
 
 

Maatregelen bestrijding coronavirus  
Vragen en antwoorden  
versie: 22 september 2021 

 

Praktische vertaling van de coronaregels vanaf 25 september  

De vaccinatiegraad en de testbereidheid in onze regio zijn hoog. Verder blijft  
het overgrote deel van onze inwoners met klachten thuis. Allemaal positieve 

ontwikkelingen. Daarom kunnen we steeds meer versoepelen en komen we 
steeds dichterbij die volledig open samenleving. Tot die tijd willen we echter 
geen onnodig risico nemen. De druk op de zorg mag niet opnieuw toenemen. 

Het gebruik van een coronatoegangsbewijs is één van de middelen op weg naar 
die open samenleving. Door het coronatoegangsbewijs is het per 25 september 

niet meer verplicht om 1,5 meter afstand te houden. Bij bezoek aan plekken 
waar het drukker wordt, zoals de horeca, evenementen, poppodia, theaters en 
bioscopen heb je een coronatoegangsbewijs nodig. 

Hieronder staan de meest gestelde vragen met antwoorden over het 

coronatoegangsbewijs. Staat jouw vraag er niet bij? Of wil je een toelichting? 
Neem dan contact op met de gemeente. 

Coronatoegangsbewijs 
 
Wat is een coronatoegangsbewijs? 

Een coronatoegangsbewijs is een negatieve testuitslag óf een vaccinatiebewijs óf 
een bewijs dat u bent hersteld van corona. Meer informatie via geldig 
coronatoegangsbewijs  

Publieke ruimtes  
 
Welke regels gelden er voor publieke ruimtes? 

Voor publieke binnenruimtes gelden een aantal voorwaarden: 
• Het houden van 1,5 meter afstand is een dringend advies; 
• De beheerder treft de gebruikelijke hygiënemaatregelen op locatie; 
• Registratie van bezoekers en het afnemen van de gezondheidscheck is 

verplicht voor: 
➢ Locaties waar moet worden gewerkt met coronatoegangsbewijzen; 
➢ Contactberoepen, uitgezonderd zorgverleners, sekswerkers en 

mantelzorgers. 
 

Waar zijn coronatoegangsbewijzen verplicht? 
Coronatoegangsbewijzen zijn verplicht bij eet- en drinkgelegenheden (alleen 
binnen), evenementen (festivals, optredens, feesten en professionele 

sportwedstrijden) en vertoningen van kunst en cultuur (zoals in bioscopen en 
theaters). Hierbij geldt: 
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• Toegang is alleen mogelijk met een geldig coronatoegangsbewijs 

(vaccinatiebewijs, herstelbewijs of negatieve testuitslag) voor iedereen 
vanaf 13 jaar. Vanaf 14 jaar ook samen met een geldig identiteitsbewijs; 

• Controle hierop vindt plaats door via de CoronaCheck scanner app. Zie 
www.coronacheck.nl;  

• De beheerder van de locatie is verantwoordelijk voor controle van de 
coronatoegangsbewijzen. De gemeente ziet toe of de controle correct 
worden uitgevoerd. 

 
Welke uitzonderingen zijn er? 

Bij eet- en drinkgelegenheden op onderstaande locaties hoeft geen 
coronatoegangsbewijs getoond te worden: 

• Uitvaartcentra (of locaties waar een uitvaart plaatsvindt); 

• Locaties waar alleen sprake is van afhaal van eten en drinken; 
• Wegrestaurants; 

• Zorglocaties waarbij de eet- en drinkgelegenheid alleen voor patiënten en 
cliënten en hun bezoekers toegankelijk is; 

• Locaties waar besloten dagbesteding plaatsvindt van kwetsbare groepen; 

• Luchthavens (na de securitycheck) en internationale treinen. 
 

Het gebruik van coronatoegangsbewijzen is tevens niet nodig bij: 
• Toegang tot hotels, campings, vakantieparken en warenmarkten; 
• Doorstroomlocaties- en evenementen (zoals winkels en beurzen); 

• Activiteiten behorende bij de reguliere exploitatie van een bibliotheek of 
een buurt- of wijkcentrum; 

• De vertoning van kunst en cultuur behorende bij de reguliere exploitatie 
van bibliotheken; 

• Sportwedstrijden van amateurs;  

• Kunst- en cultuurbeoefening; 
• De vertoning van kunst en cultuur in het kader van onderwijsactiviteiten 

in het primair en voortgezet onderwijs. Deze uitzondering geldt ook buiten 
de onderwijsinstelling wanneer de activiteit onderdeel uitmaakt van het 
onderwijsprogramma.   

 
Hoe zit het met coronatoegangsbewijzen bij multifunctionele 

accommodaties (MFA), die soms ook toiletten delen? 
Bij een MFA met een eet- en drinkgelegenheid en/of waar evenementen en 

vertoningen van kunst- en cultuur plaatsvinden, geldt de verplichting van 
coronatoegangsbewijzen. Het is aan de beheerder om te bepalen in welke vorm 
de regels worden toegepast: alleen afhaal, heel de locatie met 

coronatoegangsbewijs of alleen per ruimte. Bij het verlaten van ruimtes waar 
coronatoegangsbewijzen verplicht zijn, wordt bij terugkomst (van bijvoorbeeld 

het toilet) opnieuw het coronatoegangsbewijs gecontroleerd. Ga hier praktisch 
mee om bijvoorbeeld door een gecontroleerde in- en uitstroom van bezoekers. 
Dit is maatwerk. Neem bij vragen contact op met de gemeente. 

  
Zijn coronatoegangsbewijzen verplicht voor bijeenkomsten in 

gemeentehuizen, bijvoorbeeld bij openbare raadsvergaderingen of 
huwelijksvoltrekkingen? 
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Nee, voor dit soort bijeenkomsten hoeft dat niet. Voor activiteiten die onder de 

definitie van een evenement vallen geldt dit wel. 
 

Moeten scholen werken met coronatoegangsbewijzen bij activiteiten in 
theaters,  filmzalen, culturele instellingen en dergelijke? 

Onderwijsactiviteiten zoals cursussen of lessen in theaters, filmzalen e.d. kunnen 
plaatsvinden zonder coronatoegangsbewijs. Dit geldt ook voor vertoningen van 
kunst en cultuur, wanneer dit plaatsvindt in het kader van onderwijsactiviteiten 

in het primair en voortgezet onderwijs en onderdeel uitmaakt van het 
onderwijsprogramma.  

 
Wat zijn de regels bij doorstroomlocaties met horeca of waar ook 
vertoningen van kunst en cultuur plaatsvinden?  

Bij doorstroomlocaties zijn coronatoegangsbewijzen niet verplicht. Wel moeten 
coronatoegangsbewijzen worden getoond bij toegang tot eet- en 

drinkgelegenheden (tenzij afhaal) en vertoningen van kunst en cultuur. 
Voorbeelden hiervan zijn restaurants en theaters binnen een pretpark. 
 

Wat verstaan we onder doorstroomlocaties? 
Doorstroomlocaties zijn publieke plaatsen die uitnodigen dat het publiek 

rondloopt en waar dit ook daadwerkelijk gebeurt. Denk bijvoorbeeld aan 
detailhandel, markten, bibliotheken, musea, monumenten, presentatie-
instellingen, dierentuinen, pretparken en daarmee vergelijkbare plaatsen, 

stations en perrons. 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 zijn, zijn dus 
geen doorstroomlocaties. 

 
Hoe moeten hotels omgaan met coronatoegangsbewijzen? 

Voor toegang tot een hotel is het gebruik van een coronatoegangsbewijs niet 
verplicht. Voor toegang tot een eet- en drinkgelegenheid in een hotel geldt deze 
verplichting wel. Voor gasten zonder coronatoegangsbewijs blijft afhalen 

mogelijk of zij kunnen buiten plaatsnemen op het terras. 
 

Moeten vaste bezoekers iedere keer gecontroleerd worden?  
Als bij de betreffende activiteit of locatie een coronatoegangsbewijs verplicht is, 

moeten bezoekers bij elk bezoek dit bewijs tonen.  
 

Horeca 
 
Welke regels gelden voor de horeca? 
Voor horeca gelden binnen en buiten de volgende voorwaarden: 

• Toegang binnen is alleen mogelijk met een geldig coronatoegangsbewijs 
(vaccinatiebewijs, herstelbewijs of negatieve testuitslag) voor iedereen 

vanaf 13 jaar. Vanaf 14 jaar ook samen met een geldig identiteitsbewijs; 
• Voor buitenterrassen en bij afhalen is een coronatoegangsbewijs niet 

verplicht; 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/coronabewijs


 
• De ondernemer is verantwoordelijk voor controle van de 

coronatoegangsbewijzen. De gemeente ziet toe of de controles correct 
worden uitgevoerd; 

• Alle eet- en drinkgelegenheden zijn dagelijks dicht tussen 0.00 uur en 
06.00 uur;  

• Voor afhalen en bezorgen gelden de reguliere sluitingstijden; 
• Registratie van bezoekers moet mogelijk zijn (een bezoeker is dit niet 

verplicht);  

• Een gezondheidscheck is verplicht; 
• De ondernemer treft de gebruikelijke hygiënemaatregelen op locatie; 

• Er is sprake van een gecontroleerde in- en uitstroom van bezoekers; 
• Entertainment (bijvoorbeeld live muziek) is toegestaan. 

 

Moeten fastfood restaurants en kleine eet- en drinkgelegenheden, zoals 
snackbars en lunchrooms, ook werken met coronatoegangsbewijzen? 

Ja, ook zij moeten werken met coronatoegangsbewijzen indien er sprake is van 
verblijf ter plaatse. Ondernemers kunnen drie keuzes maken: alleen afhaal, heel 
de locatie met coronatoegangsbewijs of alleen per ruimte. Bij alleen afhaal 

(consumptie elders dan in de eet- en drinkgelegenheid) is het advies hiervoor 
tijdelijk het meubilair te verwijderen of ontoegankelijk te maken. Indien mogelijk 

kan er gewerkt worden met twee regimes door het afhaal- en verblijfsgedeelte 
fysiek te scheiden. Dit vergt in praktijk maatwerk per locatie. Neem bij vragen 
contact op met de gemeente.  

 
Moet een terras in een overdekt winkelcentrum werken met 

coronatoegangsbewijzen?  
Ja, dit soort terrassen zijn geen buitenterrassen. Hiervoor gelden dus de regels 
voor de horeca binnen. Dat betekent dat bij dergelijke terrassen in winkelcentra, 

foodhallen e.d. een coronatoegangsbewijs verplicht is. 
 

Moet bij besloten feesten (bijvoorbeeld een huwelijksfeest) ook gebruik 
worden gemaakt van coronatoegangsbewijzen? 
Ja dit moet. Hierbij is de locatie leidend, niet of het een besloten of publieke 

bijeenkomst is. 
 

Geldt ook voor horeca in sexclubs een eindtijd van 0.00 uur? 
Ja, ook de eet- en drinkgelegenheid in een sexclub of parenclub moet om 0.00 

uur sluiten. 
 
Wat zijn de regels voor het testen van horecapersoneel? 

Voor het horecapersoneel geldt een dringend advies om twee keer per week 
voor aanvang van een dienst een zelftest af te nemen. Dit heeft, net als in het 

onderwijs, het doel om eventuele besmettingen tijdig te ontdekken en zo een 
verdere verspreiding van het virus in de horecasector te voorkomen. 
 

 

Detailhandel 
 



 
Wat zijn de regels voor de detailhandel en warenmarkten? 

Alle detailhandel mag plaatsvinden binnen de reguliere openingstijden. Door het 
vervallen van de 1,5 meter norm komt ook de norm van 1 klant per 5 m2 te 

vervallen. Wel moeten ondernemers de gebruikelijke hygiënemaatregelen treffen 
op locatie. 

 

Evenementen 
 

Welke regels gelden voor evenementen? 
Alle evenementen zijn weer toegestaan. Voor evenementen gelden de volgende 
voorwaarden: 

• Toegang is alleen mogelijk met een geldig coronatoegangsbewijs 
(vaccinatiebewijs, herstelbewijs of negatieve testuitslag) voor iedereen 

vanaf 13 jaar. Dit geldt binnen én buiten, met én zonder vaste zitplaats. 
Vanaf 14 jaar ook samen met een geldig identiteitsbewijs; 

• De organisator is verantwoordelijk voor controle van de 

coronatoegangsbewijzen. De gemeente ziet toe of de controles correct 
worden uitgevoerd;  

• Voor doorstroomevenementen, zoals kermissen en braderieën, is een 
coronatoegangsbewijs niet verplicht; 

• Voor evenementen buiten geldt geen maximaal aantal bezoekers en geen 

verplichte sluitingstijd; 
• Evenementen binnen zonder vaste zitplaats hebben een verplichte 

sluitingstijd tussen 00.00 en 06.00 uur en mogen maximaal 75% van de 
reguliere bezoekerscapaciteit inzetten; 

• Voor evenementen binnen met vaste zitplaats geldt geen verplichte 

sluitingstijd en maximaal aantal bezoekers; 
• Registratie van bezoekers moet mogelijk zijn (een bezoeker is dit niet 

verplicht);  
• Een gezondheidscheck is verplicht; 
• Eet- en drinkgelegenheden bij evenementen (zowel binnen als buiten) 

sluiten om 0.00 uur, met uitzondering van de afhaalpunten; 
• De organisator treft de gebruikelijke hygiënemaatregelen op locatie; 

• Er is sprake van een gecontroleerde in- en uitstroom van bezoekers; 
• De organisator meldt het evenement aan bij Testen voor Toegang (bij 

vergunningsplicht en meer dan 1000 bezoekers of bij evenementenlocatie 

met doorlopende vergunning vanaf 3000 bezoekers).   
 

Voor meerdaagse evenementen (langer dan 24 uur) waar wordt overnacht, geldt 
tevens: 

• De locatie waarop het evenement plaatsvindt wordt ten minste elke 24 
uur ontruimd, waarna deelname aan het evenement opnieuw aanvang kan 
nemen; 

• De coronatoegangsbewijzen van bezoekers worden elke 24 uur 
gecontroleerd op hun geldigheid.  

 
Hoe gaan we om met de sluiting van horeca op een evenement om 0.00 
uur? 

Terrasjes of andere zitgelegenheden bij horeca moeten om 0.00 uur dicht. Maar 
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verkoop via afhaal (consumptie elders dan in de eet- en drinkgelegenheid) mag 

doorgaan tot einde evenement. 
 

Hoe zit het met coronatoegangsbewijzen bij kleinschalige evenementen 
zoals buurtfeesten?  

Buurt- en straatfeesten vallen onder de definitie van een evenement. Dit 
betekent dat ook bij kleinschalige evenementen coronatoegangsbewijzen 
verplicht zijn. 

 
Hoe gaan we om met de horeca en randactiviteiten (podia met muziek) 

bij doorstroomevenementen? Moet dan wel voor het evenement met 
coronatoegangsbewijzen gewerkt worden? 
Evenementen waar bezoekers blijven staan, zijn geen doorstroomevenementen. 

Dan is een coronatoegangsbewijs verplicht. Als het amusementsgedeelte fysiek 
afgesloten is van het doorstroomgedeelte, kan ook alleen voor het 

amusementsgedeelte met coronatoegangsbewijzen gewerkt worden. Als de 
horeca alleen afhaal betreft, is het evenement wel een doorstroomevenement en 
is een coronatoegangsbewijs niet verplicht. 

 
Hoe gaan we om met evenementen die op meerdere pleinen in een 

stadscentrum plaatsvinden? 
Als het geen doorstroomevenement betreft, geldt de verplichting van 
coronatoegangsbewijzen. Dit betekent in de praktijk dat elk plein fysiek afgezet 

moet worden en hier controle op coronatoegangsbewijzen moet plaatsvinden. 
 

Wat zijn de regels voor sportevenementen waar soms ook professionals 
aan meedoen? Bijvoorbeeld wielerrondes voor amateurs en semiprofs. 
Sportevenementen vallen onder de regels voor evenementen. Voor zowel 

sportevenementen (niet zijnde doorstroom) als professionele sportwedstrijden is 
dus een coronatoegangsbewijs verplicht. 

 
Moet het personeel en artiesten bij evenementen zich laten testen? 
Werknemers, vrijwilligers en artiesten die niet gevaccineerd zijn of een 

herstelbewijs hebben, wordt dringend geadviseerd voor de betreffende activiteit 
een test af te nemen. Dit kan via testen voor toegang of middels een zelftest. 

 
Kan voor bruiloften gebruik gemaakt worden van de regels voor 

evenementen? 
Nee, een bruiloft is een besloten feest en daarmee geen evenement. Bij 
bruiloften in horecagelegenheden gelden de regels voor de horeca. 

 

  



 
Kunst en cultuur 
 
Welke regels gelden er voor vertoningen van kunst- en cultuur en kunst- 

en cultuurbeoefening? 
Hiervoor gelden de volgende voorwaarden: 

• Toegang bij vertoningen van kunst- en cultuur is alleen mogelijk met een 
geldig coronatoegangsbewijs (vaccinatiebewijs, herstelbewijs of negatieve 
testuitslag) voor iedereen vanaf 13 jaar. Dit geldt binnen én buiten, met 

én zonder vaste zitplaats. Vanaf 14 jaar samen met een geldig 
identiteitsbewijs; 

• De beheerder is verantwoordelijk voor controle van de 
coronatoegangsbewijzen. De gemeente ziet toe of de controles correct 
worden uitgevoerd; 

• Voor vertoningen van kunst- en cultuur buiten geldt geen maximaal aantal 
bezoekers en geen verplichte sluitingstijd; 

• Vertoningen van kunst- en cultuur binnen zonder vaste zitplaats hebben 
een verplichte sluitingstijd tussen 00.00 en 06.00 uur en mogen maximaal 

75% van de reguliere bezoekerscapaciteit inzetten; 
• Voor vertoningen van kunst- en cultuur binnen met vaste zitplaats geldt 

geen verplichte sluitingstijd en maximaal aantal bezoekers; 

• Registratie van bezoekers moet mogelijk zijn (een bezoeker is dit niet 
verplicht);  

• Een gezondheidscheck is verplicht; 
• Eet- en drinkgelegenheden bij vertoningen van kunst- en cultuur (zowel 

binnen als buiten) sluiten om 0.00 uur, met uitzondering van de 

afhaalpunten; 
• De beheerder treft de gebruikelijke hygiënemaatregelen op locatie; 

• Er is sprake van een gecontroleerde in- en uitstroom van bezoekers; 
• Voor de beoefening van kunst- en cultuur (bijvoorbeeld een cursus of les) 

is een coronatoegangsbewijs niet verplicht. 

 
Wat zijn de regels voor buurt- en gemeenschapshuizen? 

Bij eet- en drinkgelegenheden in buurt- en gemeenschapshuizen is het gebruik 
van coronatoegangsbewijzen verplicht. Dit geldt ook bij evenementen en 
vertoningen van kunst- en cultuur. Het moet hierbij gaan om incidentele 

activiteiten die niet onder de reguliere exploitatie vallen. Bij alle reguliere 
activiteiten is geen coronatoegangsbewijs nodig. Ook voor enkel de beoefening 

van kunst- en cultuur (bijvoorbeeld een cursus of les) geldt de verplichting niet.  
Ook hier geldt dat de verdere uitvoering (alleen afhaal, heel de locatie met 
coronatoegangsbewijs of alleen per ruimte) maatwerk per locatie is. Neem bij 

vragen contact op met de gemeente. 
 

Wie is verantwoordelijk voor de controle op coronatoegangsbewijzen  
bij activiteiten in buurt- en gemeenschapshuizen? 
De organisator van de activiteit is verantwoordelijk voor het goed uitvoeren van 

de controle op coronatoegangsbewijzen. Dit kan de uitbater zijn, maar ook 
bijvoorbeeld een huurder van een ruimte.  
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Sport en plezier 
 
Wat zijn de regels voor sport? 

Voor sporten binnen en buiten gelden de volgende voorwaarden: 
• De beheerder treft de gebruikelijke hygiënemaatregelen op locatie; 

• Voor eet- en drinkgelegenheden in of bij sportaccommodaties gelden de 
horecaregels. Dit betekent dat ook hier alleen (binnen) toegang mogelijk 
is met een geldig coronatoegangsbewijs. Afhalen is wel mogelijk zonder 

coronatoegangsbewijs. Hierbij moet de consumptie buiten de eet- en 
drinkgelegenheid genuttigd worden; 

• Voor sportwedstrijden van amateurs geldt niet de verplichting tot het 
gebruik van coronatoegangsbewijzen. 

 

Wat zijn de regels voor binnensportlocaties (bijv. biljartcentra) en 
leisurelocaties (bijv. escape rooms)?  

Op locaties waar de horeca ondergeschikt is, kan gekozen worden om te werken 
met afhaal (consumptie niet in de eet- en drinkgelegenheid, maar elders in de 

locatie). Als de horecafunctie gelijkwaardig is aan de sport/leisure functie en 
beide functies zijn niet fysiek te scheiden, dan moet gewerkt worden met 
coronatoegangsbewijzen (voorbeeld: een bowlinghal met volwaardig restaurant). 

 

Overig 
 

Zijn er regels voor demonstraties nu de 1,5 meter afstand vervalt?  
Voor demonstraties gelden geen beperkingen meer. De regels uit de Wet 

openbare manifestaties (Wom) zijn leidend. 
 
Welke regels gelden voor het gebruik van mondkapjes? 

Op het vliegveld, in vliegtuigen, treinen, bussen, trams, metro, taxi’s en ander 
bedrijfsmatig persoonsvervoer blijft het gebruik van een mondkapje verplicht. 

De verplichting geldt niet meer op perrons en stations. 

 

Grensverkeer met België  

 

Klik hier voor meer informatie van de Belgische overheid. Wil je automatisch 
bericht krijgen als de maatregelen veranderen in België? Meld je dan aan voor 

BE-Alert.  Let wel op, je krijgt dan ook berichten bij andere rampen of crisis. Bij 
aanmelden moet je ook een Belgisch adres opgeven. Tip, gebruik dan het adres 
van jouw Belgische buurgemeente. 

https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen/
https://www.be-alert.be/nl

