
Regels voor de horeca vanaf 10 augustus 

 

Per 10 augustus is het in de horeca verplicht bezoekers te vragen zich te registreren ten behoeve van bron- en 

contactonderzoek door de GGD bij een besmetting. 

 

De horeca gaat voor binnen én buiten, ongeacht de omvang van de horecagelegenheid, werken op basis van 

reservering (vooraf of aan de deur), een gezondheidscheck zonder registratie van antwoorden en het toekennen 

van een vaste zitplaats (placering) aan een tafel of aan de bar. 

Vraag of de gast bij een positief antwoord op een van de vragen van de gezondheidscheck naar huis te gaan. 

Horecaondernemers zijn verplicht de gast te vragen om de naam en contactgegevens van gasten te noteren voor 

een eventueel bron- en contactonderzoek. 

 

Gasten registreren zich op vrijwillige basis. 

Gegevens mogen uitsluitend worden gebruikt voor bron- en contactonderzoek. 

Als gasten geen contactgegevens willen achterlaten, dan mogen zij niet worden geweigerd. 

Als de gegevens met toestemming van de gast worden genoteerd, zullen die voorlopig 14 dagen moeten worden 

bewaard voor het bron- en contactonderzoek. 

Handige downloads 

KHN heeft een registratieformulier contactgegevens bron- en contactonderzoek en een modelformulier 

Gezondheidscheck voor je opgesteld. KHN heeft ook het protocol Horeca aangepast aan de laatste aanwijzingen. 

 

Lees ook 

Registreren contactgegevens gasten bron- en contactonderzoek: de do’s & don’ts 

 

Regels voor 'binnen' 

In binnenruimtes waar mensen vooral op 1 plaats zijn, zoals bijvoorbeeld in restaurants, cafés of bij bruiloften en 

uitvaarten, heeft iedereen een vaste zitplaats. Uiteraard houdt iedereen 1,5 meter afstand, tenzij het een 

gezamenlijke huishouding betreft. 

 

In de horeca zijn een reservering, een gezondheidscheck en een vaste zitplaats altijd verplicht, ongeacht de 

aantallen bezoekers. 

 

Grotere zalen en ruimten 

In grotere zalen of ruimten waar meer dan 100 personen bij elkaar kunnen komen is het verplicht vooraf te 

reserveren en vindt er een gezondheidscheck plaats. Dan is er geen maximum aantal personen, maar is het 

nodig om de verkeersstromen rond bijvoorbeeld in- en uitgang en sanitaire voorzieningen goed van elkaar te 

scheiden. 

Zonder gezondheidscheck en reservering zijn maximaal 100 personen per ruimte toegestaan, mits hierbij 

voldoende afstand kan worden gehouden. De verkeersstromen moeten goed gescheiden blijven (dit geldt niet 

voor de horeca). 

 

Ventilatie 

De ventilatie in binnenruimtes moet voldoen aan de voorwaarden in het bouwbesluit en passen bij de bestemming 

van de ruimte, zodat de lucht vaak genoeg wordt ververst. 

Ventilatoren kunnen gebruikt worden voor persoonlijk gebruik. 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. 

 

De regels voor ‘buiten’ 

Iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot elkaar en tot jongeren van 13 tot en met 17 jaar. Een 

uitzondering geldt voor mensen die behoren tot één huishouden en voor mensen die een hulpbehoevende 

helpen. Zij hoeven onderling geen afstand te houden. 

Vanaf 3 personen kan worden gehandhaafd op de onderlinge afstand van 1,5 meter. 

In de horeca zijn een reservering, een gezondheidscheck en een vaste zitplaats altijd verplicht. 

Op buitenterrassen in de horeca mogen onder voorwaarden ‘kuchschermen’ geplaatst worden als alternatief voor 

de 1,5 meter afstand. 



Per 10 augustus is het in de horeca 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 

Gegevens mogen uitsluitend worden gebruikt voor bron- en contactonderzoek 

Wanneer er buiten sprake is van een continue doorstroming van mensen, zoals in winkelstraten, dierenparken of 

kermissen, is er geen maximum aantal mensen dat bij elkaar mag komen. 

 

In buitenruimtes waar geen continue doorstroming van mensen is, geldt er geen maximum aantal mensen dat bij 

elkaar mag komen zolang er gewerkt kan worden met reservering, een gezondheidscheck en een vaste zitplaats. 

Er geldt een maximum van 250 personen in situaties waar geen reservering en gezondheidscheck plaatsvinden 

of waar geen vaste zitplaats is, zoals bij toeschouwers langs de lijn. 

 

Lokale maatregelen 

Lokale autoriteiten leggen een “herstelperiode” (sluiting) van maximaal 14 dagen op aan een recreatieve instelling 

(zoals horeca, bioscopen, pretparken en musea) wanneer de GGD heeft geconstateerd bij bron- en 

contactonderzoek dat de besmetting hier heeft plaatsgevonden. 

Lokale autoriteiten hebben de bevoegdheid om in het belang van de publieke gezondheid maatregelen te treffen 

zoals: 

De openingstijden van de horeca en nachtwinkels beperken 

Plaatsen (buiten) aanwijzen waar een mondkapjesplicht geldt 

Plaatsen afsluiten bij drukte, zoals parkeergelegenheden en andere locaties 

 

Maatregelen voor “crowd control” toepassen 

Het algemene verbod op meld- en vergunningplichtige evenementen is per 1 juli opgeheven. Het is aan de lokale 

autoriteiten om te bepalen of organisatoren hun activiteit voldoende op 1,5 meter in kunnen richten en of er nog 

aan andere specifieke voorwaarden moet worden voldaan. De procedure voor het aanvragen van een vergunning 

kost tijd en het zal dus een aantal weken duren voordat de eerste evenementen weer plaatsvinden. Niet alles zal 

meteen mogelijk zijn. 

 

Lokale autoriteiten mogen evenementen of samenkomsten, zoals publiek bij betaald voetbal of bij 

amateurwedstrijden, verbieden op grond van risico’s voor de publieke gezondheid. 

Lees ook de informatie van de Rijksoverheid per 10 augustus 

Rijksoverheid.nl:  

 

Regels voor binnen en buiten 

Het coronavirus en de horeca en evenementen (Rijksoverheid.nl) 

De model noodverordening bij de maatregelen per 10 augustus is beschikbaar. Voor de aanwijzing van gebieden 

of plaatsen voor verplicht dragen van mondkapjes is een aparte clausule die per veiligheidsregio mag worden 

ingevuld. De verschillende maatregelen worden met regionale of gemeentelijke noodverordeningen opgelegd en 

gehandhaafd. Deze pagina's worden geüpdatet zodra de nieuwe noodverordeningen beschikbaar zijn. 


