FAQ bij de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19
(Bijgewerkt tot en met:
- Regeling van de Ministers van VWS, J&V en BZK van 11 juni 2021, kenmerk 2378985-1011053PDC19, tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met de inzet van
coronatoegangsbewijzen op basis van vaccinatie of herstel, treedt in werking op 24 juni 2021
respectievelijk 1 juli 2021;
- Regeling van de Ministers van VWS, J&V en BZK, van 18 juni 2021, kenmerk 2349566-1007443WJZ, houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met het
doorvoeren van stap 4 uit het openingsplan en de introductie van herstel- en vaccinatiebewijzen
voor reizigers en van 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 enkele redactionele wijzigingen, treedt in werking op 26 juni 2021.

Inleiding
We zijn er bijna, maar nog niet helemaal! Vanaf 26 juni 2021 vervallen de meeste beperkingen. De
maatregelen die blijven, zijn gericht op het houden van anderhalve meter afstand. Waar het niet mogelijk
of wenselijk is die norm te hanteren, worden mitigerende maatregelen genomen, zoals de toepassing van
zelftesten, het gebruik van toegangsbewijzen en mondkapjes.
Om zicht te houden op de verspreiding van het virus blijft het van belang enkele daarmee verband
houdende maatregelen te behouden. Hieronder volgt ter inleiding een korte opsomming van de wijzigingen
na het doorvoeren van stap 4 van het openingsplan.
Groepsvorming
Vanaf 26 juni 2021 is er geen dringend advies meer over het aantal bezoekers dat mensen thuis mogen
ontvangen. Er geldt ook geen beperking meer op groepsvorming. Dit betekent dat het niet langer verboden
is om zich buiten met meer dan vier personen in groepsverband op te houden. Zo vervallen de beperkingen
om in groepsverband te reserveren of placeren, of om in groepsverband te sporten. Ook vervalt het
groepsvormingsverbod van maximaal vijftig personen in besloten binnenruimten.
Mondkapjes
De mondkapjesplicht voor publieke binnenruimten vervalt. De mondkapjesplicht blijft wel gelden in het
voortgezet onderwijs, het openbaar vervoer, ander bedrijfsmatig personenvervoer en de luchtvaart. Dit
betekent dat reizigers in het gehele OV-domein (zoals perrons, stations, winkels na de toegangshekjes,
halteplaatsen en voertuigen) en op luchthavens en in vliegtuigen worden geacht een mondkapje te dragen.
Voor zorglocaties, zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen, instellingen voor gehandicaptenzorg en
huisartsenpraktijken, blijft gelden dat deze instellingen zelf bepalen of het dragen van mondkapjes wel of
niet noodzakelijk is.
Zingen en blazen
Ten aanzien van zingen geldt dat het dringende advies om niet te zingen in binnenruimten in
groepsverbanden (zoals koren), niet meer geldt. Ten aanzien van blazers geldt dat zij weer op anderhalve
meter afstand mogen repeteren en optreden (eerder werd geadviseerd minimaal twee meter afstand te
houden tussen blazers).
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Evenementen
Vanaf 26 juni 2021 worden de voorwaarden voor de reeds toegestane evenementen die behoren tot de
reguliere exploitatie van deze publieke plaatsen versoepeld. Hiermee worden bijvoorbeeld filmvertoningen
met meer bezoekers (op veilige afstand) mogelijk.
Overige evenementen – die dus buiten de reguliere exploitatie van publieke plaatsen vallen – zijn vanaf
30 juni 2021 toegestaan. Voor geplaceerde evenementen geldt dat deze zonder toegangsbewijzen mogen
plaatsvinden met honderd procent van de bezetting op 1,5 meter afstand. Voor zogenaamde doorstroom
evenementen geldt een norm van 1 persoon per 5 m².
Mét toegangsbewijzen mogen geplaceerde en ongeplaceerde evenementen op honderd procent van de
reguliere capaciteit openen. Ten aanzien van meerdaagse evenementen met toegangsbewijzen heeft het
kabinet besloten om in de eerste 4 weken meerdaagse evenementen met overnachtingen enkel toe te
staan voor een totale duur van maximaal 24 uur (waar dus een overnachting in kan zitten) en met een
maximaal bezoekersaantal tijdens die 24 uur (inclusief de overnachting) van 25.000 personen.
Onderwijs, jeugd en kinderopvang
Met het vervallen van de contactbeperkende maatregelen vanaf 26 juni 2021 geldt het advies tot
cohortering van leerlingen in het funderend onderwijs en kinderen in de kinderopvang niet langer. Het
betekent voor de kinderopvang dat zij niet langer met bubbels hoeven te werken, en dat BSO’s tijdens de
zomervakantie locaties kunnen samenvoegen. Voor scholen ontstaat bovendien meer ruimte om de
activiteiten te organiseren waar zij normaal het schooljaar of de schoolperiode voor leerlingen mee zouden
afsluiten, zolang de basisregels worden gevolgd. Dit betekent dat diploma-uitreikingen en schoolmusicals
op school doorgang kunnen vinden in het bijzijn van ouders, zolang de basisregels in acht worden
genomen. Het organiseren van schoolkampen en excursies wordt niet langer afgeraden. Ten aanzien van
jongerenkampen voor kinderen vanaf 13 jaar geldt dat geen maximum meer geldt voor het aantal kinderen
dat samen in een groepsaccommodatie kan verblijven.
Eet– en drinkgelegenheden
Ook de voorwaarden die gelden voor de openstelling van eet- en drinkgelegenheden worden versoepeld
en de meeste beperkingen vervallen. Uitgangspunt is dat bij het bezoek aan een eet-en drinkgelegenheid
kan worden volstaan met de veiligeafstandsnorm.
Er gelden geen regels meer ten aanzien van sluitingstijden, afhaal, bezorgtijden en alcohol.
Amusement binnen in de eet- en drinkgelegenheden en op en rondom het terras is toegestaan conform de
gebruikelijke lokale regelgeving. Tv-schermen binnen en buiten mogen dan ook weer. Zelfbediening is weer
toegestaan mits de beheerder zorg draagt dat de veilige afstandsnorm wordt nageleefd zoals beschreven
in de protocollen van de horecasector.
Ook is het weer toegestaan om geplaceerd te worden aan de bar of een kansspelautomaat.
Dansvoorzieningen (zoals discotheken en dancings) kunnen worden geopend met de inzet van
coronatoegangsbewijzen. Dansgelegenheden en overige eet- en drinkgelegenheden die gebruik maken
van coronatoegangsbewijzen zijn uitgezonderd van de placeringsplicht en de veiligeafstandsnorm.
Sport, kunst en cultuur
Alle sportwedstrijden zijn weer toegestaan. Ook zijn op sportlocaties weer toeschouwers welkom, voor
zowel topsport- als amateursportbeoefening.
In lijn hiermee geldt dat het ook weer is toegestaan publiek als toeschouwer toe te laten bij de beoefening
van kunst en cultuur door amateurs.
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Looptijd maatregelen
V:
A:

Vanaf wanneer gelden de (aanvullende) maatregelen?
De maatregelen met betrekking tot vaccinatiebewijzen gelden met ingang van 24 juni 2021. De
maatregelen met betrekking tot de herstelbewijzen gelden met ingang van 1 juli 2021.
De nieuwe maatregelen met betrekking tot het doorvoeren van stap 4 van het openingsplan gelden
vanaf 26 juni 2021.
De maatregelen ten aanzien van evenementen die buiten de reguliere exploitatie van publieke
plaatsen vallen gelden vanaf 30 juni 2021.

V:
A:

Tot wanneer gelden de nieuwe maatregelen?
Op 13 augustus 2021 zal het kabinet bezien of de 1,5 m-regel per 16 augustus 2021 losgelaten
kan worden.
Op grond van artikel 8.1 Trm vervalt de Trm op het tijdstip waarop hoofdstuk Va van de Wpg vervalt.
Het gaat hier om een uiterste vervaldatum. Als de noodzaak al eerder ontvalt aan deze regeling of
onderdelen ervan, zal de regeling eerder worden ingetrokken of aangepast. In artikel 58c, zesde
lid, Wpg is immers geëxpliciteerd dat maatregelen zo spoedig mogelijk worden gewijzigd of
ingetrokken als deze niet langer noodzakelijk zijn.

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 wijzigingen van Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 (Trm) zijn er op dit moment
(geweest)?
Het betreft op dit moment de volgende ministeriële regelingen:
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;
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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.
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
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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;
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
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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;
27. Regeling van de Ministers van VWS, J&V en BZK, van 11 mei 2021, kenmerk 23495391007438, houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband
met het doorvoeren van stap 2 uit het openingsplan, in werking op 19 mei 2021;
28. Regeling van de Ministers van VWS, J&V en BZK, van 11 mei 2021, kenmerk 23495531007439, houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband
met het niet langer beschouwen van Bonaire als hoogrisicogebied voor Europees
Nederland, in werking getreden op 19 mei 2021;
29. Regeling van de Ministers van VWS, J&V en BZK, van 12 mei 2021, kernmerk 23495581007440, houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband
met het onder voorwaarden openen van bibliotheken, in werking getreden op 20 mei 2021;
30. Regeling van de Ministers van VWS, J&V en BZK, van 23 april 2021, kenmerk 23495821007448-WJZ, houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in
verband met het uitzonderen van vrachtwagenchauffeurs van de sneltestverplichting, in
werking getreden op 22 mei 2021;
31. Regeling van de Ministers van VWS, J&V en BZK, van 22 mei 2021, kenmerk 23495611007441-WJZ, houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in
verband met het vervallen van de veiligeafstandsnorm tussen leerlingen onderling in het
voortgezet onderwijs, in werking getreden op 31 mei 2021;
31a Rectificatie van de Regeling van de Ministers van VWS, J&V en BZK, van 28 mei 2021,
kenmerk 2349594-1007451-WJZ, houdende wijziging van de Tijdelijke regeling
maatregelen covid-19 in verband met het doorvoeren van stap 3 uit het openingsplan en
het inzetten van coronatoegangsbewijzen (gepubliceerd in de Staatscourant op 10 juni
2021);
32. Regeling van de Ministers van VWS, J&V en BZK, van 28 mei 2021, kenmerk 23618431009131-WJZ, houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19, de
Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Bonaire, de Tijdelijke regeling maatregelen covid19 Sint Eustatius en de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Saba, in verband met de
invoering van aanvullende tijdelijke maatregelen voor het internationaal personenverkeer,
in werking getreden op 1 juni 2021;
33. Regeling van de Ministers van VWS, J&V en BZK, van 28 mei 2021, kenmerk 23495941007451, houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband
met het doorvoeren van stap 3 uit het openingsplan en het inzetten van
coronatoegangsbewijzen, treedt in werking op 5 juni 2021;
34. Regeling van de Ministers van VWS, J&V en BZK, van 28 mei 2021, kenmerk 23692171009869-PDS19, tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband
met de inzet van coronatoegangsbewijzen op basis van een negatieve testuitslag, treedt
in werking op 5 juni 2021;
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35. Regeling van de Ministers van VWS, J&V en BZK van 11 juni 2021, kenmerk 23789851011053-PDC19, tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband
met de inzet van coronatoegangsbewijzen op basis van vaccinatie of herstel, treedt in
werking op 24 juni 2021 respectievelijk 1 juli 2021.
36. Regeling van de Ministers van VWS, J&V en BZK, van 18 juni 2021, kenmerk 23495661007443-WJZ, houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in
verband met het doorvoeren van stap 4 uit het openingsplan en de introductie van herstelen vaccinatiebewijzen voor reizigers en van 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 enkele redactionele wijzigingen, treedt in
werking op 26 juni 2021.
V:
A:

Hoe verhouden deze regelingen zich tot elkaar?
Om alle regels en de bedoeling hiervan 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.

Veilige afstand (1,5 meter)
V:
A:

Waar zijn de bepalingen over veilige afstand te vinden?
In artikel 58f van de Wet publieke gezondheid (Wpg) zijn de regels en uitzonderingen over de
veilige afstand opgenomen. In de Trm zijn aanvullende uitzonderingen op de veiligeafstandsnorm
opgenomen.

V:
A:

Hoe luiden de aanvullende uitzonderingen op de veiligeafstandsnorm?
De aanvullende uitzonderingen op de veiligeafstandsnorm zijn te vinden in hoofdstuk 2, de artikelen
2.1 tot en met 2.9 en in artikel 6.5 van de Trm.
Leerlingen en 18-‘ers
De veiligeafstandsnorm geldt niet tussen:
a. personen tot en met twaalf jaar en andere personen;
b. personen tot en met zeventien jaar onderling tenzij zij zich bevinden in een instelling voor
beroepsonderwijs of een instelling voor hoger onderwijs of een andere ruimte die door een
van deze instellingen voor onderwijsactiviteiten wordt gebruikt.
Beroepsmatige werkzaamheden
De veiligeafstandsnorm geldt niet voor personen bij de uitoefening van hun beroep, voor zover
werkzaamheden in het kader van de uitoefening van dat beroep noodzakelijk zijn en niet op
gepaste wijze kunnen worden uitgevoerd met inachtneming van de veilige afstand, en degenen
jegens wie zij hun werkzaamheden uitoefenen.
Kunst- en cultuurbeoefening
De veiligeafstandsnorm geldt niet voor personen tijdens kunst- en cultuurbeoefening, voor zover
deze activiteiten niet op gepaste wijze kunnen worden uitgeoefend met inachtneming van de veilige
afstand.
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Zorgvrijwilligers
De veiligeafstandsnorm geldt niet tussen zorgvrijwilligers, voor zover zij hun werkzaamheden niet
op gepaste wijze kunnen uitoefenen met inachtneming van de veilige afstand, en degenen jegens
wie zij hun werkzaamheden uitoefenen.
Onderwijs
De veiligeafstandsnorm geldt niet:
a. tussen leerlingen onderling die zich bevinden op een locatie van een instelling voor voortgezet
onderwijs;
b. tussen leerlingen die zich bevinden op een locatie van een school of instelling voor voortgezet
speciaal onderwijs of praktijkonderwijs en personen die daar een onderwijsactiviteit verzorgen;
c. voor 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;
d. voor 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.
Luchthavens
De veiligeafstandsnorm geldt niet voor personen op een luchthaven, voor zover zij hun activiteiten
niet op gepaste wijze kunnen uitoefenen met inachtneming van de veilige afstand.
Kuchschermen
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.
Sport
De veiligeafstandsnorm geldt, voor zover de sport niet op gepaste wijze kan worden beoefend met
inachtneming van de veilige afstand, niet tijdens de beoefening van sport.
Coronatoegangsbewijzen
De veiligeafstandsnorm geldt niet tussen personen op locaties waar toepassing wordt gegeven aan
de artikelen 4.3, 4.7, 4.9 of 5.2.
Uitzonderingen personenvervoer
De veiligeafstandsnorm geldt niet voor personen in het openbaar vervoer, ander bedrijfsmatig
personenvervoer en personen in vervoer voor privédoeleinden, mits:
a. het vervoer primair de verplaatsing van de ene naar de andere locatie behelst; en
b. het vervoer geen recreatieve activiteit is;
c. De veiligeafstandsnorm geldt niet voor personen op een station, halteplaats, of een andere bij
het openbaar vervoer of ander bedrijfsmatig personenvervoer behorende voorziening en de
daarbij behorende perrons, trappen, tunnels en liften, met uitzondering van de daar gelegen
besloten plaatsen, voor zover de veilige afstand niet in acht kan worden genomen.
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Mondkapjes
V:
A:

Waar moeten er nog mondkapjes worden gedragen?
Personen van dertien jaar en ouder dragen een mondkapje in:
a.
het openbaar vervoer en ander bedrijfsmatig personenvervoer, mits het vervoer, niet zijnde
vervoer met een luchtvaartuig, primair de verplaatsing van de ene naar de andere locatie
behelst en het vervoer geen recreatieve activiteit is;
b.
gebouwen op luchthavens, met uitzondering van de daar gelegen besloten plaatsen. Deze
verplichting geldt niet voor personen die geplaceerd zijn en de veiligeafstandsnorm in acht
nemen;
c.
een station, halteplaats, of een andere bij het openbaar vervoer of ander bedrijfsmatig
personenvervoer behorende voorziening en de daarbij behorende perrons, trappen,
tunnels en liften, met uitzondering van de daar gelegen besloten plaatsen. Deze
verplichting geldt niet voor personen die geplaceerd zijn en de veiligeafstandsnorm in acht
nemen.
Ook personen in een instelling voor voortgezet onderwijs of een andere ruimte die door een
instelling voor voortgezet onderwijs voor onderwijsactiviteiten wordt gebruikt, dragen een
mondkapje.

V:

A:

Wanneer geldt de verplichting tot het dragen van een mondkapje niet in een instelling voor
voortgezet onderwijs of een andere ruimte die door een instelling voor voortgezet onderwijs voor
onderwijsactiviteiten wordt gebruikt?
Deze verplichting geldt niet:
a.
voor personen op een vaste zit- of staanplaats die deelnemen aan een onderwijsactiviteit
of een onderwijsactiviteit verzorgen;
b.
indien het dragen van een mondkapje een belemmering vormt voor deelname aan dan wel
verzorging van een onderwijsactiviteit. Van een belemmering is in ieder geval sprake bij
activiteiten met betrekking tot lichamelijke opvoeding, zang, toneel en dans;
c.
voor personeelsleden van een onderwijsinstelling, indien deze een vaste zit- of staanplaats
innemen;
d.
voor personen die etenswaren of dranken nuttigen, indien deze een vaste zit- of
staanplaats innemen.
Verder geldt deze verplichting niet:
1. voor personen die vanwege een beperking of een ziekte geen mondkapje kunnen dragen;
2. voor begeleiders van personen met een verstandelijke beperking, voor zover deze personen
van het door begeleiders dragen van een mondkapje ernstig ontregeld raken, en voor personen
die spreken met iemand die vanwege een auditieve beperking moet kunnen spraakafzien;
3. voor personen tijdens het beoefenen van sport, waaronder het zwemmen in een zwembad,
voor zover het dragen van een mondkapje de beoefening van de sport belemmert;
4. voor personen tijdens het beoefenen van kunst en cultuur, voor zover het dragen van een
mondkapje de kunst- en cultuurbeoefening belemmert;
5. voor personen tijdens het poseren voor beeldende kunst, voor zover het gaat om het op beeld
vastleggen van personen;
6. indien het dragen van een mondkapje de goede en veilige uitoefening van werkzaamheden in
het kader van beroep of bedrijf onmogelijk maakt.
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Publieke plaatsen
V:
A:

Wanneer mogen publieke plaatsen geopend zijn voor publiek?
Een publieke plaats wordt voor publiek opengesteld als de beheerder er zorg voor draagt dat:
- degene die geplaceerd is, uitsluitend van de aangewezen plaats gebruikmaakt;
- stromen van publiek gescheiden worden;
- hygiënemaatregelen worden getroffen.
Daarnaast gelden er voor bepaalde in de Trm genoemde gevallen nog extra voorwaarden:
- gezondheidscheck;
- placeren;
- registratie.
Hieronder zal op de nadere voorwaarden worden ingegaan.

Gezondheidscheck
V:
Welke publieke plaatsen worden slechts opengesteld voor publiek als een gezondheidscheck wordt
uitgevoerd?
A:
De volgende publieke plaatsen worden slechts voor publiek opengesteld, indien de beheerder er
zorg voor draagt dat bij aankomst van het publiek een gezondheidscheck wordt uitgevoerd:
a. eet- en drinkgelegenheden. Met uitzondering van eet- en drinkgelegenheden:
1. in een uitvaartcentrum of in een andere locatie waar een plechtigheid plaatsvindt ten
behoeve van een uitvaart;
2. in zorglocaties voor patiënten en cliënten en bezoekers van patiënten en cliënten;
3. die zich bevindt op een luchthaven na de securitycheck;
4. binnen een locatie waar besloten en georganiseerde dagbesteding plaatsvindt voor
kwetsbare groepen;
5. waar uitsluitend sprake is van verkoop, aflevering of verstrekking van etenswaren of
dranken voor gebruik anders dan ter plaatse, mits de duur van het verblijf van publiek
in de inrichting zoveel mogelijk wordt beperkt.
b. wellnesscentra;
c. locaties voor kunst- en cultuurbeoefening en de vertoning van kunst- en cultuurbeoefening;
d. sportaccommodaties;
e. ander bedrijfsmatig personenvervoer, met uitzondering van veerponten;
f. spellocaties;
g. locaties voor beurzen en congressen;
h. zalencentra en locaties voor zalenverhuur;
i. casino’s.
Placeren (vaste plaats)
V:
Op welke publieke plaatsten moet het publiek geplaceerd worden?
A:
Een publieke plaats waar een plicht tot het uitvoeren van een gezondheidscheck geldt, wordt
slechts voor publiek opengesteld, indien de beheerder er zorg voor draagt dat het publiek op de
veilige afstand van elkaar wordt geplaceerd, tenzij het om personen gaat als bedoeld in hoofdstuk
2 of personen als bedoeld in artikel 58f, derde lid, onder a en d, van de Wpg. Hierop zijn echter
uitzonderingen.
V:
A:

Wanneer is er sprake van een uitzondering op voornoemde verplichte placering?
Placering is niet verplicht voor de volgende gevallen:
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a.
b.
c.
d.

doorstroomlocaties (zie ook hieronder);
locaties voor sportbeoefening of kunst- en cultuurbeoefening, voor zover de aard van de
beoefening zich tegen placeren verzet;
ander bedrijfsmatig personenvervoer;
locaties waar toepassing wordt gegeven aan de artikelen 4.3 (dansvoorzieningen) of 5.2
(toegangsbewijzen bij evenementen) van de Trm.

Registratie
V:
Op welke publieke plaatsen moeten bezoekers in de gelegenheid worden gesteld om hun
contactgegevens beschikbaar te stellen?
A:
De beheerder van een publieke plaats die verplicht is te placeren, is verplicht bezoekers in de
gelegenheid te stellen hun contactgegevens beschikbaar te stellen.
V
A:

Geldt de registratieplicht overal?
Nee, de registratieplicht geldt niet voor locaties waar contactberoepen worden uitgeoefend.
Hiervoor geldt een speciaal regime zoals opgenomen in artikel 6.8 van de Trm (zie ook volgende
paragraaf).

V:
A:

Waarom wordt registratie gewenst?
Zo kunnen mensen worden benaderd in het kader van bron- en contactonderzoek indien er in een
bepaalde periode een besmetting bij het personeel dan wel een bezoeker geconstateerd is. Ook
draagt dit bij aan effectief bron- en contactonderzoek door de GGD, een essentieel onderdeel van
de bestrijding van de epidemie.

V:
A:

Moet registratie altijd plaatsvinden?
Nee, registratie van gegevens vindt alleen plaats als de bezoeker toestemming geeft voor de
verwerking en overdracht van zijn gegevens voor de uitvoering van een eventueel bron- en
contactonderzoek door de GGD. Bij het vragen naar de gegevens moet worden gewezen op de
vrijwilligheid van het aanleveren van deze gegevens. Dat kan bijvoorbeeld mondeling of door dit
voor te drukken op de briefjes waarmee de gegevens worden aangeleverd. Nu de toestemming vrij
moet kunnen worden gegeven, mogen aan het enkele weigeren ervan geen consequenties worden
verbonden.

V:
A:

Hoe lang moeten de gegevens bewaard worden?
De gegevens moeten veertien dagen bewaard worden door de beheerder van de locatie en daarna
worden verwijderd.

Doorstroomlocaties en spellocaties
V:
Wanneer mogen doorstroom- en spellocaties worden opengesteld voor publiek?
A:
Doorstroom- en spellocaties mogen slechts voor publiek opengesteld, indien de beheerder er zorg
voor draagt dat als publiek slechts één persoon per 5 m² voor publiek toegankelijke oppervlakte
wordt toegelaten.
V:
A:

Gelden hierop nog uitzonderingen?
Ja, er zijn uitzonderingen. De hiervoor genoemde voorwaarde geldt niet ten aanzien van een locatie
waar toepassing wordt gegeven aan artikel 5.2 (toegangsbewijzen bij evenementen) van de Trm,
parkeergarage, fietsenstalling, luchthaven, station, halteplaats, of een andere bij het openbaar
vervoer of ander bedrijfsmatig personenvervoer behorende voorziening en de daarbij behorende
perrons, trappen, tunnels en liften.
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V:
A:

Wat zijn 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.

Dansvoorzieningen
V:
Mogen dansvoorzieningen opengesteld worden voor het publiek?
A:
Een bij een eet- en drinkgelegenheid behorende dansvoorziening wordt slechts voor publiek
opengesteld, indien de beheerder er zorg voor draagt dat, met inachtneming van artikel 6.30 van
de Trm (verplichtingen coronatoegangsbewijzen), alleen publiek tot de eet- en drinkgelegenheid
wordt toegelaten met een geldig coronatoegangsbewijs en het vereiste van een geldig
coronatoegangsbewijs en geldig identiteitsdocument duidelijk zichtbaar en leesbaar voor het
publiek en een toezichthouder is aangegeven bij de toegang tot de eet- en drinkgelegenheid.
V:
A:

Zijn er nog uitzonderingen op deze regel?
Ja, in afwijking van de hiervoor genoemde voorwaarden, mogen personen tot en met twaalf jaar
zonder geldig coronatoegangsbewijs en geldig identiteitsbewijs toegelaten worden.

Eet- en drinkgelegenheden en kuchschermen
V:
Moet publiek in een eet- en drinkgelegenheid altijd op veilige afstand worden geplaceerd?
A:
Publiek hoeft niet op veilige afstand te worden geplaceerd (als bedoeld in artikel 4.1c, eerste lid
van de Trm) op de bij een eet- en drinkgelegenheid behorende terrassen in de buitenlucht die aan
de bovenzijde of aan drie zijden open zijn, indien de beheerder er zorgt voor draagt dat het publiek
geplaceerd is en tussen het geplaceerde publiek op het terras kuchschermen worden geplaatst.
In het geval de eet- en drinkgelegenheid werkt met coronatoegangsbewijzen (zie ook hieronder),
hoeft het publiek ook geen anderhalve meter afstand te houden en geldt de reguliere capaciteit van
de locatie.
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.

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;
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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.

Contactberoepen
V:
A:

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

V:
A:

Zijn er uitzonderingen op deze voorwaarden?
Ja, de sekswerker hoeft niet te werken met registratie, maar dient wel een gezondheidscheck uit
te voeren.

Sport
V:
A:

Moet de veilige afstand tijdens het sporten in acht worden genomen?
De veiligeafstandsnorm geldt, voor zover de sport niet op gepaste wijze kan worden beoefend met
inachtneming van de veilige afstand, niet tijdens de beoefening van sport.

V:
A:

Is publiek bij sportwedstrijden toegestaan?
Publiek is toegestaan, mits aan de voorwaarden wordt voldaan die gelden voor de openstelling van
publieke plaatsen en met inachtneming van de veilige afstand.
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Kunst- en cultuurbeoefening
V:
A:

Welke regels gelden er op locaties waar kunst- en cultuur wordt beoefend?
Voor de locaties waar kunst- en cultuur wordt beoefend gelden de algemene regels voor publieke
plaatsen.

V:
A:

Is publiek toegestaan als toeschouwer bij de beoefening van kunst en cultuur?
Het is toegestaan om publiek als toeschouwer toe te laten zowel bij de beoefening van kunst en
cultuur door amateurs als bij de vertoning van beroeps- of bedrijfsmatige beoefening van kunst- en
cultuur (professionals).

Evenementen
V:
A:

Zijn evenementen toegestaan?
Afhankelijk van het soort evenement zijn deze vanaf 26 danwel 30 juni 2021 onder voorwaarden
toegestaan.

V:
A:

Welke evenementen zijn er vanaf 26 juni 2021 toegestaan?
Evenementen die tot de reguliere exploitatie behoren van een publieke plaats zoals een biosscoop
of theater, zijn vanaf 26 juni 2021 toegestaan. Voor die evenementen geldt een maximale capaciteit
van 100% van de capaciteit op anderhalve meter afstand. Alle overige voorwaarden, zoals
bijvoorbeeld de gezondheidscheck en registratie blijven van kracht.

V:
A:

Welke evenementen zijn er vanaf 30 juni 2021 toegestaan?
Met ingang van 30 juni 2021 zijn eendaagse en meerdaagse evenementen weer toegestaan. Bij
de capaciteit wordt een onderscheid gemaakt tussen evenementen mét coronatoegangsbewijzen
en
evenementen
zonder
coronatoegangsbewijzen.
Bij
evenementen
zonder
coronatoegangsbewijzen is verder het onderscheid tussen geplaceerde en ongeplaceerde
evenementen van belang.

V:
A:

Welke regels gelden er voor geplaceerde evenementen zonder toegangsbewijzen?
Voor geplaceerde evenementen zonder toegangsbewijzen geldt een maximale capaciteit van
100% van de capaciteit op anderhalve meter afstand. Verder is placering, registratie en een
gezondheidscheck verplicht. Het publiek dient wel de veiligeafstandnorm in acht te nemen.

V:

Welke regels gelden er voor ongeplaceerde evenementen & doorstroomevenementen zonder
toegangsbewijzen?
Voor ongeplaceerde evenementen (waarbij sprake is van doorstroom) zonder
coronatoegangsbewijzen is het maximale aantal toegestane deelnemers één persoon per 5 m²
oppervlakte van het evenemententerrein, zodat het publiek ook daar de veiligeafstandnorm in acht
kan nemen. Voorts dient de organisator zorg te dragen voor het kunnen waarborgen van de
anderhalve meter afstand tussen bezoekers, het niet overschrijden van het maximumaantal
bezoekers via crowdcontrol en het werken met gescheiden bezoekersstromen. De gemeenten
kunnen hiertoe aanvullende plannen aan de organisator vragen of eventuele aanvullende eisen
stellen.

A:
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V:
A:

Welke regels gelden er voor evenementen met coronatoegangsbewijzen
Indien bij een evenement coronatoegangsbewijzen worden ingezet, geldt dat de maximale
capaciteit gelijk is aan 100% van de reguliere capaciteit, zonder toepassing van de
veiligeafstandnorm. Dit ongeacht of sprake is van een geplaceerd of ongeplaceerd evenement.
Voor evenementen met coronatoegangsbewijzen gelden verder de volgende aanvullende
voorwaarden:
• alle deelnemers vanaf dertien jaar oud dienen voor toegang in het bezit te zijn van een geldig
coronatoegangsbewijs zoals bedoeld in de Tijdelijke wet coronatoegangsbewijzen;
• het evenement vindt plaats op een afgesloten locatie (binnen of buiten) waardoor er sprake is
van een gecontroleerde evenementlocatie;
• maximale capaciteit van 100% van de reguliere bezetting;
• verplicht het publiek de gelegenheid te bieden tot registratie en verplichte triage binnen vier uur
voor aanvang;
• werken met gecontroleerde in- en uitstroom.

V:
A:

Mogen er ook evenementen worden georganiseerd waar de deelnemers overnachten?
Naast de generieke aanvullende voorwaarden geldt dat evenementen waar de deelnemers
overnachten slechts georganiseerd worden indien de organisator zorgdraagt dat het evenement
ten hoogste vierentwintig uur duurt en gedurende deze tijdspanne in totaal ten hoogste 25.000
deelnemers worden toegelaten

Coronatoegangsbewijzen
V:
A:

Wat wordt er mogelijk met toegangsbewijzen?
Met de inwerkingtreding van de Tijdelijke wet coronatoegangsbewijzen is het mogelijk om een
coronatoegangsbewijs in te zetten als instrument om beperkende maatregelen in het kader van de
bestrijding van het virus eerder en ruimer te versoepelen.

V:
A:

Is de inzet van coronatoegangsbewijzen verplicht voor de horeca en de culturele instellingen?
De inzet van het coronatoegangsbewijs is niet verplicht voor de horeca en de culturele instellingen.
Het is aan de ondernemers en organisaties in de deze sectoren of zij coronatoegangsbewijzen
willen inzetten.

V:
A:

Wie is er verantwoordelijk voor de inzet van coronatoegangsbewijzen?
Iedere ondernemer of organisator is zelf verantwoordelijk voor handhaving van de inzet van de
toegangsbewijzen. Dat ziet onder andere op het gebruik van de CoronaCheck app of het papieren
toegangsbewijs door de bezoekers, controle aan de deur en gebruik van de CoronaCheck Scanner
app voor de controle van het toegangsbewijs.

V:
A:

Hoe kan/mag een ondernemer coronatoegangsbewijzen inzetten?
Ten behoeve van eenduidigheid is ervoor gekozen om ondernemers die gebruik willen maken van
toegangsbewijzen toe te staan enkele uren gebruik te maken van het instrument toegangsbewijs.
Tegelijkertijd is het niet de bedoeling dat een ondernemer ervaart dat er alsnog een verplichting is
altijd gebruik te blijven maken van toegangsbewijzen. Daarom kan een ondernemer altijd stoppen
met het gebruik van toegangsbewijzen.
Wel geldt dat op dezelfde dag niet gewisseld mag worden tussen twee regimes.
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Tevens heeft het gebruik van toegangsbewijzen betrekking op de gehele locatie. Er kan niet worden
gekozen om alleen in één zaal gebruik te maken van toegangsbewijzen.
V:
A:

Hoe is het duidelijk voor het publiek dat er (die dag) gewerkt wordt met toegangsbewijzen?
Bij de toegang van de locatie of het evenement moet duidelijk zichtbaar en leesbaar voor het
publiek en een handhaver aangegeven zijn dat een geldig coronatoegangsbewijs en geldig
identiteitsdocument wordt vereist.

V:
A:

Waar kunnen mensen zich laten testen om een coronatoegangsbewijs te krijgen?
Burgers kunnen zich gratis laten testen bij één van de daarvoor ingerichte teststraten.

Reizen naar Nederland
V:
A:

Welke hoogrisicogebieden worden er onderscheiden?
Hoogrisicogebieden zijn gebieden met een zeer hoge virusincidentie of gebieden waar
zorgwekkende varianten van het virus rondgaan. Ook landen waar de epidemiologische situatie
onduidelijk is (bijvoorbeeld vanwege het ontbreken van relevante data), kunnen aangemerkt
worden als hoogrisicogebied.
Op grond van de wet kunnen drie soorten hoogrisicogebieden worden aangewezen, waarvoor
verschillende regels kunnen gelden. Het gaat dan om:
- hoogrisicogebieden, waarvoor een verplichte test bij inreis geldt, maar geen
quarantaineplicht;
- zeer hoogrisicogebieden, waarvoor een verplichte test én quarantaineplicht bij inreis geldt;
en
- uitzonderlijk hoogrisicogebieden, waarvoor een verplichte test én quarantaineplicht bij
inreis geldt.

V:
A:

Wie moeten er bij inreis verplicht beschikken over een negatieve testuitslag?
Alle reizigers die in een door de minister van VWS aangewezen hoogrisicogebied, zeer
hoogrisicogebied of uitzonderlijk hoogrisicogebied hebben verbleven zijn verplicht bij inreis te
beschikken over een negatieve testuitslag.

V:
A:

Wie moeten er over een quarantaineverklaring beschikken?
Personen die Nederland inreizen vanuit een door de minister van VWS aangewezen zeer
hoogrisicogebied of uitzonderlijk hoogrisicogebied worden verplicht een verklaring naar waarheid
in te vullen en bij zich te hebben. In de verklaring moet een reiziger aangeven of hij in
thuisquarantaine zal gaan of tot een categorie van uitgezonderde personen behoort. In de
verklaring moet de naam en de contactgegevens van de betreffende persoon alsmede het adres,
waar hij thuisquarantaine zal gaan, worden vermeld. Ook moet worden vermeld in welke plaats de
persoon voor inreis heeft verbleven.

V:
A:

Wie moeten er bij inreis in Nederland verplicht in thuisquarantaine?
Reizigers die in een door de minister van VWS aangewezen zeer hoogrisicogebied of uitzonderlijk
hoogrisicogebied hebben verbleven moeten verplicht in thuisquarantaine.

V:
A:

Zijn er ook uitzonderingen op de verplichte thuisquarantaine?
In artikel 58nc van de Wet publieke gezondheid wordt geregeld op welke personen de
quarantaineplicht niet van toepassing is. Kort gezegd gaat het om personen voor wie een noodzaak
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bestaat om al dan niet regelmatig de grens te passeren en voor wie het niet mogelijk dan wel
disproportioneel is om in quarantaine te moeten gaan.
Daarnaast zijn in de Trm de volgende personen uitgezonderd van de verplichting tot
thuisquarantaine:
a. personen die inreizen in verband met een noodzakelijk bezoek aan eerstegraads en
tweedegraads familieleden;
b. personen die reizen in verband met het verrichten van werkzaamheden op olie- en
gasinstallaties op land en zee, energiecentrales en windmolenparken of dienstverlening door
een bedrijf voor deze sectoren;
c. personen die inreizen in verband met urgente zakelijke werkzaamheden, die niet op afstand
kunnen worden uitgevoerd, en:
1˚.
waarmee een significante directe investering is gemoeid waarmee ten minste vijf
nieuwe banen worden gecreëerd in Nederland of ten minste € 500.000 in
Nederland wordt geïnvesteerd; of
2˚.
waarmee een potentiële directe buitenlandse investering is gemoeid die bijdraagt
aan de versterking van het Nederlandse innovatievermogen, de verduurzaming
van de Nederlandse economie of de verdere digitalisering van de Nederlandse
economie; of
3˚.
die van groot belang zijn voor een specifieke in Nederland gevestigde organisatie,
die ten minste tien fulltime medewerkers of € 2.000.000 jaaromzet heeft dan wel
die bijdraagt aan maatschappelijk relevant onderzoek, innovatie, duurzaamheid of
de volksgezondheid;
d. personen werkzaam in de topsport als zij in de uitoefening van hun functie reizen of als zij van
of naar hun werkzaamheden reizen;
e. onderzoekers van kennisinstellingen die noodzakelijke werkzaamheden verrichten waarbij
werken op afstand niet mogelijk is en het noodzakelijk is dat zij gelijk na aankomst aanvangen
met de activiteiten of werkzaamheden waarvoor de inreis plaatsvindt, als zij in de uitoefening
van hun functie reizen of als zij van of naar hun werkzaamheden reizen;
f. personen die werkzaam zijn bij culturele activiteiten van een Nederlandse culturele of creatieve
instelling, die een meerjarige subsidie ontvangt van de Rijksoverheid of van de
Rijkscultuurfondsen voor de periode 2017-2020 of 2021-2024, en van wie de aanwezigheid
bepalend is voor de doorgang van die activiteiten, als zij in de uitoefening van hun functie reizen
of als zij van of naar hun werkzaamheden reizen;
g. ambtenaren in dienst van de Nederlandse overheid die terugkeren van een noodzakelijke
dienstreis, waarbij werken op afstand niet mogelijk is en het noodzakelijk is dat zij gelijk na
aankomst aanvangen met hun werkzaamheden;
h. personen die werkzaam zijn in de maritieme sector, in een sector die dienstverlenend is aan
de maritieme sector of als visserijwaarnemer, die noodzakelijke werkzaamheden verrichten en
als zij in de uitoefening van hun functie reizen of als zij van of naar hun werkzaamheden reizen;
i. personen die reizen in verband met het verrichten van noodzakelijke werkzaamheden op het
gebied van zoek- en reddingsacties of nautische dienstverlening;
j. personen die reizen in verband met het verrichten van urgente, incidentele werkzaamheden
gerelateerd aan installatie en onderhoud van uit Nederland uitgevoerde producten, waarvoor
specialistische kennis of expertise is vereist;
k. personen die inreizen in verband met werkzaamheden voor of deelname aan het Europees
kampioenschap voetbal EURO 2020.
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V:
A:

Welke bewijsstukken kunnen worden gebruikt om een uitzonderingssituatie aan te tonen?
Dat hangt af van de uitzonderingsgrond die van toepassing is. In artikel 6.21 van de Trm is dit per
geval nader uitgewerkt.

V:
A:

Hoe lang duurt de thuisquarantaine?
Na aankomst in Nederland geldt een verplichte thuisquarantaine van tien dagen. De
thuisquarantaine kan worden bekort wanneer men op de vijfde dag van de thuisquarantaine
negatief test op corona.

V:
A:

Hoe lang blijft de quarantaineplicht bestaan?
De quarantaineplicht is neergelegd in hoofdstuk Va van de Wpg. De quarantaineplicht zal dus
vervallen op het moment dat hoofdstuk Va van de Wpg vervalt.
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