Informatie over de voorschriften betreffende de bescherming tegen het coronavirus:
Hoe lang gelden de voorschriften betreffende de bescherming tegen het coronavirus?
De voorschriften betreffende de bescherming tegen het coronavirus zijn verlengd: Deze gelden nu tot
ten minste 11 augustus 2020.
Is de mondkapjesplicht verlengd?
Ja, voorlopig tot 11 augustus 2020.
Waar geldt deze mondkapjesplicht?
In het algemeen: In alle commerciële, culturele en vrijetijdsvoorzieningen met openbaar en
klantenverkeer en in het personenvervoer, maar ook in medische praktijken en soortgelijke instellingen
voor de gezondheidszorg moet een mondkapje worden gedragen. Opgelet: Wie de mondkapjesplicht
negeert, mag geen gebruik maken van het desbetreffende aanbod en geen gebruik maken van de
voorzieningen.
Zijn er uitzonderingen op de mondkapjesplicht?
Ja. De mondkapjesplicht geldt niet voor kinderen die nog niet naar school gaan. Degenen die om
medische redenen geen mondkapje kunnen dragen, zijn vrijgesteld van de mondkapjesplicht.
Daarnaast kan het mondkapje om bepaalde redenen tijdelijk worden afgezet, bijvoorbeeld om te
communiceren met een dove of slechthorende.
Wat betekenen de voorschriften met betrekking tot het contactverbod?
Net als voorheen mogen groepen van niet meer dan tien personen elkaar in het openbaar ontmoeten.
Dit maximumaantal personen geldt niet voor rechtstreekse bloedverwanten of personen uit twee
verschillende huishoudens. De algemene afstandsregeling van 1,5 meter blijft van toepassing, inclusief
de mondkapjesplicht in bepaalde gebieden.

Een vraag voor mensen met een handicap: Mogen zij door hun assistent of een
verzorger worden begeleid naar bijeenkomsten met andere groepen mensen?
Ja. Als u een assistent nodig hebt, kan er naast het toegestane aantal personen of huishoudens
ook een assistent aanwezig zijn.
Wat wordt er bedoeld met eenvoudige en bijzondere traceerbaarheid?
In geval van besmetting met het coronavirus moet u de gezondheidsautoriteiten de
contactgegevens van de personen waarmee u contact hebt gehad kunnen doorgeven. Om deze
contacten te kunnen traceren, moeten gastheren, verhuurder, bedrijfsleiders, bedrijfseigenaren
enz. alle aanwezige personen met hun naam, adres, telefoonnummer en eventueel de
verblijfsperiode met hun toestemming schriftelijk vastleggen en de gegevens gedurende vier
weken veilig bewaren. De gegevens moeten tegen toegang door onbevoegden worden
beveiligd en na vier weken volledig worden vernietigd. Dit is de "eenvoudige
traceerbaarheid".
De "bijzondere traceerbaarheid" ontstaat indien, naast de hierboven vermelde gegevens een
stoelenplan wordt opgesteld waaruit blijkt welke persoon waar heeft gezeten. Er bestaat geen
verplichting tot het opstellen van een dergelijk stoelenplan. Bij bepaalde evenementen kan
echter bij het opstellen van een stoelenplan worden afgezien van een minimale afstand tussen
de stoelen. Indien van deze optie gebruik wordt gemaakt, moet het stoelenplan eveneens
gedurende vier weken worden bewaard.
Welke voorschriften zijn van toepassing op evenementen en bijeenkomsten?
Evenementen en bijeenkomsten met maximaal 300 deelnemers kunnen plaatsvinden mits
passende voorzorgsmaatregelen worden genomen om de hygiëne te waarborgen, de toegang
te controleren en een minimumafstand van 1,5 meter te garanderen (ook in de wachtrij).

Behalve in de open lucht moet ook de eenvoudige traceerbaarheid gewaarborgd zijn. Als de
deelnemers tijdens het evenement op vaste plaatsen zitten, hoeft de minimale afstand niet in
acht te worden genomen - mits een bijzondere traceerbaarheid wordt gegarandeerd. En: in
gesloten ruimten geldt buiten de zitplaats de mondkapjesplicht.
Evenementen met meer dan 300 deelnemers vereisen een speciaal plan inzake bescherming
van de hygiëne en tegen infectie.
Grote feesten blijven tot ten minste 31 oktober 2020 verboden. Dit zijn bijvoorbeeld festivals,
kermissen, stads-, dorps- en straatfeesten, schuttersfeesten of wijnfeesten.
Bestaan er speciale voorschriften voor culturele evenementen?
Er gelden vergelijkbare voorschriften als voor andere evenementen: passende
voorzorgsmaatregelen voor de hygiëne, toegangscontrole, een minimale basisafstand, een
permanente goede ventilatie van de ruimte, een gemakkelijke traceerbaarheid en, indien
nodig, het gebruik van mondkapjes. Bij meer dan 300 toeschouwers is het evenement alleen
toegestaan op basis van een speciaal plan inzake bescherming van de hygiëne en tegen
infectie.
Welke voorschriften zijn van toepassing op populaire en recreatieve sportactiviteiten?
Sport- en trainingsactiviteiten op en in openbare of particuliere sportfaciliteiten en in
openbare ruimten zijn onder bepaalde voorwaarden mogelijk. Dit omvat passende
voorzorgsmaatregelen voor hygiëne, toegangscontrole en het garanderen van een
minimumafstand van 1,5 meter - ook in douche-, was- en kleedruimtes. Bij het sporten in
gesloten ruimtes moet ook een goede ventilatie worden gewaarborgd.
Zijn contactsporten nu weer mogelijk?
Ja. Vanaf 15 juli mogen opnieuw groepen tot 30 personen in gesloten ruimtes aan
contactsporten deelnemen, net zoals contactsporten voor groepen tot 30 personen in de vrije
lucht mogelijk zijn. Eenvoudige traceerbaarheid moet worden gewaarborgd.
Vanaf 15 juli is de toegang tot sportfaciliteiten voor maximaal 300 toeschouwers toegestaan
en alleen wanneer de persoonlijke gegevens veilig en gemakkelijk traceerbaar zijn.
Sportfestijnen en soortgelijke evenementen zijn tot ten minste 31 oktober 2020 verboden.
Op welke wijze wordt de detailhandel gefaciliteerd?
Sinds 15 juni zijn er ook wijzigingen doorgevoerd ten aanzien van de toegangsbeperking in de
detailhandel. Deze wordt uitgebreid van één persoon per tien vierkante meter tot één persoon
per zeven vierkante meter van de winkelruimte.
Geldt dit ook voor musea en tentoonstellingen, zoo’s en dierenparken?
Ja, ook daar wordt de bezoekerslimiet uitgebreid van één persoon per tien vierkante meter
naar één persoon per zeven vierkante meter.
Mogen de bars weer openen?
Ja, sinds 15 juni mogen de bars onder bepaalde voorwaarden weer openen.
Hoe zit het met clubs, disco's en bordelen?
Clubs, discotheken en soortgelijke voorzieningen blijven gesloten. Seksuele diensten in en
buiten prostitutiecentra, bordelen en soortgelijke voorzieningen blijven verboden.
Zijn de casino's weer geopend?
Ja sinds 15 juni is de volledige exploitatie van casino's weer toegestaan.

Welke voorschriften gelden voor de horeca?
Verder mogen er maximaal tien personen samen aan een tafel zitten - of personen uit twee
huishoudens of rechtstreekse bloedverwanten. Er moeten passende voorzorgsmaatregelen voor
hygiëne, toegangscontrole, een minimale afstand van 1,5 meter evenals de traceerbaarheid worden
genomen; gedetailleerde voorschriften zijn te vinden in de desbetreffende regelgeving op het gebied

van hygiëne en infectiebescherming.. Vanaf 15 juli zijn in horecagelegenheden feesten (bijv.
bruiloftsfeesten, jubilea) met maximaal 150 personen onder bepaalde voorwaarden weer
mogelijk.
Welke voorschriften gelden er voor shisha lounges?
Shisha ’s mogen niet tegelijkertijd door meerdere personen worden gebruikt alleen met behulp van
wegwerpmondstukken en -slangen, die na gebruik worden weggegooid en alleen wanneer het pand
volledig en permanent wordt geventileerd.

Mag er weer gebarbecued worden?
Ja, barbecueën op openbare plaatsen of voorzieningen is weer toegestaan. De
contactbeperkingen (alleen groepen tot 10 personen, naaste familieleden, personen uit twee
verschillende huishoudens) moeten in acht worden genomen.

