FAQ bij de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19
(Bijgewerkt tot en met de Regeling van de Ministers van VWS, J&V en van BZK van 25 januari 2021 tot
wijziging van de in verband met het opnemen van een alternatief voor de testverplichting voor
luchtvaartuigbemanningen)

Inleiding
Op dit moment heeft Nederland nog altijd te maken met een hoog aantal dagelijkse besmettingen. Het
beeld laat een daling zien van het aantal besmettingen, maar is nog steeds te hoog. Het reservoir van
besmettelijke mensen is met ruim 100.000 besmette personen groot. Dit betekent dat ongeveer 1 op 124
mensen besmettelijk is. Gelukkig zien we sinds het weekend van 9 en 10 januari 2021 een daling in het
aantal gemelde besmettingen. De druk op de ziekenhuizen is echter nog steeds hoog.
Sinds 15 december 2020 geldt een lockdown. En hoewel dit een ingrijpend maatregelenpakket is voor het
hele land, heeft dit minder snel effect dan gehoopt. Dit betekent dat ondanks alle beperkingen, het virus
nog niet onder controle is. Het kabinet heeft daarom besloten om de huidige lockdown te verlengen tot en
met ten minste 9 februari 2021. Met ingang van 23 januari 2021 om 21.00 uur, is daarnaast in Nederland
een avondklok geïntroduceerd.
Vanwege het beperken van het aantal coronabesmettingen in Nederland is met ingang van 23 januari 2021
een groot aantal landen aangewezen als landen waarvoor een negatieve antigeentestuitslag moet worden
kunnen worden getoond aan de aanbieder van het vervoer en de toezichthouder. Gebleken is echter dat
de testverplichting voor de luchtvaartmaatschappijen niet uitvoerbaar is.
Met deze wijziging van de regeling wordt bewerkstelligd dat luchtvaartmaatschappijen een alternatief wordt
geboden voor de verplichting voor de leden van de vliegtuigbemanning, om voor vertrek een antigeentest
te laten uitvoeren. Dit alternatief houdt in dat door de luchtvaartmaatschappij een protocol wordt
vastgesteld, dat ten minste een gelijkwaardig beschermingsniveau biedt als bereikt wordt met het voldoen
aan de reguliere testverplichting. Een dergelijk protocol is slechts geldig als alternatief voor de
testverplichting indien het is goedgekeurd door de Minister van VWS.

Looptijd maatregelen
V:
A:

Vanaf wanneer gelden de nieuwe (aanvullende) maatregelen?
In aanvulling op de bestaande lockdown maatregelen gelden de nieuwe maatregelen (met
terugwerkende kracht) vanaf 23 januari 2021.

V:
A:

Tot wanneer gelden de nieuwe maatregelen?
De maatregelen gelden tenminste tot en met dinsdag 9 februari 2021. Naar verwachting zal rond
2 februari 2021 heroverweging kunnen plaatsvinden, op basis van de situatie van dat moment.

V:
A:

Zijn er uitzonderingen op de looptijd van de maatregelen?
Ja, uitzondering hierop zijn de maatregelen in het onderwijs en kinderopvang die vooralsnog zullen
gelden tot en met zondag 7 februari 2021.
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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 worde 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
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, treedt naar verwachting omstreeks 16 december
2020 in werking;
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.
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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.
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.

Sluiting publieke plaatsen en uitzonderingen daarop
V:
A:

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

V:
A:

Zijn er uitzonderingen op deze regel?
Ja, er zijn uitzonderingen op deze regel mogelijk. Deze zullen hieronder worden uitgewerkt.

Winkels
V:
Waar staat in de regeling wat essentiële winkels zijn?
A:
Nergens, in de regeling wordt niet gesproken over essentiële en niet-essentiële winkels. In de
regeling staat een verbod voor het openstellen van publieke plaatsen voor publiek. Hierop is een
aantal uitzonderingen gemaakt. De in de artikel 4.a1 van de regeling genoemde publieke plaatsen
mogen wel voor publiek geopend blijven.
V:
A:

Welke winkels mogen geopend blijven?
In artikel 4.a1 van de regeling staat dat de volgende publieke plaatsen voor publiek geopend mogen
blijven:
- Locaties voor zakelijke en financiële dienstverlening, uitsluitend voor die functie
- Levensmiddelenwinkels;
- Warenmarkten voor levensmiddelen;
- Apotheken en drogisterijen;
- Dierenspeciaalzaken, die diervoeding en dierbenodigdheden verkopen, uitsluitend
voor die functie;
- Audiciens en opticiens;
- Tankstations;
- Winkels voor zorg- en welzijnshulpmiddelen;
- Locaties voor reparatie en onderhoud van consumentenartikelen en
(motor)voertuigen, uitsluitend voor die functie;
- Wasserijen en stomerijen;
- De afhaalfunctie bij doe-het-zelf-zaken (afhalen van bestelling);
- Winkels buiten voor kerstbomen en bloemenverkoop;
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Groothandels (business to business);
Servicepunten voor het ontvangen en verzenden van brieven en postpakketten.

V:
A:

Mogen levensmiddelenwinkels alles verkopen wat ze in het assortiment hebben?
Ja, het gaat erom waar de betreffende plaats in hoofdzaak op is gericht. Als dat een supermarkt
en drogisterij is dan vallen deze winkels onder de uitzondering en kunnen deze geopend zijn. Dat
laat onverlet dat in die supermarkt en drogisterij mogelijk ook in beperkte mate non-foodartikelen
worden verkocht.

V:

Wat geldt voor winkels die een algemeen assortiment hebben, bijvoorbeeld naast eten en drinken
ook kleding en woonaccessoires verkopen?
Een filiaal van een warenhuis met een algemeen assortiment waar in aanzienlijke mate, meer dan
30% omzet, levensmiddelen worden aangeboden, kan uitsluitend voor de verkoop van
levensmiddelen geopend blijven voor het publiek. Dit betekent dat de winkel niet geopend mag zijn
voor de verkoop van kleding en woonaccessoires.
Verkoopt een filiaal minder dan 30% omzet aan levensmiddelen, dan moet het filiaal volledig
gesloten zijn.

A:

Als sprake is van een afgescheiden supermarkt (meer dan 70% omzet gericht op de
levensmiddelenbranche) in een filiaal van een warenhuis dan valt dit onder de uitzondering voor
“winkels in de levensmiddelenbranche”. Deze afgescheiden supermarkt mag dan geopend blijven
voor het publiek. Let op: het gaat om de vestiging of het filiaal, niet de keten of het concern. Elke
situatie moet apart worden bekeken. Zoals hiervoor al aangegeven laat de uitzondering voor
supermarkten onverlet dat in die supermarkt mogelijk ook in beperkte mate non-foodartikelen
worden verkocht.
V:
A:

Er wordt in de vorige vraag gesproken over omzet in de levensmiddelenbranche (meer dan 30%
of meer dan 70%). Op welk moment moet deze omzet zijn gegenereerd?
Het gaat om de feitelijke situatie over langere tijd. Hierbij moet worden uitgegaan van de situatie
bij inwerkingtreding van de lockdownmaatregelen van 15 december 2020.

V:
A:

Mag een fietsenhandel open?
Als het een fietsenhandel betreft met meerdere functies, bijvoorbeeld verkoop van fietsen en een
werkplaats voor reparatie van fietsen, dan mag uitsluitend de werkplaats van de fietsenhandel open
voor de reparatie en onderhoud van de fiets. Fietsverkoop is niet toegestaan.

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 niet toegestaan, de showroom mag dus niet open.

V:
A:

Mag een schoenmaker geopend zijn?
Ja, maar uitsluitend voor reparatie en onderhoud.

V:
A:

Kan ik nog ergens bloemen kopen?
Ja, in de regeling is een uitzondering gemaakt voor de buitenverkoop van bloemen. Dit betekent
dat verkopers buiten (dus niet in de winkel) deze producten aan klanten mogen verkopen.

V:

Mag een tijdschriftenhandel geopend zijn?
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A:

Een tijdschriftenhandel mag uitsluitend voor publiek geopend zijn voor het aanbieden van post- en
pakketservice. Dit geldt ook voor andere locaties die een functie hebben van een post- en
pakketservice. Het afgeven van een postpakket is dus toegestaan, maar het daarnaast kopen van
bijvoorbeeld een tijdschrift, wenskaart of ander product of dienst niet.

V:
A:

Mag de warenmarkt doorgang vinden?
Het organiseren van markten wordt beperkt tot warenmarkten in de levensmiddelenbranche. Op
grond van artikel 5.1 van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 was het toegestaan om een
warenmarkt te organiseren. Gelet op de verzwaarde maatregelen van deze regeling wordt dit nu
beperkt. Het is daarmee niet toegestaan om bijvoorbeeld een markt te organiseren waar souvenirs,
kleding en stoffen 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, voor zover het de verkoop betreft van brandstof en
smeermiddelen voor voer- of vaartuigen en benodigdheden voor gebruik, reiniging of
spoedeisende reparaties van voer- of vaartuigen alsmede accessoires daarvoor;
c. een winkel in een tankstation, voor zover het de verkoop betreft van andere goederen dan
als bedoeld onder b. Deze moet van 20.45 uur tot 06.00 uur gesloten zijn zolang de
avondklok geldt;
d. een andere winkel in de levensmiddelenbranche dan als bedoeld onder c (zoals de
supermarkten). Deze moet van 20.45 tot 06.00 uur gesloten zijn zolang de avondklok geldt
tenzij deze winkel zich bevindt op een luchthaven na de securitycheck.
Als een winkel als stemlokaal dient of wordt gebruikt ten behoeve van de uitvoering van een
verkiezing als bedoeld in de Kieswet dan wel de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19, geldt het
verbod eveneens niet voor deze winkel voor zover het de uitvoering van de verkiezingen betreft.

Andere uitzonderingen
V:
Welke publieke plaatsen, anders dan winkels, mogen geopend blijven?
A:
In artikel 4.a1 staan, naast de hierboven genoemde winkels, de volgende publieke plaatsen
genoemd die geopend mogen blijven voor publiek:
- locaties waar personen worden gehoord in verband met een bezwaarschrift
of administratief beroep;
- overheidsgebouwen met een publieksfunctie of een loket;
- voedselbanken en dierenvoedselbanken;
- publieke plaatsen waar het beroep van dierenarts wordt uitgeoefend;
- winkels in doe-het-zelfartikelen en bibliotheken waar uitsluitend sprake is van het
ophalen van bestelde of gereserveerde artikelen;
- 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;
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-

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;
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;
publieke sanitaire voorzieningen;
locaties waar topsporters sport beoefenen en stadions waar voetballers, bedoeld in
artikel 6.1, voetballen;
locatie 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.

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 regeling?
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.

Afhaalmogelijkheden
V:
A:

Mag er nog eten en drinken worden afgehaald bij restaurants?
Ja, dat mag. Zolang de avondklok geldt moet de afhaalfunctie van eet- en drinkgelegenheden,
echter gesloten zijn tussen 20.45 uur en 07.00 uur.

V:
A:

Bij welke locaties mag worden afgehaald?
Bij de volgende locaties mogen klanten hun bestelling afhalen:
 Bij de bibliotheek. Bibliotheken zijn verder gesloten.
 Bij doe het zelf zaken. Deze winkels zijn verder gesloten.
 Bij restaurants en coffeeshops. De mogelijkheden tot afhaal in horeca en bij coffeeshops blijven
bestaan binnen de huidige regels.

V:
A:

Mag er worden afgehaald bij winkels?
Doe het zelf zaken mogen een afhaalmogelijkheid aanbieden. Dit is voor andere winkels niet
toegestaan. Dit omdat de maatregelen erop gericht zijn de mobiliteit en contactmomenten te
beperken. Voor doe het zelf zaken is een uitzondering gemaakt omdat deze winkels producten
verkopen die noodzakelijk zijn voor reparatiewerkzaamheden in en aan het huis.
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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.

Contactberoepen
V:
A:

Is de uitoefening van contactberoepen verboden?
Ja, het uitoefenen van een contactberoep is verboden, zowel thuis als in een publiek toegankelijke
plaats.

V:
A:

Gelden er uitzonderingen op het verbod van uitoefening van een contactberoep?
Ja, in het Overzicht uitgezonderde contactberoepen staat voor welke contactberoepen het verbod
tot uitoefening van een contactberoep niet geldt. Op deze lijst staan onder andere:
- contactberoepen waar tegen betaling zorg wordt verleend op basis van de
Zorgverzekeringswet, Wet langdurige zorg, Wet maatschappelijke ondersteuning
2015, Wet forensische zorg, Wet publieke gezondheid, Wet op de beroepen in de
individuele gezondheidszorg of Jeugdwet en in het kader van bloedafname en
bloedvoorziening;
- audiciens;
- opticiens;
- dierenartsen.

V:
A:

Mogen kappers, nagelstylisten en sekswerkers hun beroep nog uitoefenen?
Nee, deze beroepen vallen niet onder de uitzonderingen van het verbod. Dit betekent dat dat deze
beroepen niet mogen worden uitgeoefend.

Groepsvorming
V:
A:

Met hoeveel personen is het toegestaan om zich in groepsverband op te houden?
Het is tot tenminste 9 februari 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 vijftig 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;
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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 wij zij
hun taak uitoefenen anderzijds, alsmede deze laatste personen onderling.

Sport
V:
A:

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

V:
A:

Met hoeveel personen mag er door personen van 18 jaar en ouder buiten gesport worden?
Buiten mag er in groepjes van maximaal twee personen gesport worden, zolang er minimaal 1,5
meter tussen zit. (Onderlinge) wedstrijden zijn niet toegestaan.

V:
A:

Met hoeveel personen mag er buiten gesport worden door personen tot en met 17 jaar?
Kinderen tot en met 17 jaar mogen buiten in teamverband sporten binnen de eigen sportclub. Er
kunnen dus onderlinge wedstrijden op de eigen sportlocatie gespeeld worden. Kinderen en
jongeren tot en met 17 jaar hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden.

V:
A:

Moeten kleedkamers en douches gesloten zijn?
Ja, kleedkamers en douches zijn dicht.

Onderwijs
V:
A:

Voor welke onderwijsvormen gelden de verplichting tot het volgen van afstandsonderwijs?
Het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs, het MBO, HBO en WO zullen middels
afstandsonderwijs plaatsvinden. Deze maatregel geldt ook voor alle overige onderwijs-, trainingen educatieve activiteiten, waarvoor geen uitzonderingen gelden.

V:
A:

Gelden er ook uitzonderingen op dit verbod?
Ja, er zijn ook uitzonderingen. De verplichting tot afstandsonderwijs geldt niet voor:
- praktijkgerichte onderwijsactiviteiten;
- onderwijsactiviteiten voor leerlingen in een examenjaar en het houden van
schoolexamens in het voorexamenjaar;
- het houden van examens, tentamens en toetsen in instellingen voor
beroepsonderwijs en instellingen voor hoger onderwijs;
- het begeleiden van leerlingen en studenten in een kwetsbare positie;
- het begeleiden van leerlingen van instellingen voor primair onderwijs met een ouder
of voogd die werkt in een cruciaal beroep.

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
een negatieve testuitslag moeten kunnen laten zien. Voor de meeste landen is een negatieve
testuitslag van een PCR-test verplicht. Daarnaast is voor de meeste landen daarnaast ook een
negatieve testuitslag van een antigeentest verplicht.
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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 PCR 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, wanneer zij afkomstig zijn uit
hoogrisicogebieden, verplicht om een negatieve testuitslag van een PCR-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.

Bezettingsgraad logementen
V:
A:

Wat wordt verstaan onder logementen of verblijfplaats in de zin van artikel 6:12 van de Tijdelijke
regeling maatregelen?
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 9 februari 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.

1

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