullende 

maatregelen ten aanzien van de openingstijden van de horeca, de mondkapjesplicht en 

de grootschalige samenkomsten zoals publiek bij voetbalstadion weren. 

Voor wie geldt de 1,5 meter afstands-eis?  

Voor iedereen, behalve voor:  

 Personen die een gezamenlijk huishouden vormen (hiermee wordt bedoeld: de niet 

van tafel en bed gescheiden echtgenoot, geregistreerde partner of andere levensgezel 

en ouders, grootouders en kinderen, voor zover zij volgens de basisregistratie 

personen op hetzelfde adres woonachtig zijn);  

 Kinderen tot en met 12 jaar;  

 Kinderen en jongeren in de leeftijd tot en met 17 jaar onderling, tenzij deze kinderen 

zich bevinden op een locatie van een instelling voor middelbaar beroepsonderwijs, 

hoger beroepsonderwijs of wetenschappelijk onderwijs. In die instellingen moeten 

personen van 13 jaar en ouder ook afstand tot elkaar te houden; 

 Personen bij de uitoefening van hun beroep, voor zover de werkzaamheden in het 

kader van de uitoefening van dat beroep noodzakelijk zijn en niet op gepaste wijze 

kunnen worden uitgevoerd met inachtneming van 1,5 meter afstand van degene 

jegens of met wie de werkzaamheden worden uitgevoerd; 

 Personen met een handicap onderling die in dezelfde woongroep of andere woonvorm 

op eenzelfde adres wonen en gemeenschappelijke voorzieningen delen en op 

personen met een handicap, voor zover zij zich niet met inachtneming van een 

afstand van 1,5 meter tot hun begeleiders of vaste mantelzorgers kunnen ophouden 

en hun begeleiders of vaste mantelzorgers. 

 Personen die sport, theater of dans in de vorm van sport of culturele uiting beoefenen 

tijdens de uitoefening van sport, theater of dans; 

 Reizigers in het openbaar vervoer en in andere vormen van zakelijk personenvervoer. 

Dus in bus, trein, metro, veerboten, vliegtuigen, maar ook in taxi’s, touringcars en 

werkbusjes. In plaats daarvan zijn mondkapjes verplicht. 

 Personen op een buitenterras bij een eet- en drinkgelegenheid die aan weerszijden 

van een tussen tafels geplaatst kuchscherm zitten.  

De 1,5 meter afstandsnorm in de publieke ruimte wordt gehandhaafd vanaf drie 

personen. 

 

Moet ik een mondkapje dragen als ik naar buiten ga?  

Het dragen van een niet-medisch mondkapje (een mondkapje dat niet in de zorg wordt 

gebruikt) is verplicht voor reizigers vanaf 13 jaar in het openbaar en zakelijke vervoer. 

Dus in bus, trein, metro, veerboten, vliegtuigen,. en in andere vormen van zakelijk 

vervoer waarbij het niet mogelijk is om 1,5 meter afstand te bewaren; ook in taxi’s, 

touringcars en werkbusjes. Hier geldt ook: gezondheidscheck en reservering zijn 

verplicht.  (Zie voor meer informatie hoofdstuk 13 Vervoer).  

Tot slot zijn mondkapjes ook verplicht bij het gebruik maken van een luchtballonvaart. 

 

Het dragen van een mondkapje bij drukte in publieke ruimtes is in onze regio Noord- en 

Oost-Gelderland vooralsnog niet verplicht. 
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2. Campings en vakantieparken  

Zijn de faciliteiten en voorzieningen op de vakantieparken en campings alweer 

open? 

Ja, die zijn weer open. Ook hier geldt de afstandsregel van 1,5 meter en de overige 

hygiënemaatregelen. Voor de horeca op deze vakantieparken en campings gelden 

dezelfde regels als in andere horecagelegenheden.  

 

Zijn de zwembaden open op campings en vakantieparken? 

Ja, de zwembaden mogen sinds 11 mei 2020 open, evenals toiletten die bij het zwembad 

horen.  

 

Mag de binnenspeeltuin op mijn camping of vakantiepark open? 

Ja, de verruiming van de maatregelen geldt ook voor binnenspeeltuinen bij campings en 

vakantieparken 

Ik woon niet in Gelderland, maar heb een huisje (gehuurd) in één van de 

gemeenten in de Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland. Kan ik daar 

naartoe? 

Ja, dat kan.  

 

Mag ik met mijn vrienden naar een stacaravan op een vakantiepark in 

een gemeente in de Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland? 

Ja, dat mag als u (als niet-gezamenlijk huishouden) altijd 1,5 meter afstand kunt 

houden.  

 

Ik wil kamperen, mag dat?  

Ja, dat mag. Ook zijn de gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen op de 

campings sinds 15 juni 2020 weer geopend.  

 

Ik heb een caravan of camper met een eigen toilet, mag ik daarmee naar een 

camping of recreatieterrein? 

Ja, dat mag. Ook kunt u sinds 15 juni 2020 weer gebruik maken van de 

gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen op de camping.  

Mag ik een vrijstaande kraan op de camping of het recreatieterrein gebruiken 

om water te tappen? 

Een kraan die vrij staat van een gedeelde sanitaire voorziening mag worden gebruikt. 

 

Mag ik met meerdere gezinnen een groepsaccommodatie/vakantiehuis huren?  

vanaf 1 juni 2020? 

Ja, dat mag. Er geldt geen maximum aantal personen, zolang het mogelijk is 1,5 meter 

afstand te houden. Personen die niet tot één huishouden behoren houden altijd (dus ook 

binnen) 1,5 meter afstand tot elkaar, kinderen tot en met 12 jaar uitgezonderd. Kinderen 

en jongeren tot en met 17 jaar hoeven onderling ook geen afstand te houden. 

 

Er gelden, behalve de afstandseis, geen beperkende maatregelen voor het gebruik 

van gedeelde sanitaire voorzieningen in de groepsaccommodatie.  
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3. Recreatieondernemers 

Mag ik een groepsaccommodatie/vakantiehuis verhuren aan meerdere 

gezinnen?  

Ja, dat mag. Er geldt geen maximum aantal personen, zolang het mogelijk is 1,5 meter 

afstand te houden. Personen die niet tot één huishouden behoren houden altijd (dus ook 

binnen) 1,5 meter afstand tot elkaar, kinderen tot en met 12 jaar uitgezonderd. Kinderen 

en jongeren tot en met 17 jaar hoeven onderling geen afstand te houden. 

Er gelden, behalve de afstandseis, geen beperkende maatregelen voor het gebruik 

van gedeelde sanitaire voorzieningen in de groepsaccommodatie.  

 

Mogen de gedeelde sanitaire voorzieningen weer geheel open?  

Deze mogen sinds 15 juni 2020 weer verantwoord in gebruik worden genomen. Er ligt 

een advies van het RIVM: 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brieven/2020/06/09/advies-heropenen-was-

toilet-en-douchevoorzieningen-op-campings-en-vakantieparken aan ten grondslag. De 

datum van 15 juni 2020 sluit aan bij het besluit om toerisme onder voorwaarden weer 

toe te staan en de oproep om buiten de gereguleerde schoolvakanties op vakantie te 

gaan.  

 

Wat moet ik doen als mensen zich niet aan voorschriften houden?  

Als u constateert dat uw gasten zich niet aan de voorschriften houden spreekt u hen zelf 

aan.  

Wat als mensen ziek worden? Hoe moet ik dan zorgen dat ook zij zich aan de 

regels kunnen houden als ze samen met anderen bij ons in een accommodatie 

zitten? 

Mensen die ziek zijn, moeten thuis blijven. Als ze koorts hebben, moeten ook hun 

gezinsleden thuis blijven. Als ze tijdens hun vakantie ziek worden, moeten ze op hun 

vakantieadres binnen blijven of met eigen vervoer naar huis gaan en daar binnen blijven. 

Is het mijn verantwoordelijkheid dat alle mensen op mijn park c.q. bedrijf zich 

aan de voorschriften houden? Ik heb geen personeel genoeg om dit te 

handhaven. 

Alleen samen krijgen we corona onder controle, dus ja, u moet erop toezien dat uw 

gasten zich houden aan de voorschriften. Lukt dat niet, bijvoorbeeld omdat u te weinig 

personeel heeft, overweeg dan minder gasten toe te laten op het terrein. Eigenaren en 

beheerders moeten (vaste) gasten zichtbaar op de hoogte brengen van de regels die 

gelden voor hun verblijf. Worden ze niet nageleefd, dan moet u hen verzoeken te 

vertrekken.  

Hoe breng ik mijn gasten zichtbaar op de hoogte van de geldende maatregelen? 

Er zijn veel communicatiemiddelen beschikbaar om de maatregelen onder de aandacht te 

brengen, bijvoorbeeld posters en banners. U kunt ze downloaden op 

www.rijksoverheid.nl  

 

 

 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brieven/2020/06/09/advies-heropenen-was-toilet-en-douchevoorzieningen-op-campings-en-vakantieparken
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brieven/2020/06/09/advies-heropenen-was-toilet-en-douchevoorzieningen-op-campings-en-vakantieparken
http://www.rijksoverheid.nl/
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Welke voorzieningen op mijn terrein mogen open zijn?  

Behalve dansgelegenheden mogen alle voorzieningen in principe open: receptie, winkel, 

speeltuinen, zwembaden, horeca etc. Bij alles geldt: houd 1,5 meter afstand (met 

uitzondering van gezinsleden en kinderen, mensen met een beperking en jongeren t/m 

17 onderling.)  

 

Verder moeten bezoekersstromen goed gescheiden kunnen worden en moet de hygiëne 

in acht worden genomen. Is er sprake van doorstroming van personen, met beperkt 

onderling contact (bijvoorbeeld in zwembad, winkel of speeltuin)? En is 1,5 meter afstand 

houden mogelijk? Dan is het aantal personen onbeperkt. Datzelfde geldt bij een 

voorziening (bijv. horeca of recreatieruimte) met reservering, vaste zitplaats en een 

gezondheidscheck.  

 

Is er geen doorstroming, geen gezondheidscheck en geen reservering mogelijk? Dan is 

binnen 100 personen het maximum met placering en buiten 250 personen zonder 

placering. 

Voor alle eet-en drinkgelegen geldt, ongeacht de omvang van de horecagelegenheid dat 

ze werken op basis van reservering (van tevoren of aan de deur), een gezondheidscheck 

en het toekennen van een vaste zitplaats (placering) aan een tafel of aan de bar. 

Daarnaast worden alle bezoekers gevraagd zich te registreren. Bezoekers laten op 

vrijwillige basis naam- en contactgegevens (telefoon en e-mailadres) achter zodat de 

GGD contact kan opnemen bij een besmetting die verband houdt met de 

horecagelegenheid.. (zie voor meer informatie ‘hoofdstuk 7 Horeca’).  

Hoeveel gasten mag een restaurant, café of terras ontvangen?  

De belangrijkste regels per 1 juli 2020 zijn dat gasten 1,5 meter afstand van elkaar 

kunnen bewaren en een (aangewezen) zitplaats hebben. De grootte van het restaurant, 

café of terras bepaalt hoeveel mensen geplaatst kunnen worden. Horecaondernemers 

moeten voor zowel binnen als buiten, ongeacht de omvang van de horecagelegenheid, 

werken op basis van reservering (van tevoren of aan de deur), een gezondheidscheck en 

het toekennen van een vaste zitplaats (placering) aan een tafel of aan de bar. Daarnaast 

worden alle bezoekers gevraagd zich te registreren. Bezoekers laten op vrijwillige basis 

naam- en contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres) achter zodat de GGD 

contact kan opnemen bij een besmetting die verband houdt met de horecagelegenheid. 

(zie voor meer informatie ‘hoofdstuk 7 Horeca’).  
 

Mogen (basisschool)leerlingen overnachten in mijn groepsaccommodatie voor 

hun schoolkamp nu ze weer naar school gaan? 

Ja, dat mag. Kinderen en jongeren t/m 17 jaar hoeven onderling geen afstand te houden, 

jongeren wel tot hun begeleiders. Hier geldt verder geen maximum aantal personen, 

zolang aan de voorwaarden kan worden voldaan (afstandseis begeleiders). 

 

Mogen zomerkampen ook weer doorgaan? 

Zomerkampen kunnen onder voorwaarden weer doorgang vinden voor kinderen en 

jongeren tot en met 17 jaar. Op de vakantiekampen moet er extra aandacht zijn voor 

hygiëne en het goed ventileren van tenten en groepsaccommodaties. Voor de richtlijnen 

wordt verwezen naar het protocol van de organisatoren van vakantiekampen.  
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4. Vrijetijdsbesteding  

Mag ik thuis een feestje geven in de tuin of in huis? 

Er wordt zéér dringend geadviseerd om het aantal mensen dat je in huis en tuin ontvangt 

te beperken tot maximaal 6 gasten. Kinderen tot en met 12 jaar niet meegerekend. 

Daarbij moet vooraf worden gevraagd, of iedereen klachtenvrij is. Ga voor feestjes, 

borrels en andere bijeenkomsten voor grote groepen liever naar een horecazaal, waar 

meer ruimte is en iedereen een vaste zitplaats heeft. Dus op 1,5 meter, zonder fysiek 

contact, met registratie en een checkgesprek. Zaalverhuurders en horecaondernemers 

wordt gevraagd daar scherp op te letten, voor zover ze dat al niet doen. 

 

Mag ik in de openbare ruimte een besloten feestje organiseren (bijvoorbeeld 

een verjaardag op het grasveld in de wijk)? Onder welke voorwaarden? 

Dit mag onder de voorwaarden die uw gemeente daaraan stelt.  

 

Zijn de openbare sanitaire voorzieningen bij recreatieplassen, natuurgebieden 

en strandjes voor dagrecreatie weer open? 

Ja, deze zijn sinds 1 juni 2020 weer open.  

 

Mogen overdekte speeltuinen of indoor activiteiten weer open? 

Escaperooms, binnenspeeltuinen en bijvoorbeeld glow in the dark golf mogen geopend 

zijn. De belangrijkste regels per 1 juli zijn dat gasten 1,5 meter afstand van elkaar 

moeten kunnen bewaren en dat de bezoekersstromen gescheiden kunnen worden. Daar 

waar geen sprake is van doorstroming en reservering of gezondheidscheck niet mogelijk 

is, geldt een maximum van 100 personen binnen (met placering) en 250 personen buiten 

(zonder placering).  

 

Mag ik met een groep een barbecue organiseren bij mij in de tuin? 

Er wordt zéér dringend geadviseerd om het aantal mensen dat je in huis en tuin ontvangt  

te beperken tot maximaal 6 gasten. Kinderen tot en met 12 jaar niet meegerekend. 

Daarbij moet vooraf worden gevraagd of iedereen klachtenvrij is. Ga voor feestjes, 

borrels en andere bijeenkomsten voor grote groepen liever naar een horecazaal, waar 

meer ruimte is en iedereen een vaste zitplaats heeft. Dus op 1,5 meter, zonder fysiek 

contact, met registratie en een checkgesprek. Zaalverhuurders en horecaondernemers 

wordt gevraagd daar scherp op te letten, voor zover ze dat al niet doen. 

Als ik met een groep in het bos of park ga picknicken, is dat een evenement, of 

mag dit als de 1,5 meter maatregel in acht wordt genomen? 

Picknicken in het bos of park mag, zolang men onderling 1,5 meter afstand tot elkaar 

bewaart. Voor grotere happenings (bijvoorbeeld een barbecue) kan een 

evenementenvergunning nodig zijn, check dat bij uw gemeente.  

 

Mag ik met vier vrienden met een bootje het water op? 

Vanaf 1 juni 2020 is dit toegestaan onder de voorwaarde dat er 1,5 meter afstand kan 

worden gehouden.  

 

De leden van ons koor willen graag weer samen zingen. Het idee is om dat 

buiten te doen. Mag dat? 

Ja, dat mag. Voorwaarde is dat u zich aan de basisregels houdt (waaronder minstens 1,5 
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meter afstand) en de aanvullende maatregelen vanuit het RIVM die met name zien op 

ventilatie (zie ook https://lci.rivm.nl/koren-zangensembles). 

Mogen escaperooms open zijn? 

Ja, op voorwaarde dat aanwezigen te allen tijde 1,5 meter afstand kunnen houden (met 

uitzondering van personen uit één gezamenlijke huishouding, kinderen tot en met 12 jaar 

en jongeren t/m 17 jaar onderling) en de hygiënemaatregelen in acht worden genomen. 

Van tevoren reserveren is verplicht.   

Mogen de sanitaire voorzieningen worden gebruikt in restaurants, bioscopen en 

(culturele) instellingen? 

Ja, dat mag. Neem hiervoor wel de hygiëne richtlijnen van het RIVM in acht.  

Zijn de zwembaden open? 

Ja,  sinds 11 mei 2020 mogen zowel binnen- als buitenbaden weer open voor het 

publiek. Ook de sanitaire voorzieningen mogen gebruikt worden.  

Mag ik weer oefenen met mijn blaasensemble/doedelzakorkest? 

Ja, dat mag weer. Dit geldt voor zowel repetities als uitvoeringen. Voorwaarde is dat de 

protocollen zijn aangepast op de laatste inzichten en dat deze met de 

brancheverenigingen zijn afgestemd. Dat betekent in ieder geval dat blazers minimaal 2 

meter afstand moeten houden tot anderen. Zie ook https://www.knmo.nl/wp-

content/uploads/2020/07/Protocol-02072020.pdf 

 

Zijn de sauna’s open? 

Ja, die zijn weer open. Wel is bij sauna’s en wellness vereist dat daarbij placering 

plaatsvindt door het aanwijzen van een afgebakende locatie waar gebruik kan worden 

gemaakt van de activiteit. 

5. Sport 

Mag je binnen sporten? 

Ja, dat mag. Daar waar mogelijk moet de 1,5 meter afstandseis in acht worden 

genomen. Als dat een normale sportbeoefening in de weg staat, mag het tijdelijk worden 

losgelaten. Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening moet in ieder geval afstand 

worden gehouden, denk aan de kleedkamers en de kantines.(ook hier gelden de eerder 

genoemde uitzonderingen)  De douches mogen weer gebruikt worden, gelijk aan die bij 

bijvoorbeeld zwembaden.  

Mogen we weer starten met het geven van yogalessen? 

Ja, dat mag, zowel binnen als buiten.  

Mag op scholen weer binnen gymles gegeven worden?  

Ja, dat mag op alle scholen. Ook de douches mogen weer gebruikt worden, gelijk aan die 

bij bijvoorbeeld zwembaden. Overigens is het advies om de gymles zo veel als mogelijk 

buiten te laten plaatsvinden.  

 

Mag je binnen biljarten, bowlen en darten?  

Ja, dat mag, maar voor deze sporten geldt dat de 1,5 meter afstand in acht moet worden 

genomen, omdat dit de normale sportbeoefening niet in de weg staat.  

https://lci.rivm.nl/koren-zangensembles
https://www.knmo.nl/wp-content/uploads/2020/07/Protocol-02072020.pdf
https://www.knmo.nl/wp-content/uploads/2020/07/Protocol-02072020.pdf
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Mag je binnen bridgen, schaken en aan andere denksporten doen? 

Ja, dat mag, maar ook voor deze sporten geldt dat de 1,5 meter afstand in acht moet 

worden genomen.  

 

6. Cultuur 

Wat valt onder ‘culturele instellingen’, zoals benoemd in het spoorboekje van 

het kabinet? 

Onder culturele instellingen vallen theaters, bioscopen, concertzalen, musea, presentatie-

instellingen, monumenten met een publieksfunctie, muziekscholen en 

centra voor de Kunsten. Er zit binnen deze instellingen wel verschil in wat mogelijk is qua 

openstelling. 

 

Voor bioscopen, concertzalen en theaters geldt: 

 de aanwezigen kunnen te allen tijde ten minste 1,5 meter afstand houden tot elkaar;  

 bezoekers moeten van tevoren reserveren; 

 bezoekers moeten gebruik maken van een zitplaats;  

 er mag nadrukkelijk niet gezamenlijk meegezongen of geschreeuwd worden. 

Voor musea, presentatie-instellingen en monumenten geldt: 

 de aanwezigen kunnen te allen tijde ten minste 1,5 meter afstand houden tot de 

dichtstbijzijnde persoon; 

 de toegangs- en verblijfstijden en de inrichting is zodanig georganiseerd dat 

aanwezigen ten alle tijden 1,5 meter afstand kunnen houden tot de dichtstbijzijnde 

persoon; 

 de bezoekersstromen zijn gescheiden van elkaar. 

Voor muziekscholen en centra voor de kunsten geldt: 

 iedereen houdt 1,5 meter afstand tot elkaar, met uitzondering van personen die een 

gezamenlijk huishouden vormen, kinderen t/m 12 jaar en personen met een 

beperking. Kinderen en jongeren t/m 17 jaar hoeven onderling geen afstand te 

bewaren. 

Ik wil een Drive-In bioscoop en/of Drive-In theatervoorstelling organiseren. 

Mag dit? 

Dat kan alleen met een vergunning voor een evenement. Die kunt u aanvragen bij uw 

gemeente. 

 

Mag een openluchttheater met alle personen op 1,5 meter weer open? 

Openluchttheaters vallen onder de theater openstelling. Met inachtneming van de 

geldende hygiëne- en 1,5 meter afstandsmaatregelen kunnen openluchttheaters open. 
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Amateur- en professionele dansers, acteurs, musici en artiesten mogen 

repeteren.  Ook binnen?  

Ja, amateur- en professionele dansers, acteurs en musici en artiesten mogen in beginsel 

wel binnen repeteren, zonder maximum aantal mensen. Solozang is toegestaan, mits ten 

minste 8 meter afstand van muzikale begeleiding en publiek.  

 

Mogen zangkoren weer binnen zingen?  

Ja, koren mogen weer zingen, ook binnen, maar wel met alle  hygiëne- en 1,5 meter 

afstandsmaatregelen (tenzij het een leeftijds- of specifieke groep betreft die is vrijgesteld 

hiervan.) Daarnaast is het advies om  de ruimte waar gezamenlijk wordt gezongen 24 

uur per dag te ventileren.  Zorg ervoor dat in de pauzes en na de bijeenkomst de ruimte 

ongeveer 10 minuten wordt gelucht (advies is gebaseerd op normen uit LCHV 

Hygiënerichtlijnen). Bij twijfel over de ventilatie en luchtstromen in de ruimte is het aan 

te raden professioneel advies in te winnen. Op de site van het RIVM zijn de eisen te 

vinden waaraan de ventilatie volgens het Bouwbesluit moet voldoen. (zie ook 

https://lci.rivm.nl/koren-zangensembles).   

 

Mogen zangkoren buiten zingen?  

Ja, koren mogen weer zingen, maar wel met alle hygiëne- en 1,5 meter 

afstandsmaatregelen (tenzij het een leeftijds- of specifieke groep betreft die is vrijgesteld 

hiervan). (Zie ook https://lci.rivm.nl/koren-zangensembles).  

 

Mag ik weer oefenen met mijn blaasensemble/doedelzakorkest? 

Ja, dat mag weer. Dit geldt voor zowel repetities als uitvoeringen. Voorwaarde is dat de 

protocollen zijn aangepast op de laatste inzichten en dat deze met de 

brancheverenigingen zijn afgestemd (https://www.knmo.nl/wp-

content/uploads/2020/07/Protocol-02072020.pdf). Dat betekent in ieder geval dat 

blazers minimaal 2 meter afstand moeten houden tot anderen. 

Mag ik per zaal in film- theater en concertzalen per 1 juli 2020 onbeperkt 

mensen toelaten?  

U mag per afzonderlijke ruimte zoveel personen toelaten als mogelijk is met 1,5 meter 

afstand tussen elkaar.  

Daarnaast dienen alle bezoekers van tevoren te reserveren en moeten alle bezoekers 

gebruik maken van een zitplaats. In concertzalen of podia met meer dan 250 bezoekers 

zijn staanplaatsen niet toegestaan. Ook niet bij concerten in de buitenlucht.  

 

Moeten de zalen op verschillende tijdstippen starten met de voorstelling om 

drukte in de centrale hal te voorkomen? 

Het dringende advies is om op verschillende tijdstippen te starten en te eindigen met de 

voorstellingen, zodat drukte op en in de gemeenschappelijke ruimten (zoals de centrale 

hal en sanitaire voorzieningen) voorkomen wordt.  

 

7. Horeca 

Wanneer is sprake van een buitenterras? 

Een terras dat is gelegen in de open lucht. 

 

Wanneer is sprake van een binnenterras? 

Een terras dat is gelegen in een gebouw. Denk daarbij aan terrassen in winkelcentra, etc. 

https://lci.rivm.nl/koren-zangensembles
https://lci.rivm.nl/koren-zangensembles
https://www.knmo.nl/wp-content/uploads/2020/07/Protocol-02072020.pdf
https://www.knmo.nl/wp-content/uploads/2020/07/Protocol-02072020.pdf
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Waar moet een terras of binnenruimte aan voldoen? 

 De belangrijkste regels per 1 juli 2020 zijn dat gasten 1,5 meter afstand van elkaar 

kunnen bewaren en een (aangewezen) zitplaats hebben.  

 De grootte van het restaurant, café of terras bepaalt hoeveel mensen geplaatst 

kunnen worden.  

 Er geldt voor binnen én buiten, ongeacht de omvang van de horecagelegenheid, een 

reserveringsplicht (van tevoren of aan de deur), een gezondheidscheck en het 

toekennen van een vaste zitplaats (placering) aan een tafel of aan de bar. 

 Er moeten maatregelen zijn getroffen waardoor de aanwezigen altijd 1,5 meter 

afstand tot elkaar houden, waar dat niet mogelijk is, is op een buitenterras een 

kuchscherm toegestaan.   

 Gasten moeten altijd 1,5 meter afstand houden ten opzichte van aanwezigen op 

aanpalende terrassen, waar dat niet mogelijk is, is op een buitenterras een 

kuchscherm toegestaan.  

 de bezoekersstromen op en rond het terras moeten worden gereguleerd;  

 bij een buitenterras moet de bovenzijde of de drie zijden van het terras open zijn. 

 Daarnaast worden alle bezoekers gevraagd zich te registreren. Bezoekers laten op 

vrijwillige basis naam- en contactgegevens achter zodat de GGD contact kan 

opnemen bij een besmetting die verband houdt met de horecagelegenheid 

Ons horecabedrijf heeft meerdere ruimten die functioneel van elkaar 

gescheiden zijn. Mag ik per ruimte een maximaal aantal personen toestaan? 

Er mogen zoveel personen in een ruimte als mogelijk is met 1,5 meter afstand tussen 

alle bezoekers, met uitzondering van gezinsleden, kinderen t/m 12 jaar en kinderen en 

jongeren t/m 17 jaar onderling. 

 

Op welke wijze is het mogelijk om te controleren voor een horecaondernemer of 

personen één gezamenlijk huishouden vormen? 

Dit is een verantwoordelijkheid van de gasten zelf. De horecaondernemer handhaaft het 

deurbeleid en ziet toe op de naleving van de regels. De horecaondernemer kan de 

toegang tot het terras of het horecabedrijf ontzeggen als het vermoeden bestaat dat 

gasten samenkomen die geen deel uitmaken van één gezamenlijk huishouden.  

Wie is er strafbaar bij overtreding van de noodverordening op het terras of in de 

horecazaak? 

Zowel de gasten als de horecaondernemer kunnen strafbaar zijn, afhankelijk van de 

situatie. De gasten omdat zij de afstandseis van 1,5 meter overtreden. De 

horecaondernemer als hij heeft nagelaten om voldoende maatregelen te nemen of om op 

te treden tegen overtredingen. Bij ernstige overtredingen kan de voorzitter van de 

veiligheidsregio besluiten om tot sluiting van het horecabedrijf of het terras over te gaan.  

Wanneer kan iemand van het terras worden verwijderd? 

Als deze persoon na herhaaldelijk verzoek weigert de (huis)regels op te volgen. 

Moeten protocollen van horecaondernemers worden getoetst, zo ja: door wie en 

waar aan? 

Nee, de branchevereniging KHN heeft een protocol opgesteld en de horecaondernemer is 

zelf verantwoordelijk voor het naleven ervan.  
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Wat wordt er van de horecaondernemer verwacht? 

Er wordt van exploitanten of beheerders van een terras verwacht dat zij de 

contactgegevens van hun gasten registreren voor een eventueel bron- en 

contactonderzoek door de GGD bij een besmetting, toezicht houden op de naleving van 

(huis)regels, zorgdragen voor het reguleren van de toestroom op het terras en daarbij 

ook clustering van wachtende of vertrekkende gasten buiten het terras voorkomen. 

In welke gevallen geldt er een verplichte reserveringsplicht? 

Voor zowel binnen als buiten, ongeacht de omvang van de horecagelegenheid, geldt 

reserveren (van tevoren of aan de deur), een gezondheidscheck en het toekennen van 

een vaste zitplaats (placering) aan een tafel of aan de bar.  

Welke gegevens moeten horecaondernemers van bezoekers registreren?  

Voor alle eet-en drinkgelegenheden geldt dat ze aan bezoekers vragen om hun 

contactgegevens beschikbaar te stellen en toestemming te geven dat deze gegevens 

voor veertien dagen worden opgeslagen voor het geval er sprake is van een besmetting 

die verband houdt met de horecagelegenheid. De GGD kan dan voor het bron- en 

contactonderzoek de gegevens bij de horecagelegenheid de gegevens opvragen. Het gaat 

om de volgende gegevens: 

 volledige naam 

 datum, aankomsttijd en plek van het bezoek 

 e-mailadres 

 telefoonnummer 

 toestemming  

 

Waar worden deze gegevens voor gebruikt? 

De gegevens worden gebruikt door de regionale GGD in het kader van bron- en 

contactonderzoek bij een besmetting die verband houdt met de horecagelegenheid. De 

gegevens mogen niet voor andere doeleinden worden gebruikt. De horecaondernemers 

moeten de gegevens 14 dagen bewaren en daarna vernietigen.  

 

Geldt deze registratieplicht ook voor bezoekers van de zogenaamde koffiekamer 

van een uitvaartcentrum? 

Ja, deze koffieruimte valt onder eet- en drinkgelegenheden zoals gedefinieerd in de 

noodverordening. 

 

Geldt deze registratieplicht ook voor horeca in bijvoorbeeld theaters en 

bioscopen? 

Ja, overal waar eet- en drinken wordt verkocht en genuttigd en mensen gaan zitten geldt 

tevens de registratieplicht, dus ook horeca in theaters, bij bioscopen, in zalen- en 

congrescentra, feestzalen, sportkantines (zowel commercieel als para-commercieel), 

horeca in musea en in de ruimte waar gegeten en gedronken kan worden in 

uitvaartcentra (de koffiekamer).   Het geldt ook voor de buitenterrassen bij 

evenementen.  

 

Geldt de registratie ook wanneer je eten afhaalt?  

Nee, de registratie geldt niet voor afhaal.  

 

 



 

 
12 

Moeten horecaondernemers bezoekers die geen contactgegevens willen geven 

weigeren? 

Nee, bezoekers die geen contactgegevens willen afstaan hoeven niet te worden 

geweigerd.  

  

Is het toegestaan om een scheiding, zoals schotten of plexiglas, toe te staan 

wanneer de 1,5 meter afstand niet gehaald kan worden? 

Alleen op een buitenterras is de plaatsing van een zogeheten kuchscherm toegestaan. 

Zie ook de instructie kuchschermen:  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-

19/documenten/publicaties/2020/06/30/instructie-kuchschermen  

 

In mijn restaurant kan ik 12 tafels kwijt voor 2 personen. Echter kan ik dan 

geen 1,5 meter afstand tussen de tafels realiseren. Voor afscheiding werk ik 

met plexiglazen wanden. Is dit voldoende? 

Ja, het is voldoende als het scheidingswanden zijn. Hier worden geen kuchschermen mee 

bedoeld. 

 

Geldt de 1,5 meter afstand tussen de tafels of tussen de stoelen met de 

volgende tafel? 

Personen moeten 1,5 meter afstand houden, met uitzondering van personen van een 

gezamenlijk huishouden, kinderen t/m 12 jaar, personen met een beperking en jongeren 

t/m17 jaar onderling. De afstand tussen stoelen of tafels moet daarop ingericht zijn. 

 

Mogen passanten en de gasten op het terras en/of in mijn restaurant, café 

gebruik maken van het toilet in mijn zaak? 

Mensen mogen gebruik maken van de toiletvoorziening, zolang het mogelijk is 1,5 meter 

afstand te bewaren en de hygiëne in acht wordt genomen.  

 

Mogen gasten op het terras gebruik maken van mijn toilet in de zaak, terwijl 

binnen ook meer dan 100 mensen aan het dineren zijn? 

De gasten op uw terras mogen gebruik maken van uw toiletvoorzieningen, zolang men 

zich aan de afstandseis houdt en zolang de sanitaire voorzieningen voldoen aan de 

richtlijnen van het RIVM. 

 

Geldt de openstelling van de horeca ook voor horeca bij wellness en 

sportscholen? 

Ja.  

 

Hoe zit het met sportkantines bij verenigingen? Mag het terras hier open? 

Ja.  

 

8. Activiteiten basisscholen  

Kan de eindmusical doorgaan op onze basisschool? 

Ja, inmiddels mag dat weer. De bezoekers moeten onderling 1,5 meter afstand houden, 

met uitzondering van mensen uit één huishouden, kinderen t/m 12 jaar, personen met 

een beperking en jongeren t/m 17 jaar onderling 

Mag ik een pyjamaparty houden op mijn basisschool? 

Hierover kan de veiligheidsregio geen uitspraak doen, omdat er naast de 

noodverordening ook andere regelgeving van toepassing kan zijn. Te denken valt aan 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/publicaties/2020/06/30/instructie-kuchschermen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/publicaties/2020/06/30/instructie-kuchschermen
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bouwbesluiten en  brandveiligheidseisen. Dit kan per situatie verschillen. De school moet 

hierin zelf een verantwoorde afweging maken, eventueel in overleg met de eigen 

gemeente. 

Mag ik een pleinfeest of een BBQ organiseren op het schoolplein? 

Informeer bij uw gemeente of u vergunning nodig is.   

Mogen de kinderen van onze basisschool op schoolkamp? 

Ja, schoolkampen zijn sinds 1 juni 2020 toegestaan. Zie bij de vragen over de 

groepsaccommodaties. 

9. Introductie-activiteiten studenten 

Mogen introductieweken voor MBO, HBO en WO studenten doorgaan? 

Nee, alle fysieke samenkomsten die worden georganiseerd in het kader van de werving 

en introductie van studenten van MBO, HBO en WO zijn verboden.  

 

Wat mag in het kader van de start van het nieuwe schooljaar wel? 

Onderwijsinstellingen organiseren hun introductieactiviteiten zoveel mogelijk online. 

Fysieke activiteiten kunnen alleen als zij  informatief van aard zijn en in kleine groepen 

plaatsvinden. 

Studieverenigingen en studentensportverenigingen mogen alleen fysieke activiteiten 

organiseren voor zover deze nodig zijn voor de introductie van de studie of sport. Dit 

mag onder de volgende voorwaarden: 

 Fysieke bijeenkomsten vinden plaats in kleine groepen;  

 Hebben een eindtijd van uiterlijk 22:00 uur  

 Er mag geen alcohol worden gedronken. 

De leiding van de betrokken onderwijsinstelling moet akkoord zijn met de activiteiten en 

de voorzitter van de veiligheidsregio moet toestemming (ontheffing) geven voor de 

activiteiten. 

 

10.  Bedrijven 

Is er communicatiemateriaal beschikbaar om mijn klanten te informeren over 

de maatregelen?  

Jazeker, de Rijksoverheid heeft hiervoor posters ontwikkeld die u kunt gebruiken om te 

informeren over maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Je 

vindt ze op de website van de Rijksoverheid. Vaak hebben brancheverenigingen ook 

branche specifieke communicatiemiddelen ontwikkeld voor leden. Check hiervoor de 

website van uw eigen branchevereniging. 

Moet ik een protocol voor onze leden/vereniging/branche door de 

veiligheidsregio laten beoordelen? 

Nee dat hoeft niet. De VNOG heeft aangegeven dat brancheorganisaties zelf protocollen 

vaststellen. Voorbeelden hiervoor zijn de bekende protocollen van de kappersbranche, 

sportverenigingen e.d. De bedoeling is dat deze organisaties zelf hun protocollen maken 

waarin de voorwaarden van de Noodverordening worden verwerkt. Dit geldt niet voor 

protocollen van pretparken, dierenparken en natuurparken. Die moeten via de eigen 

gemeente goedgekeurd worden door de veiligheidsregio. Dit was expliciet opgenomen in 

de noodverordening. 
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De website www.mijncoronaprotocol.nl verzamelt protocollen, wordt constant aangevuld 

en biedt zo een overzicht van de beschikbare protocollen. De website is een initiatief van 

VNO-NCW en MKB-Nederland, in samenwerking met de Rijksoverheid. De 

verantwoordelijkheid voor de inhoud van de protocollen ligt bij de branche zelf. 

11. Zorginstellingen 

Mag ik weer op bezoek in een zorginstelling? 

Ja, op voorwaarde dat u geen gezondheidsklachten heeft en dat er in de instelling geen 

besmetting is met COVID 19 waardoor de bezoekende persoon zelf of diens afdeling zich 

in quarantaine bevind. Verder moet u zich aan de aanwijzingen van het personeel houden 

en 1,5 meter afstand bewaren, ook tot degene die u bezoekt.  

Bezoek aan bewoners van wie wordt verwacht dat zij op korte termijn overlijden of in 

vergelijkbare omstandigheden moet altijd worden toegestaan. 

 

Mag ik een bewoner van een zorginstelling ophalen voor bezoek of een uitje? 

Ja, op voorwaarde dat u geen gezondheidsklachten heeft en dat er in de instelling geen 

besmetting is met COVID 19 waardoor de bezoekende persoon zelf of diens afdeling zich 

in quarantaine bevind. Verder moet u zich aan de aanwijzingen van het personeel houden 

en 1,5 meter afstand bewaren, ook tot degene die u ophaalt. Is dat niet mogelijk 

(bijvoorbeeld bij het vervoer), dan is een mondkapje verplicht.  

 

12. Religieuze organisaties  

Moet er een protocol worden ingeleverd bij de gemeente?  

Het is geen wettelijke verplichting maar het is aan te bevelen om als organisaties een 

gebruiksplan te maken. Neem bij twijfel contact op met de gemeente. De gemeente 

behoudt zich de mogelijkheid voor om de gebruiksplannen op te vragen.  

 

Religieuze gebouwen hebben meerdere zalen / bijgebouw(en). Mogen per zaal 

per 1 juli 100 mensen plaatsnemen?  

In deze situatie is aangesloten bij de richtlijnen die gelden voor bioscopen, filmhuizen, 

concertzalen en theaters (artikel 2.1 c van de Noodverordening). Op deze wijze kunnen 

de diverse zalen bij religieuze organisaties ook gebruikt worden.  

De voorwaarden zijn:  

 1,5 meter afstand tot de dichtstbijzijnde personen met uitzondering van personen die 

een gezamenlijk huishouden vormen;  

 Alle bezoekers gebruiken een zitplaats;  

 Maximaal toegestane aantal bezoekers hangt van de grootte van de ruimte: 1,5 

meter afstand houden is verplicht. 

 Bezoekersstormen moet van elkaar gescheiden kunnen worden.  

Kan het avondmaal bij kerken gevierd worden?  

Avondmaal kan gevierd worden mits aan alle voorschriften wordt voldaan.  

 

Hoe kunnen handelingen en ceremoniën zoals doop, bevestiging ambtsdragers, 

huwelijkszegen en ziekenzalving verricht worden?  

Hoewel de anderhalve meter afstand tussen personen leidend blijft, kan een functionaris 

van een religieuze organisatie bepaalde (liturgische) handelingen/ceremoniën verrichten 

http://www.mijncoronaprotocol.nl/
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zonder deze afstand te handhaven. Hier kun je denken aan dopen, bevestiging van 

ambtsdragers, huwelijks(in)zegening, ziekenzalving en dergelijke. Dit kan doordat de 

religieuze organisatie grondwettelijk zelf invulling kan geven aan de religieuze 

bijeenkomsten. Bij het toepassen van deze handelingen/ceremoniën zullen de richtlijnen 

van het RIVM in acht moeten worden genomen.  

Onder functionarissen kunnen worden verstaan een voorganger, ouderling, diaken en 

pastoraal/kerkelijk werker.  

Kunnen extra bijeenkomsten worden belegd, naast de ochtend en 

middag/avond dienst?  

Het advies is om diensten niet strak achter elkaar te laten plaatsvinden omdat voldoende 

tijd moet zijn om te kunnen reinigen en te ventileren, dit is afhankelijk van de 

oppervlakte en ventilatiemogelijkheden van het gebouw.  

 

Kan er gezongen worden tijdens diensten/vieringen?  

Zingen door een koor in een kerkdienst mag, de hygiëne- en 1,5 meter 

afstandsmaatregelen moeten hierbij in acht te worden genomen, tenzij het leeftijds- of 

specifieke groep betreft die is vrijgesteld hiervan. Daarnaast is het advies om  de ruimte 

waar gezamenlijk wordt gezongen 24 uur per dag te ventileren en zorg ervoor dat in de 

pauzes en na de bijeenkomst de ruimte ongeveer 10 minuten wordt gelucht (advies is 

gebaseerd op normen uit LCHV Hygiënerichtlijnen). Bij twijfel over de ventilatie en 

luchtstromen in de ruimte is het aan te raden professioneel advies in te winnen. (zie ook 

https://lci.rivm.nl/koren-zangensembles).   

 

Hoe moeten we met de ventilatie omgaan? 

Zorg ervoor dat minimaal de huidige normen voor ventilatie in het Bouwbesluit gehaald 

worden en dat de geldende landelijke richtlijnen voor ventileren van verblijfsruimtes in 

gebouwen waar de bijeenkomsten plaatsvinden worden gevolgd.   

 

Ventileren is het voortdurend verversen van lucht. De buitenlucht vervangt telkens (een 

deel van) de binnenlucht die ‘vervuild’ is door vocht, gassen zoals geurtjes en 

ziekteverwekkers. Ventileren is mogelijk via natuurlijke ventilatie (bijvoorbeeld roosters 

of kieren) of via mechanische ventilatie (ventilatiesysteem).   

 

Luchten (spuien) betekent dat in een gebouw ramen, luiken of deuren zo tegen elkaar 

open gezet worden dat er een flinke luchtstroming of -circulatie door de ruimte ontstaat. 

Soms kan het daarbij nodig zijn om, naast de ramen, luiken of deuren in de gevel of het 

dak, ook de binnendeuren tussen afzonderlijke ruimten open te zetten. Zorg ervoor dat 

tijdens het luchten mensen niet in de ruimte aanwezig zijn of, als dat niet mogelijk is, 

voorkom dat mensen in de luchtstroom achter elkaar zitten tijdens het luchten.   

 

Airconditioning, ventilatoren, klimaatregeling gebouw: Vermijd zo veel mogelijk 

het recirculeren (bijv. via airconditioningapparaten of ventilatoren) van de lucht in de 

ruimte. Airconditioningsystemen die buitenlucht aanzuigen en deze lucht koelen voordat 

het in de binnenruimte komt, kunnen worden gebruikt. Gebouwgebonden 

klimaatregelingssystemen (HVAC: heat , ventilation and airconditioning) die goed worden 

onderhouden en voldoen aan het Bouwbesluit hoeven niet te worden uitgezet of 

aangepast.   

 

Moet het gehele religieuze gebouw (bv kerk, moskee) worden gereinigd voor de 

volgende bijeenkomst plaatsvindt? 

https://lci.rivm.nl/koren-zangensembles
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Het advies is om zoveel mogelijk hygiëne- en reinigingsmaatregelen te nemen ter 

voorkoming van besmetting. Denk bijvoorbeeld er aan om na elke bijeenkomst alle 

contact-oppervlakten; deurklinken, sanitair, zitplekken, lessenaars, spreekstoel, 

microfoons, etc. te reinigen.  

 

Moeten mensen zich aanmelden voor het bijwonen van de religieuze 

bijeenkomst, en moet dan een gezondheidscheck gedaan worden?  

Als er sprake is van reservering en gezondheidscheck,  dan is er geen maximum aantal 

personen. Als er geen sprake is van reserveren en gezondheidscheck, dan geldt er een 

maximum aantal van 100 mensen. In beide gevallen geldt: iedereen houdt 1,5 meter 

afstand tot elkaar.  

 

De rijksoverheid heeft overigens duidelijke voorschriften opgesteld wanneer iemand wel 

of niet een activiteit mag bezoeken. Kijk voor de meest actuele voorschriften op: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-

maatregelen-tegen-het-coronavirus/gezondheidsadviezen   

 

Mogen ouderen en kwetsbare personen worden geweerd uit de bijeenkomsten?  

Vooropgesteld is dat een ieder verantwoordelijk is voor zijn eigen gezondheid. Hoe om te 

gaan met de groep kwetsbare mensen en hoe extra voorzichtigheid kan worden betracht 

voor mensen van 70 jaar en ouder; hiervoor kunt u gebruikmaken van de voorschriften 

van het RIVM:  https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-

antwoorden#Vragen%20over%20voorkomen%20besmetting    

 

Wat te doen met de kinderopvang?  

Het opvangen/oppassen van kinderen tijdens een bijeenkomst is mogelijk in hetzelfde 

gebouw. De algemene voorschriften van het RIVM blijven ook op hen van toepassing. 

 

Vallen openlucht bijeenkomsten van religieuze organisaties onder een 

evenementvergunning? 

Nee, openlucht bijeenkomsten van religieuze organisaties vallen onder de Wet Openbare 

Manifestaties, hiervoor geldt hetzelfde als bij het organiseren van een demonstratie.  

 

Onder welke voorwaarden kan een openlucht bijeenkomst dan plaatsvinden?  

U houdt zich aan de 1,5 meter afstandseis. U doet bij de gemeente een melding van een 

openbare manifestatie, tenminste 48 uur voor de bijeenkomst plaatsvindt, zoals 

genoemd in de Algemene plaatselijke verordening (Apv) van uw gemeente. U geeft aan 

welke maatregelen u hebt genomen ter bescherming van de volksgezondheid, ter 

voorkoming van verkeersproblemen en welke maatregelen u hebt genomen ter 

bestrijding van wanordelijkheden.  

Indien u gebruik maakt van een geluidsinstallatie of versterkte muziek zult u zich moeten 

houden aan de maximale geluidsnormen genoemd in de Apv van uw gemeente. Bij het 

gebruik van een scherm of podium zult u ook moeten voldoen aan eisen die worden 

gesteld aan dergelijke constructies opgenomen in het Besluit brandveilig gebruik en de 

basishulpverlening overige plaatsen (BGBOP).  

Mag een drive-inn bijeenkomst per auto worden georganiseerd?  

Daarvoor moet u een vergunning aanvragen bij uw gemeente. 

 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/gezondheidsadviezen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/gezondheidsadviezen
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden#Vragen%20over%20voorkomen%20besmetting
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden#Vragen%20over%20voorkomen%20besmetting
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13. Vervoer 

Is een mondkapje in alle vormen van vervoer verplicht? 

Een mondkapje is verplicht in alle openbaar vervoer en in zakelijke vervoer. Dus in bus, 

trein, metro, veerboten, vliegtuigen etc. en in andere vormen van zakelijk vervoer 

waarbij het niet mogelijk is om 1,5 meter afstand te bewaren; ook in taxi’s, touringcars 

en werkbusjes. Hier geldt ook: gezondheidscheck en reservering zijn verplicht.  

In het overig bedrijfsmatig personenvervoer geldt de verplichting voor het dragen van 

een niet-medisch mondneuskapje voor reizigers vanaf 13 jaar niet bij maximaal 2 

personen vanaf 13 jaar per voertuig of vaartuig inclusief bestuurder. 

 

De mondkapjesplicht geldt niet voor pleziervaar- en voertuigen, daar moet 1,5 meter 

afstand worden gehouden: dat geldt voor bijvoorbeeld rondvaartboten en roeiboten, met 

uitzondering van gezinsleden, kinderen t/m 12 jaar en jongeren t/m17 jaar onderling.  

 

Tot slot zijn mondkapjes wel verplicht bij het gebruik maken van een luchtballonvaart. 

 

Zijn mondkapjes verplicht in een luchtballon? 

Ja, in luchtvaartuigen, waar luchtballonen onder vallen, is het dragen van een mondkapje 

verplicht.  

 

Zijn mondkapjes verplicht in lesauto’s? 

Nee, dit valt onder de uitzonderingen voor beroepsgroepen. 

Zijn mondkapjes verplicht in personenauto’s voor personen die geen 

gezinsleden van elkaar zijn en ouder zijn dan 18 jaar? 

Dit is niet verplicht bij vervoer voor privédoeleinden. Wel wordt  dringend aangeraden 

een mondkapje te dragen als 1,5 meter afstand niet mogelijk is.  

   

14. Andere vragen? 

Heeft u een vraag over de coronamaatregelen en staat het antwoord niet op deze site? 

Kijk op de www.rijksoverheid.nl of neem contact op met de gemeente. Landelijke 

maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen vindt u op de site van de 

rijksoverheid en het RIVM.  

 

http://www.rijksoverheid.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus
https://www.rivm.nl/

