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FAQ (bij de noodverordening van 14 oktober 
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 strategie van het kabinet is gericht op het maximaal controleren van het virus. In dat kader zijn drie 

"ankerpunten" leidend te weten 

- een acceptabele belastbaarheid van de zorg,  

- het beschermen van kwetsbare mensen in de samenleving en  

- het zicht houden op en het inzicht hebben in de ontwikkeling van de verspreiding van het virus.  

 

Voor deze drie ankerpunten is het nodig dat het reproductiegetal (R), omlaag gaat en voor een langere 

periode onder de 1,0 komt. Om het reproductiegetal omlaag te brengen, is het naleven van de maatregelen 

van groot, en in ieders, belang. Ieders gedrag blijft hetgeen waar we als samenleving het verschil mee 

kunnen maken. 

 

Om de verdere verspreiding van het virus weer in te dammen zijn aanvullende maatregelen noodzakelijk. 

Bovenop het pakket maatregelen van 29 september 2020 heeft het kabinet daarom op 13 oktober 2020 

aanvullende maatregelen afgekondigd, een gedeeltelijke lockdown. Bij de samenstelling van dit 

maatregelenpakket is gekozen voor maatregelen die concreet bijdragen aan minder contactmomenten, 

zonder dat cruciale maatschappelijke functies in het gedrang komen.  

 

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 model-

noodverordening 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 zijn ingegaan op woensdag 14 

oktober 2020 om 22:00 uur. De maatregelen gelden in beginsel voor vier weken. Dan wordt een afweging 

gemaakt over eventuele verlenging van de maatregelen. Welke maatregelen de komende tijd nog moeten 
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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. 

 

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 theater of dans in de vorm van culturele uiting beoefenen tijdens de 

uitoefening van 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); 

- Sporters in instellingen voor topsport tijdens het beoefenen van de sport en voetballers van 

de Eredivisie en Eerste Divisie. 

 

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); 
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- in het overig bedrijfsmatig personenvervoer voor zover bestemmingsverkeer, zoals in 

touringcars, (met niet-medisch mondkapje, reservering, triage en o.b.v. aanvullende 

adviezen RIVM). 

 

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.  

 

Groepsvorming openbare plaats 

V: Met hoeveel personen mag ik mij op een openbare plaats of een plaats in de buitenlucht bevinden? 

A: Het is verboden om op een openbare plaats of een plaats in de buitenlucht, met uitzondering van het erf 

behorend bij de woning, zich op te houden in groepsverband met meer dan vier personen. Dat betekent 

dat met uitzondering van het erf behorende bij de eigen woning het verboden is om met een groep groter 

dan vier personen samen te komen.  

 

V: Zijn er ook uitzonderingen op dit verbod? 

A: Ja, het verbod geldt niet voor: 

- een gezamenlijk huishouden; 

- personen tot 13 jaar;  

- personen tot 18 jaar die sport beoefenen;  

- sporters in instellingen voor topsport, voetballers van de Eredivisie en Eerste Divisie;  

- personen bij uitvaarten;  

- personen bij een huwelijksvoltrekking gemaximeerd tot 30 personen;  

- personen in het openbaar vervoer en in overig bedrijfsmatig personenvervoer, mits met 

inachtneming van de daarvoor specifiek geldende regels, en louter voor de duur van de 

deelname aan dat vervoer;  

- zorgbegeleiders of vaste mantelzorgers en de personen die zij begeleiden;  

- betogingen en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties;  

- personen die in gemeenschap met anderen godsdienst of levensovertuiging belijden;  

- 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;  

- een verkiezing als bedoeld in de Kieswet;  

- personen die theater, dans of muziek in de vorm van culturele uiting beoefenen;  

- beroep, bedrijf of vereniging, voor zover noodzakelijk voor de continuering van de 

dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties en 

gemaximeerd tot 100. 
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V: Hoeveel personen mogen deelnemen aan een stadswandeling? 

A: Het advies is om reisbewegingen en contacten zo veel mogelijk te beperken. Het is evenwel toegestaan 

om met een groep van in totaal 4 personen, (kinderen t/m 12 jaar tellen hierbij niet mee), een 

standswandeling te maken. Deelnemers aan de stadswandeling moeten te 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 groep 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. 

 

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 het verboden is om zich in een groepsverband van meer 

dan 4 personen te bevinden. 
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V: Welke regels gelden er op de bruine vloot? 

A: Voor zover op de bruine vloot de zeilsport wordt beoefend mag dit met maximaal 4 personen op 1,5 

meter afstand. Wordt de zeilsport niet uitgeoefend maar bevinden de aanwezigen zich als gast aan boord 

van het schip mogen maximaal 30 personen binnen samenkomen. Hierbij moet 1,5 meter afstand worden 

gehouden. Ook geldt dat een groep uit niet meer dan vier personen mag bestaan. 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 dat maximaal 30 

personen binnen mogen samenkomen. Ook geldt dat een groep uit niet meer dan vier personen mag 

bestaan. Verder moet de 1,5 meter afstand 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. 

- Daarnaast geldt: 

o Voor het organiseren van samenkomsten die zijn gericht op verrichtingen van vermaak en 

congressen en beurzen in de publieke ruimte (incl. vaartuigen en voertuigen, met uitzondering van 

de woongedeelten) en in besloten plaatsen, met uitzondering van woningen, gelden de volgende 

voorwaarden:  

▪ Reservering; 

▪ Gezondheidscheck, 

▪ Placering; 

▪ Er moeten maatregelen worden getroffen om te waarborgen dat de stromen van 

personen die samenkomen in verschillende zelfstandige ruimten in een gebouw, 

ook voor zover het hun gebruik van sanitaire voorzieningen betreft, worden 

gescheiden; 

▪ Er moeten hygiënemaatregelen worden getroffen.  

 

o Voor het organiseren van overige samenkomsten in de publieke ruimte (incl. vaartuigen en 

voertuigen, met uitzondering van de woongedeelten) en in besloten plaatsen, met uitzondering van 

woningen, gelden de volgende voorwaarden:  

▪ Er moeten maatregelen worden getroffen om te waarborgen dat de stromen van 

personen die samenkomen in verschillende zelfstandige ruimten in een gebouw, 

ook voor zover het hun gebruik van sanitaire voorzieningen betreft, worden 

gescheiden; 

▪ Er moeten hygiënemaatregelen worden getroffen. 

 

V: Welke uitzondering geldt er op deze hoofdregel? 

A: Het maximum van 30 personen is niet van toepassing op: 

- personen die noodzakelijk zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van 

instellingen, bedrijven en andere organisaties, voor zover hun aanwezigheid in het gebouw 

beperkt blijft tot ten hoogste 100 personen per zelfstandige ruimte;  
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- betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare 

manifestaties;  

- personen die in gemeenschap met anderen 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;  

- gebouwen die bestemd zijn of gebruikt worden voor detailhandel, markten, bibliotheken, 

musea, monumenten, presentatie-instellingen, dierentuinen, pretparken en daarmee 

vergelijkbare functies voor zover sprake is van doorstroom van bezoekers;  

- onderwijs- en trainingsinstellingen en educatieve activiteiten;  

- kinderopvang;  

- vaartuigen en voertuigen in het openbaar vervoer en overig bedrijfsmatig personenvervoer;  

- gebruik van gebouwen voor scouting-, cultuur-, kunst-, sport- en andere georganiseerde 

jeugdactiviteiten voor personen tot en met 17 jaar;  

- zorginstellingen;  

- uitvaarten;  

- een verkiezing als bedoeld in de Kieswet;  

- hotels, voor zover het gaat over hotelgasten. 

 

V: Wat zijn de hoofdregels voor activiteiten buiten? 

A:  

• In de buitenlucht is een samenkomst van maximaal vier personen toegestaan. Hierop kunnen de 

uitzonderingen van toepassing zijn zoals genoemd onder het kopje “Groepsvorming openbare 

plaats”, zoals bijvoorbeeld personen onder de 13 jaar, personen onder de 18 jaar die sport 

beoefenen of bij uitvaarten. 

 

Zelfstandige ruimte 

V: Wat wordt verstaan onder ‘zelfstandige ruimte’? 

A: Het begrip zelfstandige ruimte moet stringent worden uitgelegd. In ieder geval dient de ruimte dus de 

beschikking te hebben over een eigen ingang en een eigen uitgang, gescheiden bezoekersstromen tussen 

de zalen zijn daarmee mogelijk.  

Een aparte zaal is een zelfstandige ruimte. Er geldt dan dus 30 personen per zaal. Daarbij moeten de 

bezoekersstromen van en naar die zalen gescheiden zijn. Een ruimte die met schotten of schermen in twee 

of meer delen is verdeeld is nog steeds één ruimte. Dus afschermen levert geen zelfstandige ruimte op. 

 

In de noodverordening is een zichtbaar gescheiden podium een bijzondere vorm van een zelfstandige 

ruimte.  

 

Voorbeelden: 

Wel zelfstandige ruimte:  

o Een zalencomplex met verschillende van elkaar gescheiden zalen (die bijvoorbeeld ook apart 

geboekt kunnen worden) beschikt over verschillende zelfstandige ruimtes. 

o Een restaurant met een afzonderlijk grand café en een afzonderlijk restaurant gevestigd in 

verschillende delen van een pand beschikt over verschillende zelfstandige ruimtes. 

o In een theater vormen de verschillende zalen en het café/restaurant verschillende zelfstandige 

ruimtes.  
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Geen zelfstandige ruimte:  

o Een grote zaal die door middel van verrijdbare schermen in meerdere ruimtes wordt opgedeeld 

beschikt niet over verschillende zelfstandige ruimtes.  

o Een bezoekerscentrum met in dezelfde ruimte een koffie corner beschikt niet over verschillende 

zelfstandige ruimtes. 

 

V: Geldt een podium, bijvoorbeeld in een theater, als zelfstandige ruimte? 

A: Ja, een zichtbaar gescheiden podium wordt als een zelfstandige ruimte beschouwd. 

 

Doorstroomactiviteiten 

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.  

 

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. 

 

Jongeren tot 18 jaar 

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 

zelfstandige 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 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.  

Voor samenkomsten voor scouting-, cultuur-, kunst-, sport- en andere georganiseerde jeugdactiviteiten 

voor personen tot en met 17 jaar, geldt het maximum van 30 personen per zelfstandige ruimte niet.  

 

Parenclub 

V: Mogen parenclubs open? 

A: Ja, een parenclub mag open, maar het horecagedeelte moet worden gesloten. Ook geldt dat moet 

worden voldaan aan de overige regels van de Noodverordening voor zover van toepassing.    

 

Indoorspeeltuinen, jumpcentra, lasergamehallen, bungelland, ballenbak, apenkooiland, en dergelijke 

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 zelfstandige ruimte binnen. Kinderen tellen mee bij het totaal aantal 

maximaal toegestane personen. Hierbij mag de groep personen waarin je je bevindt uit maximaal vier 

personen bestaan. Ook geldt dat het horecagedeelte in deze gelegenheid moet worden gesloten.  

 

Snooker- en biljarthallen 

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 zelfstandige ruimte aanwezig mogen zijn. Een 

gezelschap mag hierbij niet groter zijn dan vier personen tenzij het verenigingsrecht wordt uitgeoefend, in 
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dat geval mag het gezelschap groter zijn. In het geval een eet- en drinkgelegenheid aanwezig is, moet 

deze gesloten blijven.  

 

Kerken 

V: Hoeveel personen mogen er samenkomen in de kerk? 

A: Dat hangt af voor welk doel ze samen zijn in de kerk:  

➢ Voor het in gemeenschap met anderen belijden van hun godsdienst of levensovertuiging is in de 

noodverordening een uitzondering op samenkomsten van 30 personen binnen gemaakt. Dit houdt 

in dat  voor het belijden van hun godsdienst of levensovertuiging zoveel personen in de kerk 

aanwezig mogen zijn als mogelijk is met inachtneming van 1,5 meter afstand. Het dringende advies 

is echter om met maximaal dertig personen samen te komen en niet te zingen.  

➢ Bij andere activiteiten in de kerk waarbij geen sprake is van het belijden van godsdienst of 

levensovertuiging (bijvoorbeeld het uitschenken van koffie, het vieren van een jubileum, een 

concert, een tentoonstelling) is geen sprake van het in gemeenschap met anderen belijden van 

godsdienst of levensovertuiging. Dan geldt dat samenkomsten niet groter mogen zijn dan 30 

personen en dat de regels wordt voldaan die gelden voor maximale groepsgrootte.  

 

Buurthuis/dorpshuis 

V: Welke regels gelden voor een buurthuis/dorpshuis? 

A: Voor in het buurthuis/dorpshuis aanwezige eet- en drinkgelegenheden geldt dat deze gesloten moeten 

zijn. In iedere zelfstandige ruimte in het buurthuis/dorpshuis mogen maximaal dertig personen (ook 

kinderen tellen mee) aanwezig zijn. Omdat niet ieder buurthuis/dorpshuis hetzelfde is, is het raadzaam om 

bij twijfel ten aanzien van de geldende regels te informeren bij de betreffende gemeente.  

 

Samenkomsten – eet- en drinkgelegenheden 

V: Moeten eet- en drinkgelegenheden gesloten worden? 

A: Ja, eet- en drinkgelegenheden, (waaronder ook coffeeshops, sportkantines, shisha-lounges, alsook eet- 

en drinkgelegenheden in bioscopen, casino's, speelhallen, theaters, studentenverenigingen en stripclubs) 

en de daarbij behorende terrassen worden gesloten. 

 

V: Zijn hier ook uitzonderingen op? 

A: Ja, uitgezonderd zijn hotels voor de hotelgasten, de afhaalfunctie van eet- en drinkgelegenheid en 

bedrijfskantines, mits maatregelen worden getroffen om 1,5 meter afstand tussen de aanwezigen in en bij 

de toegang van deze locaties te garanderen. 

 

V: Hoe zit het met afhaal- en bezorgfuncties, blijft dit wel mogelijk? 

A: Ja, afhaal- en bezorgfuncties blijven mogelijk, met uitzondering van alcohol tussen 20:00 uur en 07:00 

uur. Eet- en drinkgelegenheden waar eten en drinken kan worden afgehaald voor gebruik elders dan ter 

plaatse moeten om 01.00 uur sluiten. Bij coffeeshops kan afgehaald worden, behalve tussen 20:00 uur en 

07:00 uur. 

 

V: Geldt de sluiting van eet- en drinkgelegenheden  voor de gehele inrichting of kunnen delen van de locatie 

zonder horecafunctie wel open blijven? 

A: De sluiting geldt alleen voor delen van de locatie met horecafunctie, zo mag een bioscoop wel films 

blijven vertonen maar dient de bar gesloten te zijn. Dat zelfde geldt voor casino’s, speelhallen, theaters, en 

stripclubs, deze inrichtingen mogen open blijven, de horecafunctie dient wel gesloten te blijven. Indien de 

inrichting waar de eet- en drinkgelegenheid zich bevindt meerdere functies heeft, dient de inrichting uiterlijk 

om 01.00 uur te sluiten.  
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V: Wat zijn de regels voor coffeeshops? 

A: Coffeeshops moeten gesloten blijven. Afhaal is mogelijk, maar verboden tussen 20:00 uur en 07:00 uur. 

 

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 1.00 uur en verkopen 

na 20.00 uur geen alcohol meer. 

 

Zalencentra en feestlocaties 

V: Wat zijn de regels voor zalencentra en feestlocaties? 

A: Voor zalencentra en feestlocaties (binnen én buiten) geldt dat er maximaal 30 personen per zelfstandige 

ruimte (inclusief kinderen, exclusief personeel) zijn toegestaan. 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. De 

eet- en drinkgelegenheid dient gesloten te blijven.  

Let op: Het maximum aantal personen waaruit een gezelschap kan bestaan is 4. Feesten en partijen van 

meer dan 4 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.  

 

V: Mag de eet- en drinkgelegenheid in een hotel geopend blijven? 

A: Ja, de eet- en drinkgelegenheid in een hotel mag uitsluitend voor hotelgasten geopend blijven. 

 

Sportkantines 

V: Hoe zit het met sportkantines? 

A: Vanaf 29 september 2020 was het al verboden om sportkantines geopend te hebben. Met ingang van 

14 oktober 2020 dienen alle eet- en drinkgelegenheden gesloten te zijn. De sportkantines moeten daarom 

ook gesloten 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.  

 

Horecasporten 

V: Hoe zit het met horecasporten zoals darten, biljarten en poolen? 

A: Horecasporten zijn toegestaan maar niet overal. De eet- en drinkgelegenheden zijn gesloten zodat 

horecasporten hier niet plaats kunnen vinden. In het buurthuis of de biljartclub is dit onder voorwaarden 

wel mogelijk.  
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Samenkomsten – detailhandel  

V: Welke sluitingstijd geldt er voor detailhandel? 

A: Voor de detailhandel geldt een avondsluiting die ingaat om 20.00 uur. Wanneer er op grond van de 

Algemene Plaatselijke Verordening een eerdere sluitingstijd van toepassing is moet deze worden 

aangehouden.  

 

V: Zijn er uitzonderingen op deze sluitingstijd? 

A: Er wordt een uitzondering van de avondsluiting gemaakt voor de levensmiddelenbranche. Hierbij geldt 

wel al de voorwaarde dat er een verbod geldt op het verkopen of bezorgen van alcoholische dranken tussen 

20:00 uur en 07:00 uur. 

 

Alcoholverbod 

V: Wat houdt het alcoholverbod precies in? 

A: Het is verboden om tussen 20:00 uur en 07:00 uur in de openbare ruimte alcoholische dranken voor 

handen te hebben en te nuttigen. 

 

Contactberoepen 

Gezondheidscheck  

V: Moet er een gezondheidscheck plaatsvinden wanneer ik de kapper, pedicure of ander contactberoep 

bezoek? 

A: Ja hier 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 gevraagd worden naar de naam en contactgegevens van klanten? 

A: Het is verplicht gasten te vragen zich te registreren ten behoeve van bron- en contactonderzoek door de 

GGD bij een besmetting. Klanten 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. 

 

V: Mogen klanten de toegang geweigerd worden als zij hun naam en contactgegevens niet laten 

registreren? 

A: Nee, als een klant geen toestemming wil geven, kan de toegang niet worden geweigerd.  

 

Evenementen 

V: Wat wordt er verstaan onder evenementen? 

A: Onder evenementen wordt verstaan elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak. Onder 

evenementen worden niet begrepen betogingen, vergaderingen en godsdienstige en levensbeschouwelijke 

samenkomsten als bedoeld in de Wet openbare manifestaties en beurzen en congressen. 

 

V: Zijn evenementen toegestaan? 

A: Nee, evenementen zijn verboden.  
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V: Zijn er ook uitzonderingen op dit verbod? 

A: Ja. Dit verbod geldt niet voor verrichtingen van vermaak in een gebouw, die behoren tot de reguliere 

exploitatie van bioscopen, filmhuizen, concertzalen, podia voor alle genres van muziek, theaters en 

hiermee vergelijkbare culturele instellingen, musea, presentatie-instellingen, monumenten met een 

publieksfunctie, casino’s, arcadehallen, en speelhallen, en markten mits aan de overige voorwaarden van 

de noodverordening wordt voldaan.  

 

Bruiloften 

V: Mogen huwelijksvoltrekkingen doorgaan? 

A: Ja dat mag. Bij het burgerlijk huwelijk mogen 30 personen aanwezig zijn. Bij een kerkelijke inzegening 

van het huwelijk geldt geen limiet in het aantal bezoekers, maar geldt het dringende advies dit te beperken 

tot dertig personen. 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. 

 

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. Voor een uitvaart geldt geen maximum aan het 

aantal personen dat bij elkaar mag komen mits men kan reserveren, placeren en een gezondheidscheck 

kan doen. Als reserveren en placeren niet mogelijk is, dan is het maximum aantal personen binnen 100. 

Voor het maximaal aantal bezoekers tellen niet mee: personeel van de uitvaartonderneming, geestelijke 

medewerkers en medewerkers van de begraafplaats of het crematorium. 

 

V: Mag ik aansluitend aan de uitvaart een condoleance houden voor dezelfde mensen? 

A: Als de condoleance op dezelfde locatie plaatsvindt als de uitvaartplechtigheid, dan gelden hiervoor 

dezelfde regels als die gelden voor de plechtigheid. De condoleance wordt in dat geval beschouwd als 

onderdeel van de uitvaart.  
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V: Mag de condoleance plaatsvinden op een andere locatie dan op de locatie van de uitvaartplechtigheid? 

A: Voor een condoleance op een andere locatie gelden dezelfde regels als voor samenkomsten en 

gezelschappen. Dit betekent dat een gezelschap niet groter mag zijn dan vier personen tenzij sprake is van 

een gezamenlijke huishouding.  

 

V: Waarom mag ik wel met een gezelschap groter dan vier personen bij een uitvaart aanwezig zijn maar 

mag ik geen condoleance op een andere locatie 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 op een andere locatie. 

 

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.  

 

V: Mag een eet- en drinkgelegenheid in een uitvaartcentrum open blijven?  

A: Nee, een eet- en drinkgelegenheid bij een uitvaartcentrum staat in de Noodverordening niet genoemd 

in de uitzonderingen op het verbod om eet- en drinkgelegenheden geopend te houden. Dit betekent dat de 

eet- en drinkgelegenheid bij een uitvaartcentrum gesloten moet worden. 

 

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: Het advies is om reisbewegingen zo veel mogelijk te beperken. Het is echter nog wel toegestaan om 

een dagje uit of op vakantie te gaan 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: Bij het reserveren van het vakantiehuis geldt dat een reservering slechts mag worden gedaan voor een 

gezelschap van maximaal vier personen (uitgezonderd het eigen huishouden). Een vakantiehuis voor 

bijvoorbeeld een gezelschap van twaalf personen reserveren zal daarom niet mogelijk zijn. Eenmaal binnen 

in het vakantiehuis mogen bezoekers wel bezoek ontvangen van mensen uit andere huishoudens. Hier 

geldt echter het dringende advies om het bezoek te beperken tot maximaal 3 personen en niet vaker dan 

één keer per dag bezoek te ontvangen. 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 kinderen en jongeren tot 18 jaar in teamverband blijven sporten? 

A: Ja, dat mag maar er mogen geen wedstrijden tussen clubs worden georganiseerd. Wedstrijdjes 

onderling binnen de eigen club mogen wel. Dit om het aantal reisbewegingen en sociale contacten te 

verminderen. Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter 

afstand te houden. 

 

V: Mogen volwassenen vanaf 18 jaar samen sporten? 

A: Boven de 18 jaar mogen mensen in een groepje van vier personen (exclusief instructeur) sporten en 

altijd op anderhalve meter afstand. Ook voor deze groep geldt dat er geen wedstrijden mogen worden 

georganiseerd. Sporten voor volwassenen is dus alleen toegestaan als het mogelijk is om onderling 1,5 

meter afstand te houden. Er mogen meer groepjes naast elkaar sporten zolang er meer dan 1,5 meter 

tussen de groepjes zit. En zolang er een duidelijke afbakening is van de verschillende groepjes en zij niet 

mengen. 

 

V: Welke regels gelden voor personen vanaf 18 jaar bij binnensporten? 

A: Voor binnensporten geldt een maximum van 30 personen per zelfstandige ruimte. Hierbij dient onderling 

1,5 meter afstand te worden gehouden. 

 

V: Kan de voetbaltraining voor volwassenen vanaf 18 jaar doorgang vinden? 

A: Maximaal 4 personen mogen samen sporten. Bij het sporten door personen van 18 jaar en ouder moet 

1,5 meter ten opzichte van elkaar in acht worden genomen. 

 

V: Zijn de kleedkamers en douches geopend op de sportaccommodatie? 

A: Nee, de kleedkamers en douches moeten gesloten blijven.  

 

V: Mag de kleedkamer in zwembaden wel open? 

A: Ja, de kleedkamer in het zwembad mag wel open. De douches moeten gesloten blijven. 

 

V: Mogen de sportscholen open blijven? 

A: Ja, de sportscholen mogen open blijven. Bij personen van 18 jaar en ouder geldt een maximum van 30 

personen per zelfstandige ruimte. Bij het sporten door personen van 18 jaar en ouder moet 1,5 meter ten 

opzichte van elkaar in acht worden genomen. 
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V: Mogen groepslessen (zoals spinning, yoga) doorgaan in de sportschool? 

A: Voor individuele binnensporten geldt een maximum van 30 personen per zelfstandige ruimte. Bij het 

sporten door personen van 18 jaar en ouder moet 1,5 meter ten opzichte van elkaar in acht worden 

genomen. 

 

V: Zijn wedstrijden en toernooien toegestaan? 

A: Nee, wedstrijden leiden tot veel extra reisbewegingen en sociale contacten. Daarom is besloten om 

voorlopig alle wedstrijden stil te leggen. 

 

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: Hoe zit het met afstand houden bij sporten als bowlen, biljarten en darten? 

A: Voor personen vanaf 18 jaar geldt dat de 1,5 meter afstand te allen tijde in acht moet worden genomen 

en door maximaal vier personen samen mag worden beoefend. Voor binnensporten geldt daarbij een 

maximum van 30 personen per zelfstandige ruimte. 

 

V: Welke regels gelden er voor denksporten zoals go, dammen, mahjong, schaken en bridge? 

A: Voor personen vanaf 18 jaar geldt dat de 1,5 meter afstand te allen tijde in acht moet worden genomen 

en door maximaal vier personen samen mag worden beoefend. Voor binnensporten geldt een maximum 

van 30 personen per zelfstandige ruimte. 

 

V: Mogen er wedstrijden en toernooien worden gehouden? 

A: Nee, wedstrijden en toernooien zijn voorlopig verboden, dus de competitie ligt even stil. Dit geldt voor 

zowel jeugd als volwassenen in alle sporten. Wedstrijden en toernooien leiden tot veel extra 

reisbewegingen en sociale contacten. Daarom is besloten om voorlopig alle wedstrijden stil te leggen. 

Onderlinge wedstrijdjes binnen de club voor personen jonger dan 18 jaar zijn wel toegestaan. 

 

V: Mag er publiek aanwezig zijn bij sportactiviteiten, bijvoorbeeld trainingen? 

A: Nee, publiek is niet toegestaan bij sportactiviteiten. Dat geldt zowel voor professionele sportactiviteiten 

als voor amateuractiviteiten. De besmettingscijfers zijn zo zorgwekkend dat grote groepen mensen niet 

meer bij elkaar kunnen komen. Dat geldt ook voor sportpubliek. 

 

V: Mogen sporters die klaar zijn met hun training blijven kijken naar een andere training? 

A: Nee, sporters die klaar zijn met hun eigen training worden gezien als toeschouwers. Zij moeten zo snel 

mogelijk de sportaccommodatie verlaten.  

 

V: Ik rijd mijn kind (t/m 17 jaar) naar een training. Mag ik blijven 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: 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.  
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Theater, dans of muziek 

V: Wat is er toegestaan bij de (amateur)beoefening van kunst, zoals dansen?   

A: Kinderen en volwassen mogen theater, dans of muziek in de vorm van culturele uiting beoefenen. Voor 

jongeren tot 18 jaar geldt hierbij dat geen 1,5 meter afstand behoeft te worden gehouden. Voor personen 

van 18 jaar en ouder geldt dat wel 1,5 meter afstand van elkaar moet worden gehouden. 

 

V: Mogen nachtclubs, discotheken en daarmee vergelijkbare dansgelegenheden weer open? 

A: Discotheken, clubs en vergelijkbare dansgelegenheden blijven gesloten. Discotheken en nachtclubs 

openen leidt naar verwachting tot meer besmettingen.  

 

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. Omdat hier sprake is 

van het beoefenen van muziek in de vorm van culturele uiting 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.  

 

Onderwijs 

V: Hebben de op 13 oktober 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: Zijn leerlingen op het voorgezet onderwijs, MBO en HO verplicht een niet-medisch mondkapje te dragen? 

A: Op dit moment nog niet. Als de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 in werking treedt gaat een 

mondkapjesverplichting ook gelden voor het voortgezet (speciaal) onderwijs, MBO en HO voor situaties 

buiten de lessen, zoals op gangen en in aula’s. Onderwijsinstellingen kunnen er wel zelf voor kiezen alvast 

een mondkapjesplicht in te voeren. 

 

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. 
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Mondkapjes 

V: Zijn mondkapjes verplicht in de publieke binnenruimte (zoals winkels, musea, gemeentehuizen, stations, 

vliegvelden, dierentuinen, attractieparken, parkeergarages, benzinestations en dergelijke)? 

A:  Op dit moment geldt een dringend advies tot het dragen van niet medische mondkapjes in alle publieke 

binnenruimtes. Het voornemen is dit advies zo snel mogelijk om te zetten naar een verplichting op basis 

van de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19, wat betekent dat een niet medisch mondkapje verplicht wordt 

voor iedereen van 13 jaar of ouder die zich verplaatst in publieke binnenruimtes, behalve wanneer men 

plaats heeft genomen. Dit gaat ook gelden voor het voortgezet (speciaal) onderwijs, MBO en HO voor 

situaties buiten de lessen, zoals op gangen en in aula’s. Dit geldt vanaf het moment dat het wetsvoorstel 

wordt aangenomen en in werking treedt. 

 

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. 


