FAQ bij de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19
(Bijgewerkt tot en met:
- Regeling van de Ministers van VWS, J&V en BZK, van 3 mei 2021, kenmerk 2349578-1007447WJZ, houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met
verlenging van het maatregelenpakket en van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Bonaire
in verband met het vervallen van de avondklok.

Inleiding
Sinds 15 december 2020 geldt een lockdown. We bevinden ons in de derde golf in deze coronacrisis. Het
kabinet heeft aangegeven dat een eerste stap in het versoepelen van de maatregelen kan worden gezet
als we zien dat we over de piek van de derde golf in de ziekenhuizen heen raken. Op basis van het aantal
meldingen constateert het OMT dat de epidemie zich op een plateau of nabij de piek bevindt. Ook het
aantal ziekenhuisopnamen lijken op een plateau te zijn beland. De druk in de ziekenhuizen is daarmee nog
steeds hoog maar de afgelopen dagen is er sprake van een stabilisering van het aantal
ziekenhuisopnamen. Het kabinet verwacht op basis van prognoses van het RIVM dat de daling over een
week zal worden ingezet. Gelet op deze prognose en dankzij de oplopende vaccinatiegraad, de snelheid
waarmee de komende weken nog wordt gevaccineerd en de opgebouwde immuniteit door besmettingen,
is het kabinet per 28 april 2021 behoedzaam en gereguleerd tot uitvoering van stap 1 uit het openingsplan
overgegaan.
Hiermee is per de ochtend van 28 april 2021 een einde aan de avondklok gekomen, mogen buitenterrassen
beperkt open, en kan de niet-essentiële detailhandel open onder voorwaarden. Per 26 april 2021 wordt één
dag per week fysiek hoger onderwijs mogelijk.
Hoewel de behoefte om te versoepelen op onderdelen onverminderd groot is, ziet het kabinet, met het
OMT, per 11 mei 2021 geen ruimte voor verdere versoepelingen. Door het kabinet wordt doorslaggevend
gewicht toegekend aan het belang de belastbaarheid van de zorg acceptabel te houden in deze fase.
Daarbij weegt voor het kabinet zwaar dat de situatie nog erg kwetsbaar is door het hoge aantal
besmettelijke personen, een reproductiegetal van net boven de 1, en de al langdurige, hoge druk op de
ziekenhuizen. Hoewel de prognose van het OMT suggereert dat de piek in opnames is bereikt, is een daling
nog niet gerealiseerd en zijn de effecten van de versoepeling uit stap 1 van het openingsplan nog niet
zichtbaar. Versoepeling acht het kabinet daarom nu niet verantwoord.
De behoefte om te versoepelen en de zorgen die in de hiervoor genoemde adviezen zijn weergegeven,
hebben het kabinet wel doen besluiten tot een aanvullend beslismoment op 11 mei 2021, om op basis van
de dan beschikbare inzichten over het verloop van de epidemie te kunnen beslissen over mogelijke verdere
versoepelingen. Op deze wijze wil het kabinet zo spoedig mogelijk kunnen besluiten over een verantwoorde
wijziging of intrekking van de maatregelen.

Looptijd maatregelen
V:
A:

Vanaf wanneer gelden de (aanvullende) maatregelen?
De nieuwe maatregelen gelden vanaf 11 mei 2021.
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V:
A:

Tot wanneer gelden de nieuwe maatregelen?
De lockdown maatregelen gelden tenminste tot en met 18 mei 2021. Het kabinet is voornemens
om op 11 mei 2021 opnieuw een besluit te nemen ten aanzien van mogelijke voortzetting of
aanpassingen van de maatregelen zodat deze op 19 mei 2021 van kracht kunnen worden.

Gevolgde procedure
V:
A:

Hoe kan het dat maatregelen soms zo snel na de persconferentie kunnen ingaan en er soms langer
op de maatregelen moet worden gewacht?
Als sprake is van een zeer dringende omstandigheid moet ter beperking van gevaar direct kunnen
worden gehandeld. In dat geval wordt gebruik gemaakt van artikel 58c, derde lid, van de Wet
publieke gezondheid (Wpg). Op grond van deze bepaling kan een krachtens hoofdstuk Va van de
Wpg vastgestelde ministeriële regeling direct na de vaststelling en de bekendmaking in werking
treden. Mocht de Tweede Kamer binnen een week na de toezending van de regel toch nog
besluiten hier niet mee in te stemmen, dan vervalt de regeling en daarmee de maatregelen van
rechtswege.
Als hiervan geen sprake is dan wordt de reguliere procedure gevolgd. Deze staat beschreven in
artikel 58c, tweede lid, van de Wpg. Een ministeriële regeling wordt dan nadat zij is vastgesteld
aan de Eerste en Tweede Kamer gestuurd. De ministeriële regeling treedt dan pas een week later
in werking. Als de Tweede Kamer besluit om niet in te stemmen met de regeling, vervalt de
ministeriële regeling van rechtswege. De hierin opgenomen maatregelen worden dan dus nooit van
kracht.

Samenloop meerdere ministeriële regelingen
V:
A:

Hoeveel ministeriële regelingen op grond van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Twm) zijn er
op dit moment?
Er zijn op dit moment verschillende ministeriële regelingen van kracht:
1. Tijdelijke regeling maatregelen covid-19, in werking getreden op 1 december 2020;
2. Regeling aanvullende mondkapjesverplichtingen covid-19, in werking getreden op
1 december 2020;
3. Regeling van 8 december 2020 tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid19 in verband met een verruiming van de mogelijkheden voor topsporters en het
aanbrengen van enkele verbeteringen, in werking getreden op 18 december 2020;
4. Regeling tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 van 14 december
2020 in verband met een verzwaring van de maatregelen, in werking getreden op 15
december 2020.
5. Regeling tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 van 24 december
2020 in verband met het vereisen van een negatieve testuitslag voor internationaal
openbaar vervoer, in werking getreden op 29 december 2020.
6. Regeling tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 van 3 januari 2021
in verband met het vereisen van een negatieve testuitslag voor internationaal
personenvervoer per lucht- en scheepvaart, in werking getreden op 4 januari 2021.
7. Regeling tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 van 12 januari 2021
in verband met een verlenging van de verzwaarde maatregelen voor onderwijsinstellingen
en kinderopvang, treedt in werking op 14 januari 2021.
8. Regeling tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 van 12 januari 2021
in verband met het verlengen van het maatregelenpakket, treedt in werking op 20 januari
2021.
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9. Regeling tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19, (…), van 14 januari
2021 in verband met het vereisen van een negatieve antigeentestuitslag voor
internationaal personenvervoer, treedt in werking op 15 en 19 januari 2021.
10. Regeling van de Ministers van VWS, J&V en van BZK van 22 januari 2021 tot wijziging van
de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met een vervroegde sluiting van
publieke plaatsen in verband met een avondklok en een verlaging van de maximale
groepsgrootte bij uitvaarten, treedt in werking op 23 en 25 januari 2021;
11. Regeling van de Ministers van VWS, J&V en BZK van 25 januari 2021, kenmerk 1812480217085-WJZ, tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met
het opnemen van een alternatief voor de testverplichting voor luchtvaartuigbemanningen,
treedt in werking op 27 januari 2021 met terugwerkende kracht tot en met 23 januari 2021;
12. Regeling van de Ministers van VWS, van J&V en van BZK van 22 januari 2021, tot wijziging
van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met het mogelijk maken van
praktijktesten voor het veilig en verantwoord organiseren van evenementen, treedt in
werking op 30 januari 2021;
13. Regeling van de Ministers van VWS, J&V en BZK van 5 februari 2021, tot wijziging van de
Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met een verlenging van de verzwaarde
maatregelen voor het voortgezet onderwijs, het beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en
de buitenschoolse opvang, treedt in werking op 6 februari 2021;
14. Regeling van de Ministers van VWS, J&V en BZK, van 2 februari 2021, kenmerk 1812499217094-WJZ, houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19, (…) in
verband met verlenging van het maatregelenpakket, het mogelijk maken van ophalen van
bestelde artikelen bij winkels, (…) en enkele andere wijzigingen, treedt in werking op 10
februari 2021;
15. Regeling van de Ministers van VWS, J&V en BZK van 23 februari 2021, kenmerk 1812477217082-WJZ, tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met
het verlengen van de verzwaarde maatregelen voor het hoger onderwijs en de
buitenschoolse opvang en het onder voorwaarden heropenen van het voortgezet onderwijs
en beroepsonderwijs, treedt in werking op 1 maart 2021;
16. Regeling van de Ministers van VWS, J&V en BZK, van 23 februari 2021, kenmerk 1812443217083-WJZ, houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19, (…) in
verband met verlenging van het maatregelenpakket, het toestaan van de uitoefening van
contactberoepen, de verhoging van de leeftijd voor buitensporten, het toestaan van
winkelen op afspraak, aanpassing van de uitzonderingen op de verplichte
antigeentestuitslag, opneming van de regels over de landelijke avondklok en enkele
andere wijzigingen, treedt in werking op 3 maart 2021;
16a Rectificatie van de Regeling van de Ministers van VWS, J&V en de BZK, van 23 februari
2021, kenmerk 1812443-217083-WJZ, houdende wijziging van de Tijdelijke regeling
maatregelen covid-19, (…) in verband met verlenging van het maatregelenpakket, het
toestaan van de uitoefening van contactberoepen, de verhoging van de leeftijd voor
buitensporten, het toestaan van winkelen op afspraak, aanpassing van de uitzonderingen
op de verplichte antigeentestuitslag, opneming van de regels over de landelijke avondklok
en enkele andere wijzigingen (gepubliceerd in de Staatscourant op 9 april 2021);
17. Regeling van de Ministers van VWS, J&V en BZK van 8 maart 2021, kenmerk 1812448217084-WJZ, tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met
verlenging van de voorwaarden voor fysiek onderwijs in reeds heropende
onderwijsinstellingen en het verlengen van de verzwaarde maatregelen voor het hoger
onderwijs en de buitenschoolse opvang, treedt in werking op 13 maart 2021;
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18. Regeling van de Ministers van VWS, J&V en BZK, van 8 maart 2021, kenmerk 1812476217081-WJZ, houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19, (…) in
verband met verlenging en enkele bijstellingen van het maatregelenpakket en aanpassing
van de uitzonderingen op de verplichte antigeentestuitslag, treedt in werking op 16 maart
2021;
19. Regeling van de Ministers van VWS, J&V en BZK, van 17 maart 2021, kenmerk 1812457217087-WJZ, houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19, (…) in
verband met het vereisen van een negatieve testuitslag voor reizigers uit Bonaire, treedt
in werking op 20 maart 2021;
20. Regeling van de Ministers van VWS, J&V en BZK, van 23 maart 2021, kenmerk 1812452217086-WJZ, houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in
verband met verlenging van het maatregelenpakket (…) in verband met verzwaarde
maatregelen gelet op het sterk oplopende aantal infecties en enkele andere wijzigingen,
treedt in werking op 31 maart 2021;
21. Regeling van de Ministers van VWS, J&V en BZK van 23 maart 2021, kenmerk 1812523217100-WJZ, tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met
een verlenging van de maatregelen in het onderwijs en voor de buitenschoolse opvang,
treedt in werking op 27 maart 2021;
22. Regeling van de Ministers van VWS, J&V en BZK, van 13 april 2021, kenmerk 1812534217102-WJZ, houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in
verband met verlenging van het maatregelenpakket (…) in verband met verlenging van het
maatregelenpakket in Europees Nederland en enkele andere wijzigingen, in werking
getreden op 21 april 2021;
23. Regeling van de Ministers van VWS, J&V en BZK van 13 april 2021, kenmerk 1812534217101-WJZ, tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met
het verlengen van de maatregelen voor onderwijsinstellingen en het volledig openen van
de buitenschoolse opvang, in werking getreden op 17 april 2021;
24. Regeling van de Ministers van VWS, J&V en BZK, van 20 april 2021, kenmerk 23428701006484, houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband
met het doorvoeren van stap 1 uit het openingsplan en de Tijdelijke regeling maatregelen
covid-19 Bonaire, de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Sint Eustatius en de
Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Saba in verband met het verlengen van de
grondslag voor het instellen van een avondklok op Bonaire en het doorvoeren van enkele
andere wijzigingen, in werking getreden op 28 april 2021;
25. Regeling van de Ministers van VWS, J&V en BZK van 20 april 2021, kenmerk 23428611006382, tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met
verlenging van de voorwaarden voor fysiek onderwijs in onderwijsinstellingen en het onder
voorwaarden heropenen van het hoger onderwijs, in werking getreden op 26 april 2021;
26. Regeling van de Ministers van VWS, J&V en BZK, van 3 mei 2021, kenmerk 23495781007447-WJZ, houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in
verband met verlenging van het maatregelenpakket en van de Tijdelijke regeling
maatregelen covid-19 Bonaire in verband met het vervallen van de avondklok, in werking
getreden op 11 mei 2021.
V:
A:

Hoe verhouden deze regelingen zich tot elkaar?
Om alle regels te kennen moeten alle ministeriële regelingen worden geraadpleegd. Ze vullen
elkaar aan en/of bouwen op elkaar voort. Inmiddels kan de meest geactualiseerde versie van de
Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 (waarin dus alle wijzigingen van de inwerking getreden
ministeriële regelingen zijn opgenomen) worden geraadpleegd op onder meer www.wetten.nl.
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Sluiting publieke plaatsen en uitzonderingen daarop
V:
A:

Welke locaties zijn gesloten?
Alle publiek toegankelijke locaties, inclusief doorstroomlocaties zijn voor publiek gesloten. Hiermee
is het voor bijvoorbeeld dierenparken, pretparken, musea, bioscopen, concertzalen, theaters,
casino’s en sauna’s niet toegestaan om voor publiek open te zijn.

V:
A:

Zijn er uitzonderingen op deze regel?
Ja, er zijn uitzonderingen op deze regel mogelijk. Deze staan in artikel 4.a.1 van de Trm en zullen
hieronder worden uitgewerkt.

Winkels
V:
Onder welke voorwaarden mogen winkels geopend zijn?
A:
Winkels en locaties met een winkelfunctie mogen (slechts) voor publiek worden opengesteld, indien
de beheerder er zorg voor draagt dat:
a. als publiek slechts twee personen per verdieping of één persoon per 25 m² voor publiek
toegankelijke winkelvloeroppervlakte worden binnengelaten;
b. niet meer personeel in de winkel of locatie met een winkelfunctie aanwezig is dan strikt
noodzakelijk is voor de verkoop van artikelen.
V:
A:

Tot wanneer mag er alcohol worden verkocht?
De verkoop van alcohol mag tot 20.00 uur. Overigens mag alcohol ook niet worden gebruikt of voor
consumptie gereed hebben op openbare plaatsen na 20.00 uur.

V:
A:

Mag een fietsenhandel open?
Ja dat mag. Zowel de functie verkoop als een werkplaats voor reparatie van fietsen, mogen onder
voorwaarden geopend zijn.

V:
A:

Kan een auto voor onderhoud naar de garage gebracht?
Ja, een werkplaats van een autobedrijf mag geopend zijn voor reparatie en onderhoud van
voertuigen. Verkoop van auto’s is toegestaan als aan de voorwaarden voor winkels wordt voldaan.

V:
A:

Mogen de markten doorgang vinden?
Ja, markten mogen doorgang vinden. Hierbij mag zowel food als non-food worden verkocht.

V:
A:

Wat zijn de openingstijden van winkels?
Een winkel mag tussen 20.00 uur en 06.00 uur niet voor publiek opengesteld worden. Dat betekent
dat een winkel om 20:00 uur moet sluiten. Dit verbod is niet van toepassing op:
a. een apotheek;
b. een winkel in een tankstation;
c. een dierenspeciaalzaak die diervoeding en dierbenodigdheden verkoopt, uitsluitend voor die
functie;
d. een winkel in de levensmiddelenbranche;
e. een drogisterij;
f. een opticien;
g. een audicien;
h. een winkel buiten, indien daar uitsluitend bloemen verkocht worden;

versie 10 mei 2021

Pagina 5 van 18

i.

een winkel voor zorg- en welzijnshulpmiddelen.

Buitenspeeltuinen
V:
Welke buitenspeeltuinen mogen er geopend zijn?
A:
Bepaalde buitenspeeltuinen mogen geopend zijn. Het moet dan gaan om buitenspeeltuinen:
- 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.
Daarbij moeten gebouwen gesloten blijven met uitzondering van de bij de buitenspeeltuin
behorende toiletvoorzieningen.
V:
A:

Waarom is er voor gekozen kleinschalige buitenspeeltuinen weer te openen?
Met de uitzondering voor (kleinschalige) beheerde buitenspeeltuinen wordt beoogd om buiten
spelen voor alle kinderen meer mogelijk te maken, terwijl tevens het aantal reisbewegingen en
contactmomenten zoveel mogelijk wordt beperkt.

V:
A:

Mogen andere buitenspeeltuinen ook open?
Nee. De openstelling geldt niet voor andere buitenspeeltuinen. Deze buitenspeeltuinen richten zich
namelijk veelal, gezien hun omvang of aantrekkingskracht, op het regionaal of landelijk aantrekken
van kinderen. Klimbossen, pretparken, grote speelparken en/of dierenboerderijen mogen dus niet
geopend zijn.

Andere uitzonderingen
V:
Welke publieke plaatsen mogen geopend blijven?
A:
In artikel 4.a1 van de Trm staan de volgende publieke plaatsen genoemd die geopend mogen
blijven voor publiek:
a.
locaties waar personen worden gehoord in verband met een bezwaarschrift of
administratief beroep;
b.
overheidsgebouwen met een publieksfunctie of een loket;
c.
locaties gericht op zakelijke of financiële dienstverlening, uitsluitend voor die functie;
d.
servicepunten voor het versturen of ontvangen van brieven en postpakketten, mits
uitsluitend voor die functie geopend voor publiek;
e.
winkels in de levensmiddelenbranche;
f.
locaties waar een warenmarkt plaatsvindt, uitsluitend voor die functie;
g.
groothandels voor levering ten behoeve van personen in de uitoefening van beroep of
bedrijf;
h.
voedselbanken, kledingbanken, uitsluitend voor die functie en dierenvoedselbanken;
i.
dierenspeciaalzaken die diervoeding en dierbenodigdheden verkopen, uitsluitend voor die
functie;
j.
publieke plaatsen waar het beroep van dierenarts wordt uitgeoefend;
k.
drogisterijen;
l.
apotheken;
m.
opticiens;
n.
audiciens;
o.
tankstations;
p.
wasserijen;
q.
stomerijen;
r.
locaties voor reparatie en onderhoud van goederen, uitsluitend voor die functie;
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s.

t.

u.
v.

w.

x.
y.
z.
aa.
bb.
cc.
dd.
ee.
ff.
gg.
hh.
ii.
jj.
kk.

ll.
mm.

nn.
oo.
versie 10 mei 2021

bibliotheken:
1º. waar uitsluitend sprake is van het ophalen van bestelde of gereserveerde artikelen of
het terugbrengen van artikelen; of
2º. indien deze verbonden zijn aan een instelling voor beroepsonderwijs of instelling voor
hoger onderwijs, voor zelfstudie door bij de instelling ingeschreven studentenbibliotheken;
publieke plaatsen waar tegen betaling verblijf wordt aangeboden aan personen die niet als
ingezetene zijn ingeschreven in de basisregistratie personen met een adres in de
gemeente waar dit verblijf wordt aangeboden, mits geen etenswaren of dranken aan de
gasten worden geserveerd en mits deze publieke plaatsen als zodanig opgenomen zijn in
het register van de Kamer van Koophandel of een soortgelijk erkend register;
luchthavens;
openbaar vervoer en ander bedrijfsmatig personenvervoer, mits het vervoer primair de
verplaatsing van de ene naar de andere locatie behelst en het vervoer geen recreatieve
activiteit is;
stations, halteplaatsen, of andere bij het openbaar vervoer of ander bedrijfsmatig
personenvervoer behorende voorzieningen en de daarbij behorende perrons, trappen,
tunnels en liften;
parkeergarages;
fietsenstallingen;
winkels buiten, indien daar uitsluitend bloemen verkocht worden;
locaties waar een contactberoep, voor zover toegestaan op grond van artikel 6.8, wordt
uitgeoefend;
zorglocaties;
locaties waar besloten en georganiseerde dagbesteding plaatsvindt voor kwetsbare
groepen;
winkels voor zorg- en welzijnshulpmiddelen;
publieke sanitaire voorzieningen;
locaties waar topsporters sport beoefenen en stadions waar voetballers, bedoeld in artikel
6.1, eerste lid, voetballen;
locaties waar een plechtigheid plaatsvindt ten behoeve van huwelijksvoltrekkingen, een
registratie van een partnerschap of een uitvaart;
locaties waar gevaccineerd wordt tegen of getest wordt op het virus SARS-CoV-2,
uitsluitend voor die functie;
locaties die worden gebruikt ten behoeve van de uitvoering van een verkiezing als bedoeld
in de Kieswet dan wel de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19, uitsluitend voor die functie;
locaties die worden gebruikt voor onderwijsactiviteiten door onderwijsinstellingen;
buitenspeeltuinen 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 buitenspeeltuin behorende toiletvoorzieningen;
locaties voor het behalen van praktijkcertificaten van proeven van praktische bekwaamheid
die benodigd zijn voor de uitoefening van een beroep of bedrijf, uitsluitend voor die functie;
andere winkels, andere locaties met een winkelfunctie en winkels en locaties, uitsluitend
voor zover het een andere functie betreft, voor zover toegestaan op grond van artikel 4.a1,
tweede lid;
locaties waar opgelegde educatieve maatregelen ter bevordering van de rijvaardigheid of
geschiktheid worden ondergaan, uitsluitend voor die functie;
locaties waar theorie-examens worden afgenomen die noodzakelijk zijn voor het mogen
besturen van een vervoermiddel of voor de uitoefening van het beroep van rijinstructeur,
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keurmeester voor de periodieke keuring van motorrijtuigen, tachograaftechnicus of LPGtechnicus, uitsluitend voor die functie;
locaties waar theoretische nascholingscursussen als bedoeld in artikel 156r van het
Reglement rijbewijzen plaatsvinden of waar theoretische bijscholing als bedoeld in artikel
12b, eerste lid, van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 plaatsvindt, uitsluitend voor die
functie.

Verhouding artikel 4.a1 tot overige artikelen hoofdstuk 4
V:
A:

Hoe verhoudt artikel 4.a1 zich tot overige artikelen van hoofdstuk 4 van de Trm?
Voor de publieke plaatsen die op grond van artikel 4.a1 opengesteld kunnen worden, blijven de
overige bepalingen uit hoofdstuk 4 gelden, zoals de algemene voorwaarden voor openstelling van
publieke plaatsen (hygiënemaatregelen, stromen van publiek scheiden, placering) en een
maximum van dertig personen publiek per zelfstandige ruimte.

Horeca
V:
A:

Welke terrassen (en bijbehorende voorzieningen) mogen vanaf 28 april 2021 geopend zijn?
Terrassen in de buitenlucht bij eet- en drinkgelegenheden mogen geopend zijn.

V:

Wanneer mag het publiek dat op het buitenterras zit de binnenruimte van de eet- en
drinkgelegenheid betreden?
De binnenruimte van de eet- en drinkgelegenheid mag in ieder geval voor het publiek van het
buitenterras open worden gesteld voor:
• de toegang tot het terras (als het terras geen ingang heeft vanaf de openbare weg);
• het gebruik van de toiletvoorzieningen;
• het gebruik van garderobes;
• het afrekenen.
Kansspelautomaten mogen bijvoorbeeld niet gebruikt worden tijdens het wachten.

A:

V:
A:

Wat wordt er verstaan onder een buitenterras?
Onder een buitenterras wordt verstaan een terras dat aan de bovenzijde of aan drie zijden open is
en in de buitenlucht is gesitueerd. Het compartimenteren van terrassen (op grond van bestaande
exploitatievergunningen) is niet toegestaan. Binnenterrassen - in bijvoorbeeld een winkelcentrum,
een gebouw of een stationshal - blijven gesloten. Volledig overkapte en afgedichte buitenterrassen
zijn niet toegestaan.

V:
A:

Welke terrassen moeten gesloten blijven?
Terrassen bij eet- en drinkgelegenheden bij sportaccommodaties moeten gesloten blijven.
Daarnaast geldt dat buitenterrassen van locaties die nog gesloten zijn, zoals pretparken,
rondvaartboten of dierenparken, ook gesloten blijven.

V:
A:

Waarom mogen terrassen bij sportaccommodaties niet open?
De buitenterrassen bij sportaccommodaties (zowel commercieel als paracommercieel) blijven
gesloten om het aantal contactmomenten buiten de sportactiviteiten om zoveel mogelijk te
beperken. Sportaccommodaties zijn geopend om te kunnen sporten zonder toeschouwers, waarbij
de regels erop gericht zijn het bezoek daartoe te beperken: er naartoe om te sporten, na het sporten
weer weg. De douches en de kleedkamers blijven om deze reden thans nog gesloten. Ook het
toeschouwersverbod, zowel voor trainingen of wedstrijden blijft gelden. Kinderen worden gebracht
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en weer opgehaald. Ouders mogen daarom niet bij de trainingen blijven hangen langs het veld.
Hiermee verdraagt zich niet dat buitenterrassen van sportkantines opengesteld worden.
V:
A:

Wanneer mogen de terrassen in de buitenlucht geopend zijn?
Terrassen in de buitenlucht mogen tussen 12.00 uur en 18.00 uur voor publiek worden
opengesteld.

V:
A:

Welke voorwaarden gelden er voor de opening van terrassen?
De beheerder moet er zorg voor dragen dat:
a. het terras aan de bovenzijde of aan drie zijden open is;
b. er niet meer dan vijftig personen als publiek tegelijk per terras aanwezig zijn;
c. hij bij aankomst van het publiek een gezondheidscheck uitvoert;
d. hij het publiek in de gelegenheid stelt de volgende gegevens beschikbaar te stellen ten
behoeve van de mogelijke uitvoering van bron- en contactopsporing door de gemeentelijke
gezondheidsdienst:
1°. volledige naam;
2°. datum en tijdstip van aankomst;
3°. e-mailadres; en
4°. telefoonnummer;
e. hij toestemming vraagt voor de verwerking en overdracht van de onder d bedoelde gegevens
ten behoeve van de uitvoering van bron- en contactopsporing door de gemeentelijke
gezondheidsdienst. Daarbij wordt vermeld dat het geven van deze toestemming vrijwillig is;
f. de onder d genoemde gegevens op zodanige wijze worden verwerkt dat daarvan geen kennis
kan worden genomen door ander publiek;
g. de onder d genoemde gegevens uitsluitend worden verwerkt voor de uitvoering van bron- en
contactopsporing door de gemeentelijke gezondheidsdienst, veertien dagen worden bewaard
en daarna worden vernietigd;
h. hij het publiek placeert in groepsverbanden van ten hoogste twee personen, tenzij het om
personen gaat als bedoeld in artikel 3.1, tweede lid, onder a, van de Trm of personen als
bedoeld in artikel 58g, tweede lid, onder a, van de Wpg;
i. er op of rond het terras geen muziek, optreden, tv-scherm of ander mogelijk tot toeloop van
publiek aanleiding gevend amusement is;
j. er geen sprake is van zelfbediening door het publiek;
k. het publiek gereserveerd heeft voor groepsverbanden van ten hoogste twee personen, tenzij
het om personen gaat als bedoeld in artikel 3.1, tweede lid, onder a, van de Trm of personen
als bedoeld in artikel 58g, tweede lid, onder a, van de Wpg;
l. ter plaatse geen oploop van publiek kan ontstaan;
m. de zitplaatsen op het terras zo worden neergezet dat het publiek op de veilige afstand van
elkaar zit.

V:
A:

Waarom mogen alleen buitenterrassen geopend worden?
Er is door het kabinet gekozen voor een behoedzame eerste stap door alleen de buitenterrassen
te openen, omdat het besmettingsrisico in de buitenlucht lager is dan binnen.

V:
A:

Moet de veiligeafstandsnorm altijd in acht worden genomen op het terras in de buitenlucht?
Nee, de veiligeafstandsnorm geldt niet voor personen die op een terras in de buitenlucht behorende
bij een eet- en drinkgelegenheid aan weerszijden van een tussen zitplaatsen geplaatst kuchscherm
zitten en hun gezicht aan de voor hen bestemde zijde van het kuchscherm houden.
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V:
A:

Wat is een kuchscherm?
Dat is een voorwerp dat op grond van zijn ontwerp bestemd is om ten minste geplaatst te worden
tussen personen teneinde de verspreiding van virussen en ziektekiemen tegen te gaan.

V:
A:

Aan welke voorwaarden moet een kuchscherm voldoen?
Kuchschermen worden geplaatst die voldoen aan de volgende voorwaarden:
a. het kuchscherm heeft een hoogte van ten minste 1,80 meter van de vloer gemeten;
b. de onderkant van het kuchscherm bevindt zich op ten hoogste 50 centimeter van de vloer
gemeten;
c. het kuchscherm dat is geplaatst tussen twee zitplaatsen, heeft een breedte van ten minste 92
centimeter;
d. het kuchscherm dat is geplaatst tussen drie of meer zitplaatsen, heeft een breedte van ten
minste 1,85 meter;
e. het oppervlak van het kuchscherm is zodanig dat dit ten behoeve van de hygiëne kan worden
schoongemaakt;
f. het kuchscherm bestaat uit deugdelijk materiaal, is van een deugdelijke constructie en is
zodanig geplaatst, bevestigd of ingericht en wordt zodanig gebruikt dat het gevaar dat zich een
ongewilde gebeurtenis voordoet, zoals verschuiven, omvallen, kantelen en getroffen worden
door het kuchscherm of onderdelen daarvan zoveel mogelijk wordt voorkomen.

V:
A:

Hoeveel mensen mogen in totaal aanwezig zijn op het terras?
Er mogen een beperkt aantal van vijftig personen tegelijk als publiek per buitenterras aanwezig
mogen zijn. Personeel dat aan het werk is, telt niet mee bij dit maximum, omdat dit geen publiek
is.

V:
A:

Tellen kinderen tot en met 12 jaar ook mee bij die maximaal vijftig toegestane personen?
Ja, kinderen tot en met 12 jaar tellen ook mee.

V:
A:

Kan er ook ter plaatse worden gereserveerd?
Ja, ook reserveren aan de deur is toegestaan (“wait to be seated”).

V:
A:

Hoeveel personen mogen aan een tafeltje zitten?
Er mogen niet meer dan twee personen aan een tafeltje zitten, tenzij het gaat om:
• kinderen tot en met twaalf jaar;
• personen die op hetzelfde adres woonachtig zijn;
• een persoon met een handicap en diens noodzakelijke begeleider.

V:

Waarom is er voor gekozen om in principe niet meer dan twee personen aan een tafeltje toe te
staan?
Doordat het publiek in groepsverbanden van maximaal twee personen op het buitenterras moet
worden geplaceerd, worden de contactmomenten met anderen geminimaliseerd en is het
eenvoudiger de veilige afstand tot elkaar in acht te nemen. Zelfbediening is om die reden ook niet
toegestaan.

A:

Het beperken van het aantal mensen dat bij elkaar geplaceerd is tot twee personen, sluit aan bij
de regels voor de maximale groepsvorming buiten. Om het bezoek aan het terras zodanig te
organiseren dat aan deze voorwaarden kan worden voldaan, is een reservering verplicht, waarbij
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ook reserveren aan de deur is toegestaan (“wait to be seated”). Hiermee wordt het risico op
verspreiding van het virus verder verkleind.
V:
A:

Is amusement op het terras toegestaan?
Nee. Om de toeloop in de omgeving van de terrassen te beperken is amusement op en rondom
het terras niet toegestaan (dus onder meer geen muziek, geen optredens en geen tv-schermen).

V:
A:

Wat geldt voor restaurants in een hotel?
De eet- en drinkgelegenheden van hotels, met inbegrip van de roomservice, worden gesloten voor
het publiek. De eet- en drinkgelegenheden in een hotel vallen daarmee onder dezelfde regels als
andere eet- en drinkgelegenheden. Een afhaalfunctie is daar dus wel mogelijk.

Afhaalmogelijkheden
V:
A:

Mag er nog eten en drinken worden afgehaald bij restaurants?
Ja, dat mag, behalve tussen 01.00 en 07.00 uur.

V:
A:

Mag er worden afgehaald bij coffeeshops?
Ja, dat mag, behalve tussen 20.00 en 07.00 uur.

V:
A:

Bij welke locaties mag worden afgehaald?
Op de volgende locaties is afhaal mogelijk:
• Bij de bibliotheek mogen klanten hun bestelling afhalen of terugbrengen. De bibliotheek mag
verder uitsluitend geopend zijn indien deze verbonden is aan een instelling voor
beroepsonderwijs of instelling voor hoger onderwijs, voor zelfstudie door bij de instelling
ingeschreven studenten;
• Bij restaurants en coffeeshops. De mogelijkheden tot afhaal in de horeca en bij coffeeshops
blijven bestaan binnen de huidige regels.

Contactberoepen
V:
A:

Is de uitoefening van contactberoepen verboden?
Bijna alle contactberoepen zijn vanaf 3 maart 2021 onder voorwaarden toegestaan. Het verbod op
het contactberoep van sekswerkers is in ieder geval tot en met 18 mei 2021 verlengd..

V:
A:

Welke voorwaarden gelden er voor het uitoefenen van contactberoepen?
Bij het uitoefenen van contactberoepen (met uitzondering van het beroep van sekswerkers (dat
immers nog niet is toegestaan) en zorgverleners en mantelzorgers) moet aan de volgende
voorwaarden worden voldaan:
- De beoefenaar van een contactberoep draagt er zorg voor dat klanten en patiënten
gereserveerd hebben en bij aankomst een gezondheidscheck is uitgevoerd;
- De beoefenaar van een contactberoep stelt klanten en patiënten in de gelegenheid de
volgende gegevens beschikbaar te stellen ten behoeve van de mogelijke uitvoering van bronen contactopsporing door de gemeentelijke gezondheidsdienst:
o volledige naam;
o datum en aankomsttijd;
o e-mailadres; en
o telefoonnummer.
- De beoefenaar van een contactberoep vraagt toestemming voor de verwerking en overdracht
van de bedoelde gegevens ten behoeve van de uitvoering van bron- en contactopsporing door
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-

V:
A:

de gemeentelijke gezondheidsdienst. Daarbij wordt vermeld dat het geven van deze
toestemming vrijwillig is;
De genoemde gegevens worden op zodanige wijze verwerkt dat daarvan geen kennis kan
worden genomen door andere klanten;
De gegevens worden uitsluitend verwerkt voor de uitvoering van bron- en contactopsporing
door de GGD, worden veertien dagen bewaard en worden daarna vernietigd door de
beoefenaar van het contactberoep.

Waarom mogen sekswerkers hun beroep nog niet uitoefenen?
In de toelichting bij de ministeriele regeling schrijft de minister dat bij het uitoefenen van het beroep
van sekswerkers fysiek contact met de klant onvermijdelijk is en de hierboven beschreven
voorwaarden geen of onvoldoende soelaas bieden, gelet op de aard van de werkzaamheden,
mede omdat de verwachting is dat de naleving minimaal zal zijn. Hiermee is gecontroleerde
openstelling niet mogelijk en blijft het verbod van kracht.

Groepsvorming
V:
A:

Met hoeveel personen is het toegestaan om zich in groepsverband op te houden?
Het is tot en met tenminste 18 mei 2021 verboden zich in groepsverband op te houden met meer
dan twee personen op:
- een openbare plaats;
- een erf behorende bij een publieke plaats;
- een erf behorende bij een besloten plaats, niet zijnde een woning.

V:
A:

Zijn er ook uitzonderingen op dit verbod?
Ja, het verbod een groepsverband van maximaal 2 personen geldt niet voor:
- personen tot en met twaalf jaar;
- personen tot en met zeventien jaar die deelnemen aan georganiseerde
jeugdactiviteiten en personen die deze activiteiten organiseren of begeleiden;
- bezoekers bij een uitvaart, mits het groepsverband niet groter is dan honderd
personen;
- bezoekers bij een huwelijksvoltrekking of de registratie van een partnerschap, mits het
groepsverband niet groter is dan dertig personen;
- personen die podiumkunsten beoefenen of acteren;
- groepsverbanden die noodzakelijk zijn voor de continuering van de dagelijkse
werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties;
- zorgverleners of zorgvrijwilligers enerzijds en personen met een handicap die zij
begeleiden anderzijds, alsmede de personen die zij begeleiden onderling;
- ambtenaren die werkzaam zijn in het kader van de behandeling van een asielaanvraag,
opvang, begeleiding, bewaring of gedwongen terugkeer van vreemdelingen in de
uitoefening van hun functie enerzijds en degenen jegens wie zij hun taak uitoefenen
anderzijds, alsmede deze laatste personen onderling;
- personen in een woongedeelte van een voertuig of vaartuig.

V:
A:

Hoe zit het met groepsvorming in besloten binnenruimten?
In besloten binnenruimten is het niet toegestaan zich in groepsverband op te houden met meer
dan dertig personen per zelfstandige ruimte.
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V:
A:

Zijn er uitzonderingen op de regel voor besloten binnenruimten?
Ja, het verbod op een groepsverband van meer dan dertig personen per zelfstandige ruimte geldt
niet voor:
- personen tot en met zeventien jaar die deelnemen aan georganiseerde
jeugdactiviteiten en personen die deze activiteiten organiseren of begeleiden;
- bezoekers bij een uitvaart, mits het groepsverband niet groter is dan honderd
personen;
- personen die podiumkunsten beoefenen of acteren;
- personen die deelnemen aan onderwijsactiviteiten, trainingsactiviteiten en educatieve
activiteiten, locaties voor kinderopvang en zorglocaties;
- groepsverbanden die noodzakelijk zijn voor de continuering van de dagelijkse
werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties.

Sport
V:
A:

Welke sportaccommodaties zijn er gesloten?
Alle binnensportlocaties zijn gesloten. Dit betekent dat sportscholen en sporthallen dicht moeten.
Buitensportlocaties kunnen open blijven.

V:
A:

Zijn er uitzonderingen op deze regel?
Ja. Zo mogen locaties die worden gebruikt voor onderwijsactiviteiten in het kader van lichamelijke
opvoeding door instellingen voor primair onderwijs geopend zijn voor dit doel. Ook
zwemgelegenheden en de daarbij behorende toiletvoorzieningen mogen onder voorwaarden
worden opengesteld voor publiek uitsluitend voor zwemles aan kinderen tot en met twaalf jaar voor
het behalen van het A-, B- of C-diploma.

V:

Aan welke voorwaarden moet een zwembad voldoen om opengesteld te worden ten behoeve van
zwemles aan kinderen tot en met twaalf jaar voor het behalen van het A-, B- of C-diploma?
De voorwaarden voor openstelling van sportaccommodaties, zoals opgenomen in artikel 6.4 van
de Trm gelden onverkort voor de openstelling van zwembaden te behoeve van zwemlessen. Voor
zwemgelegenheden waar zwemles wordt gegeven aan kinderen tot en met twaalf jaar betekent dit
dat:
de douches gesloten zijn;
de kleedkamers in zwemgelegenheden geopend mogen zijn;
de ouders of verzorgers niet mee mogen naar de zwemles in de zwemgelegenheid, maar
tijdens de les buiten moeten blijven (toeschouwers zijn niet toegestaan);
de beheerder van de zwemlocatie werkt met reserveringen;
de beheerder van de zwemlocatie bij aankomst van het publiek een gezondheidscheck
uitvoert.

A:

Daarnaast gelden voor zwemgelegenheden waar zwemles wordt gegeven aan kinderen tot en met
twaalf jaar de volgende voorwaarden:
- de beheerder van de zwemgelegenheid stelt de begeleiders van de kinderen in de gelegenheid
de volgende gegevens beschikbaar te stellen ten behoeve van de mogelijke uitvoering van
bron- en contactopsporing door de gemeentelijke gezondheidsdienst:
1º. volledige naam;
2º. datum en tijdstip van aankomst;
3º. e-mailadres; en
4º. telefoonnummer;
versie 10 mei 2021

Pagina 13 van 18

-

-

V:
A:

de beheerder van de zwemgelegenheid vraagt toestemming aan de begeleiders van de
kinderen voor de verwerking en overdracht van de hiervoor bedoelde gegevens ten behoeve
van de uitvoering van bron- en contactopsporing door de GGD. Daarbij wordt vermeld dat het
geven van deze toestemming vrijwillig is;
de hiervoor genoemde gegevens op zodanige wijze worden verwerkt dat daarvan geen kennis
kan worden genomen door andere personen;
de hiervoor genoemde gegevens uitsluitend worden verwerkt voor de uitvoering van bron- en
contactopsporing door de GGD, veertien dagen worden bewaard en daarna worden vernietigd
door de beheerder van de zwemgelegenheid.

Waarom mogen zwembaden alleen opengesteld worden voor zwemlessen aan kinderen tot en met
12 jaar?
Het kabinet is van mening dat nu de lockdown voortduurt en we richting de zomer gaan, het van
belang is dat zwemlessen voor kinderen tot en met twaalf jaar weer hervat kunnen worden.
Zwemlessen voor deze groep zijn cruciaal om kinderen veilig in en om het water te laten recreëren.
Binnensporten is op dit moment voor alle leeftijdscategorieën niet toegestaan. Gelet op de risico’s
van verdrinking is een uitzondering voor zwemlessen in binnenzwembaden volgens het kabinet
gerechtvaardigd. Tegelijkertijd is het openstellen van zwemlessen voor alle leeftijdscategorieën
epidemiologisch gezien een te groot risico. Daarom wordt bij het openstellen van
binnenzwembaden ten behoeve van zwemles aangesloten bij andere maatregelen, waarbij voor
kinderen tot en met twaalf jaar vaker een uitzondering wordt gemaakt. Daarmee wordt veruit het
grootste deel van de mensen die zwemles krijgen ten behoeve van de A, B en C-diploma’s
ondervangen.

Personen tot en met 17 jaar
V:
Met hoeveel personen mag er buiten gesport worden door personen tot en met 17 jaar?
A:
Kinderen tot en met 17 jaar mogen buiten in teamverband sporten. Zij hoeven tijdens het sporten
onderling geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Sporten kan zowel in een
sportaccommodatie als bij buitensportactiviteiten die georganiseerd zijn door of in opdracht van de
gemeente. Er mogen daarnaast onderlinge wedstrijden (zonder publiek) op de eigen sportlocatie
gespeeld worden. Ook sportwedstrijden die tijdens een buitensportactiviteit georganiseerd worden
door of in opdracht van de gemeente zijn toegestaan, mits geen toeschouwers aanwezig zijn.
Jongeren van 18 tot en met 26 jaar
V:
Met hoeveel personen mag er buiten gesport worden door personen van 18 tot en met 26 jaar?
A:
Jongeren van 18 tot en met 26 jaar mogen buiten in teamverband sporten. Zij hoeven tijdens het
sporten onderling geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden voor zover de sport niet op gepaste
wijze kan worden beoefend met inachtneming van de veilige afstand. Sporten kan zowel in een
sportaccommodatie als bij buitensportactiviteiten dij georganiseerd zijn door of in opdracht van de
gemeente. Er mogen daarnaast onderlinge wedstrijden (zonder publiek) op de eigen sportlocatie
gespeeld worden. Ook sportwedstrijden die tijdens een buitensportactiviteit georganiseerd worden
door of in opdracht van de gemeente zijn toegestaan, mits geen toeschouwers aanwezig zijn.
Personen van 27 jaar en ouder
V:
Met hoeveel personen mag er buiten worden gesport door personen van 27 jaar en ouder?
A:
Personen van 27 jaar en ouder mogen in groepsverband van maximaal vier personen die in
georganiseerd verband sport beoefenen in een sportaccommodatie buiten of tijdens
buitensportactiviteiten georganiseerd door of in opdracht van de gemeente. Zij moeten hierbij 1,5
meter afstand van elkaar houden.
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V:
A:

Wat wordt er bedoeld met buitensportactiviteiten door of in opdracht van de gemeente?
Dit kan bijvoorbeeld gaan om een georganiseerde buitensportactiviteit op de Cruyff Courts, de
Krajicek Playgrounds of een openbaar basketbalveld. Op deze manier krijgen alle
(jong)volwassenen de kans om op hun eigen manier te sporten, of dat nou bij een sportvereniging
is of onder begeleiding van een buurtsportcoach in de wijk. Doordat activiteiten georganiseerd
plaatsvinden, is naleving van de coronamaatregelen zo goed mogelijk geborgd.

V:
A:

Moeten kleedkamers en douches gesloten zijn?
Ja, kleedkamers en douches zijn dicht. Alleen de kleedkamers in het zwembad mogen geopend
zijn voor de kinderen met zwemles.

Onderwijs en kinderopvang
V:
A:

Welke scholen zijn geopend voor fysiek onderwijs?
Met ingang van 8 februari 2021 zijn scholen voor (speciaal) basisonderwijs en speciaal onderwijs
weer geopend.
Met ingang van 1 maart 2021 mogen leerlingen en studenten uit het voortgezet onderwijs en
beroepsonderwijs weer naar school. Voor leerlingen in het voortgezet onderwijs geldt dat zij ten
minste één dag in de week deelnemen aan onderwijsactiviteiten op de instelling. Voor studenten
uit het beroepsonderwijs geldt dat zij één dag in de week mogen deelnemen aan
onderwijsactiviteiten op de instelling. Hieraan zijn wel verschillende voorwaarden met betrekking
tot het houden van een veilige afstand verbonden.
Met ingang van 26 april 2021 mogen ook instellingen voor hoger onderwijs worden geopend voor
fysiek onderwijs, onder voorwaarde dat de veiligeafstandsnorm in acht wordt genomen. Gelet op
de veiligeafstandsnorm zal dit in de praktijk betekenen dat studenten gemiddeld één dag in de
week weer fysiek onderwijs kunnen ontvangen.
Kort gezegd geldt nu dat het voortgezet onderwijs, het beroepsonderwijs en het hoger onderwijs
geopend zijn met in achtneming van de veiligeafstandsnorm, behoudens de wettelijke
uitzonderingen daarop. Deze voorwaarde geldt dus niet voor instellingen voor primair onderwijs,
omdat daarvoor een uitzondering geldt op de veiligeafstandsnorm.

V:

A:

Geldt de veiligeafstandsnorm voor personen tot en met zeventien jaar die zich bevinden in een
instelling voor voortgezet onderwijs, een instelling voor beroepsonderwijs of een instelling voor
hoger onderwijs of een andere ruimte die door een van deze instellingen voor onderwijsactiviteiten
wordt gebruikt?
Ja, het uitgangspunt is dat de veiligafstandsnorm ook geldt voor personen tot en met 17 jaar die
zich bevinden in een instelling voor voortgezet onderwijs, een instelling voor beroepsonderwijs of
een instelling voor hoger onderwijs of een andere ruimte die door een van deze instellingen voor
onderwijsactiviteiten wordt gebruikt. Hierop zijn echter uitzonderingen. De veiligeafstandsnorm
geldt namelijk niet voor:
- leerlingen onderling die zich bevinden op een locatie van een instelling voor voortgezet
onderwijs, voor zover zij een vast koppel vormen;
- leerlingen onderling die zich bevinden op een locatie van een school of instelling voor
voortgezet speciaal onderwijs of praktijkonderwijs en tussen deze leerlingen en personen die
daar een onderwijsactiviteit verzorgen;
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-

-

V:
A:

leerlingen onderling die zich verplaatsen in de gangen op een locatie van een instelling voor
voortgezet onderwijs, voor zover het niet mogelijk is de veiligeafstandsnorm in acht te nemen;
leerlingen onderling die deelnemen aan een onderwijsactiviteit in lichamelijk opvoeding in het
voortgezet onderwijs;
personen die een praktijkgerichte onderwijsactiviteit in het voorbereidend beroepsonderwijs
verzorgen dan wel daaraan deelnemen, voor zover deze onderwijsactiviteit niet op gepaste
wijze kan worden uitgevoerd met inachtneming van de veilige afstand;
personen die een onderwijsactiviteit in een instelling voor beroepsonderwijs of een instelling
voor hoger onderwijs verzorgen dan wel daaraan deelnemen, voor zover voor de
beroepsmatige werkzaamheden waartoe de betreffende studenten worden opgeleid, een
uitzondering op de veiligeafstandsnorm geldt en deze onderwijsactiviteit niet op gepaste wijze
kan worden uitgevoerd met inachtneming van de veilige afstand.

Welke kinderopvang mogelijkheden zijn er op dit moment?
De kinderopvang is vanaf 19 april 2021 weer volledig geopend.
De mogelijkheid tot noodopvang voor kinderen van minimaal één ouder in een cruciaal beroep en
kinderen in een kwetsbare positie is hiermee komen te vervallen.

Reizen naar Nederland
V:
A:

Welke maatregelen zijn er genomen om de import en verspreiding van het coronavirus tegen te
gaan?
Om het risico op import en verspreiding te beperken heeft het kabinet besloten dat reizigers die
reizen met het openvaar vervoer of via lucht- en/of scheepvaart Nederland binnen willen reizen
(ook vanuit Bonaire) een negatieve testuitslag moeten kunnen laten zien. Voor de meeste landen
is een negatieve testuitslag van een NAAT-test verplicht. Daarnaast is voor de meeste landen
daarnaast ook een negatieve testuitslag van een antigeentest verplicht.

V:
A:

Zijn er ook uitzonderingen op deze verplichting?
Ja, er zijn uitzonderingen. De uitzonderingen voor het aan de vervoerder of toezichthouder kunnen
tonen van een negatieve testuitslag van een NAAT-test en een antigeen test komen op hoofdlijnen
overeen1.

V:

Waar staat welke landen als hoogrisicogebieden in de zin van de Tijdelijke regeling maatregelen
covid-19 zijn aangewezen?
Dat staat in het ‘Besluit aanwijzing hoogrisicogebieden’. Reizigers die met het openvaar vervoer of
met lucht- en/of scheepvaart Nederland binnen willen komen zijn (ook vanuit Bonaire), wanneer zij
afkomstig zijn uit hoogrisicogebieden, verplicht om een negatieve testuitslag van een NAAT-test te
kunnen laten zien. Dit besluit wordt in principe wekelijks herzien, tenzij er aanleiding is om het
besluit tussentijds te herzien.

A:

In dit besluit is ook terug te vinden welke landen zijn aangewezen als landen waarvoor een
negatieve testuitslag van een antigeentest moet kunnen worden getoond.

1

Voor een exacte opsomming van alle uitzonderingen wordt verwezen naar de artikelen 6.7a, 6.7b, en 6.7c, van de Tijdelijke regeling
maatregelen covid-19.
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V:
A:

Wat is het verschil tussen een PCR-test en een NAAT-test, zoals nu in de tijdelijke regeling wordt
voorgeschreven?
Op advies van het RIVM wordt de term PCR-test vervangen door NAAT-test. Dit is een meer
correcte en volledige omschrijving van de groep testen die geschikt is voor het uitvoeren van een
test. Deze wijziging heeft tot gevolg dat testen onder de namen mPOCT, NAAT, PCR of RT PCR,
LAMP en TMA zijn toegestaan.

Bezettingsgraad logementen
V:
A:

Wat wordt verstaan onder logementen of verblijfplaats in de zin van artikel 6:12 van de Trm?
Hierbij kan gedacht worden aan hotels, campings, groepsaccommodaties en commercieel
verhuurde vakantiehuisjes.

V:
A:

Voor hoeveel mensen mag er een verblijfplaats worden geboekt?
In logementen mag in ieder geval tot en met 18 mei 2021 geen verblijf aangeboden worden aan
meer dan twee personen per verblijfplaats, waarbij kinderen tot en met twaalf jaar niet meetellen.

V:
A:

Zijn er ook uitzonderingen op deze regel?
Ja. Wanneer het gaat om personen als bedoeld in artikel 58g, tweede lid, van de Wpg (in dit artikel
staat de uitgezonderde gevallen op het verbod op groepsvorming opgenomen), geldt deze
beperking niet.

Onderzoeksprogramma’s
V:
A:

Waarom wordt er gewerkt met onderzoeksprogramma’s?
De pilots hebben als doel data te verzamelen over toegangstesten in bepaalde sectoren. Derhalve
is het noodzakelijk om te kunnen afwijken van de geldende coronamaatregelen zoals het verbod
op de openstelling van publieke plaatsen, het groepsvormingsverbod en het maximumaantal
personen publiek per zelfstandige ruimte.

V:
A:

Welke onderzoeksprogramma’s zijn er?
Het gaat om de volgende onderzoeksprogramma’s:
Fieldlab: het publiek-privaat onderzoeksprogramma, waarin het Rijk, het bedrijfsleven en de
wetenschap samenwerken, om via praktijktesten kennis te vergaren over het virus SARS-CoV-2,
de epidemie en de bestrijding daarvan, met het oog op het vergroten van de doelmatigheid van
maatregelen ter bestrijding van de epidemie en mogelijkheden voor het veilig en verantwoord
organiseren van evenementen;
Pilot testbewijzen: het publiek-privaat onderzoeksprogramma, waarin het Rijk, het bedrijfsleven of
veldpartijen en de wetenschap samenwerken, om via praktijktesten kennis te vergaren over de
uitvoerbaarheid en effecten van het tonen van een testuitslag voor deelname aan of toegang tot
activiteiten of voorzieningen, met het oog op het vergroten van de doelmatigheid van maatregelen
ter bestrijding van de epidemie en mogelijkheden voor het veilig en verantwoord heropenen van
sectoren;
Praktijktesten drinkgelegenheden: het publiek-privaat onderzoeksprogramma, waarin het Rijk, het
bedrijfsleven en de wetenschap samenwerken, om via praktijktesten kennis te vergaren over het
virus SARS-CoV-2, de epidemie en de bestrijding daarvan, met het oog op het vergroten van de
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doelmatigheid van maatregelen ter bestrijding van de epidemie en mogelijkheden voor het veilig
en verantwoord heropenen van drinkgelegenheden.
V:
A:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Welke coronamaatregelen worden er tijdens de praktijktesten uitgezonderd?
Het gaat om de volgende maatregelen:
het groepsvormingsverbod buiten;
het verbod op de openstelling van publieke plaatsen;
de voorwaarden voor de openstelling van publieke plaatsen die wel geopend mogen zijn;
het maximumaantal personen publiek per zelfstandige binnenruimte;
het verbod op de openstelling van eet- en drinkgelegenheden en de daarbij behorende
dansvoorzieningen;
het verbod op de openstelling van winkels tussen 20.00 en 06.00 uur;
het verbod op de verkoop van alcoholhoudende drank tussen 20.00 en 06.00 uur;
het verbod op het organiseren van evenementen;
het verbod op toeschouwers bij sportwedstrijden;
het verbod op de openstelling van douches en kleedkamers in sportaccommodaties en de plicht
om met reserveringen van maximaal vier personen te werken en een gezondheidscheck uit te
voeren.

Avondklok
V:
A:

Wanneer geldt er een avondklok?
De avondklok geldt tot en met 28 april 2021 om 04.30 uur. De maatregel avondklok wordt niet
verder verlengd. Dat betekent dat de avondklok 28 april 2021 om 4.30 uur afloopt.
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