Vragen en antwoorden COVID-19
Versie 1 december 2021
Praktische vertaling van de coronaregels vanaf 28 november
Welke regels gelden voor afstand houden?
1,5 Meter afstand houden is weer verplicht, binnen en buiten. De norm geldt
niet:
• Voor kinderen t/m 12 jaar;
• Voor kinderen t/m 17 jaar onderling;
• Bij de beoefening van sport, kunst en cultuur, indien dit de beoefening in
de weg staat.
Welke regels gelden voor het gebruik van mondkapjes?
Mondkapjes zijn voor iedereen vanaf 13 jaar verplicht in alle publiek
toegankelijke binnenruimtes. Bij het innemen van een zitplaats mag het
mondkapje af (uitgezonderd in het openbaar of bedrijfsmatig vervoer). Ook bij
alle onderwijsinstellingen geldt de mondkapjesplicht (bij het basisonderwijs
vanaf groep 6).
Groepsvorming
Zijn er beperkingen voor groepsvorming op een openbare plaats?
Ja, op een openbare plaats, een erf behorende bij een publieke plaats en een erf
behorende bij een besloten plaats is het tussen 17.00 uur en 05.00 uur niet
toegestaan met meer dan vier personen in georganiseerd verband een van
onderstaande activiteiten te doen:
• Sporten;
• Beoefenen van kunst en cultuur;
• Deelnemen aan een jeugdactiviteit.
De trainer of begeleider van de activiteit telt niet mee in het aantal van vier
personen. Het is niet de bedoeling dat meerdere groepjes worden begeleid door
één persoon.
Daarnaast zijn groepsverbanden die noodzakelijk zijn voor de continuering van
de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties
uitgezonderd.
Het betreft hier regels voor georganiseerde activiteiten in de openbare ruimte en
dus niet op publieke plaatsen, zoals bijvoorbeeld een sportaccommodatie. De
regels hebben dus betrekking op bijvoorbeeld een repetitie of yoga in het park,
een bootcamp in het bos of een georganiseerde jeugdactiviteit zoals scouting.
Buitenspelen, zoals een balletje trappen op een openbaar voetbalveldje en
hardlopen op de openbare weg is na 17.00 uur wel toegestaan met meer dan
vier personen.
Publieke plaatsen:
Welke basisregels gelden er voor het openstellen van een publieke plaats?
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Voor
•
•
•

publieke binnenruimten gelden een aantal basisregels:
De beheerder treft de gebruikelijke hygiënemaatregelen op locatie;
Er is sprake van een gecontroleerde in- en uitstroom van bezoekers;
Bij placeren wordt uitsluitend van de aangewezen zitplaats gebruik
gemaakt;
• In doorstroomlocaties geldt de norm: 1 persoon per 5 vierkante meter
voor publiek toegankelijke oppervlakte;
• Bezoekers moeten in de gelegenheid gesteld worden om zich te registeren
en het afnemen van de gezondheidscheck is verplicht voor:
o Locaties waar moet worden gewerkt met coronatoegangsbewijzen;
o Contactberoepen (dit geldt niet voor zorgverleners, sekswerkers en
mantelzorgers.

Voor
uur?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

welke locaties gelden de beperkte openingstijden van 05.00 uur tot 17.00
Niet-essentiële winkels,
Niet-essentiële dienstverlening;
Eet- en drinkgelegenheden;
Pret- en dierenparken;
Spellocaties;
Kinderboerderijen en speeltuinen;
Locaties voor recreatief vervoer;
Locaties voor zaalverhuur ten behoeve van recreatie;
Vervoermiddelen ten behoeve van een recreatieve activiteit;
Sauna’s, zonnestudio’s en wellnesscentra;
Locaties voor niet-medische contactberoepen;
Locaties voor cursussen en trainingen (behalve voor beroepsuitoefening);
Locaties voor kunst- en cultuur (vertoningen en beoefening);
Locaties voor amateursport (topsport uitgezonderd);
Evenementen.

De regels zijn per sector in deze Q&A nader beschreven.
Waar moeten coronatoegangsbewijzen (CTB) worden ingezet?
Bij de onderstaande locaties wordt alleen toegang mogelijk met een geldig
coronatoegangsbewijs:
Locaties met CTB:
• Eet- en drinkgelegenheden, zowel binnen als op buitenterrassen (behalve
bij afhalen);
• Casino’s;
• Culturele locaties zoals theaters, concertzalen en bioscopen;
• Doorstroomlocaties. Dit zijn locaties waar er een doorstroom van
bezoekers is, zoals musea en monumenten;
• Evenementen, waaronder ook doorstroomevenementen. Dit zijn
evenementen waarbij het publiek geen vaste plek heeft en er een
doorstroom van mensen is. Bijvoorbeeld een kermis of braderie;
• Zakelijke evenementen, zoals beurzen en congressen;
• Georganiseerde sportbeoefening binnen vanaf 18 jaar, zoals de
sportschool, groepslessen, zwemmen etc. Dit geldt voor sporters in alle
binnensportlocaties, inclusief de sportkantines;
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•

Georganiseerde kunst- en cultuurbeoefening vanaf 18 jaar, zoals:
muziekles en schilderles. Of bijvoorbeeld repetities voor zang, dans en
toneel.

Hierbij geldt:
• Toegang is alleen mogelijk met een geldig CTB (vaccinatiebewijs,
herstelbewijs of negatieve testuitslag) voor iedereen vanaf 13 jaar. Vanaf
14 jaar moet het gebruik van het CTB samen met een geldig
identiteitsbewijs worden gecontroleerd.
• De controle vindt plaats door het gebruik van de CoronaCheck scanner
app. Alle informatie over het gebruik van deze app is te vinden op
www.coronacheck.nl.
• De verantwoordelijkheid op de controle van de CTB ligt bij de beheerder
van de betreffende locatie of de organisator van de activiteit. De
gemeente ziet toe of de controles correct worden uitgevoerd.
• 1,5 meter afstand houden en een mondkapje (binnen bij verplaatsen) is
verplicht;
• Een vaste zitplaats is verplicht. Dit geldt voor horeca, sport, vertoningen
van kunst en cultuur en evenementen (behalve bij doorstroom).
Welke uitzonderingen zijn er?
Er zijn specifieke uitzonderingen voor het gebruik van CTB:
• Kinderen tot en met 12 jaar;
• Georganiseerde jeugdactiviteiten voor kinderen tot 18 jaar, bijvoorbeeld
een scoutingkamp;
• Beoefening van sport, kunst en cultuur voor jeugd tot en met 17 jaar;
• Voor jeugd tot en met 17 jaar voor toegang bij eet- en drinkgelegenheden
behorende bij sportaccommodaties;
• Beoefening van sport en kunst- en cultuur en vertoningen van kunst en
cultuur in het kader van onderwijsactiviteiten;
• Professionele acteurs en toneelspelers;
• Voor deelnemers bij amateursport buiten;
• Deelnemers bij buitensportevenementen;
• Topsporters voor sportbeoefening;
• Uitvaarten;
• Detailhandel en warenmarkten;
• Attractieparken, natuurparken en dierparken (wel CTB bij horeca en
evenementen);
• Bij de reguliere exploitatie van bibliotheken en bij de reguliere exploitatie
van buurt- en wijkcentra (zoals dagbesteding);
• Zeemanshuizen;
• Toegang tot hotels, campings en vakantieparken;
• Bij eet- en drinkgelegenheden, welke zich bevinden op de onderstaande
locaties:
• Locaties waar alleen sprake is van afhaal eten en drinken;
• Wegrestaurants (gelegen langs wegen die behoren tot het
hoofdwegennetwerk) en tankstations;
• Zorglocaties, wanneer de eet- en drinkgelegenheid alleen voor
patiënten en cliënten en hun bezoekers toegankelijk is;
• Locaties waar besloten dagbesteding plaatsvindt van kwetsbare
groepen;
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•

Luchthavens (na de securitycheck) en internationale treinen.

Hoe moet worden omgegaan met CTB en sluitingstijd bij multifunctionele
accommodaties (MFA) en wijk- en buurtcentra?
Er moet gekeken worden naar de activiteit en de doelgroep. Wanneer hier CTB
voor nodig is, moet dit ook in een MFA of wijk- en buurtcentrum gevraagd
worden. Of wanneer er een beperking is op de sluitingstijd, bijvoorbeeld bij
sport. Verdere uitvoering betreft maatwerk per locatie. Sociaal Werk Nederland
heeft een coronaprotocol beschikbaar voor buurt- en wijkcentra.
Wat verstaan we onder doorstroomlocaties?
Doorstroomlocaties zijn publieke plaatsen die op een manier zijn ingericht die
het rondlopen van publiek uitnodigt en waar dit ook daadwerkelijk gebeurt. Te
denken valt aan detailhandel, markten, bibliotheken, musea, monumenten,
presentatie-instellingen, dierentuinen, pretparken en daarmee vergelijkbare
plaatsen, stations en perrons. Uit de begripsbepaling volgt dat geen sprake mag
zijn van personen die voor langere tijd in dezelfde ruimte aanwezig zijn. Is dat
wel het geval, dan is geen sprake van een doorstroomlocatie. Dit betekent dat
sauna’s, zwembaden, speel-, arcade- en gamehallen, bowlingzalen, snooker-,
biljart- en darthallen, sport- en fitnesscholen, skibanen, ballenbakken,
binnenspeeltuinen, bioscopen en drive-inbioscopen en andere gelegenheden
waar mensen voor langere tijd in dezelfde ruimte plegen te zijn niet onder de
doorstroomlocaties vallen.
Wat geldt er qua regels bij doorstroomlocaties met horeca of waar ook
vertoningen van kunst en cultuur plaatsvinden?
Sommige doorstroomlocaties, bijvoorbeeld pretparken, zijn uitgezonderd van het
werken met CTB. Hier moeten wel CTB worden ingezet bij toegang tot eet- en
drinkgelegenheden (tenzij afhaal) en vertoningen van kunst en cultuur.
Bijvoorbeeld bij restaurants en theaters binnen een pretpark. In publieke
binnenruimtes is tevens een mondkapje (bij verplaatsen) verplicht.
Hoe moeten hotels omgaan met CTB en de sluitingstijd?
Voor toegang tot een hotel is het gebruik van een CTB niet verplicht. Voor
toegang tot een eet- en drinkgelegenheid in een hotel geldt deze verplichting
wel. Voor de eet- en drinkgelegenheid geldt ook de beperkte openingstijd van
05.00 uur tot 17.00 uur. Voor gasten (zonder CTB) blijft afhalen mogelijk.
Mag een activiteit of voorziening, die niet vermeld staat als CTB plichtig, om een
CTB vragen?
Nee, dit mag niet.
Detailhandel en dienstverlening
Welke regels gelden voor de detailhandel?
Niet-essentiële winkels (bijvoorbeeld kledingwinkels en bouwmarkten) mogen
open van 05.00 uur tot 17.00 uur. De volgende winkels mogen open van 05.00
uur tot 20.00 uur:
• Winkels in de levensmiddensmiddelenbranche voor mens en dier;
• Winkels in zorg- of welzijnshulpmiddelen;
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•

Groothandels voor levering ten behoeve van personen in de uitoefening
van beroep of bedrijf;
• Drogisterijen;
Voor apotheken, tankstations en winkels op luchthavens na de securitycheck
gelden de normale openingstijden.
Wat is de definitie van een essentiële winkel?
Bij essentiële winkels gaat het in de basis om locaties die gericht zijn op de
primaire levensbehoeften, bijvoorbeeld supermarkten, bakkers, slagers,
viswinkels, groenteboeren en boerderij- en landwinkels, warenmarkten in de
levensmiddelenbranche. Tabakswinkels vallen hier niet onder.
Mag afhaal na 17.00 uur bij winkels, bijvoorbeeld bij bouwmarkten?
Nee, dit mag niet.
Welke regels gelden voor niet-essentiële dienstverlening?
Locaties die vallen onder niet-essentiële dienstverlening mogen open van 05.00
uur tot 17.00 uur. Niet-essentiële dienstverlening bestaat uit pret- en
dierenparken, spellocaties, casino’s, kinderboerderijen en speeltuinen op
publieke plaatsen, recreatief vervoer (zoals rondvaartboten, ballonvaarten en
partybussen), zaalverhuur t.b.v. recreatie, sauna’s en wellness, zonnestudio's,
niet-medische contactberoepen (kapsalons, nagelstudio’s etc.) en cursussen en
trainingen (uitgezonderd cursussen en trainingen t.b.v. beroepsuitoefening).
Voor essentiële dienstverlening, zoals de notaris of advocaat, hypotheekadviseur
en medische contactberoepen gelden de normale openingstijden.
Wat wordt verstaan onder een medisch contactberoep?
Medische contactberoepen zijn uitgezonderd van de sluitingstijd van 17.00 uur.
Het moet hierbij gaan om een zorgaanbieder, zoals omschreven in artikel 1,
eerste lid, van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), of
jeugdhulpaanbieder als bedoeld in artikel 1.1 van de Jeugdwet, of aanbieder als
bedoeld in artikel 1.1.1, eerste lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning
2015.
Is schoonheidsspecialist een medisch contactberoep?
Op basis van de zelftest van het ministerie van VWS kan worden gecontroleerd
of schoonheidsspecialisten onder de Wkkgz vallen en dus zijn aan te merken als
zorgaanbieder / medisch contactberoep. Enkele criteria zijn een inschrijving in
het KvK onder de SBI code 96.02 (schoonheidsverzorging) en/of het aanbieden
van cosmetische behandelingen. Het moet hierbij gaan om cosmetische
behandelingen die de medische toestand van een persoon verbeteren.
Behandelingen die gericht zijn op wellness vallen hier niet onder, zoals het
reinigen van de huid en het aanbrengen van (niet permanente) make-up of
huidverzorgende crèmes.
Horeca:
Welke regels gelden voor de horeca?
Voor de horeca gelden binnen en buiten een aantal voorwaarden:
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•

Toegang is alleen mogelijk met een geldig CTB (vaccinatiebewijs,
herstelbewijs of negatieve testuitslag) voor iedereen vanaf 13 jaar. Vanaf
14 jaar moet het gebruik van het CTB samen met een geldig
identiteitsbewijs worden gecontroleerd;
Bij afhalen is het gebruik van CTB niet verplicht;
De verantwoordelijkheid op de controle van de CTB ligt bij de
ondernemer. De gemeente ziet toe of de controles correct worden
uitgevoerd;
Alle eet- en drinkgelegenheden mogen open van 05.00 uur tot 17.00 uur;
Voor afhalen en bezorgen gelden de reguliere sluitingstijden;
1,5 meter afstand houden, een mondkapje (binnen bij verplaatsen) en
een vaste zitplaats is verplicht;
Het gebruik van kuchschermen op buitenterrassen is toegestaan. De 1,5
meter afstandsnorm geldt dan niet;
Registratie van bezoekers moet mogelijk zijn (een bezoeker is dit niet
verplicht);
Een gezondheidscheck is verplicht;
De ondernemer treft de gebruikelijke hygiënemaatregelen op locatie;
Er is sprake van een gecontroleerde in- en uitstroom van bezoekers.

Moeten fastfood restaurants en kleine eet- en drinkgelegenheden, zoals
snackbars en lunchrooms, ook werken met CTB?
Ja, ook zij moeten werken met CTB indien er sprake is van verblijf ter plaatse.
Ondernemers kunnen drie keuzes maken (alleen afhaal, heel de locatie met CTB
of alleen per ruimte). Om over te gaan op alleen afhaal (consumptie elders dan
in de eet- en drinkgelegenheid) is het advies hiervoor tijdelijk het meubilair te
verwijderen of ontoegankelijk te maken. Indien mogelijk en werkbaar kan ook
worden gekozen om het afhaalgedeelte en verblijfsgedeelte fysiek te scheiden,
om zo te werken met twee regimes. Dit vergt in praktijk maatwerk per locatie.
Wat zijn de regels voor wegrestaurants?
Wegrestaurants langs de snelweg hoeven niet te sluiten om 20.00 uur. Hetzelfde
geldt voor truckersrestaurants op parkeerplaatsen, ook als ze niet langs de
snelweg liggen. Klanten hoeven geen coronatoegangsbewijs te laten zien bij
binnenkomst. Een mondkapje, een vaste zitplaats en 1,5 meter afstand houden
is wel verplicht.
Moet bij besloten feesten (bijvoorbeeld een huwelijksfeest) ook gebruik worden
gemaakt van coronatoegangsbewijzen en vaste zitplaatsen?
Ja dit moet. De locatie is leidend, niet of het een besloten of publieke
bijeenkomst betreft.
Wat zijn de regels voor het testen van horecapersoneel?
Voor het horecapersoneel geldt een dringend advies om twee keer per week
voor aanvang van een dienst een zelftest af te nemen. Dit heeft, net als in het
onderwijs, het doel om eventuele besmettingen tijdig te ontdekken en zo een
verdere verspreiding van het virus in de horecasector te voorkomen.
Evenementen:
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Welke regels gelden voor evenementen?
Alle evenementen zijn toegestaan. Voor evenementen gelden de volgende
voorwaarden:
• Alle evenementen mogen plaatsvinden tussen 05.00 uur en 17.00 uur;
• Toegang is alleen mogelijk met een geldig CTB (vaccinatiebewijs,
herstelbewijs of negatieve testuitslag) voor iedereen vanaf 13 jaar. Dit
geldt binnen én buiten, met én zonder vaste zitplaats. Vanaf 14 jaar moet
het gebruik van het CTB samen met een geldig identiteitsbewijs worden
gecontroleerd;
• De verantwoordelijkheid op de controle van de CTB ligt bij de organisator.
De gemeente ziet toe of de controles correct worden uitgevoerd;
• 1,5 meter afstand houden, een mondkapje (binnen bij verplaatsen) en
een vaste zitplaats is verplicht;
• Bij elk evenement geldt (per ruimte) een maximum van 1250 bezoekers;
• Bij doorstroomevenementen, zoals een kermis of braderie, geldt de norm:
1 persoon per 5 vierkante meter voor publiek toegankelijke oppervlakte.
Het innemen van een vaste zitplaats hoeft niet. Ook een maximum van
1250 bezoekers geldt hierbij niet. Wel moet gewerkt worden met het CTB;
• Registratie van bezoekers moet mogelijk zijn (een bezoeker is dit niet
verplicht);
• Een gezondheidscheck is verplicht;
• De organisator treft de gebruikelijke hygiënemaatregelen op locatie;
• Er is sprake van een gecontroleerde in- en uitstroom van bezoekers;
• De organisator meldt het evenement aan bij Testen voor Toegang (bij
vergunningsplicht en meer dan 1000 bezoekers of bij evenementenlocatie
met doorlopende vergunning vanaf 3000 bezoekers).
Voor meerdaagse evenementen (langer dan 24 uur), waar wordt overnacht,
geldt tevens:
• De locatie waarop het evenement plaatsvindt wordt ten minste elke 24
uur ontruimd, waarna deelname aan het evenement opnieuw aanvang kan
nemen;
• De coronatoegangsbewijzen van bezoekers worden elke 24 uur
gecontroleerd op hun geldigheid.
Moet het personeel zich ook laten testen?
Werknemers, vrijwilligers en artiesten die niet gevaccineerd zijn of een
herstelbewijs hebben wordt dringend geadviseerd voor de betreffende activiteit
een test af te nemen, dit kan via testen voor toegang of middels een zelftest.
Welke regels gelden voor het openstellen van een ijsbaan?
Om te bepalen of de regels voor evenementen of voor sportbeoefening gelden
moet gekeken worden naar waar de locatie zich hoofdzakelijk op richt. Indien de
locatie in hoofdzaak een sportlocatie is zoals een ijsbaan of een onder water
gezet veld, welke door de plaatselijke schaatsvereniging wordt gebruikt, dan
gelden de regels voor sportbeoefening.
Indien het in hoofdzaak om een evenement gaat, bijvoorbeeld een ijsbaan in een
centrumgebied met horeca en muziek, dan geldt de CTB plicht en de sluitingstijd
van 17.00 uur. Het innemen van een zitplaats geldt dan alleen voor het
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horecagedeelte. Het gebruik van een mondkapje hoeft alleen bij overdekte
ijsbanen en mag tijdens het schaatsen en innemen van een zitplaats af. Het
maximum van 1250 bezoekers geldt niet. Wel geldt de bezoekersnorm voor
doorstroomlocaties (1 persoon per 5 vierkante meter voor publiek toegankelijke
oppervlakte).
Kunst en cultuur:
Welke regels gelden er voor kunst- en cultuurbeoefening en vertoningen van
kunst en cultuur?
Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:
• Kunst- en cultuurbeoefening en vertoningen van kunst en cultuur mogen
plaatsvinden tussen 05.00 uur en 17.00 uur;
• Toegang bij vertoningen van kunst en cultuur is alleen mogelijk met een
geldig CTB (vaccinatiebewijs, herstelbewijs of negatieve testuitslag) voor
iedereen vanaf 13 jaar. Dit geldt binnen én buiten, met én zonder vaste
zitplaats. Vanaf 14 jaar moet het gebruik van het CTB samen met een
geldig identiteitsbewijs worden gecontroleerd;
• Kunst- en cultuurbeoefening voor iedereen vanaf 18 jaar is alleen
mogelijk met een geldig CTB (vaccinatiebewijs, herstelbewijs of negatieve
testuitslag);
• Er is een wettelijke uitzondering voor professionele acteurs en
toneelspelers;
• De verantwoordelijkheid op de controle van de CTB ligt bij de beheerder.
De gemeente ziet toe of de controles correct worden uitgevoerd;
• 1,5 meter afstand houden, een mondkapje (binnen bij verplaatsen) is
verplicht;
• Bij vertoningen van kunst en cultuur geldt een maximum van 1250
bezoekers per ruimte en is een vaste zitplaats verplicht;
• Bij doorstroomlocaties, zoals musea, is het innemen van een zitplaats niet
verplicht en geldt het maximum van 1250 bezoekers niet. Wel geldt de
norm: 1 persoon per 5 vierkante meter voor publiek toegankelijke
oppervlakte;
• Registratie van bezoekers moet mogelijk zijn (een bezoeker is dit niet
verplicht);
• Een gezondheidscheck is verplicht;
• De beheerder treft de gebruikelijke hygiënemaatregelen op locatie;
• Er is sprake van een gecontroleerde in- en uitstroom van bezoekers;
• Kunst- en cultuurbeoefening in georganiseerd verband in de openbare
ruimte (bijvoorbeeld een repetitie in een park) is alleen mogelijk na 17.00
uur met maximaal 4 personen, exclusief begeleider of instructeur.
Sport en recreatie:
Wat mag er ten aanzien van sport?
Voor sporten gelden de volgende voorwaarden:
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Amateursport (trainen en wedstrijden spelen) mag plaatsvinden tussen
05.00 uur en 17.00 uur, zowel binnen als buiten. Topsport (trainen en
wedstrijden spelen) mag wel na 17.00 uur;
Voor georganiseerde sportbeoefening binnen, zoals de sportschool,
groepslessen, zwemmen etc. is een CTB vereist. Dit geldt voor sporters in
alle binnensportlocaties, inclusief de sportkantines. Jeugd tot 18 jaar en
professionele sporters zijn hiervan uitgezonderd.
Bij alle sportwedstrijden (amateurs en professioneel) is geen publiek
toegestaan, dit geldt ook voor buitensportevenementen;
Voor eet- en drinkgelegenheden in of bij sportaccommodaties gelden de
horecaregels. Dit betekent dat ook hier alleen toegang mogelijk is met
een geldig CTB. Wel geldt hier ook de uitzondering voor jeugd tot 18 jaar
en professionele sporters;
Afhalen is wel mogelijk zonder CTB. Hierbij moet de consumptie buiten de
eet- en drinkgelegenheid genuttigd worden;
De beheerder treft de gebruikelijke hygiënemaatregelen op locatie;
Sportbeoefening in georganiseerd verband in de openbare ruimte
(bijvoorbeeld yoga in het park of bootcamp in het bos) is alleen mogelijk
na 17.00 uur met maximaal 4 personen, exclusief begeleider of
instructeur.

Wat is toegestaan m.b.t de verzorging van paarden na 17.00 uur?
Paardensportaccommodaties mogen na 17.00 uur aangepast openblijven,
uitsluitend voor de dagelijkse verzorging en beweging van paarden. Dus geen
paardrijlessen na 17.00 uur. Het verzorgen en individueel rijden moet namelijk
altijd doorgaan omwille van het welzijn van de paarden. Indien nodig voor de
veiligheid van de ruiter mag dit onder begeleiding. Publiek is hierbij niet
toegestaan.
De KNHS en FRNS hebben de leden opgeroepen ontheffing aan te vragen bij
gemeenten voor de verzorging van paarden na 17.00 uur. Een ontheffing is
hiervoor echter niet nodig.
Welke regels gelden er voor spellocaties (bijv. escape rooms, bowling,
speeltuinen, paintball, lasergamen etc.)?
• Spellocaties mogen open van 05.00 tot 17.00 uur;
• Voor deze locaties geldt geen verplichting tot CTB. Wel geldt de 1,5 meter
afstandsnorm en het gebruik van een mondkapje (binnen bij verplaatsen).
In het horecagedeelte van deze locaties geldt de verplichting tot CTB wel.
o Op locaties waar de horeca ondergeschikt is kan gekozen om te
werken met afhaal (consumptie niet in de eet- en drinkgelegenheid,
maar elders in de locatie). Indien de horecafunctie gelijkwaardig is
aan de spelfunctie en beide functies zijn niet fysiek te scheiden, dan
moet gewerkt worden met CTB.
Overig:
Grensverkeer met België
Klik hier voor meer informatie van de Belgische overheid.
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