FAQ (bij de noodverordening van 29 september
2020)
Inleiding
Nederland bevindt zich momenteel in een tweede golf. Er is een sterk stijgende trend te zien in het aantal
covid-19-gediagnosticeerde gevallen. Op dit moment wordt een versnelling van de epidemie gezien.
De maatregelen die we nu treffen, zijn er op gericht de curve af te laten vlakken en daarna de curve om te
buigen. Er wordt met de maatregelen daarom ingezet op het verminderen van het aantal contactmomenten.
Minder contactmomenten zorgen ervoor dat er minder kans is op besmettingen en dat de clusters van
besmettingen niet te groot worden.

Algemeen
V: Waarom zijn de noodverordeningen van de verschillende veiligheidsregio’s niet identiek?
A: De 25 voorzitters van de veiligheidsregio’s proberen zoveel mogelijk om in de aanpak en handhaving
van de coronamaatregelen eenduidig op te treden. Daarom spreken ze met elkaar ook een modelnoodverordening af. Maar tussen veiligheidsregio’s zijn er ook grote verschillen (bijvoorbeeld regio’s met
kustgebieden of regio’s met grensgebieden). Deze verschillen maken het soms noodzakelijk om
verschillende voorschriften op te nemen in de eigen noodverordening.
V: Wijkt veiligheidsregio Noord-Holland Noord af van de landelijke lijn in haar noodverordening?
A: Veiligheidsregio Noord-Holland Noord volgt de aanwijzingen van de minister van VWS in haar
noodverordening. Dat betekent dat in Veiligheidsregio Noord-Holland Noord niet meer, maar ook niet
minder verboden is of wordt toegestaan dan landelijk wordt voorgeschreven.
V: Hoe lang blijft de noodverordening gelden?
A: Helaas kunnen we op dit moment nog niet zeggen tot welk moment de noodverordening geldt. Het
belangrijkste is dat het coronavirus onder controle blijft. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is afhankelijk
van de aanwijzingen van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Wanneer hierover meer
duidelijk wordt dan zullen we hierover communiceren.
De maatregelen die op 28 september 2020 om 18:00 uur in werking zijn getreden zullen in ieder geval de
komende drie weken gelden. Er zal goed gevolgd worden of deze maatregelen effect hebben: eerst door
de curve af te laten vlakken en daarna door de curve om te buigen. Welke maatregelen de komende tijd
nog moeten worden genomen en hoe lang de maatregelen uiteindelijk duren, hangt in sterke mate af van
wat het effect is van de genomen maatregelen en van het gedrag van de Nederlanders.
V: Wat is de status van protocollen?
A: Een protocol heeft geen juridische status. Het is een richtlijn. Dat betekent dat de noodverordening en
wetten voor het protocol gaan.

1,5 meter afstand
V: Wat is de hoofdregel?
A: Iedereen houdt altijd 1,5 meter afstand tot elkaar.
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V: Zijn er ook uitzonderingen op deze regel?
A: Ja, op de hoofdregel zijn uitzonderingen. Hierbij gaat het om sectoren en activiteiten waarbij triage
mogelijk is en/of waarbij het OMT de verspreidingsrisico’s voor de betreffende activiteiten zonder naleving
van de 1,5-meterrichtlijn beperkt acht. Specifiek gaat het om:
I

Personen die een gezamenlijke huishouding vormen

II

Kinderen en jongeren
voor kinderen tot 13 jaar onderling en met volwassenen;
voor jongeren tot 18 jaar onderling, tenzij deze jongeren zich bevinden op een locatie van
een instelling voor middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs of
wetenschappelijk onderwijs;
voor leerlingen in het voortgezet onderwijs en het voorgezet speciaal onderwijs onderling
op school.

III

Contactactiviteiten
bij hulp aan mensen met een handicap (door begeleiders of vaste mantelzorgers);
bij de uitoefening van beroepen, 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;
op personen die sport, theater of dans in de vorm van sport of culturele uiting beoefenen
tijdens de uitoefening van sport, theater of dans voor zover het niet in acht nemen van een
onderlinge afstand van 1,5 meter niet mogelijk is (o.b.v. aanvullende adviezen RIVM).

IV

Personen met een handicap die in dezelfde woongroep of andere woonvorm op eenzelfde
adres wonen en gemeenschappelijke voorzieningen delen onderling

V

Mobiliteit en vervoer
in het privévervoer met de auto (waarbij wordt geadviseerd een niet-medisch mondkapje
te dragen indien geen sprake is van een gezamenlijk huishouden).
op ingerichte plaatsen in het openbaar vervoer (met niet-medisch mondkapje en o.b.v.
aanvullende adviezen RIVM);
in het overig bedrijfsmatig personenvervoer voor zover bestemmingsverkeer, zoals in
touringcars, (met niet-medisch mondkapje, reservering, triage en o.b.v. aanvullende
adviezen RIVM);
in vliegtuigen en tijdens specifieke processen op luchthavens (met niet-medisch
mondkapje, reservering en triage en o.b.v. aanvullende adviezen RIVM);

VI

Terrassen
in geval van gezamenlijke huishoudens, personen tot en met 12 jaar onderling en in relatie
tot volwassen en gehandicapten met hun begeleider;
op buitenterrassen van een eet- of drinkgelegenheid bij gebruik van een aan weerszijden
tussen de tafels geplaatst kuchscherm, onder specifieke gebruiksvoorwaarden die door het
RIVM zijn uitgewerkt in de ‘Instructie kuchschermen op terrassen in de horeca’ van 29 juni
2020,https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid19/documenten/publicaties/2020/06/30/instructie-kuchschermen
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Gezamenlijke huishouding
V: Wat wordt verstaan onder “gezamenlijke huishouding”?
A: 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.
V: Vormen studenten, werknemers of vrienden die in hetzelfde huis wonen ook een gezamenlijke
huishouding?
A: Nee, in deze gevallen is geen sprake van een gezamenlijke huishouding in de zin van de
noodverordening. Dit houdt in dat deze personen in de publieke ruimte, bijvoorbeeld op een terras, ook 1,5
meter afstand tot elkaar moeten houden als ze met drie of meer personen zijn en de regels voor gezelschap
in acht moeten nemen.

Gezelschap
V: Wat is een gezelschap?
A: Een groep mensen die samen is met enig doel, onder enige noemer en/of met enige
gemeenschappelijkheid. In aansluiting op het spraakgebruik, wordt onder gezelschap dus verstaan de
persoon of de personen waarmee men samen is, al dan niet in aanwezigheid van anderen die niet tot het
gezelschap behoren. Bij de beoordeling van de vraag of sprake is van “zich ophouden in een gezelschap”
is het in ieder geval van belang of de personen bij elkaar horen vanuit oogpunt van de relatie (bijvoorbeeld
familie, een vriendengroep, een reisgezelschap een sportteam of leden van een vereniging die gezamenlijk
een ruimte bezoeken) of de aard van de gelegenheid (bijvoorbeeld een bruiloft, verjaardagsfeest of borrel
voor genodigden).
V: Hoe groot mag een gezelschap zijn?
A: Per 29 september 18:00 uur geldt een maximum van 4 personen in een gezelschap. Kinderen tot en
met 12 jaar tellen niet mee.
V: Waarom zijn er regels gesteld aan de maximale grootte van een gezelschap?
A: Hoe groter het gezelschap, hoe lastiger het naleven van de coronaregels in de praktijk is. Daarom geldt
er nu een beperking op de omvang van gezelschappen.
V: Kan er een voorbeeld gegeven worden van wat er onder gezelschap moet worden verstaan?
A: Voorbeelden van gezelschappen zijn:
• vriendengroepen die samen een borrel gaat drinken;
• mensen die zijn uitgenodigd voor een feestje;
• een gezin dat met ouders of schoonouders uit eten gaat;
Hier geldt dus een maximum van 4 personen, exclusief kinderen tot en met 12 jaar.
V: Kan er een voorbeeld gegeven worden van wat dat geen gezelschap is?
A: Voorbeelden van groepen die geen gezelschap zijn:
• winkelend publiek;
• mensen die op een trein of bus wachten;
• toeristen die met een rondvaartboot meegaan;
• werknemers die lunchen in de kantine;
• studenten die een college volgen;
• bezoekers van een congres.
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V: Zijn er ook uitzonderingen op het verbod om samen te komen met gezelschappen groter dan vier
personen?
A: Ja, voor een aantal situaties zijn uitzonderingen gemaakt, omdat hier een recht op samenkomsten is, of
omdat het noodzakelijk dat mensen samen ergens heen moeten kunnen, bijvoorbeeld om hun beroep te
kunnen uitoefenen.
De volgende situaties zijn uitgezonderd:
• Personen die een gezamenlijk huishouden vormen onderling;
• Personen tot en met 12 jaar;
• Betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties;
• Het belijden van een godsdienst of levensovertuiging;
• Uitvaarten en bruiloften;
• Beoefenen van theater, dans of muziek;
• Beroep, bedrijf of vereniging.
V: Valt een bedrijfsborrel onder de uitzondering van de uitoefening van beroep of bedrijf?
A: Nee, een bedrijfsborrel wordt niet aangemerkt als de uitoefening van beroep of bedrijf. Hiervoor geldt
dus dat een dergelijk gezelschap op dit moment uit vier personen mag bestaan.
V: Het aantal leden van mijn vereniging is groter dan vier personen, ben ik dan uitgezonderd van het verbod
op samenkomsten?
A: Ja, het maximum van vier personen geldt niet voor gezelschappen in verenigingen voor zover de leden
van de vereniging samenkomen om het verenigingsrecht uit te oefenen. Wel geldt ook voor deze
gezelschappen dat maximaal 30 personen binnen en 40 personen buiten bij elkaar mogen zijn, tenzij een
uitzondering op het verbod op samenkomsten geldt. Het is voor verenigingsleden echter niet toegestaan
om als gezelschap van meer dan 4 personen andere activiteiten dan het verenigingsrecht uit te oefenen
zoals het bezoeken van een concert of theater.
V: Hoeveel personen mogen deelnemen aan een stadswandeling?
A: Er mogen meerdere gezelschappen mee met een gids, maar een gezelschap mag niet uit meer dan vier
personen bestaan, met uitzondering van kinderen t/m 12 jaar. Deelnemers aan de stadswandeling moeten
ten allen tijde 1,5 meter afstand tot elkaar, de gids en eventuele derden kunnen houden.

Vervoer
V: Hoeveel mensen mogen er tegelijkertijd in een auto zitten?
A: In de (eigen) auto hoeft geen 1,5 meter afstand gehouden te worden. Let er wel op dat als geen sprake
is van een gezamenlijke huishouding slechts sprake mag zijn van een gezelschap van vier personen
(kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee). Wanneer geen sprake is van een gezamenlijk huishouden
wordt geadviseerd om een niet-medisch mondkapje te dragen.
V: Welke regels gelden voor een touringcar?
A: De afstandseis van 1,5 meter is niet van toepassing in een touringcar. Wel moet een reservering
gemaakt worden, moet een gezondheidscheck vooraf plaatsvinden en is een niet-medisch mondkapje
verplicht voor iedereen van 13 jaar of ouder.
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V: Is een mondkapje ook verplicht op de veerboot van en naar Texel?
A: Ja, voor reizigers (voetgangers, fietsers en een ieder die zich niet in een voertuig bevindt) vanaf 13 jaar
is het dragen van een niet-medisch mondkapje verplicht. Dit geldt aan boord van de schepen en op de
haventerreinen van TESO in Den Helder en op Texel (gebouwen, wachtruimtes, brug, opstelterrein). Alle
inzittenden van voertuigen moeten tijdens de overtocht in hun voertuig blijven. Indien het voertuig wordt
verlaten voor bijvoorbeeld een toiletbezoek, dan is een niet-medisch mondkapje verplicht.
V: Is een mondkapje ook verplicht op een veerpont(je)?
A: Ja, met ingang van 1 juli 2020 is het ook verplicht voor reizigers vanaf 13 jaar om op een veerpont(je)
een mondkapje te dragen.
V: Is een mondkapje in een taxi verplicht?
A: Als er naast de taxichauffeur slechts één passagier in de taxi zit, is het dragen van een mondkapje niet
verplicht. Wanneer er wordt gereisd met meerdere passagiers in de taxi is een niet-medisch mondkapje
verplicht voor passagiers vanaf 13 jaar.
V: Moet er een mondkapje worden gedragen in het leerlingen- en doelgroepenvervoer?
A: Nee dit hoeft niet voor zover dit het vervoer van leerlingen van en naar het voortgezet (speciaal)
onderwijs betreft. Dit geldt ook voor het vervoer van jongeren t/m 17 jaar van en naar de locaties waar
jongeren de jeugdhulp ontvangen, de kinderopvang en zorglocaties voor jeugd, zoals kinderdienstencentra
(KDC).
V: Welke regels gelden er in luchtballonnen en andere luchtvaartuigen?
A: De afstandseis van 1,5 meter is niet van toepassing in een luchtballon of ander luchtvaartuig. Wel is een
niet-medisch mondkapje verplicht. Voor en na de ballonvaart moet de 1,5 meter afstand wel in acht
genomen worden. Ook in een luchtballon geldt dat een gezelschap niet groter mag zijn dan 4 personen.
V: Welke regels gelden er op de bruine vloot?
A: Voor zover op de bruine vloot de zeilsport wordt beoefend, is het niet verplicht 1,5 meter afstand tot
elkaar te houden. Bevinden de aanwezigen zich echter in het eet- of slaapgedeelte dan moet wel 1,5 meter
afstand worden gehouden. Ook geldt dat gezelschappen niet groter mogen zijn dan 4 personen. Wordt een
vaartuig uit de bruine vloot ingezet als veerdienst dan gelden de regels voor personenvervoer per boot.
V: Welke regels gelden er op een rondvaartboot?
A: Op een rondvaartboot gelden de algemene regels voor samenkomsten. Dat betekent maximaal 30
personen binnen en maximaal 40 personen buiten. Gezelschappen mogen uit maximaal 4 personen
bestaan. Ook de 1,5 meter afstand moet in acht worden genomen.

Samenkomsten - algemeen
V: Wat zijn de hoofdregels voor activiteiten binnen?
A:
• In de publieke ruimte of in een besloten plaats, niet zijnde een woning of een daarbij behorend erf,
mogen maximaal dertig personen (exclusief personeel) aanwezig zijn.
• Bij samenkomsten in een gebouw geldt het verbod per zelfstandige ruimte waarbij een zichtbaar
gescheiden podium als zelfstandige ruimte wordt aangemerkt.
• Indien een samenkomst plaatsvindt in een gebouw, vaartuig of voertuig worden de aanwezigen
geplaceerd.
• Hierbij geldt dat een gezelschap uit niet meer dan vier personen mag bestaan.
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V: Wat zijn de hoofdregels voor activiteiten buiten?
A:
• In de buitenlucht is een samenkomst van maximaal veertig personen (exclusief personeel)
toegestaan.
• Hierbij geldt dat een gezelschap uit niet meer dan vier personen mag bestaan.
V: Welke uitzonderingen gelden op deze hoofdregels?
A:
- samenkomsten van personen die in gemeenschap met anderen hun godsdienst of
levensovertuiging belijden;
- betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties;
- een verkiezing als bedoeld in de Kieswet;
- de vergaderingen van de gemeenteraad, provinciale staten en het algemeen bestuur van een
waterschap, of van een door deze organen ingestelde commissie, en andere wettelijk verplichte
bijeenkomsten;
- een bijeenkomst van een internationale organisatie, die gevestigd is op het grondgebied van het
Koninkrijk, of van een verdragspartij van een verdrag waarbij het Koninkrijk partij is;
- samenkomsten in een gebouw die noodzakelijk zijn voor de continuering van de dagelijkse
werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties met ten hoogste honderd
personen per zelfstandige ruimte;
- uitvaarten;
- samenkomsten in het kader van educatieve activiteiten en samenkomsten in onderwijsinstellingen
en de kinderopvang;
- samenkomsten in zorginstellingen;
- scouting-, cultuur-, kunst- en andere georganiseerde jeugdactiviteiten voor personen tot en met 17
jaar;
- de beoefening van sport;
- samenkomsten in detailhandel, markten, bibliotheken, musea, monumenten, presentatieinstellingen, dierentuinen, pretparken, kermissen, en daarmee vergelijkbare samenkomsten voor
zover sprake is van doorstroom van bezoekers, mits:
o voor zover het de detailhandel betreft, een deurbeleid wordt gehanteerd;
o voor zover het de levensmiddelenbranche van de detailhandel betreft, daarnaast ook de
toegang tot de locatie minimaal twee keer per dag een uur wordt beperkt tot ouderen en
kwetsbare mensen; én
o voor zover het de overige doorstroomlocaties betreft, per locatie het maximum aantal
bezoekers tegelijk wordt toegelaten dat door de veiligheidsregio, na overleg met de
betrokken organisatie, voor die locatie, rekening houdend met de oppervlakte van de
locatie en het kunnen naleven van maatregelen als de 1,5 meter onderlinge afstand, is
bepaald en aan de overige voorwaarden voor een samenkomst is voldaan;
o deze voorwaarden gaan in per 5 oktober 2020.
- samenkomsten in een eet- en drinkgelegenheid in een hotel mits de gasten allen hotelgasten zijn;
- samenkomsten in het openbaar vervoer en overig bedrijfsmatig personenvervoer.
V: Wat zijn doorstroomactiviteiten?
A: Een activiteit waarbij sprake is van een doorstroom van bezoekers/gasten en het onderling contact
beperkt is, zoals op een kermis, op een braderie, in een dierentuin of pretpark.
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V: Als één van de uitzonderingen van toepassing is, gelden er dan nog regels over de groepsgrootte?
A: Ja, als er sprake is van:
- samenkomsten van personen die in gemeenschap met anderen hun godsdienst of
levensovertuiging belijden;
- de vergaderingen van de gemeenteraad, provinciale staten en het algemeen bestuur van een
waterschap, of van een door deze organen ingestelde commissie, en andere wettelijk verplichte
bijeenkomsten;
- een bijeenkomst van een internationale organisatie, die gevestigd is op het grondgebied van het
Koninkrijk, of van een verdragspartij van een verdrag waarbij het Koninkrijk partij is;
- samenkomsten in een gebouw die noodzakelijk zijn voor de continuering van de dagelijkse
werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties met ten hoogste honderd
personen per zelfstandige ruimte;
- samenkomsten in het kader van educatieve activiteiten en samenkomsten in onderwijsinstellingen
en de kinderopvang;
- samenkomsten in zorginstellingen;
- scouting-, cultuur-, kunst- en andere georganiseerde jeugdactiviteiten voor personen tot en met 17
jaar;
- de beoefening van sport;
- samenkomsten in een eet- en drinkgelegenheid van een hotel mits de gasten allen hotelgasten
zijn;
- samenkomsten in het openbaar vervoer en overig bedrijfsmatig personenvervoer.
geldt:
➢ in een gebouw, voertuig of vaartuig, niet zijnde een woning dat:
- de aanwezigen moeten geplaceerd zijn:
- indien de samenkomst uit meer dan honderd (100) personen (exclusief personeel) per
zelfstandige ruimte bestaat moet:
▪
de gezondheid van de aanwezigen worden geverifieerd; en
▪
moet gereserveerd worden.
➢ in de open lucht, niet zijnde een bij een woning behorend erf, dat:
- indien de samenkomst uit meer dan tweehonderdvijftig (250) personen (exclusief personeel)
bestaat:
▪ moeten de aanwezigen geplaceerd zijn;
▪ moet de gezondheid van de aanwezigen worden geverifieerd; en
▪ moet gereserveerd worden.
V: Moet ik reserveren voor een samenkomst in een bibliotheek, museum, monument, presentatie-instelling,
dierentuin, pretpark, kermis, en een daarmee vergelijkbare samenkomst?
A: Ja, voor een samenkomst in een bibliotheek, museum, monument, presentatie-instelling,
dierentuin, pretpark, kermis, en een daarmee vergelijkbare samenkomst voor zover sprake is van
doorstroom van bezoekers moeten bezoekers vooraf per tijdvak reserveren.
V: Welke regels gelden als er alleen jongeren tot 18 jaar aanwezig zijn binnen in een gebouw?
A: In het gebouw gelden dezelfde regels als voor ieder ander. Binnen het gebouw zijn 30 personen per
afzonderlijke ruimte toegestaan waarbij gezelschappen niet groter mogen zijn dan 4 personen. Daarnaast
moeten er maatregelen worden getroffen om de 1,5 meter afstand te waarborgen. Dit betekent ook dat
voor jongeren tot 18 jaar geldt dat zij binnen (in bijvoorbeeld een café of jeugdhonk) een vaste zitplaats
moeten innemen. De zorgplicht voor de ondernemer om te waarborgen dat bezoekers 1,5 meter afstand
van elkaar houden, geldt ten aanzien van jongeren tot 18 jaar niet.
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V: Mogen parenclubs weer open?
A: Ja, een parenclub mag open als aan de regels voor samenkomsten wordt voldaan.
V: Hoeveel bezoekers zijn toegestaan in indoorspeeltuinen, jumpcentra, lasergamehallen, bungelland,
ballenbak, en apenkooiland en dergelijke?
A: Voor samenkomsten in lasergamehallen, bungelland, ballenbak, binnenspeeltuin en apenkooiland geldt
het maximum van dertig personen per afzonderlijke ruimte binnen of veertig personen buiten. Kinderen
tellen mee bij het totaal aantal maximaal toegestane personen. Gezelschappen mogen daarbij niet groter
zijn dan vier personen.
V: Welke regels gelden voor snooker- en biljarthallen?
A: Samenkomsten in snooker- en biljarthallen vallen niet onder de beoefening van sport. Daarom geldt dat
in deze locaties binnen maximaal dertig personen per afzonderlijke ruimte aanwezig mogen zijn. Een
gezelschap mag hierbij niet groter zijn dan vier personen tenzij het verenigingsrecht wordt uitgeoefend, in
dat geval mag het gezelschap groter zijn.
V: Geldt een podium, bijvoorbeeld in een theater, als afzonderlijke ruimte?
A: Ja, een zichtbaar gescheiden podium wordt als een afzonderlijke ruimte beschouwd.

Samenkomsten – eet- en drinkgelegenheden
V: Hoeveel gasten mag een restaurant, café of terras ontvangen?
A: Eet- en drinkgelegenheden mogen maximaal 30 gasten per afzonderlijke ruimte binnen en 40 gasten
buiten ontvangen. Dit is inclusief kinderen en exclusief personeel. Zij moeten 1,5 meter afstand van elkaar
kunnen bewaren en een zitplaats hebben. Een reservering en een gezondheidscheck is altijd verplicht.
Verder is het verplicht bezoekers te vragen zich te registreren ten behoeve van bron- en contactonderzoek
door de GGD bij een besmetting. Gasten registreren zich op vrijwillige basis. Als een gast geen
toestemming wil geven, kan de toegang tot de horeca niet worden geweigerd.
Let op: Het maximum aantal personen waaruit een gezelschap kan bestaan is 4. Dit geldt voor zowel binnen
als buiten.
V: Hoe laat moeten eet- en drinkgelegenheden sluiten?
A: Vanaf 21.00 uur mogen geen nieuwe bezoekers meer toegelaten worden. Om uiterlijk 22.00 uur sluiten
eet- en drinkgelegenheden hun deuren.
Verschillende functies
V: Welke regels gelden er voor een coffeeshop, een shisha-lounge, een eet- en drinkgelegenheid in een
bioscoop, casino, speelhal, theater, studentenvereniging en stripclub?
A: Onder eet- en drinkgelegenheden vallen ook coffeeshops, shisha-lounges, eet- en drinkgelegenheden
in bioscopen, casino’s, speelhallen, theaters, studentenverenigingen en stripclubs. Vanaf 21.00 uur mogen
geen nieuwe bezoekers meer toegelaten worden. Om uiterlijk 22.00 uur sluiten alle eet- en
drinkgelegenheden (behalve voor een afhaalfunctie) hun deuren.
V: Betekent dit dat een coffeeshop of shisha-lounge vanaf 21:00 uur geen nieuwe bezoekers meer mag
toelaten en uiterlijk om 22:00 uur sluit?
A: Ja, deze inrichtingen laten vanaf 21:00 uur geen nieuwe bezoekers toe en dienen uiterlijk om 22:00 uur
te sluiten (behalve voor een afhaalfunctie).
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V: Welke regels zijn er van toepassing als de eet- en drinkgelegenheid is gevestigd in een inrichting die
tevens over andere functies beschikt zoals een bioscoop, casino, speelhal, theater, studentenvereniging
en stripclub?
A: De beperkte openingstijden tot 22.00 uur gelden alleen voor de in die inrichting aanwezige eet- en
drinkgelegenheid. Dit betekent dat na 22.00 uur binnen geen eten en drinken meer verstrekt en genuttigd
kan worden. Voor het overige mag de inrichting wel geopend blijven tot 01.00 uur. Na 1.00 uur moet de
volledige inrichting sluiten.
V: Mag je na 22.00 uur nog drinken en popcorn eten in een bioscoopzaal?
A: De regels voor de horeca gelden voor ruimtes waar gegeten en gedronken wordt. Als dat niet het geval
is, zoals bij een bioscoopzaal, dan hoeft er niet om 22.00 uur gesloten te worden. De popcorn en het drinken
kan dan ook na 22.00 uur in de bioscoopzaal genuttigd worden.
Afhaal
V: Welke regels gelden er voor afhalen in de horeca?
A: Bij het afhalen van eten en drinken vindt geen gezondheidscheck plaats en zijn reserveren, een vaste
zitplaats en het registreren van contactgegevens niet nodig. Uiteraard moet er bij afhalen worden voldaan
aan de basisregels. Zoals 1,5 meter afstand houden. Het is aan de horecagelegenheid om te bekijken op
welke wijze hier invulling aan wordt gegeven. Afhaalrestaurants sluiten om uiterlijk 2.00 uur en verkopen
na 22.00 uur geen alcohol meer.
Zalencentra en feestlocaties
V: Wat zijn de regels voor zalencentra en feestlocaties?
A: Voor zalencentra en feestlocaties (binnen én buiten) gelden dezelfde regels als voor de horeca:
Het maximale aantal bezoekers binnen is 30 personen per afzonderlijke ruimte en buiten 40 personen
(inclusief kinderen, exclusief personeel).
Er moet voldoende ruimte zijn om 1,5 meter afstand te houden. Iedereen heeft een vaste zitplaats.
Gasten mogen niet van plek wisselen of dansen. Bij binnenkomst is een gezondheidscheck verplicht.
Het is verplicht om te registreren wie er aanwezig zijn. Bezoekers werken hier vrijwillig aan mee en kunnen
de toegang niet geweigerd worden als ze dit niet willen.
Let op: Het maximum aantal personen waaruit een gezelschap kan bestaan is 4. Feesten en partijen van
meer personen, bijvoorbeeld ter gelegenheid van een huwelijk, verjaardag, jubileum, geboorte, borrel, maar
ook bijvoorbeeld een personeelsuitje, kunnen niet plaatsvinden. Dit geldt voor zowel binnen als buiten.
Hotel
V: Hoeveel gasten mogen aanwezig zijn in het restaurant van een hotel?
A: In het restaurant van een hotel mogen zoveel gasten aanwezig zijn als mogelijk is gelet op de 1,5 meter
afstand, mits alle gasten hotelgasten zijn.
Kuchschermen
V: Kan een kuchscherm ervoor zorgen dat gasten geen 1,5 meter afstand van elkaar hoeven te houden?
A: Personen op een buitenterras bij een eet- en drinkgelegenheid hoeven onderling geen 1,5 meter afstand
te houden als zij aan weerszijden van een tussen tafels geplaatst kuchscherm (als bedoeld in de Instructie
kuchschermen op terrassen in de horeca’, van 29 juni 2020) zitten. Naar het gebruik van kuchschermen
wordt nog gekeken. Verder vormen kuchschermen binnen geen alternatief voor de 1,5 meterregel.
Sportkantines
V: Hoe zit het met sportkantines?
A: Het is verboden bij of in sport- en fitnessgelegenheden een eet- en drinkgelegenheid of een daarbij
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behorend buitenterras geopend te houden voor publiek. Dit betekent dat alle eet- en drinkgelegenheden
(paracommercieel en commercieel) bij of in sport- en fitnessgelegenheden geheel gesloten moeten blijven.
V: Mogen sportkantines wel worden gebruikt voor andere doeleinden, bijvoorbeeld bridgen, het geven van
workshops of voor ledenvergaderingen?
A: Nee, dat mag niet. De sportkantine moet gesloten blijven.
Reserveren
V: Met hoeveel personen mag een gezelschap een tafel reserveren?
A: Een gezelschap mag bestaan uit maximaal 4 personen buiten het eigen huishouden. Kinderen tot en
met 12 tellen hierbij niet mee.
V: Wanneer moet er gereserveerd worden?
A: Bij alle restaurants, cafés en terrassen, binnen en buiten, moet gereserveerd worden. De reservering
kan voorafgaand aan het bezoek plaatsvinden of ter plaatse volgens het ‘wait to be seated principe’. Kijk
op de website van het restaurant, café, terras of evenement welke maatregelen en
reserveringsmogelijkheden van toepassing zijn.
V: Waarom moeten gasten reserveren?
A: Gasten moeten reserveren om de ontvangst van grote aantallen mensen te kunnen spreiden. Dit is op
advies van het Outbreak Management Team (OMT).
Placeren
V: Is een vaste zitplaats altijd verplicht in de horeca?
A: Ja, alle gasten moeten worden geplaceerd.
V: Mogen statafels ook worden gebruikt in een restaurant?
A: Voor gasten van een café/restaurant geldt altijd (zowel binnen als buiten) dat ze een zitplaats moeten
innemen. Er mogen statafels worden gebruikt, maar gasten mogen hier dus niet aan staan. Er mag wel
(bijvoorbeeld op krukken) aan de statafel worden gezeten.
Gezondheidscheck
V: Wanneer moet er een gezondheidscheck plaatsvinden?
A: Bij alle restaurants, cafés en terrassen, binnen en buiten, moet een gezondheidscheck plaatsvinden.
V: Wat is een gezondheidscheck?
A: In een gezondheidscheck (ook wel triage genoemd) vraagt een medewerker of de bezoeker verkouden
is of koorts heeft.
Contactgegevens
V: Waarom moet er eet- en drinkgelegenheden gevraagd worden naar de naam en contactgegevens van
gasten?
A: In de horeca is het vanaf 10 augustus 2020 verplicht bezoekers te vragen zich te registreren ten behoeve
van bron- en contactonderzoek door de GGD bij een besmetting. Gasten registreren zich op vrijwillige
basis.
V: Waarvoor mogen de geregistreerde naam en contactgegevens worden gebruikt?
A: De gegevens mogen uitsluitend worden gebruikt voor bron- en contactonderzoek door de GGD.
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V: Mogen gasten de toegang geweigerd worden als zij hun naam en contactgegevens niet laten
registreren?
A: Nee, als een gast geen toestemming wil geven, kan de toegang tot de horeca niet worden geweigerd.
Dansen
V: Mag een dansvloer in een eet- en drinkgelegenheid weer gebruikt worden?
A: Nee, het is op dit moment nog niet toegestaan om een in een eet- en drinkgelegenheid aanwezige
dansvoorziening geopend te houden voor publiek. Dat geldt ook voor gebruik door personen onder de 18
jaar.
Horecasporten
V: Hoe zit het met horecasporten zoals darten, biljarten en poolen?
A: Horecasporten zijn toegestaan. Op verschillende locaties (bijvoorbeeld in de horeca, het buurthuis, of
de biljartclub) kunnen wel verschillende regels gelden. De hoofdregel is dat in de publieke ruimte of in een
besloten plaats, niet zijnde een woning of een daarbij behorend erf, maximaal dertig personen (exclusief
personeel) aanwezig mogen zijn. Ook geldt dat bij samenkomsten in een gebouw alle aanwezigen een
zitplaats moeten innemen. De beoefenaar van de sport mag tijdens de sportbeoefening staan, maar dient
daarbuiten zijn zitplaats in te nemen.
V: Betekent dit dat er nu ook gedart of gebiljart mag worden in een café?
A: Ja, dat mag. De hoofdregel is dat in een horecagelegenheid maximaal 30 gasten aanwezig mogen zijn
en een vaste zitplaats moet worden ingenomen. De darter/biljarter moet dan ook een vaste zitplaats
hebben, maar mag tijdens de sportuitoefening (dus als hij of zij aan de beurt is) zijn vaste zitplaats verlaten,
omdat zittend darten of biljarten niet goed mogelijk is. Er moet daarnaast, ook bij wedstrijden, zoveel
mogelijk 1,5 meter afstand tot elkaar worden gehouden.

Evenementen
V: Zijn evenementen nog toegestaan?
A: Ja, onder de samenkomsten als bedoeld in artikel 2.1 vallen ook evenementen, muziekconcerten en
popconcerten. Dat betekent dat evenementen onder voorwaarden zijn toegestaan.
V: Aan welke voorwaarden moet worden voldaan bij evenementen?
A: Het verzoek tot het houden van een evenement wordt beoordeeld door het lokale bestuur. Daarbij wordt
in ieder geval getoetst of het evenement past binnen de voorwaarden die de noodverordening aan
samenkomsten stelt.

Bruiloften
V: Mogen huwelijksvoltrekkingen doorgaan?
A: Ja dat mag. Bij het burgerlijk huwelijk mogen 30 personen binnen of 40 personen buiten aanwezig zijn.
Bij een kerkelijke inzegening van het huwelijk geldt geen limiet in het aantal bezoekers. Wel moeten de
bezoekers altijd 1,5 meter afstand houden.
V: Mag ik aansluitend aan de huwelijksvoltrekking een feest organiseren voor dezelfde mensen?
A: Nee dat mag niet. De gasten van het huwelijksfeest vormen een gezelschap. Een gezelschap mag uit
niet meer dan vier personen bestaan.
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V: Waarom mag ik wel met een gezelschap groter dan vier personen bij de huwelijksvoltrekking aanwezig
zijn maar mag ik hiervoor geen feest organiseren?
A: Dat komt doordat de regelgeving op dit punt verschillend is. In de noodverordening wordt een
uitzondering gemaakt voor gezelschappen bij de huwelijksvoltrekking. Er is geen uitzondering gemaakt
voor gezelschappen bij een huwelijksfeest.

Uitvaarten
V: Kunnen uitvaarten doorgaan?
A: Ja dat kan. Bij een uitvaart (begrafenis of crematie) geldt geen limiet in het aantal bezoekers. Wel moeten
de bezoekers altijd 1,5 meter afstand houden.
V: Mag ik aansluitend aan de uitvaart een condoleance houden voor dezelfde mensen?
A: Nee dat mag niet. De deelnemers aan een condoleance vormen een gezelschap. Een gezelschap mag
uit niet meer dan vier personen bestaan.
V: Waarom mag ik wel met een gezelschap groter dan vier personen bij uitvaart aanwezig zijn maar mag
ik geen condoleance organiseren?
A: Dat komt doordat de regelgeving op dit punt verschillend is. In de noodverordening wordt een
uitzondering gemaakt voor gezelschappen bij de uitvaart. Er is geen uitzondering gemaakt voor
gezelschappen bij een condoleance.
V: Mag een uitvaart alleen in een uitvaartcentrum gehouden worden?
A: Nee, de noodverordening stelt geen beperkingen ten aanzien van de locaties waar uitvaarten mogen
plaatsvinden. Andere (gemeentelijke) regelgeving kan deze locaties mogelijk wel beperken.

Vakantie
V: Mag ik nog op vakantie in Nederland?
A: Ja, u kunt overal in Nederland op vakantie. Er zijn geen extra beperkingen voor regio’s waar het aantal
besmettingen hoger is. Het advies is wel om reisbewegingen zoveel mogelijk te beperken. Houd dus ook
de reisbewegingen op de plek waar u bent zoveel mogelijk beperkt. Door op minder plekken te komen, is
er minder contact met anderen. Zo kan het virus zich minder snel verspreiden.
V: Mag ik met het openbaar vervoer reizen naar mijn vakantiebestemming in Nederland?
A: Ja dat mag. Mijd hierbij drukte, reis als mogelijk buiten de spits en neem extra tijd zodat u bij een drukke
trein een volgende kunt nemen. Ook het dragen van een niet-medisch mondkapje is verplicht. Reis ter
plekke zo min mogelijk.
V: Kan ik met de touringcar op vakantie in Nederland?
A: Ja, u kunt op vakantie of een dagje uit met een touringcar. Om de risico’s op overdracht te voorkomen
is een gezondheidscheck en het dragen van een niet-medisch mondkapje verplicht, omdat 1,5 meter
afstand houden niet altijd mogelijk is.
V: Kan ik met meerdere gezinnen in een vakantiehuis in Nederland?
A: Ja, mensen uit verschillende huishoudens mogen gebruik maken van een vakantiehuisje in Nederland.
Hier geldt het dringende advies om het vakantiehuisje te delen met maximaal 3 personen die niet uit het
eigen huishouden komen. Uitgezonderd hiervan zijn kinderen tot en met 12 jaar. Uiteraard moet wel 1,5
meter afstand tot elkaar worden gehouden.
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V: Naar welke landen kan ik reizen?
A: U kunt reizen naar landen met een groen of geel reisadvies. Op www.nederlandwereldwijd.nl vindt u de
actuele reisadviezen per land.
V: Waarom is de situatie niet hetzelfde op alle vakantieaccommodaties?
A: Elke camping, vakantiepark of hotel weegt zelf af op welke manier zij de RIVM-richtlijnen vertalen naar
hun praktijk en welke faciliteiten beschikbaar zijn voor gasten.

Sporten
V: Mogen alle sport- en fitnessgelegenheden weer open?
A: Ja, per 1 juli 2020 mogen deze gelegenheden in zijn geheel weer open. Dit geldt dus ook voor
dansscholen, afslank-, yoga-, pilates- en EMS-studio’s.
Voor de sportbeoefening en het gebruik van kleedruimtes gelden aanvullende maatregelen die zijn
vastgelegd in het afwegingskader sport van het RIVM. Hieronder vallen onder andere de algemene
hygiëneregels, maatregelen rondom het desinfecteren van sportmaterialen en het goed ventileren van
binnenruimtes. Deze maatregelen zijn vertaald in de protocollen per tak van sport en dienen door de
sportaanbieder en/of exploitant te worden gevolgd om sporters weer veilig en verantwoord te kunnen
ontvangen.
V: Geldt de maximale gezelschapsgrootte van 4 personen voor de sport?
A: Nee, sportbeoefening is uitgezonderd. Een sportteam mag dus bij elkaar komen voor trainingen en
wedstrijden. Na afloop geldt de maximale gezelschapsgrootte van 4 personen voor sporters wel.
V: Geldt de maximale gezelschapsgrootte van 4 personen na het sporten ook voor jongeren?
A: De regels voor maximale gezelschapsgrootte gelden niet voor kinderen tot en met 12 jaar. Wel tellen
kinderen tot en met 12 jaar ook mee bij het maximaal aantal toegestane personen van 30 personen per
zelfstandige ruimte in een gebouw.
V: Geldt de maximale samenkomst van personen ook voor de sport?
A: Niet tijdens de sportbeoefening. Na afloop van de sportbeoefening geldt een maximale samenkomst van
30 personen binnen en 40 personen buiten, waarbij ook de regels over gezelschapsgrootte gelden. Het is
de bedoeling om na afloop van de sportbeoefening de sportaccommodatie zo snel mogelijk te verlaten.
V: Zijn er speciale regels wat betreft ventilatie in binnensportaccommodaties?
A: Het is voor binnensportlocaties vooralsnog niet nodig af te wijken van huidige ventilatienormen in het
Bouwbesluit en de geldende landelijke richtlijnen. Wel is van belang na te gaan of ruimtes die voor bepaalde
activiteiten gebruikt worden (zoals met name sportscholen), hiervoor ook oorspronkelijk bedoeld waren en
geschikt zijn.
V: Mogen ook de kleedruimtes en toilet- en douchevoorzieningen van sportaccommodaties weer open?
A: Ja, ook deze mogen per 1 juli 2020 onder voorwaarden weer open.
V: Hoe zit het met afstand houden tijdens het sporten?
A: De 1,5 meter afstand dient tijdens het sporten, waar mogelijk in acht genomen te worden. Als dat een
normale sportbeoefening in de weg staat mag de 1,5 meter afstand tijdelijk losgelaten worden. Voorafgaand
en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar
te houden, waaronder in de kleedkamers.
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V: Hoe zit het met afstand houden tot elkaar bij contactsporten?
A: Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen en
wedstrijden hoeft bij contactsporten geen 1,5 meter afstand te worden gehouden.
Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter
afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers.
V: Hoe zit het met afstand houden bij sporten als bowlen, biljarten en darten?
A: De 1,5 meter afstand moet in acht worden gehouden als dat een normale sportbeoefening niet in de
weg staat. Bij bowlen, biljarten en darten zal de 1,5 meter afstand een normale sportbeoefening veelal niet
in de weg staan en moet dan in acht genomen worden.
V: Welke regels gelden er voor denksporten zoals go, dammen, mahjong, schaken en bridge?
A: Alle sporten kunnen weer beoefend worden, dus ook de denksporten. Voor alle sporten en dus ook voor
denksporten geldt dat de 1,5 meter afstand in acht moet worden genomen als dat een normale
sportbeoefening niet in de weg staat. Voor denksporten geldt dat het niet altijd nodig is om voor normaal
spelcontact binnen 1,5 meter afstand van elkaar te komen. Daarnaast worden denksporten ook beoefend
door mensen in de kwetsbare leeftijd en duurt de sport langer dan een paar minuten. Waar mogelijk wordt
geadviseerd de sportlocatie dusdanig aan te passen dat 1,5 meter afstand mogelijk is.
Wanneer het bij een normale sportbeoefening niet mogelijk is om 1,5 afstand te houden van elkaar hoeft
geen 1,5 meter afstand gehouden te worden. Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen de
(denk)sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden. Maatregelen die hiervoor
getroffen kunnen worden zijn bijvoorbeeld het uit elkaar zetten van de speeltafels waardoor spelers van
verschillende tafels wel 1,5 afstand houden en het aanhouden van vaste looproutes.
V: Mogen er weer wedstrijden worden gehouden?
A: Vanaf 1 juli 2020 zijn wedstrijden en toernooien weer toegestaan, zowel binnen als buiten. Wel geldt
voor alle wedstrijden de voorwaarde dat er geen publiek aanwezig mag zijn.
V: Mag er publiek aanwezig zijn bij sportactiviteiten, bijvoorbeeld wedstrijden en trainingen?
A: Nee, publiek is niet toegestaan bij sportactiviteiten. Dat geldt zowel voor professionele sportwedstrijden
als voor amateurwedstrijden.
V: Waarom is publiek niet meer toegestaan?
A: De besmettingscijfers zijn zo zorgwekkend dat grote groepen mensen niet meer bij elkaar kunnen
komen. Dat geldt ook voor sportpubliek.
V: Mogen ouders naar sportwedstrijden van kinderen komen kijken?
A: Nee, dat mag niet. Het doel is om de sportbeoefening zoveel mogelijk door te laten gaan, zonder grote
groepen mensen bij elkaar te brengen. Daarom zijn toeschouwers niet meer toegestaan. Dat geldt ook voor
ouders die naar hun sportende kind willen kijken.
V: Mogen sporters die klaar zijn met hun wedstrijd of training blijven kijken naar een andere training of
wedstrijd?
A: Nee, sporters die klaar zijn met hun eigen wedstrijd of training worden gezien als toeschouwers. Zij
moeten zo snel mogelijk de sportaccommodatie verlaten.
V: Als ik mijn kind rijd naar een uitwedstrijd, ben ik dan een toeschouwer?
A: Nee, bij uitwedstrijden van jeugdleden vallen de benodigde chauffeurs onder teambegeleiding. Zij vallen
dus niet onder de regel voor toeschouwers en mogen blijven kijken naar de wedstrijd.
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V: Ik rijd mijn kind (t/m 17 jaar) naar een training of thuiswedstrijd. Mag ik blijven kijken?
A: Nee, als uw kind sport op de eigen sportaccommodatie dan vallen chauffeurs niet onder
teambegeleiding. Ouders worden dan als toeschouwer gezien en mogen niet blijven kijken.
V: Mag ik bij het afzwemmen van mijn kind kijken?
A: Afzwemmen is ook een sportactiviteit. Dit betekent dat ook bij het afzwemmen geen publiek aanwezig
mag zijn.

Koren
V: Kunnen de koorrepetities doorgang vinden?
A: Koren en zangensembles kunnen weer repeteren en optreden. Hierbij moeten de richtlijnen die zijn
opgenomen in het advies van het RIVM van 30 juni 2020 in acht worden genomen.
Als sprake is van vereniging dan geldt een uitzondering op de regel dat een gezelschap uit maximaal 4
personen mag bestaan en mag het koor in zijn geheel (op anderhalve meter afstand) bij elkaar zijn.
Let op: In de publieke ruimte of in een besloten plaats, niet zijnde een woning of een daarbij behorend erf,
mogen maximaal dertig personen (exclusief personeel) aanwezig zijn.

Dansen
V: Mogen dansscholen weer open?
A: Dansscholen worden beschouwd als sport- en fitnessgelegenheden zoals omschreven in de
Noodverordening. Dit houdt in dat tijdens de sportbeoefening geen maximaal aantal personen geldt. Na
afloop van de sportbeoefening geldt een maximale samenkomst van 30 personen binnen en 40 personen
buiten, waarbij ook de regels over gezelschapsgrootte gelden. Het is de bedoeling om na afloop van de
sportbeoefening de sportaccommodatie zo snel mogelijk te verlaten.
V: Wat is er toegestaan bij de (amateur)beoefening van kunst, zoals dansen?
A: Kinderen en volwassen mogen repeteren, optreden en aan wedstrijden doen. Bij bepaalde activiteiten
is contact noodzakelijk en geldt de 1,5 meter afstand alleen voor zover dat mogelijk is.
V: Mogen nachtclubs, discotheken en daarmee vergelijkbare dansgelegenheden weer open?
A: Dansen in discotheken, nachtclubs en vergelijkbare dansgelegenheden is niet toegestaan. Indien in een
discotheek, nachtclub of vergelijkbare dansgelegenheid een eet- en drinkgelegenheid is gevestigd, is het
wel toegestaan deze eet- en drinkgelegenheid voor publiek geopend te houden, onder de voorwaarden die
gelden voor eet- en drinkgelegenheden.
V: Mag een dansvloer in een eet- en drinkgelegenheid weer gebruikt worden?
A: Nee, het is op dit moment nog niet toegestaan om een in een eet- en drinkgelegenheid aanwezige
dansvoorziening geopend te houden voor publiek. Dat geldt ook voor gebruik door personen onder de 18
jaar.
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Onderwijs
V: Hebben de op 28 september 2020 afgekondigde maatregelen ook gevolgen voor het onderwijs?
A: Nee, deze maatregelen gelden niet voor de onderwijssectoren, van primair tot en met het hoger
onderwijs. Het onderwijs gaat door, tenzij dit echt niet anders kan.
V: Moeten leerlingen van 18 jaar of ouder op het voortgezet onderwijs 1,5 meter afstand houden?
A: Leerlingen op de middelbare school hoeven onderling, dus ongeacht hun leeftijd, geen afstand van
elkaar te houden. Er moet wel 1,5 meter afstand gehouden worden tot docenten.
V: Moeten leerlingen jonger dan 18 jaar op het MBO of hoger onderwijs onderling afstand houden?
A: In het middelbaar beroeps onderwijs en hoger onderwijs houden alle leerlingen 1,5 meter afstand houden
tot elkaar, ongeacht hun leeftijd. Dus op het MBO en hoger onderwijs houden jongeren onder de 18 jaar
ook 1,5 afstand tot elkaar. Daarbuiten hoeft dit niet.
V: Zijn onderwijsactiviteiten in onderwijsinstellingen in het mbo, hbo en wo nog verboden?
A: Nee, met ingang van het nieuwe studiejaar 2020/2021 zijn de instellingen voor mbo, hbo en wo
opengesteld voor alle onderwijsactiviteiten, onder voorwaarde van inachtneming van de 1,5 meter-afstand
en overige RIVM-richtlijnen en op basis van de afspraken die gemaakt zijn over het openbaar vervoer, met
het ministeries I en W en OCW, met de vervoerdersorganisaties en met de sectorraden van het mbo, hbo
en wo.
V: Welke activiteiten in het kader van werving en introductie mogen worden georganiseerd door
studenten(sport)verenigingen en studieverenigingen?
A: Alle fysieke samenkomsten die worden georganiseerd in het kader van de werving en introductie van
studenten van mbo, hbo en wo zijn verboden. De voorzitter van de veiligheidsregio kan echter een
ontheffing
verlenen
voor
fysieke
samenkomsten
die
worden
georganiseerd
door
studenten(sport)verenigingen en studieverenigingen als:
ie samenkomsten geaccordeerd zijn door de desbetreffende onderwijsinstelling of de
veiligheidsregio;
de samenkomsten gericht zijn op kennismaking, studie of sport en kleinschalig zijn;
er geen alcohol gedronken wordt;
de bijeenkomsten niet plaatsvinden tussen 22.00 uur en 06.00 uur.
V: Mag er tijdens introductieactiviteiten alcohol worden gedronken?
A: Nee, dat is niet toegestaan.

Bezoek verpleegtehuizen
V: Is bezoek in alle verpleegtehuizen en kleinschalige woonvormen in de ouderenzorg weer toegestaan?
A: Ja, er is geen verbod op het bezoeken van bewoners in verpleegtehuizen en kleinschalige woonvormen
in de ouderenzorg, behalve voor locaties waar zich nog één of meer COVID-19 besmettingen voordoen.
In geval van locaties met een COVID-19 besmetting is het bezoeken van bewoners zonder toestemming
van de beheerder verboden. De beheerder verleent in ieder geval toestemming voor bezoek:
- indien het bezoek de beperking van de verspreiding van COVID-19 niet in de weg staat;
- aan een bewoner die verkeert in de stervensfase of daaraan vergelijkbare omstandigheden;
- voor het horen en beoordelen van een cliënt in het kader van de Wet zorg en dwang
psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten.
De beheerder kan daarnaast toestemming verlenen aan structurele vrijwilligers.
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