
 
 

Maatregelen bestrijding coronavirus  
Vragen en antwoorden  
versie: 21 december 2020  

 
Op dinsdag 15 december is Nederland in een lockdown gegaan. Dat betekent dat 

er strenge maatregelen gelden met als doel om het aantal contacten en 
verplaatsingen te minimaliseren. Daarmee wordt het aantal coronabesmettingen 
teruggedrongen en de zorg ontlast.  

 
Het advies is om zoveel mogelijk thuis te blijven. Alle niet essentiële winkels zijn 

gesloten, evenals de horeca. Alleen (para)medische contactberoepen kunnen 
doorgaan. Volwassenen moeten 1,5 meter afstand houden, behalve als zij uit 
één huishouden komen. Buiten mag je met maximaal 2 personen samen zijn 

(behalve als je één huishouden bent). Binnen mag je 2 personen ontvangen. 
Alleen met Kerst mag je 3 personen ontvangen. Er zijn enkele uitzonderingen 

zoals bij huwelijken en uitvaarten. Sporten voor volwassenen kan buiten met 
maximaal 2 personen. Voor kinderen t/m 17 jaar is er buiten meer mogelijk.   
 

De meest gestelde vragen en antwoorden vindt u in dit document. Hebt u nog 
vragen? Kijk dan op de website van de Rijksoverheid: 

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19 Of neem dan contact 
op met uw gemeente.  

 

Mondkapjes verplicht in openbare ruimtes 
 
Vanaf 1 december is het dragen van een mondkapje verplicht in alle openbare 
en overdekte ruimten, in het onderwijs, het openbaar vervoer en bij 

contactberoepen. Op de website www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-
covid-19 leest u waar u een mondkapje moet dragen, hoe u een mondkapje 

draagt en wat goede mondkapjes zijn. 
 

Publieke en openbare ruimtes  
 
Welke gebouwen moeten gesloten zijn?   

De niet essentiële winkels, wijkcentra en buurthuizen, bioscopen, filmhuizen, 
concertzalen, muziekpodia, theaters en vergelijkbare culturele instellingen, 
musea, presentatie-instellingen, monumenten met een publieksfunctie, 

bibliotheken, casino's, arcadehallen, speelhallen, zwembaden, pretparken, 
dierentuinen en seksinrichtingen zijn gesloten. 

 
Welke uitzonderingen zijn er? 

Gebouwen mogen open zijn voor: 
1. Besloten en georganiseerde dagbesteding voor kwetsbare groepen 

(ouderen en jeugd/welzijnswerk), waarbij de eet- en drinkgelegenheid 

geopend mag zijn. Volwassenen dienen zich te houden aan de 1,5 meter 
afstand en andere basisregels.   
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2. zorginstellingen mogen gebruik maken van locaties voor b.v. bloedprikken 
of vaccinaties.   

 

Winkelen en boodschappen doen  

Supermarkten, apotheken en drogisterijen mogen volgens hun reguliere tijden 
open zijn. Alle niet essentiële winkels moeten gesloten blijven. Voor een 
getailleerde lijst: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-

19/ondernemers-en-bedrijven/winkeliers/uitgezonderde-winkels-tijdens-
lockdown 

Voor boodschappen doen gelden de algemene maatregelen (was uw handen, 
draag een mondkapje, houd 1,5 meter afstand, raak alleen producten aan die u 

nodig hebt en betaal zo mogelijk met pin of contactloos).  
 

Wat zijn de openingstijden van supermarkten en winkels?  
Supermarkten moeten de reguliere sluitingstijden aanhouden, zoals bepaald in 
de lokale winkeltijdenverordeningen. Na 20.00 uur mogen zij geen alcohol meer 

verkopen. Andere winkels die open mogen zijn sluiten uiterlijk om 20.00 uur. 
Ook op koopavonden moeten winkels om 20.00 uur gesloten zijn.  

 
Hoe zit het met tankstations? 
Voor tankstations gelden de reguliere openingstijden. Consumptie van eten en 

drinken ter plaatse niet toegestaan. Afhalen mag maar consumeren moet buiten, 
in het voertuig of thuis. 

 
Zijn markten en buitenverkoop toegestaan?   

Markten zijn beperkt tot warenmarkten met levensmiddelen. 
Dierbenodigdheden, kerstbomen, bloemen en reparatie en onderhoud van 
goederen zijn eveneens toegestaan, evenals oliebollenkramen.  

Rommelmarkten, braderieën, kerst- en vlooienmarkten zijn evenementen en niet 
toegestaan.  

 
Wat geldt voor reparatie en onderhoud van goederen, zoals 
autogarages, elektronica zaken, kleding- en schoenenreparatie etc.? 

Locaties voor reparatie en onderhoud van goederen mogen geopend zijn. Zij 
mogen enkel reparatiewerkzaamheden uitvoeren. Verkoop van producten is niet 

toegestaan. Showrooms moeten gesloten blijven.   
 
Wat is er toegestaan bij afhaal omtrent detailhandel? 

Alleen voor de horeca en doe het zelf winkels is het toegestaan om een 
afhaalpunt in te richten. Overige winkels mogen thuisbezorgen. Dit is zo 

geregeld om wachtrijen en samenkomsten voor winkels te voorkomen.  
 
Wat mag er bij servicepunten voor afhalen/brengen van postpakketten? 

Afhaalpunten voor postpakketten mogen uitsluitend zijn geopend voor het 
afhalen en brengen van pakketten en brieven. Zij mogen geen producten 

verkopen.   
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Horeca 
 

Restaurants en cafés zijn gesloten. Hotels mogen open zijn, maar de restaurants 
zijn gesloten. Afhalen van eten en drinken vanuit horeca is toegestaan. Eten en 
drinken binnen bedrijfsrestaurants is toegestaan voor medewerkers.    

 
Tot hoe laat zijn afhaalrestaurants open en mag alcohol worden 

verkocht? 
Afhaalgelegenheden mogen tot 1.00 uur ‘s nachts open zijn. De afhaalmaaltijden 
dienen elders genuttigd te worden (niet ter plekke). Alcoholische dranken mogen 

tot 20.00 uur worden verkocht. Bij coffeeshops kan worden afgehaald tot 20.00 
uur. De coffeeshop dient daarna gesloten zijn. 
 

Mogen restaurants die normaal niet afhalen/bezorgen, dit nu doen?  

Ja, dat mag zeker.  
 

Wat zijn de regels omtrent afhalen? 
Verkoop van eten, drinken of producten is bedoeld om elders te nuttigen (niet in 
of rondom het gebouw). De toegang is zodanig ingericht dat klanten 1,5 meter 

afstand kunnen houden en zo kort mogelijk aanwezig zijn. Koffie- en 
snoepautomaten moeten gesloten zijn.  

 
Mogen bezoekers binnen wachten op hun bestelling?  

Ja, dit mag, maar uitsluitend om te wachten. Zij mogen hier niets nuttigen en 
moeten afstand houden. 
 

Mogen horeca een drive-thru organiseren? 
Een drive thru is alleen toegestaan als pick-up point met een sobere inrichting. 

Elke vorm van vermaak is niet toegestaan. 
 
Mogen restaurants in verzorgingshuizen en ziekenhuizen open zijn? 

Ja, restaurants mogen openblijven voor de eigen bewoners en eigen 
medewerkers. Bezoekers zijn helaas niet welkom op dit moment.   

 
Mag de horeca in woonlocaties van arbeidsmigranten openblijven? 
Dit is afhankelijk van de situatie. Als de woningen een eigen keuken hebben 

moet de horeca worden gesloten. Als de woning niet over eigen voorzieningen 
beschikt om eten te bereiden mag de horeca openblijven. 

 

  



 
 

Evenementen 

Op basis van de noodverordening zijn alle evenementen verboden, zowel de 
meldingsvrije-, de meldingsplichtige als de vergunningsplichtige evenementen. 

Dus ook drive-in en drive-thru evenementen en sportevenementen vallen 
hieronder. Rommelmarkten zijn evenementen en dus niet toegestaan.  

 
Hoe vieren we Kerst en de jaarwisseling?  
Het advies is: vier kerst en de jaarwisseling dit jaar thuis met het gezin. Voor 

het samenkomen met familie of vrienden geldt de landelijke richtlijn: beperk het 
aantal gasten op 24, 25, 26 december tot 3 personen per dag (uitgezonderd 

kinderen t/m 12 jaar). Tijdens de jaarwisseling mogen slechts 2 personen op 
bezoek komen.  
 

Activiteiten Kerst en jaarwisseling 
Kerstevenementen en evenementen met de jaarwisseling zijn niet toegestaan.  

Alternatieve vormen zijn mogelijk, mits digitaal. 
Afhaalpunten voor eten en drinken, oliebollen of kerstbomen dienen sober te zijn 
ingericht zonder vermakelijkheden, zodat er niet een evenement ontstaat.  

 
Zijn verkoopacties van verenigingen voor oliebollen mogelijk?  

Verkoopacties kunnen, de voorwaarde is dat er gewerkt wordt met bestellingen 
en thuisbezorging. Afhaal is niet toegestaan 
 

Bijzondere bijeenkomsten 
 

Voor huwelijken, uitvaarten en religieuze bijeenkomsten gelden speciale regels. 
 

Huwelijken: 
Er mogen maximaal 30 personen bij een huwelijksvoltrekking aanwezig zijn 
exclusief het personeel. Bij huwelijksvoltrekkingen in religieuze instellingen is 

geen maximaal aantal aanwezigen bepaald.  
 

Uitvaarten:  
Er mogen maximaal 100 personen aanwezig zijn. Er moet onderling 1,5 meter 
afstand worden aangehouden. Bij uitvaarten in religieuze instellingen is geen 

maximaal aantal aanwezigen bepaald. Een erehaag is toegestaan mits er 1,5 
meter afstand tot elkaar wordt gehouden.  

 
Is een koffietafel bij een uitvaart toegestaan?  
Direct na afloop van een uitvaartceremonie is een bijeenkomst mogelijk voor de 

aanwezigen bij de uitvaartceremonie. Daarbij mag koffie, thee of andere eet- en 
drinkwaren worden genuttigd. Hierbij blijven de regels gelden van 1,5 meter. 

 

  



 
 

Wat zijn de regels voor kerken, moskeeën of andere gebedshuizen?  
Het advies is maximaal 30 personen, niet zingen om zo verspreiding van het 

virus te voorkomen en zo veel mogelijk online-diensten te houden. Op basis van 
de wet kan de overheid de maatregel van maximaal 30 personen per ruimte in 

een religieus gebouw niet opleggen. Zangkoren mogen in een kerk zingen 
volgens de richtlijnen van het RIVM.  
 

Culturele activiteiten  
 

Het advies is: blijf zoveel mogelijk thuis. Bioscopen en theaters zijn gesloten. Bij 
sommige bibliotheken kunnen boeken worden afgehaald.  
 

Is dansen voor volwassen toegestaan?  
Dansen in een dansschool geldt als sport, hiervoor gelden de regels die voor 
sport gelden. Dansscholen zijn momenteel dicht.  

 
Is zingen toegestaan?  

Zingen is toegestaan, maar zingen in groepen wordt wel afgeraden. Alle regels 
omtrent zingen zijn te vinden op: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-

dagelijks-leven/zingen-toneelspelen-dansen-muziek-maken-en-acteren/zingen-
en-zangkoren 

 
Mogen buiten culturele optredens worden georganiseerd? 
Nee, dit valt onder een evenement. 

 

Sport & plezier  
 

Om groepsvorming en sociale contacten te verminderen en het aantal 
reisbewegingen te reduceren, zijn er maatregelen voor sport: 

• Buitensporten mag met 2 personen op minimaal 1,5 meter afstand 
• In een binnenruimte is sporten niet toegestaan 
• Groepslessen buiten mogen niet plaatsvinden 

• Er worden geen wedstrijden gespeeld 
• Voor topsporters en topsportcompetities gelden uitzonderingen 

• Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar hoeven tijdens het sporten 
onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Maar er worden geen 
wedstrijden gespeeld tegen sporters van andere verenigingen. Onderlinge 

trainingspartijen mogen wel. Kinderen met klachten blijven thuis. 
• Publiek bij sport is niet toegestaan 

• Sportkantines, kleedkamers en douches zijn dicht 
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Mogen buiten meerdere groepen van 2 personen trainen? 
Er mogen meer groepjes naast elkaar aanwezig zijn als 

• De 2 personen minimaal 1,5 meter afstand houden 
• De groepjes minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar houden 

• Er een duidelijke afbakening is van de verschillende groepjes 
• De groepen niet mengen en er geen wisseling tussen groepen is 
• Er een duidelijke scheiding van bezoekersstromen is 

• Elk groepje een eigen instructeur heeft 
• Er geen sprake is van een teamsport/ groepslessen 

 
Mag buitensporten weer in tenten of overkappingen plaatsvinden? 
Kleine tenten die elke dag worden afgebroken en klein materiaal in buitenruimte 

mag, mits max 2 personen met 1 instructeur. De grotere afsluitbare tenten die 
een nacht blijven staan zien we als binnenruimte en die ruimtes zijn gesloten. In 

sommige gemeenten is een tent vergunningplichtig.  
 
Mogen ouders die hun kinderen brengen blijven wachten op de locatie?  

Ouders die kinderen komen halen en brengen moeten deze bij de ingang 
afzetten en mogen het terrein niet betreden.  

 
Mogen kleedkamers open voor leerlingen die gymlessen hebben? 
Kleedkamers voor leerlingen die gymlessen hebben mogen openblijven. 

 
Mogen jeugdteams met spelers van 17 en 18 jaar gezamenlijk trainen? 

Alleen sporters tot en met 17 jaar mogen samen sporten. Voor sporters vanaf 18 
jaar gelden de regels voor volwassenen. Sporters van 17 en 18 jaar mogen dus 
niet gemengd sporten.  

 
Mag dubbelspel bij tennis?  

Trainen met twee personen op een veld exclusief trainer is toegestaan. 
Dubbelspel is dus niet mogelijk.  
 

Moeten sportparken in weekenden gesloten worden? 
Nee, zij mogen geopend blijven.  

 
Hoeveel mensen mogen er paardrijden? 

Groepsgrootte is maximaal 2 personen per training (exclusief de trainer). 
 
Hoeveel mensen mogen er deelnemen aan een hondentraining? 

Voor hondentrainingen gelden dezelfde regels als voor sport. Groepen van 
maximaal 2 personen, exclusief instructeur.  
  



 
 

Jeugdactiviteiten en recreatief overnachten 

Voor jeugdactiviteiten en recreatief overnachten gelden speciale regels.  

 
Welke activiteiten voor jongeren zijn toegestaan? 

• Buitenactiviteiten kunnen doorgaan 

• Georganiseerde activiteiten voor kwetsbare jongeren kunnen doorgang 

vinden. Dit kan ook in locaties die gesloten moeten zijn. 

Georganiseerde jeugdactiviteiten in het algemeen vallen niet onder de 
uitzondering om een publiek gebouw open te stellen. Een filmavond, 

spelletjesmiddag of kinderfeestje is dus niet mogelijk.  
 
Wat is de regel voor recreatief overnachten in b.v. een vakantiehuisje?  

Een gezelschap mag bestaan uit maximaal 2 volwassenen (exclusief kinderen 
t/m 12 jaar), tenzij het bestaat uit een huishouden. Het is dus niet mogelijk om 

met meer dan 2 personen (m.u.v. eigen huishouding) een vakantiewoning of 
kamer te huren of te verhuren. 

 

Grensverkeer met België 
 
Het zeer dringende advies is om NIET naar het buitenland en ook NIET naar de 

buurlanden te reizen tenzij strikt noodzakelijk. Het aantal besmettingen met het 
coronavirus is ook in heel België hoog. Reis alleen naar België als het strikt 

noodzakelijk is.  
 

Wat zijn strikt noodzakelijke reizen?  
Dit kan zijn voor werk of voor hulpverlening. Familiebezoek, winkelen of 
recreëren vallen daar niet onder.  

 
Moet ik een negatieve test kunnen laten zien als ik naar Bëlgie ga?   

Vanaf 25 december moeten reizigers die niet in België wonen een recent 
negatief testresultaat meenemen als ze langer dan 48 uur in België verblijven.  
Na een verblijf in België gaat u bij terugkeer in Nederland 10 dagen in 

thuisquarantaine.  
 

Overig 

Met hoeveel personen mag je buiten een fotocursus geven of 

filmopnames maken? 
Hiervoor gelden dezelfde regels als voor iedereen in de buitenruimte. Maximaal 2 

personen per groep op 1,5 meter afstand. 
 
Met hoeveel personen mag je een stadswandeling organiseren? 



 
Een stadswandeling is toegestaan met maximaal 2 personen. Als het aantal 

mensen uit één huishouden groter is, dan met het aantal personen van dat 
huishouden. Dit is exclusief gids.  

 
Mag een bedrijf uit België werkzaamheden verrichten in Nederland?  

Ja dit mag, reizen van en naar het buitenland in het kader van professionele 
activiteiten, met inbegrip van woon-werkverkeer is toegestaan. 
 

Is het uitoefenen van alternatieve geneeswijzen toegestaan?  
Dit valt onder het contactberoep, uitgezonderd zijn contactberoepen waar tegen 

betaling zorg wordt verleend op basis van enkele zorgwetten. Kijk hier voor de 
lijst met contactberoepen.  
 

Mag een zonnestudio open blijven? 
Nee, publieke locaties moeten gesloten zijn. 

 
Mogen thuiskappers wel? 
Nee, contactberoepen zijn niet toegestaan. 
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