
P1 - BASISREGELS EVENEMENTEN COVID-19 (VANAF 29 SEPT  2020 TOT ?) 

Altijd 1,5 meter onderlinge afstand, met uitzondering van kinderen tot 12 jaar (zij hoeven zowel onderling als tot volwassenen geen afstand te houden) en van jongeren tot 18 jaar (zij 
hoeven onderling geen afstand te houden, wel tot volwassenen). 

Algemene regels binnen en buiten
· Buiten de eigen woning geldt per 29 september 18:00 uur dat u met maximaal 4 personen een gezelschap mag vormen. 

Kinderen tot en met 12 tellen hierbij niet mee. Uitzonderingen zijn opgenomen in de noodverordening. Een gezelschap is een 
groep mensen die samen is met enig doel, onder enige noemer en/of met enige gemeenschappelijkheid. Daarbij maakt het niet 
uit of er ook derden aanwezig zijn. 

· U mag dus voor 1 huishouden of maximaal 4 personen, exclusief kinderen (t/m 12 jaar), een reservering plaatsen bij een eet- en/
of drinkgelegenheid (ook bij een evenement) waarbij reserveringen noodzakelijk zijn. 

Regels eet- en drinkgelegenheden bij evenementen
· Er mag voor 1 huishouden of maximaal 4 personen, exclusief kinderen, een reservering geplaatst worden bij een eetgelegenheid 

voor het nuttigen ter plaatsen.
· In de horeca, op een buitenterras (ook op een evenemententerrein) zijn een reservering, een gezondheidscheck en een vaste 

zitplaats altijd verplicht, tevens registratie van gegevens. (naam, plaats, datum, aankomsttijd, e-mailadres, telefoonnummer en 
toestemming voor verwerking en overdracht aan GGD ten behoeve van bron- en contactonderzoek).

· Per 29 september 2020 18:00 uur geldt dat eet- en drinkgelegenheden  na 21:00 uur geen nieuwe klanten meer mogen toelaten 
en om uiterlijk 22:00 uur de eet- en drinkgelegenheid sluiten. 

· Eet- en drinkgelegenheden dienen gesloten te zijn van 22.00 tot 06.00. Uitzondering is ochtendhoreca (tot 04.00). 
· In de horeca is het verplicht bezoekers te vragen zich te registreren ten behoeve van bron- en contactonderzoek door de GGD bij 

een besmetting.
          - Gasten registreren zich op vrijwillige basis. Als een gast zich niet wil registreren is dat geen reden om toegang te weigeren.
          - Gegevens mogen uitsluitend worden gebruikt voor bron- en contactonderzoek.

Richtlijnen binnen
Bij de regels voor binnen wordt er een verschil gemaakt tussen binnenruimtes waar mensen op 1 plaats verblijven (bioscopen, cafés) 
en binnenruimtes waar mensen zich vooral doorheen bewegen (bijvoorbeeld winkels, musea). Dit geldt ook bij evenementen. 
· In binnenruimtes waar mensen vooral op één plaats zijn (bijv. theaters, huwelijksvolstrekking of soortgelijke), geldt: een vaste 

zitplaats zonder roulatie (placeren).
· Per 30 september geldt een maximum van 30 personen per zelfstandige ruimte in een bouwwerk/bouwsel, vaar- of voertuig. 1,5 

meter afstand is de regel. Indien de ruimte minder toelaat op basis van deze regel, dan is dat de norm. Het aantal is inclusief 
kinderen tot 12 jaar, maar exclusief personeel.

· Vindt het evenement binnen plaats en is er sprake van doorstroom zonder ophoping van personen (onder meer 
tentoonstellingen)? Dan dienen organisatoren maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat alle aanwezigen kunnen voldoen 
aan de richtlijnen. Hiervoor geldt het hanteren deurbeleid en het werken met reservering per tijdvak. Het maximale aantal 
aanwezigen wordt in overleg met gemeente en adviseurs vanuit de hulpdiensten (Veiligheidsregio en politie) bepaald. 

· De Rijksoverheid stelt dat de ventilatie in binnenruimtes moet voldoen aan het Bouwbesluit (2012) en passen bij de bestemming 
van de ruimte, zodat de lucht vaak genoeg wordt ververst. In gemeenschappelijke ruimtes wordt geadviseerd alleen ventilatoren 
te gebruiken wanneer er geen andere verkoeling mogelijk is. Let er dan wel op dat de luchtstroom van de ventilator niet direct 
van de ene persoon naar de andere gaat. Vanuit GGD oogpunt volstaat ook het voldoen aan de Drank- en Horecawet (2017). 

Richtlijnen buiten
Bij de regels voor buiten wordt er een verschil gemaakt tussen buitenruimtes waar mensen op één plaats zijn (een terras, een 
concert in het park) en buitenruimtes waar mensen zich vooral doorheen bewegen (kermissen, markten).
· Per 30 september geldt een maximum van 40  personen bij een samenkomst in de publieke ruimte of een besloten plaats. 1,5 

meter is de regel. Indien het afgebakend gebied of de besloten plaats minder toelaat op basis van deze regel, dan is dat de norm. 
Het aantal is inclusief kinderen tot 12 jaar, maar exclusief personeel. 

· Wanneer er buiten sprake is van een continue doorstroming van mensen, zoals kermissen en markten, geldt dat er een norm 
voor het aantal bezoekers per vierkante meter wordt gehanteerd. Het maximale aantal wordt op basis van deze norm met de 
gemeente en de veiligheidsregio bepaald.

· Voor doorstroomevenementen, zoals kermissen of vergelijkbare doorstroomevenementen, geldt dat reserveren in  tijdsvakken 
verplicht is (markten zijn hiervan uitgezonderd). 

Op doorstroomevenementen, 
bijvoorbeeld kermissen, geldt: 
bezoek op basis van een 
reservering per tijdsvak

Regels voor sportevenementen
· Op dit moment zijn alle binnen- en buitensporten weer mogelijk.
· Waar mogelijk houdt iedereen 1,5 meter afstand. Maar als dat onmogelijk is voor een normaal spelverloop mag tijdens het 

sporten de 1,5 meter tijdelijk worden losgelaten.
· Er vindt een gezondheidscheck plaats voor aanvang van de training of wedstrijd. 
· Per 29 september 2020 18:00 uur zijn de sportkantines gesloten.
· Per 29 september 2020 18:00 uur geldt: 
        - Het is verboden toeschouwers toe te laten bij sportactiviteiten en daarmee ook sportevenementen (organiserende partij). 
        - Het is verboden om als toeschouwer aanwezig te zijn bij sportactiviteiten en daarmee ook sportevenementen (individu). 
         Pers is uitgezonderd van bovenstaande in het kader van nieuwsvergaring. 



Er is een format ‘Corona-proofplan’ beschikbaar die u helpt uw evenement Corona-proof te maken en dit te beschrijven. Door op deze balk te klikken komt u bij 
het format uit. 

Alcoholgebruik bij evenementen 
Op basis van het landelijk handvat COVID-19 evenementen wordt per evenement in relatie met onderstaande profielen geanalyseerd in welke mate de met het alcoholgebruik samenhangende 
risico’s (de remmende factor van alcohol in relatie tot de naleving van 1.5 meter afstandsnorm) acceptabel zijn:

· Publieksprofiel 

· Activiteitenprofiel 

· Ruimtelijkprofiel

· Organisatieprofiel

Onder welke voorwaarden alcoholgebruik mogelijk is, verschilt dus per evenement. 

P2 - BASISREGELS EVENEMENTEN COVID-19 (VANAF 29 SEPT  2020 TOT ?) 

Algemene richtlijnen vervoer
· Beperk zoveel mogelijk uw reisbewegingen. Door minder te reizen, komen mensen op minder plekken en is er minder contact 

met anderen. Zo kan het virus zich minder snel verspreiden. Reis op rustige momenten en vermijd drukke plekken. Dit geldt voor 
alle vormen van vervoer.

· Het dragen van een niet-medisch mondmasker in het openbaar vervoer is verplicht. 

Specifieke adviezen reizen en evenementen 
· Het vervoer naar en vanaf evenementen valt onder niet-noodzakelijke-reisbewegingen. Mocht je toch af willen reizen naar een 

evenement dan is het advies: 
· Kom zo veel als mogelijk met eigen vervoer en houd je hierbij aan de geldende richtlijnen vanuit de noodverordening. Advies: 

reizen met personen in een voer- of vaartuig buiten één huishouden? Draag een niet-medisch mondmasker. 
· Als er geen eigen vervoer mogelijk is en er noodzaak is voor het gebruik van het openbaar vervoer, houd je dan aan de geldende 

richtlijnen voor het OV. 

ReizenReizen Evenementen en reizen:
· Houd je aan de richtlijnen! Dit betekent dat je 10 dagen in thuisquarantaine gaat wanneer je terugkomt van een reisgebied met 

een oranje of rood reisadvies en dus in die tijd ook géén evenementen bezoekt. 

Noodverordening VRLNRijksoverheid &

UitzonderingenUitzonderingen

Zie ook integrale werkwijze evenementen COVID-19 v3Zie ook integrale werkwijze evenementen COVID-19 v3

Integrale werkwijze gemeenten Integrale werkwijze hulpdiensten

Zie in beide documenten bijlage 3 de COVID Navigator 
(eenvoudig stroomschema m.b.t geldende regels)

Zie in beide documenten bijlage 3 de COVID Navigator 
(eenvoudig stroomschema m.b.t geldende regels)

https://vrln.nl/over/evenementenbeleid
https://vrln.nl/over/beleid
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/09/28/aangescherpte-maatregelen-om-de-verspreiding-van-het-virus-terug-te-dringen
https://www.ifv.nl/kennisplein/Documents/20201002-RCDV-Integrale-COVID-19-evenementen-werkwijze-GEMEENTEN-v1_3.pdf
https://www.ifv.nl/kennisplein/Documents/20201002-RCDV-Integrale-COVID-19-evenementen-werkwijze-HULPDIENSTEN-v1_3.pdf
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