
Overzicht van alle ingezette maatregelen sinds het begin van de pandemie t.b.v. 
volgende stand-van-zakenbrief 
 
Hierbij voldoe ik ook aan het verzoek van mevrouw Tielen om een overzicht te geven van alle 
maatregelen die de afgelopen twee jaar zijn ingezet om het virus te bestrijden.   
 
Voor iedereen 
Basisregels 

• Handen wassen; 
• hoesten en niezen in elleboog; 
• 1,5 meter afstand bewaren; 
• drukke plekken vermijden; 
• direct laten testen en thuisblijven bij klachten; 
• goed ventileren. 

Quarantaine- en testregels 
• In quarantaine en direct laten testen bij: 

o Klachten die passen bij corona; 
o positieve test van een huisgenoot; 
o nauw contact met iemand die positief getest is; 
o na een melding via de CoronaMelder of bron- en contactonderzoek; 
o bij terugkomst uit een hoog-risico gebied. 

• wanneer niet zelf besmet na vijf dagen weer laten testen; 
• in geval van negatief testresultaat quarantaine beëindigen; 
• wanneer wel zelf besmet pas uit quarantaine na 24 uur geen klachten én minimaal 5 

dagen na begin klachten (eerst 7 dagen). 

Beperking samenkomst en groepsgroottes 
• Thuisbezoek beperkt tot resp. 8, 6, 4 en 2 personen per dag; 
• bij maximaal 2 resp. 1 huishouden per dag op bezoek gaan; 
• beperking groepsgrootte tot resp. 8, 6, 4 en 2 personen, m.u.v. eigen huishouden; 
• maximaal resp. 100, 50 en 30 gasten bij huwelijksvoltrekkingen; 
• maximaal 100 gasten bij uitvaartplechtigheden. 

Beperking bewegingen 
• Thuiswerkadvies; 
• vermijd de spits; 
• test-, quarantaine- en inreisverplichtingen i.v.m. buitenlandse reizen; 
• mondkapjesplicht in o.v., taxi’s en op vliegvelden. 

Overige 
• Alcoholverbod in openbare plaatsen tussen resp. 00:00-, 22:00- en 20:00-06:00 uur; 
• avondklok ingesteld tussen resp. 21:00- en 22:00-04:30 uur. 

Voor bedrijven, instellingen en sectoren 
Doorstroomlocaties 

• Verplichte reservering en triage; 
• bezoekersnorm van 1 persoon per 10m2; 
• inzet CTB; 
• mondkapjesplicht; 
• gecontroleerde in- en uitstroom. 

Horeca (incl. sportkantines) 
• Verplichte reservering, registratie, triage en placering; 
• beperkte openingstijden, tot resp. 00:00 en 22:00 uur; 
• beperkte openingstijden terrassen, tot resp. 22:00 en 20:00 uur; 
• maximaal resp. 8, 6, 4 en 2 personen aan tafel, m.u.v. kinderen en eigen huishouden; 
• maximaal resp. 100 en 50 gasten binnen, m.u.v. locaties met 1000 of meer zitplaatsen 

(maximaal 250 gasten binnen); 
• beperkte openingstijden afhaalfunctie coffeeshops, tot resp. 00:00, 22:00 en 20:00 uur; 



• inzet CTB; 
• monkapjesplicht bij verplaatsing; 
• gecontroleerde in- en uitstroom. 

Detailhandel 
• Speciale winkeltijden voor kwetsbaren; 
• beperking aantal bezoekers a.d.h.v. winkeloppervlak; 
• mondkapjesplicht. 

Contactberoepen 
• Verplichte reservering, registratie en triage, m.u.v. zorgverleners en sekswerkers; 
• monkapjesplicht waar mogelijk. 

Culturele instellingen en evenementen (incl. topsportcompetities) 
• Verplichte reservering, registratie, triage en placering, m.u.v. locaties buiten (onder 

voorwaarde van handhaving afstandsnorm); 
• maximaal resp. 100 en 50 bezoekers per ruimte binnen, m.u.v. locaties met 1000 of meer 

zitplaatsen (maximaal 250 gasten binnen) en locaties groter dan 2000m2; 
• inzet CTB: dan zaalcapaciteit 75% zonder 1,5m., 100% met 1,5m., max. 7500 bezoekers; 
• mondkapjesplicht; 
• gecontroleerde in- en uitstroom. 

Sport en jeugdactiviteiten 
• Maximaal resp. 100, 50 en 0 toeschouwers bij (professionele) wedstrijden; 
• maximale groepsgrootte resp. 50, 4 (vanaf 27 jaar) en 2 personen met in totaal maximaal 

resp. 100, 50 en 30 (volwassen) personen per binnenruimte; 
• mondkapjesplicht bij verplaatsing. 

Langdurige zorg 
• Gezondheidscheck en registratie bij bezoek; 
• tijdelijk algeheel bezoekverbod; 
• online alternatieven voor activiteiten kwetsbare personen; 
• alternatieve vormen van dagbesteding voor thuiswonenden; 
• inzet persoonlijke beschermingsmiddelen (personeel en bezoekers). 

Algemeen 
• Algehele sluiting van: 

o Doorstroomlocaties m.u.v. buurthuizen en bibliotheken; 
o horeca incl. hotelrestaurants, m.u.v. afhaalfunctie; 
o nachtclubs en discotheken; 
o detailhandel m.u.v. essentiële winkels, waaronder supermarkten; 
o contactberoepen m.u.v. (para)medische contactberoepen; 
o alle evenementen, m.u.v. live optredens zonder publiek t.b.v. streaming; 
o sportwedstrijden; 
o sportbeoefening binnen m.u.v. diplomazwemmen; 
o resp. beroeps- en wetenschappelijk onderwijs, voortgezet onderwijs en lager 

onderwijs op locatie: onderwijs op afstand; 
o kinderopvang. 

Een chronologisch overzicht kan ook gevonden worden op de website van het RIVM1. 
 

                                                
1 https://www.rivm.nl/gedragsonderzoek/tijdlijn-maatregelen-covid  
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