VRAGEN EN ANTWOORDEN COVID-19
Versie 11 januari 2022
Praktische vertaling van de coronaregels vanaf 19 december.

ALGEMENE REGELS
Hoe moeten we omgaan met strijdigheid tussen Rijksoverheid.nl en de
ministeriële regelingen?
In geval van strijdigheid met wat op websites (zoals Rijksoverheid.nl of de website van VWS)
staat, is de inhoud van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (hierna: Twm) en onderliggende
regelingen altijd leidend. Dit geldt ook voor strijdigheid met brancheprotocollen.

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?
Buiten geldt een maximum groepsgrootte van twee personen vanaf 13 jaar. Mensen die op één
adres wonen zijn hiervan uitgezonderd. Op kerstavond, eerste en tweede kerstdag en tijdens de
jaarwisseling geldt tijdelijk een maximum groepsgrootte van vier personen vanaf 13 jaar.

PUBLIEKE PLAATSEN:
Welke basisregels gelden er voor het openstellen van een publieke plaats?
De meeste publieke binnenplaatsen zijn gesloten. Op Rijksoverheid staat welke plaatsen
uitgezonderd zijn. Voor deze plaatsen geldt:
•
•
•
•
•
•
•

*

Een mondkapjesplicht;
Een zitplaats innemen is verplicht;
Een bezoekersnorm van 100% van de 1,5 meter capaciteit met een maximum van 50
bezoekers per zelfstandige binnenruimte*;
Een bij doorstroomlocaties dat 1 persoon per 5m2 toegelaten kan worden;
De beheerder treft de gebruikelijke hygiënemaatregelen op locatie;
Er is sprake van een gecontroleerde in- en uitstroom van bezoekers;
Bij medische contactberoepen moeten bezoekers in de gelegenheid gesteld worden om
zich te registeren en is het afnemen van een gezondheidscheck verplicht.
Dit geldt voor zowel publieke- als besloten binnenruimtes.

Welke activiteiten zijn voor bijvoorbeeld de jeugd, ouderen of andere
kwetsbaren mogelijk?
Binnen de huidige maatregelen zijn er diverse activiteiten mogelijk buiten tot 17.00 uur.
Bijvoorbeeld het organiseren van jeugdactiviteiten tot 50 personen. Tevens mogen jongeren t/m
17 jaar vanaf 11 januari tot 20.00 uur buiten sporten (zie onderdeel Sport en recreatie).
Daarnaast mogen locaties waar georganiseerde dagbesteding of opvang plaatsvindt voor
kwetsbare groepen, zoals wijk-, buurt- en jongerencentra, open zijn. Hiervoor geldt een algemene
uitzondering zonder leeftijdsgrens of tijdstip. Neem voor meer informatie contact op met de
gemeente.

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.

DETAILHANDEL EN DIENSTVERLENING
Welke regels gelden voor de detailhandel en dienstverlening?
Alle niet-essentiële winkels zijn gesloten, bijvoorbeeld kledingwinkels en bouwmarkten. Bestellen,
afhalen (click & collect) en retourneren is wel mogelijk. Dit mag van 05.00 uur tot 17.00 uur. Bij
doe-het-zelf winkels tot 20.00 uur. Afhalen vindt plaats aan de deur (buiten) met een sober
ingerichte afhaallocatie. Oploop van publiek moet worden voorkomen.
Essentiële winkels, zoals supermarkten en drogisterijen, zijn open van 05.00 uur tot 20.00 uur.
Hier geldt de mondkapjesplicht en een maximum van 1 bezoeker per 5 vierkante meter.
De verkoop van kerstbomen buiten is toegestaan tot 17.00 uur. In tegenstelling tot vorig jaar is de
verkoop van bloemen buiten niet toegestaan. Ook voor bloemenwinkels, tuincentra etc. geldt dat
zij uitsluitend gebruik mogen maken van click en collect.
Essentiele dienstverlening, zoals medische contactberoepen, post- en pakketpunten, wasserijen,
stomerijen, reisbureaus en locaties voor de reparatie en onderhoud van goederen, tankstations,
apotheken, bibliotheken, rijscholen, de notaris of advocatenkantoren mogen (uitsluitend voor deze
functie) openblijven. Alle niet-essentiële dienstverlening is gesloten.

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.

Bepalend voor de vraag of een locatie hoofdzakelijk essentieel is, is of de omzet minstens voor
70% voortkomt uit essentiële detailhandel.

Welke regels gelden voor warenmarkten en losse standplaatsen?
Warenmarkten mogen plaatsvinden, met zowel food als non-food. Standplaatsen voor de verkoop
of uitgifte van eten of drinken mogen open zijn tot 20.00 uur. Voor standplaatsen met non-food
gelden de reguliere openingstijden (op basis van het lokale beleid of de standplaatsvergunning).

Wat wordt verstaan onder een medisch contactberoep?
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.

Mag een zonnestudio open voor zonnen uit medische noodzaak?
Zonnestudio’s vallen niet onder de definitie van een medisch contactberoep of een zorglocatie.
Zonnestudio’s zijn publieke plaatsen die nu gesloten moeten zijn. Ze mogen ook niet open voor
zonnen uit medische noodzaak.

Welke regels gelden voor locaties voor de verzorging en gezondheid van
dieren?
Locaties voor de verzorging en gezondheid van dieren mogen geopend zijn. Het gaat in dit kader
o.a. om dierenartsen, maar ook trimsalons, dierenasielen en locaties voor revalidatie- en
fysiotherapie voor dieren. Verder wordt onder de verzorging van dieren begrepen: de
noodzakelijke beweging voor dieren en tand-, vacht-, nagel- en hoefverzorging. Hieronder valt ook
het individueel rijden en verzorgen van paarden.

Welke regels gelden voor hondentrainingen?
Ook hondenscholen vallen onder locaties voor dierenverzorging of –gezondheid en mogen dus
geopend zijn op basis van de reguliere openingstijden. Gedragstrainingen vallen namelijk onder
de noodzakelijke verzorging en gezondheid van dieren. Trainingen mogen zowel binnen als buiten
plaatsvinden. Het advies is om de trainingen vooral buiten te organiseren.
Wel gelden de bestaande regels voor groepsvorming. In praktijk betekent dit het geven van
trainingen aan maximaal twee cursisten tegelijk (exclusief instructeur).

HORECA:
Welke regels gelden voor de horeca?
Alle eet- en drinkgelegenheden zijn gesloten. Bestellen, afhalen en bezorgen is wel mogelijk.
Hiervoor gelden de reguliere openingstijden. Afhalen vindt plaats bij een sober ingerichte
afhaallocatie. Oploop van publiek moet worden voorkomen. De reguliere sluitingstijden zijn hier
van toepassing. Dit geldt ook voor afhaal bij coffeeshops.

Wat zijn de regels voor wegrestaurants?
Wegrestaurants langs de snelweg mogen openblijven, uitsluitend voor beroepschauffeurs. Het
gaat hierbij alleen om wegrestaurants die behoren tot het hoofdwegennet en direct via een op- of
afrit van de snelweg bereikbaar zijn. Voor (weg)restaurants die in de nabije omgeving van een
snelweg liggen geldt deze uitzondering dus niet. Klanten hoeven geen coronatoegangsbewijs
(CTB) te laten zien bij binnenkomst. Een mondkapje, een vaste zitplaats en 1,5 meter afstand
houden is wel verplicht.

EVENEMENTEN:
Welke regels gelden voor evenementen?
Alle evenementen zijn verboden.

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 betreft het een evenement en deze zijn verboden.

Welke regels gelden voor georganiseerde auto- en wandeltochten,
bijvoorbeeld driving- of walking dinners?
Dit is afhankelijk van de activiteit. Neem voor een advies op maat contact op met de gemeente.

BIJZONDERE BIJEENKOMSTEN:
Welke regels gelden voor huwelijken?
Er mogen maximaal 50 personen bij een huwelijksvoltrekking aanwezig zijn excl. het personeel.
Bij huwelijksvoltrekkingen in religieuze instellingen is geen maximaal aantal aanwezigen bepaald.
Huwelijksfeesten en recepties kunnen niet doorgaan.

Welke regels gelden voor uitvaarten?
Er mogen maximaal 100 personen aanwezig zijn. Dit geldt voor uitvaartcentra en andere locaties
waar de uitvaart gehouden wordt. Bij uitvaartdiensten in religieuze instellingen is geen maximaal
aantal aanwezigen bepaald.

Is een condoleance bij een uitvaart toegestaan?
Direct na afloop van een uitvaartceremonie is een bijeenkomst mogelijk voor alleen de
deelnemers aan de uitvaartceremonie. Een eet- en drinkgelegenheid in een uitvaartcentrum of in
een andere locatie waar een plechtigheid plaatsvindt ten behoeve van een uitvaart mag hiervoor

geopend zijn. Hier geldt naast alle basisregels ook het innemen van een zitplaats en de
mondkapjesplicht.

KUNST EN CULTUUR:
Welke regels gelden voor kunst- en cultuurbeoefening en vertoningen van
kunst en cultuur?
Locaties voor kunst- en cultuurbeoefening en vertoningen van kunst en cultuur zijn gesloten.
Voorstellingen, repetities en lessen zijn dus niet toegestaan.

Mag een (horeca)gelegenheid een livestream verzorgen?
Ja dit mag. Livestreams bieden een alternatief voor andere activiteiten, waardoor mensen
thuisblijven. De gelegenheid moet gesloten blijven voor publiek en mag alleen gebruikt worden
voor het opnemen en uitzenden van de livestream. Alleen noodzakelijk personeel mag hierbij
aanwezig zijn.

SPORT EN RECREATIE:
Wat mag er ten aanzien van sport?
Alle binnensportlocaties zijn dicht. Een uitzondering geldt voor:
•
•
•

Topsport (trainen en wedstrijden zonder publiek, CTB niet verplicht);
Zwemles voor het A, B of C diploma, schoolzwemmen en therapeutisch zwemmen van
05.00 uur tot 17.00 uur. Hier geldt een CTB plicht voor bezoekers vanaf 18 jaar;
Sport in het kader van onderwijsactiviteiten (CTB niet verplicht).

Buitensportlocaties blijven geopend voor volwassenen vanaf 18 jaar tussen 05.00 uur en 17.00
uur. Vanaf 11 januari is voor jongeren t/m 17 jaar de eindtijd 20.00 uur.
Voor sporten in de openbare ruimte (bijvoorbeeld in het park of bos) geldt geen beperking in
eindtijd. Maar het is niet de bedoeling dat activiteiten na de voornoemde eindtijden in bijvoorbeeld
een tent bij de sportlocatie worden voortgezet. Een dergelijke constructie wordt namelijk gezien
als onderdeel van de sportlocatie.
Voor volwassenen vanaf 18 jaar is buiten sporten toegestaan met maximaal 2 personen op 1,5
meter afstand (exclusief instructeur). Een instructeur mag niet meerdere groepjes van 2 mensen
tegelijkertijd lesgeven. Meerdere kleine groepjes worden gezien als een groot georganiseerd
verband en dat is niet toegestaan.
Kinderen tot en met 17 jaar kunnen buiten sporten en onderlinge wedstrijden spelen op de eigen
club en zonder publiek. Sportkantines zijn gesloten. Alleen toiletten mogen toegankelijk blijven op
sportlocaties buiten. Kleedkamers blijven dicht.

Is sporten en bewegen bij een (para)medische behandeling toegestaan?
Het binnen aanbieden van sport- of beweegactiviteiten is alleen toegestaan als onderdeel van een
(para)medische behandeling, uitgevoerd door een BIG-geregistreerde zorgverlener, zoals een
fysiotherapeut.

Mogen buitensporten weer in tenten of overkappingen plaatsen?
Het is niet wenselijk dat in grote (afgesloten) tenten wordt gesport. Deze ruimtes zijn vergelijkbaar
met een binnenruimte. Een simpele overkapping of kleine tent (met 3 zijdes open) is mogelijk,

onder de voorwaarden voor een buitensportlocatie. Na 17.00 uur (volwassenen) of 20.00 uur
(jongeren t/m 17 jaar) mag hier dus geen gebruik meer van worden gemaakt. Het kan zijn dat
lokaal voor het plaatsen van een tent een melding of vergunning nodig is.

Wat mag er ten aanzien van dagrecreatie?
Alle recreatieve locaties zijn gesloten. Een uitzondering geldt voor buitenspeeltuinen en
kinderboerderijen zonder winstoogmerk die worden beheerd of geëxploiteerd door een gemeente,
vereniging, stichting of groep individuen zonder rechtspersoonlijkheid en die zijn gericht op de
betreffende buurt, wijk of gemeente, mits gebouwen gesloten blijven met uitzondering van de bij
de locatie behorende toiletvoorzieningen.

Wat mag er ten aanzien van recreatief nachtverblijf?
Een gezelschap mag bestaan uit maximaal 2 personen (exclusief kinderen t/m 12 jaar), tenzij het
bestaat uit een huishouden. Het is dus niet mogelijk om met meer dan 2 personen (m.u.v. eigen
huishouding) een vakantiewoning of kamer te huren of te verhuren.

OVERIG:
Grensverkeer met België
Voor meer informatie over Belgische maatregelen bekijk je de website van de Belgische overheid.

