
Vraag & Antwoord Maatregelen 29 september 2020  

  
Wat staat er in de kamerbrief inzake sluiting eet- en drinkgelegenheden?  
Voor eet- en drinkgelegenheden (waaronder ook coffeeshops, shisha-lounges, alsook eet- en 
drinkgelegenheden in bioscopen, casino’s, speelhallen, theaters, studentenverenigingen en 
stripclubs) en de daarbij behorende terrassen wordt het verboden om vanaf 21.00 uur nog 
bezoekers toe te laten. Zij dienen uiterlijk om 22.00 uur te sluiten. Voor gelegenheden die ook 
een andere functie hebben, naast een eet- en drinkgelegenheid zoals bioscopen, theaters, 
casino’s etc., geldt dat dit deel om 01.00 uur moet sluiten. Dit houdt bijvoorbeeld in dat in een 
bioscoop de bar om 22:00 uur dicht moet, maar dat de bioscoop tot 01:00 uur films mag blijven 
vertonen. Voor eet- en drinkgelegenheden die zich bevinden op luchthavens na de securitycheck 
(airside) geldt bovenstaand verbod niet.  
  
Wat zijn de nieuwe regels binnen?  
U mag met een groep van 4 mensen (gezelschap) samen afspreken.  
Bijvoorbeeld in een bioscoop of restaurant.  
Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee.  
  
Wat is de definitie van een gezelschap?  
Een gezelschap is een groep mensen die samen ergens aan deelnemen of die zich samen 
ergens ophouden. Als daar zich mensen (spontaan) bij aansluiten, dan horen zij ook bij het 
gezelschap.  
U mag dus voor 1 huishouden of maximaal 4 personen, exclusief kinderen, een reservering 
plaatsen bij een bioscoop of restaurant.  
Overigens verandert dit niets aan de regels dat er tussen die 4 personen die geen huishouden 
vormen, 1,5 m afstand gehouden moet worden.  
  
Wat is het maximum aantal personen per ruimte binnen?  
Binnen mogen mensen nog samenkomen met ten hoogste 30 personen exclusief personeel per 
zelfstandige ruimte in een gebouw. Dat kan dus een zaal zijn. De overheid kiest voor 30 
personen omdat dit aansluit op het aantal dat ze hanteerden in het voorjaar, wat daardoor 
helderheid in de communicatie kan bieden. Kinderen tellen wel mee.  
  
Wat is de definitie van een ruimte?  
Een zelfstandige ruimte in een gebouw. Voor een samenkomst in een gebouw geldt een 
zichtbaar gescheiden podium ook als een zelfstandige ruimte.  
  
Wat zijn de sluitingstijden en registratieplicht?  
Om 22.00 uur sluiten de cafés en restaurants.  
U moet dan weg zijn.  
U mag tot 21.00 naar binnen.  
U geeft uw naam en telefoonnummer op.  
Wordt iemand ziek die in het restaurant of café is geweest? Dan belt de GGD u op.  
  
Gelden er uitzondering voor bepaalde vergaderingen?   
Onderstaande groepen mogen vergaderen in de horeca met max 30 personen in een zaal of op 
het terras en 1,5 m afstand, zitplaats, registratie en gezondheidscheck. 
  
Wat zijn de nieuwe regels buiten?  
In de buitenlucht komen maximaal 40 mensen op 1 plek samen, dit geldt dus ook voor het 
terras. Als u meerdere aparte terrassen heeft, dan mag je nog steeds in totaal maar 40 gasten 
toestaan, tenzij de noodverordening hier een uitzondering op maakt. Dit is exclusief 
personeel. Kinderen tellen wel mee. Mensen lopen niet rond op die plek.   
  
Wat geldt er voor hotelgasten?  
  
Aantal  



Een hotel mag meer dan 30 gasten in het hotel hebben. Echter als ze gebruik maken van de 
horeca in het hotel, geldt een maximum van 30 gasten per ruimte. Dus als er bijvoorbeeld 60 
gasten zijn die willen ontbijten, moet je dit opsplitsten in bijvoorbeeld 2 sessies van 30 personen 
(of in 2 verschillende zalen/ruimtes).  
  
Publieke ruimten anders dan F&B  
Hotelgasten mogen ook na 22.00 uur in bijvoorbeeld een lobby of lounge verblijven, mits er geen 
eten en drinken geserveerd wordt en ze geen gezelschappen groter dan 4 personen vormen (en 
al zijn het maar 4 personen, dan nog steeds geldt 1,5 m afstand als het geen huishouden 
betreft).  
  
22.00 uur  
Hotelgasten mogen ook na 22.00 uur nog het hotel binnen komen. Eet- en Drinkgelegenheden 
moeten om 22.00 uur gesloten zijn, de overige ruimtes van het hotel, zoals receptie/lobby/lounge/
gangen staan daar los van.  
  
Roomservice  
Roomservice is wel gewoon toegestaan, ook na 22.00 uur. Dit valt onder afhalen/bezorgen.  
  
Wat zijn de regels omtrent afhalen?  
Voor afhaalrestaurants geldt dat zij tot 02:00 uur ’s nachts geopend mogen blijven, dus tot 2.00 
mogen gasten eten komen afhalen (en daar dan even op wachten als het nog niet klaar is). Na 
22:00 uur ’s nachts verkopen zij geen alcohol meer.  
  
Wat zijn de regels omtrent bezorgen?  
Nergens wordt gerept over bezorgen. Bezorgen is ook een detailhandelsactiviteit die gewoon kan 
doorgaan. Hier zijn dus geen beperkingen voor, anders dan de regels van de Drank & Horeca 
Wet en eventuele gemeentelijke regels.  
  
Wat zijn de regels voor een bruiloft en/of huwelijksvoltrekking?  
In binnenruimtes waar mensen vooral op één plaats zijn, zoals bijvoorbeeld in restaurants, 
theaters, of bij een huwelijksvoltrekking of uitvaart, heeft iedereen een vaste zitplaats (placeren), 
zonder roulatie. Uiteraard houdt iedereen 1,5 meter afstand. Per 29 september 18:00 uur zijn er 
maximaal 30 personen per ruimte toegestaan, mits hierbij voldoende afstand kan worden 
gehouden. Dit aantal is inclusief kinderen, maar exclusief personeel. De verkeersstromen moeten 
goed gescheiden blijven.  

Het gaat hier echt om de huwelijksvoltrekking, niet om het bruiloftsfeest/receptie/diner. Dat laatste 
is namelijk niet toegestaan, omdat een gezelschap uit maximaal 4 personen mag bestaan. De 
overheid beschrijft dit in de kamerbrief als volgt:  
“Mensen worden beperkt in hun leven en in de contacten met andere mensen. Denk bijvoorbeeld 
aan mensen die hun bruiloft dit voorjaar hadden uitgesteld naar dit najaar in de hoop op een 
betere situatie en nu worden geconfronteerd met een gezelschap dat maximaal mag bestaan uit 
vier personen.”  
  
Wat zijn de regels voor een koffietafel na een uitvaart?  
Voor de uitvaart zelf zijn er maximaal 100 personen toegestaan (met 1,5 m afstand en vaste 
zitplaats). Voor de koffietafel in de horeca geldt helaas dat er sprake is van een gezelschap 
groter dan 4 en dat is dus niet toegestaan. Wellicht dat een koffietafel bij het crematorium (of in 
de kerk) wel is toegestaan.   
  
Mag je na 22.00 uur nog wel schoonmaken met personeel?  
Ja, de zaak moet dicht zijn voor de gasten. Schoonmaken is dus gewoon toegestaan. Een borrel 
met het personeel houden is niet toegestaan.  
  
Geldt sluiting van een sportkantine ook voor een commercieel bedrijf met een 
horeca vergunning bij sportvelden?   



De sportkantine moet zijn gesloten. Als het een bedrijf is dat ook toegankelijk is voor gasten van 
buiten de sportvereniging mag het met de nieuwe restricties open zijn. Het is dan niet 
toegankelijk voor gezelschappen van meer dan 4 personen zoals een team of 
supportersgroep. Zo was het ook ten tijde van de eerste maatregelen. 
Het kan wel zo zijn dat de noodverordening hier nadere regels voor opstelt.  

Wat geldt er voor bowlingbanen, biljarten, jeu de boules banen, escape 
rooms, zangkoren etc.?   
Er is een uitzondering voor ruimtes waar niet wordt gegeten of gedronken, zoals de 
bioscoopzaal. Die ruimtes sluiten om uiterlijk 01:00 uur.   
Als je een horecabedrijf bent die sport aanbiedt (zoals bowling, of jeu de boules) dan moet je om 
22.00 uur dicht. Je valt dan onder de eet-en drinkgelegenheden die om 22.00 uur moeten 
sluiten.  
Verenigingen mogen bij elkaar komen voor een verenigingsactiviteit, zoals een zangkoor of een 
bowlingteam. Dan geldt niet de regel van maximaal 4 personen, dus het mogen er max 30 zijn. 
Maar het is niet toegestaan om na de activiteit gezellig samen te komen, zoals borrelen.  
  
Kan er worden afgeweken van de maatregelen?  
Als dit gedaan wordt, dan is dat per regionale noodverordening. Check dat stuk om te kijken of er 
aanvullende regels zijn voor jouw regio.  
  
Er is ook veel info te vinden op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/
ondernemers-en-bedrijven/horeca   
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