
Quarantaine  
en testen

• Ga in quarantaine: 
- Als je zelf klachten hebt die passen bij 

corona, zoals koorts, hoesten en 
verkoudheidsklachten. Laat je testen. 

- Als je zelf positief getest bent (Je moet 
dan in isolatie. Bekijk de video over 
thuisisolatie hier). 

- Als je huisgenoot klachten heeft die 
passen bij corona en ook koorts óf last 
van benauwdheid heeft. 

- Als je huisgenoot positief getest is. 
Laat je direct testen en na 5 dagen 
weer testen. Als je test na dag 5 
negatief is, mag je uit quarantaine. 

- Als je in contact bent geweest met 
iemand die positief getest is. Laat je 
direct testen en na 5 dagen weer 
testen.  

- Na een melding via de CoronaMelder 
app of als je uit bron- en 
contactonderzoek naar voren komt. 
Laat je direct testen en na 5 dagen 
weer testen. 

- Bij terugkomst uit een hoog-risico 
gebied i.v.m. coronabesmettingen. 
Laat je na 5 dagen testen.
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gebied i.v.m. coronabesmettingen. 
Laat je na 5 dagen testen.
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testen.  

- Na een melding via de CoronaMelder 
app of als je uit bron- en 
contactonderzoek naar voren komt. 
Laat je direct testen en na 5 dagen 
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• Ga in quarantaine: 
- Als je zelf klachten hebt die passen bij 

corona, zoals koorts, hoesten en 
verkoudheidsklachten. Laat je testen. 

- Als je zelf positief getest bent (Je moet 
dan in isolatie. Bekijk de video over 
thuisisolatie hier). 

- Als je huisgenoot klachten heeft die 
passen bij corona en ook koorts óf last 
van benauwdheid heeft. 

- Als je huisgenoot positief getest is. 
Laat je direct testen en na 5 dagen 
weer testen. Als je test na dag 5 
negatief is, mag je uit quarantaine. 

- Als je in contact bent geweest met 
iemand die positief getest is. Laat je 
direct testen en na 5 dagen weer 
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- Na een melding via de CoronaMelder 
app of als je uit bron- en 
contactonderzoek naar voren komt. 
Laat je direct testen en na 5 dagen 
weer testen. 

- Bij terugkomst uit een hoog-risico 
gebied i.v.m. coronabesmettingen. 
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Regels voor iedereen

Routekaart coronamaatregelen bestuurdersversie

17 mei 2021

Positieve testen per 100.000 
inwoners per regio per week

Ziekenhuisopnames (incl. IC) 
per 1 miljoen inwoners per 
regio per week

Mogelijkheden om maatregelen binnen de risiconiveaus af te schalen, zoals:

< 35 35 - 100 100 - 250 > 250

< 4 4 - 16 16 - 27 > 27
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Kijk voor meer informatie over de risiconiveaus op het Dashboard coronavirus.

Binnen/buiten Lokaal/ 
bovenlokaal

Tijd Groepsgrootte Leeftijd Overig

Klachten?  
Blijf thuis. 
 
Laat je direct testen.

TestenHoud 1,5 meter afstand. 
 
Vermijd drukke  
plekken.

 .

AfstandWas vaak je handen. 
 
Hoest en nies in je 
elleboog.

Wassen

Basisregels
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Vervolg regels voor iedereen

Buitenlandse 
reizen

• Volg de reisadviezen van Buitenlandse 
Zaken. 

• Bij terugkomst uit een hoog-risico 
gebied i.v.m. coronabesmettingen is het 
verplicht: 
- Een negatieve (NAAT) PCR testuitslag 

aan te tonen bij vertrek per vliegtuig, 
boot, trein en bus en die maximaal 72 
uur vóór aankomst in Nederland moet 
zijn afgenomen. 

- Een negatieve sneltest testuitslag aan 
te tonen bij vertrek per vliegtuig of 
schip die maximaal 24 uur oud is bij 
het aan boord gaan. 

• Volg de reisadviezen van Buitenlandse 
Zaken. 

• Bij terugkomst uit een hoog-risico 
gebied i.v.m. coronabesmettingen is het 
verplicht: 
- Een negatieve (NAAT) PCR testuitslag 

aan te tonen bij vertrek per vliegtuig, 
boot, trein en bus en die maximaal 72 
uur vóór aankomst in Nederland moet 
zijn afgenomen. 

- Een negatieve sneltest testuitslag aan 
te tonen bij vertrek per vliegtuig of 
schip die maximaal 24 uur oud is bij 
het aan boord gaan. 

• Volg de reisadviezen van Buitenlandse 
Zaken. 

• Bij terugkomst uit een hoog-risico 
gebied i.v.m. coronabesmettingen is het 
verplicht: 
- Een negatieve (NAAT) PCR testuitslag 

aan te tonen bij vertrek per vliegtuig, 
boot, trein en bus en die maximaal 72 
uur vóór aankomst in Nederland moet 
zijn afgenomen. 

- Een negatieve sneltest testuitslag aan 
te tonen bij vertrek per vliegtuig of 
schip die maximaal 24 uur oud is bij 
het aan boord gaan.

Alcohol • Verbod op gebruik of klaar voor gebruik 
hebben van alcohol in openbare plaatsen 
tussen 00:00-06:00 uur. 

• Verbod op gebruik of klaar voor gebruik 
hebben van alcohol in openbare plaatsen 
tussen 22:00-06:00 uur.

• Verbod op gebruik of klaar voor gebruik 
hebben van alcohol in openbare 
plaatsen tussen 00:00-06:00 uur.  

 

Alcohol

Avondklok • Geen aanvullende beperkingen. • Geen aanvullende beperkingen.• Geen aanvullende beperkingen. 
 

• Geen aanvullende beperkingen. 
 
• Verzwaringsmogelijkheid:  

Invoeren avondklok van 22:00-04:30 uur. 

Binnenlandse  
reizen

• Vermijd drukte onderweg. Mijd de spits (reis 
buiten 06:30-09:00 en 16:00-18:30 uur)

• Vermijd drukte onderweg. Mijd de spits (reis 
buiten 06:30-09:00 en 16:00-18:30 uur)

• Vermijd drukte onderweg. Mijd de spits (reis 
buiten 06:30-09:00 en 16:00-18:30 uur)

• Volg de reisadviezen van Buitenlandse 
Zaken. 

• Bij terugkomst uit een hoog-risico gebied 
i.v.m. coronabesmettingen is het verplicht: 
- Een negatieve (NAAT) PCR testuitslag 

aan te tonen bij vertrek per vliegtuig, 
boot, trein en bus en die maximaal 72 
uur vóór aankomst in Nederland moet 
zijn afgenomen. 

- Een negatieve sneltest testuitslag aan te 
tonen bij vertrek per vliegtuig of schip 
die maximaal 24 uur oud is bij het aan 
boord gaan. 

 
• Verzwaringsmogelijkheid:  

Reis niet, tenzij strikt noodzakelijk. 

Werk • Werk thuis, tenzij het niet anders kan. 
• Uitzonderingen zijn mogelijk voor 

teamsessies, trainingen en 
opleidingsdagen. 

• Werk thuis, tenzij het niet anders kan. 
• Uitzonderingen zijn mogelijk als fysieke 

samenkomsten hoogstnoodzakelijk zijn 
voor de voortgang van het werk. Dit 
geldt alleen voor samenkomsten voor 
training en scholing in het kader van de 
uitoefening van beroep en bedrijf. 

• Werk thuis, tenzij het niet anders kan. 
• Uitzonderingen zijn mogelijk als fysieke 

samenkomsten hoogstnoodzakelijk zijn 
voor de voortgang van het werk. Dit 
geldt alleen voor samenkomsten voor 
training en scholing in het kader van de 
uitoefening van beroep en bedrijf. 

• Werk thuis, tenzij het niet anders kan.  
 

Huwelijken • Voor huwelijksvoltrekkingen maximaal 
100 gasten (incl. kinderen t/m 12 jaar en 
excl. personeel).

• Voor huwelijksvoltrekkingen maximaal 
50 gasten (incl. kinderen t/m 12 jaar en 
excl. personeel).

• Voor huwelijksvoltrekkingen maximaal 
30 gasten (incl. kinderen t/m 12 jaar en 
excl. personeel).

Uitvaarten • Voor uitvaartplechtigheden maximaal 
100 gasten (incl. kinderen t/m 12 jaar en 
excl. personeel).

• Voor uitvaartplechtigheden maximaal 
100 gasten (incl. kinderen t/m 12 jaar en 
excl. personeel).

• Voor uitvaartplechtigheden maximaal 
100 gasten (incl. kinderen t/m 12 jaar en 
excl. personeel).

Thuisbezoek • Thuisbezoek ontvangen: 
- Dringend advies om thuisbezoek te 

beperken tot max. 8 personen in totaal 
per dag (excl. kinderen t/m 12 jaar). 

• Op thuisbezoek gaan:  
- Dringend advies om bij max. 2 

huishoudens per dag op bezoek te 
gaan. 

 

• Thuisbezoek ontvangen: 
- Dringend advies om thuisbezoek te 

beperken tot max. 6 personen in totaal 
per dag (excl. kinderen t/m 12 jaar). 

• Op thuisbezoek gaan:  
- Dringend advies om bij max. 2 

huishoudens per dag op bezoek te 
gaan. 

 

• Thuisbezoek ontvangen: 
- Dringend advies om thuisbezoek te 

beperken tot max. 4 personen in totaal 
per dag (excl. kinderen t/m 12 jaar). 

• Op thuisbezoek gaan:  
- Dringend advies om bij max. 1 

huishouden per dag op bezoek te 
gaan. 

• Thuisbezoek ontvangen: 
- Dringend advies om thuisbezoek te 

beperken tot max. 2 personen in totaal 
per dag (excl. kinderen t/m 12 jaar). 

• Op thuisbezoek gaan:  
- Dringend advies om bij max. 1 

huishouden per dag op bezoek te 
gaan. 

 
• Verzwaringsmogelijkheid:  

Bij thuisbezoek ontvangen, dringend 
advies om thuis bezoek te beperken tot 
max. 1 persoon per dag (excl. kinderen 
t/m 12 jaar). 

 
• Afschalingsmogelijkheid: 

- Groepsgrootte

Groepsvorming  
op publieke  
plaatsen

• Beperken maximale groepsgrootte tot 8 
personen (excl. kinderen t/m 12 jaar en 
m.u.v. eigen huishouden).

• Beperken maximale groepsgrootte tot 6 
personen (excl. kinderen t/m 12 jaar en 
m.u.v. eigen huishouden).

• Beperken maximale groepsgrootte tot 4 
personen (excl. kinderen t/m 12 jaar en 
m.u.v. eigen huishouden).

• Beperken maximale groepsgrootte tot 2 
personen (excl. kinderen t/m 12 jaar en 
m.u.v. eigen huishouden). 

 
• Afschalingsmogelijkheden: 

- Groepsgrootte 
- Leeftijd 
- Binnen/buiten

• Voor huwelijksvoltrekkingen maximaal 
30 gasten (incl. kinderen t/m 12 jaar en 
excl. personeel). 

 
• Afschalingsmogelijkheden: 

- Groepsgrootte 
- Binnen/buiten

• Voor uitvaartplechtigheden maximaal 
100 gasten (incl. kinderen t/m 12 jaar en 
excl. personeel). 

 
• Verzwaringsmogelijkheid:  

Voor uitvaart plechtigheden maximaal 50 
gasten (incl. kinderen t/m 12 jaar en excl. 
personeel). 

 
• Afschalingsmogelijkheden: 

- Groepsgrootte 
- Binnen/buiten 

• Verbod op gebruik of klaar voor gebruik 
hebben van alcohol in openbare 
plaatsen tussen 20:00-06:00 uur. 

 
• Afschalingsmogelijkheid: 

- Tijd

• Vermijd drukte onderweg. Mijd de spits (reis 
buiten 06:30-09:00 en 16:00-18:30 uur) 

 
• Verzwaringsmogelijkheid:  

Blijf zoveel mogelijk thuis. 
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Doorstroom-
locaties1

• Verplichte triage voor doorstroomlocaties. 
• Reserveren noodzakelijk voor 

doorstroomlocaties. Locaties bepalen (in 
overleg met de gemeente) het max. aantal 
toe te laten bezoekers.  

• Horeca in doorstroomlocaties, zie regels 
'overige horeca'. 

• Verplichte triage voor doorstroomlocaties. 
• Reserveren noodzakelijk voor 

doorstroomlocaties. Locaties bepalen (in 
overleg met de gemeente) het max. aantal 
toe te laten bezoekers.  

• Horeca in doorstroomlocaties, zie regels 
'overige horeca'. 

• Verplichte triage voor doorstroomlocaties. 
• Reserveren noodzakelijk voor 

doorstroomlocaties. Locaties bepalen (in 
overleg met de gemeente) het max. aantal 
toe te laten bezoekers.  

• Horeca in doorstroomlocaties, zie regels 
'overige horeca'.

Regels voor bedrijven, instellingen en sectoren

Restaurants 2
• Sluiting uiterlijk om 00.00 uur, laatste 

inloop om 23.00 uur. 
• Verplichte reservering, registratie, triage 

en placering (zitplaats). 
• Maximaal 8 personen aan tafel (excl. 

kinderen t/m 12 jaar).  
• Maximum aantal van 100 gasten binnen 

(excl. personeel). 
 
 

• Sluiting uiterlijk om 00:00 uur, laatste 
inloop om 23:00 uur. 

• Verplichte reservering, registratie, triage 
en placering (zitplaats). 

• Maximaal 6 personen aan tafel (excl. 
kinderen t/m 12 jaar). 

• Maximum aantal van 50 gasten binnen 
(excl. personeel). 

 
 

Overige horeca 
(incl. coffeeshops 
& sportkantines)

• Sluiting uiterlijk om 00.00 uur, laatste 
inloop om 23.00 uur (muziek uit om 
23:00 uur). 

• Verplichte placering (zitplaats), 
registratie, reservering en triage. 

• Maximaal 8 personen aan tafel (excl. 
kinderen t/m 12 jaar).  

• Maximum aantal van 100 gasten binnen 
(excl. personeel). 

• Sluiting nachtclubs en discotheken. 

• Sluiting uiterlijk om 00:00 uur, laatste 
inloop om 23:00 uur (muziek uit om 
23:00 uur). 

• Verplichte placering (zitplaats), 
registratie, reservering en triage . 

• Maximaal 6 personen aan tafel (excl. 
kinderen t/m 12 jaar).  

• Maximum aantal van 50 gasten binnen 
(excl. personeel). 

• Sluiting nachtclubs en discotheken. 

• Algehele sluiting voor overige horeca 
binnen (afhaalfunctie toegestaan, mits 
tussen 01:00-07:00 uur gesloten). 

• Terrassen buiten open tot max. 22:00 
uur, onder voorwaarden zoals max. 4 
personen aan tafel en een maximaal 
aantal personen op het terras. 

• Sluiting afhaalfunctie coffeeshops om 
uiterlijk 22:00 uur. 

• Sluiting nachtclubs en discotheken. 

• Restaurants open onder voorwaarden3 
• Sluiting uiterlijk om 22:00 uur, laatste 

inloop om 21:00 uur (afhaalfunctie 
toegestaan, mits tussen 01:00-07:00 uur 
gesloten). 

• Terrassen buiten open tot max. 22:00 uur, 
onder voorwaarden zoals max. 4 
personen aan tafel en een maximaal 
aantal personen op het terras. 

• Verplichte reservering, registratie, triage 
en placering (zitplaats). 

• Maximaal 4 personen aan tafel (excl. 
kinderen t/m 12 jaar). 

• Maximaal 30 gasten binnen per ronde 
(shifts) (excl. personeel). 

• Maximaal twee rondes (shifts) per tafel 
per avond. 

• Cohorteren van rondes (shifts), waarbij 
gasten op een afgesproken moment in 
tijdslots arriveren. 

• Sluiting van doorstroomlocaties  
binnen (m.u.v. buurthuizen en 
bibliotheken). 

 
• Verzwaringsmogelijkheid:   

Sluiting van doorstroomlocaties (m.u.v. 
buurthuizen en afhaalfunctie 
bibliotheken). 

 
• Afschalingsmogelijkheden: 

- Groepsgrootte 
- Binnen/buiten 
- Tijd 
- Leeftijd

• Algehele sluiting voor restaurants binnen 
(afhaalfunctie toegestaan, mits tussen 
01:00-07:00 uur gesloten) 

• Terrassen buiten open tot max. 20:00 
uur, onder voorwaarden zoals max. 2 
personen aan tafel en een maximaal 
aantal personen op het terras. 

• Restaurants in hotels alleen open voor 
afhaalmaaltijden. Hotelgasten kunnen in 
hotel maaltijden afhalen, deze dienen 
genuttigd te worden in de hotelkamer. 

 
• Verzwaringsmogelijkheid:   

- Sluiten van buiten terrassen 
- Sluitingstijd afhaalfunctie 15 min. vóór 

ingang avondklok. 
 
• Afschalingsmogelijkheden: 

- Groepsgrootte 
- Binnen/buiten 
- Tijd

• Algehele sluiting voor overige horeca 
binnen (afhaalfunctie toegestaan, mits 
tussen 01:00-07:00 uur gesloten) 

• Terrassen buiten open tot max. 20:00 
uur, onder voorwaarden zoals max. 2 
personen aan tafel en een maximaal 
aantal personen op het terras. 

• Sluiting afhaalfunctie coffeeshops om 
uiterlijk 20:00 uur. 

• Sluiting nachtclubs en discotheken. 
 
• Verzwaringsmogelijkheid:   

- Sluiten van buiten terrassen.  
- Sluitingstijd afhaalfunctie 15 min. vóór 

ingang avondklok. 
 
• Afschalingsmogelijkheden: 

- Groepsgrootte 
- Binnen/buiten 
- Tijd

Detailhandel
• Geen aanvullende beperkingen. • Supermarkten zetten venstertijden in 

voor kwetsbare groepen.
• Supermarkten zetten venstertijden in 

voor kwetsbare groepen.
• Supermarkten zetten venstertijden in voor 

kwetsbare groepen. 
 
• Verzwaringsmogelijkheden:  

- Openstelling van winkels onder 
voorwaarden waarbij het maximum 
aantal personen wordt bepaald op basis 
van het winkeloppervlakte. 

- Sluiting van niet-essentiële detailhandel 
(winkelen op afspraak blijft mogelijk) 

- Sluiting van niet-essentiele detailhandel 
(afhaalfunctie blijft mogelijk (click and 
collect)). 

- Sluiting van niet-essentiële detailhandel 
(afhaalfunctie van doe-het-zelf 
artikelen en bloemen blijft mogelijk). 

 
• Afschalingsmogelijkheden: 

- Groepsgrootte 
- Plaats (binnen/buiten) 
- Tijd 

 

1 Voorbeelden van doorstroomlocaties zijn musea, bibliotheken, pretparken, beurzen, dierentuinen en warenmarkten. 
2 De definitie wordt nader uitgewerkt. 
3 De voorwaarden zijn nader uitgewerkt. 
 

• Verbod op verkopen van alcohol tussen 
00:00-06:00 uur.

Alcoholverkoop • Verbod op verkopen van alcohol tussen 
00:00-06:00 uur.

• Verbod op verkopen van alcohol tussen 
22:00-06:00 uur.

• Verbod op verkopen van alcohol tussen 
20:00-06:00 uur. 

 
• Afschalingsmogelijkheid: 

- Tijd

Verruimingen mogelijk met toegangstesten  
zie addendum voor details

Verruimingen mogelijk met toegangstesten  
zie addendum voor details

Verruimingen mogelijk met toegangstesten  
zie addendum voor details

Verruimingen mogelijk met toegangstesten  
zie addendum voor details
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Vervolg Regels voor bedrijven, instellingen en sectoren

4 Hieronder worden verstaan: (1) eendaagse- of meerdaagse evenementen en (2) de reguliere exploitatie van instellingen zoals bijv. bioscopen, theaters, concertzalen, podia, bowlinghallen, 
casino’s, arcadehallen en speelhallen. 

5 Er wordt momenteel nader onderzocht of -en onder welke voorwaarden- een geschikte alternatieve norm kan gelden. 
 

Sport en jeugd- 
activiteiten

• Sportbeoefening toegestaan voor zowel 
trainingen als wedstrijden. 

• Sportkantines open conform regels 
‘overige horeca’. 

• Maximum aantal van 100 personen (incl. 
kinderen t/m 12 jaar, excl. personeel en 
spelers) toegestaan als publiek, zowel 
voor binnen als buitensporten (n.v.t. op 
Ere- en Eerste Divisie en topsport -
competities). 

 

• Voor volwassenen, sportbeoefening 
toegestaan voor trainingen (geen 
wedstrijden toegestaan). 

• Voor kinderen (t/m 17 jaar) zijn trainingen 
(en andere georganiseerde 
jeugdactiviteiten) toegestaan en 
wedstrijden onderling in eigen 
clubverband . 

• Sportkantines open conform regels 
‘overige horeca’. 

• Verbod op publiek bij wedstrijden en 
trainingen van professionals en 
amateurs. 

• Sluiten van kleedkamers en douches. 
 

• Voor volwassenen, sportbeoefening 
toegestaan voor trainingen met 
maximaal een elftal (geen wedstrijden 
toegestaan). 

• Voor kinderen (t/m 17 jaar) zijn trainingen 
(en andere georganiseerde 
jeugdactiviteiten) toegestaan en 
wedstrijden onderling in eigen 
clubverband. 

• Sportkantines gesloten. 
• Verbod op publiek bij wedstrijden en 

trainingen van professionals en 
amateurs. 

• Sluiten van kleedkamers en douches. 

• Sportbeoefening op buitensportlocaties 
toegestaan voor jongvolwassenen van 18 
t/m 26 jaar. Wedstrijden onderling in 
eigen clubverband toegestaan. 

• Sportbeoefening op buitensportlocaties 
onder voorwaarden toegestaan voor 
volwassenen vanaf 27 jaar met een 
groepsgrootte van maximaal 4 
personen. 

• Sportkantines gesloten. 
• Verbod op publiek bij wedstrijden en 

trainingen van professionals en 
amateurs. 

• Sluiten van kleedkamers en douches. 
 
• Verzwaringsmogelijkheid:  

- Sportbeoefening binnen- en 
buitensportlocaties alleen op 1,5m 
afstand en groepsgrootte van max. 2 
personen (geen wedstrijden, geen 
groepslessen, max. 30 personen per 
ruimte). Voor kinderen t/m 17 jaar, voor 
georganiseerde jeugdactiviteiten, 
topsporters en topsportcompetities 
gelden de 1,5m afstand en beperkte 
groepsgrootte niet. 

- Sportbeoefening binnen verboden 
(zowel jeugd als volwassenen, m.u.v. 
zwemlessen voor kinderen t/m 12 jaar 
met als doel het behalen van een A, B 
of C diploma). 

 
• Afschalingsmogelijkheden: 

- Lokaal/Bovenlokaal 
- Binnen/Buiten 
- Leeftijd 
- Groepsgrootte 

Culturele  
instellingen en  
evenementen4   
Geldt ook voor 
Ere- en Eerste  
divisie en top-
sportcompetities

• Verplichte reservering, registratie, triage 
en placering.  

• Voor evenementen geldt een maximum 
van 100 personen5 binnen per zaal/ruimte 
(incl. kinderen t/m 12 jaar en excl. 
personeel). 

• Voor evenementen op locaties (binnen of 
buiten) met een oppervlakte groter dan 
2.000m2 geldt dat zij onder voorwaarden 
kunnen worden uitgezonderd van het 
maximum van 100 personen. 

• Voor evenementen die buiten 
plaatsvinden kan onder voorwaarden een 
uitzondering gelden op de verplichte 
placering, mits gegarandeerd kan worden 
dat de afstandsnorm in acht wordt 
genomen. 

• Verplichte reservering, registratie, triage en 
placering. 

• Voor evenementen geldt een maximum 
van 50 personen5 binnen per zaal/ruimte 
(incl. kinderen t/m 12 jaar en excl. 
personeel). 

• Voor evenementen op locaties (binnen of 
buiten) met een oppervlakte groter dan 
2.000m2 geldt dat zij onder voorwaarden 
kunnen worden uitgezonderd van het 
maximum van 50 personen. 

 
 
 
 

• Verbod op alle evenementen, m.u.v. 
reguliere exploitatie van de instelling. 

• Voor reguliere exploitatie geldt max. 30 
personen5 binnen per zaal/ruimte (incl. 
kinderen t/m 12 jaar en excl. personeel) 
en verplichte reservering, registratie, 
triage en placering. 

• Verbod op alle evenementen.  
• Voor culturele instellingen geldt dat live 

optredens zonder publiek, met streamen 
tot doel blijft toegestaan. 

 
• Afschalingsmogelijkheden: 

- Groepsgrootte 
- Binnen/buiten 
- Tijd 
- Leeftijd 

Voor onderwijs, mogelijke extra verzwarings -
mogelijkheid in risiconiveau 4: beperken van 
fysiek onderwijs, onderwijs op afstand is de 
norm voor po. Daarnaast sluiting van 
kinderopvang. 

Onderwijs

Onderwijs &  
kinderopvang

• Geen aanvullende beperkingen. • Geen aanvullende beperkingen. • Geen aanvullende beperkingen. • Geen aanvullende beperkingen. 
 
• Verzwaringsmogelijkheden: 

- Verder beperken fysiek onderwijs voor 
mbo, hbo, wo. Afstandsonderwijs is de 
norm. 

- Beperken fysiek onderwijs voor vo. 
Afstandsonderwijs is de norm. 

 
• Afschalingsmogelijkheden: 

- Groepsgrootte 
- Tijd 
- Leeftijd

Verruimingen mogelijk met toegangstesten  
zie addendum voor details
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Algemene uitzonderingen  (niet limitatief)

Grondwettelijk  
• Betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld 

in de Wet openbare manifestaties.  
• Personen die in gemeenschap met anderen godsdienst of 

levensovertuiging belijden.  
• De vergaderingen van de Staten-Generaal of van een 

commissie daaruit (in de desbetreffende veiligheidsregio), 
van de gemeenteraad, provinciale staten en het algemeen 
bestuur van een waterschap, of van een door deze 
organen ingestelde commissie, en andere wettelijk 
verplichte bijeenkomsten.  

• Een bijeenkomst van een internationale organisatie, die 
gevestigd is op het grondgebied van het Koninkrijk, of van 
een verdragspartij van een verdrag waarbij het Koninkrijk 
partij is.  

• Uitoefenen verenigingsrecht.  
• Verkiezingen in het kader van de Kieswet.  
 
 

Overig  
• Samenkomsten in een gebouw die noodzakelijk zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties.  
• Fieldlabs evenementen.  
• Personen die theater, dans of muziek in de vorm van culturele uiting beoefenen.  
• Voor zorgvrijwilligers, personen met een handicap, personen met een handicap onderling in dezelfde woongroep of elders, begeleiders en vaste mantelzorgers 

voor personen met een handicap zijn er afhankelijk van de situatie uitzonderingen als het gaat om het veilig afstand houden, groepsvorming, mondkapjesplicht 
(in het personenvervoer).  

• Sporters (volwassenen en jeugd) met een status op aangewezen topsportlocaties en voetbal (Eredivisie en Eerste Divisie) incl. overig personeel in “bubbel”. 
• Voor topsporters uit de topsportcompetities.  
• Openbaar vervoer en overig bedrijfsmatig personenvervoer, (inter)nationaal goederenvervoer en internationaal personenvervoer (geen rondvaartboten e.d.).  
• Luchthavens (ook airside).  
• Activiteiten ten behoeve van openbare orde, nationale veiligheid en ramp- en crisisbestrijding.  
• Noodopvang (PO/VO/KO).  
• Voor onderwijs: in PO, SBO, VO en SVO geldt een uitzondering voor kwetsbare leerlingen, leerlingen in een examenjaar, voor praktijkgerichte lessen in het VMBO, 

VSO en PRO in alle leerjaren en voor het afnemen van schoolexamens voor leerlingen in het voorexamenjaar. In MBO en HO geldt een uitzondering voor toetsing, 
tentaminering, examinering, praktijkonderwijs en begeleiding van kwetsbare studenten.  

• Personen die op hetzelfde adres woonachtig zijn.  
• Personen in het openbaar vervoer of ander bedrijfsmatig personenvervoer.  
• Jongeren (13 t/m 17 jaar) hoeven onderling geen 1,5m afstand aan te houden tenzij anders vermeld.  
 
 

Wil je weten welke maatregelen gelden? Kijk op het Dashboard coronavirus.

Als ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, kunnen de maatregelen op deze routekaart worden aangepast.

Risiconiveau 1 

waakzaam
Risiconiveau 2 

zorgelijk
Risiconiveau 3 

ernstig
Risiconiveau 4 

zeer ernstig
Maatregelen afhankelijk van epidemiologisch beeld,  
varianten op een lockdown mogelijk.

Vervolg Regels voor bedrijven, instellingen en sectoren

• Handhaven op naleven van 1,5m-regel 
en Covid-19 maatregelen. 

• Sectorale afspraken over deurbeleid en 
zelfhandhaving hiervan. 

• In geval van drukte en het niet of slecht 
naleven van de basisregels kan de 
burgemeester overgaan tot 
maatregelen. De handhaving wordt 
aangescherpt. 

 

Handhaving &  
toezicht

• Handhaven op naleven van 1,5m-regel 
en Covid-19 maatregelen. 

• Sectorale afspraken over deurbeleid en 
zelfhandhaving hiervan. 

• In geval van drukte en het niet of slecht 
naleven van de basisregels kan de 
burgemeester overgaan tot 
maatregelen. De handhaving wordt 
aangescherpt. 

 
 

• Handhaven op naleven van 1,5m-regel 
en Covid-19 maatregelen. 

• Sectorale afspraken over deurbeleid en 
zelfhandhaving hiervan. 

• In geval van drukte en het niet of slecht 
naleven van de basisregels kan de 
burgemeester overgaan tot 
maatregelen. De handhaving wordt 
aangescherpt. 

 
 

• Handhaven op naleven van 1,5m-regel 
en Covid-19 maatregelen. 

• Sectorale afspraken over deurbeleid en 
zelfhandhaving hiervan. 

• In geval van drukte en het niet of slecht 
naleven van de basisregels kan de 
burgemeester overgaan tot 
maatregelen. De handhaving wordt 
aangescherpt. 

 

Langdurige zorg • Als bezoeker, informeer bij de 
zorginstelling naar de geldende 
maatregelen voor een veilig en 
verantwoord bezoek. 

• Instellingen treffen maatregelen o.a. 
voor: 
- Gezondheidscheck en registratie bij 

bezoek; 
• Online alternatieven voor activiteiten 

voor kwetsbare personen. 
• Instellingen voor de langdurige zorg en 

zorg en ondersteuning thuis zetten 
persoonlijke beschermingsmiddelen in 
conform RIVM uitgangspunten en risico-
inschatting zorgprofessional. 

 
 

• Als bezoeker, informeer bij de 
zorginstelling naar de geldende 
maatregelen voor een veilig en 
verantwoord bezoek. 

• De Directeur Publieke Gezondheid heeft 
contact met instellingen over 
maatregelen o.a. voor: 
- Preventief gebruik van persoonlijke 

beschermingsmiddelen in 
verpleeghuizen; 

- Verkleinen of scheiden van 
dagbestedingsgroepen; 

- Bezoekbeperking (m.u.v. palliatieve 
fase en jeugdhulpaanbieders). 

• Alternatieve vormen van dagbesteding 
voor thuiswonenden (m.u.v. kinderen 
t/m 12 jaar).  

• Online alternatieven voor activiteiten 
voor kwetsbare personen. 

• Instellingen voor langdurige zorg en zorg 
en ondersteuning thuis zetten 
persoonlijke beschermingsmiddelen in 
conform RIVM uitgangspunten en risico-
inschatting zorgprofessional. 

 
 

• Als bezoeker, informeer bij de 
zorginstelling naar de geldende 
maatregelen voor een veilig en 
verantwoord bezoek. 

• De Directeur Publieke Gezondheid heeft 
contact met instellingen over 
maatregelen o.a. voor: 
- Preventief gebruik van persoonlijke 

beschermingsmiddelen in 
verpleeghuizen; 

- Verkleinen of scheiden van 
dagbestedingsgroepen; 

- Bezoekbeperking (m.u.v. palliatieve 
fase en jeugdhulpaanbieders). 

• Alternatieve vormen van dagbesteding 
voor thuiswonenden (m.u.v. kinderen 
t/m 12 jaar).  

• Online alternatieven voor activiteiten 
voor kwetsbare personen. 

• Instellingen voor langdurige zorg en zorg 
en ondersteuning thuis zetten 
persoonlijke beschermingsmiddelen in 
conform RIVM uitgangspunten en risico-
inschatting zorgprofessional. 

 
 

• Als bezoeker, informeer bij de 
zorginstelling naar de geldende 
maatregelen voor een veilig en 
verantwoord bezoek. 

• De Directeur Publieke Gezondheid heeft 
contact met instellingen over 
maatregelen o.a. voor: 
- Preventief gebruik van persoonlijke 

beschermingsmiddelen in 
verpleeghuizen;  

- Verkleinen of scheiden van 
dagbestedingsgroepen; 

- Bezoekbeperking (m.u.v. palliatieve 
fase en jeugdhulpaanbieders). 

• Alternatieve vormen van dagbesteding 
voor thuiswonenden (m.u.v. kinderen 
t/m 12 jaar). 

• Online alternatieven voor activiteiten 
voor kwetsbare personen. 

• Instellingen voor langdurige zorg en zorg 
en ondersteuning thuis zetten 
persoonlijke beschermingsmiddelen in 
conform RIVM uitgangspunten en risico-
inschatting zorgprofessional. 

Contactberoepen
• Verplichte reservering, registratie en 

triage (m.u.v. zorgverleners, 
mantelzorgers en sekswerkers). 

• Verplichte reservering, registratie en 
triage (m.u.v. zorgverleners, 
mantelzorgers en sekswerkers).

• Verplichte reservering, registratie en 
triage (m.u.v. zorgverleners, 
mantelzorgers en sekswerkers).

• Verplichte reservering, registratie en 
triage (m.u.v. zorgverleners, 
mantelzorgers en sekswerkers). 

 
• Verzwaringsmogelijkheid: 

Verbod op uitoefenen contactberoepen 
(m.u.v. (para)medische contactberoepen) 
en sluiten locaties sekswerkers. 

 
• Afschalingsmogelijkheden: 

- Groepsgrootte 
- Tijd 

https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/veiligheidsregio
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/12/14/lijst-contactberoepen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/12/14/lijst-contactberoepen


Addendum

Risiconiveau 1 

waakzaam
Risiconiveau 2 

zorgelijk
Risiconiveau 3 

ernstig
Risiconiveau 4 

zeer ernstig
Maatregelen afhankelijk van epidemiologisch beeld,  
varianten op een lockdown mogelijk.

Verruiming mogelijk met toegangstesten:

• 1 bezoeker per 10m26 
• 1,5m afstand 
• Verplichte reservering, registratie en 

triage  
• Mondkapjes 
• Werken met gecontroleerde in- en 

uitstroom (bubbels) 
• Horeca in doorstroomlocaties geopend 

zoals horeca in routekaart (afhaal + 
terras) 

Open zonder toegangstesten onder  
voorwaarden

Open zonder toegangstesten onder  
voorwaarden

Open zonder toegangstesten onder  
voorwaarden 

• 100% zaalcapaciteit op 1,5m  
• Verplichte reservering, registratie, triage 

en placering 
• Mondkapjes 
• Werken met gecontroleerde in- en 

uitstroom (bubbels) 

• Capaciteit en wel/niet loslaten 1,5m 
nader te bepalen 

• Verplichte reservering, registratie, triage 
en placering 

• Gebruik mondkapje bij verplaatsing  
•  Werken met gecontroleerde in- en 

uitstroom (bubbels) 

• Capaciteit en wel/niet loslaten 1,5m 
nader te bepalen 

• Verplichte reservering, registratie, triage 
en placering 

• Werken met gecontroleerde in- en 
uitstroom (bubbels) 

• 100% capaciteit op 1,5m 
• Verplichte reservering, registratie, triage 

en placering 
• Mondkapjes 
• Werken met gecontroleerde in- en 

uitstroom (bubbels) 

• Capaciteit en wel/niet loslaten 1,5m 
nader te bepalen 

• Verplichte reservering, registratie, triage 
en placering 

• Werken met gecontroleerde in- en 
uitstroom (bubbels) 

 

• Capaciteit en wel/niet loslaten 1,5m 
nader te bepalen 

• Verplichte reservering, registratie, triage 
en placering 

• Werken met gecontroleerde in- en 
uitstroom (bubbels) 

 

• 100% zaalcapaciteit op 1,5m  
• Verplichte reservering, registratie, triage 

en placering 
• Mondkapjes 
• Werken met gecontroleerde in- en 

uitstroom (bubbels) 
• Wait to be seated 
• Max 4 personen per tafel 7 
• Sluiting om 22:00 uur 7 
 

• Capaciteit en wel/niet loslaten 1,5m 
nader te bepalen 

• Verplichte reservering, registratie, triage 
en placering 

• Werken met gecontroleerde in- en 
uitstroom (bubbels) 

• Wait to be seated 7 
• Sluiting om 00:00 uur 7 
 
 

• Capaciteit en wel/niet loslaten 1,5m 
nader te bepalen 

• Verplichte reservering, registratie, triage 
en placering 

• Werken met gecontroleerde in- en 
uitstroom (bubbels) 

• Wait to be seated 7 
• Sluiting om 00:00 uur 7 
 
 

• Zaalcapaciteit op 1,5m, maximum van 
7.500 bezoekers 

• Verplichte reservering, registratie, triage 
en placering 

• Mondkapjes  
• Werken met gecontroleerde in- en 

uitstroom (bubbels) 

• Capaciteit op 1,5m, maximum van 7.500 
bezoekers 

• Verplichte reservering, registratie, triage 
en placering 

• Mondkapjes 
• Werken met gecontroleerde in- en 

uitstroom (bubbels) 

Doorstroom- 
locaties binnen 

Culturele  
instellingen 

Publiek bij prof. 
sportwed -
strijden 

• 100% zaalcapaciteit op 1,5m  
• Verplichte reservering, registratie, triage 

en placering 
• Mondkapjes 
• Werken met gecontroleerde in- en 

uitstroom (bubbels) 

• Capaciteit en wel/niet loslaten 1,5m 
nader te bepalen 

• Verplichte reservering, registratie, triage 
en placering 

• Gebruik mondkapje bij verplaatsing  
• Werken met gecontroleerde in- en 

uitstroom (bubbels) 
 

• Capaciteit en wel/niet loslaten 1,5m 
nader te bepalen 

• Verplichte reservering, registratie, triage 
en placering 

• Werken met gecontroleerde in- en 
uitstroom (bubbels) 

 
 

Geplaceerde 
evenementen8 
 

• Capaciteit en wel/niet loslaten 1,5m 
nader te bepalen 

• Verplichte reservering, registratie en 
triage 

• Werken met gecontroleerde in- en 
uitstroom (bubbels) 

 
 

Ongeplaceerde 
evenementen8, 
incl. discotheken 
en nachtclubs 

Horeca voor 
uit eten 

6   De m2-norm is overeenkomstig de protocollen in september 2020. Vanaf stap 3 zijn geen toegangstesten meer vereist voor doorstroomlocaties binnen, dan gelden de protocollen. 
7  Conform voorwaarden bij restaurants zonder toegangstesten 
8 Voor evenementen die niet eerder mogelijk zijn dan na stap 5 van het openingsplan beziet het kabinet de komende weken hoe dit zich verhoudt tot het garantiefonds evenementen, waarbij het 

kabinet garant staat voor evenementen gepland vanaf 1 juli aanstaande. 


