
 

Regeling van de Ministers van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport, van Justitie en Veiligheid en van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties van 8 december 2020,             
tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-
19 in verband met een verruiming van de mogelijkheden 
voor topsporters en het aanbrengen van enkele 
verbeteringen 
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De Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van Justitie en Veiligheid en 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
Handelende in overeenstemming met de Ministers van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap, van Infrastructuur en Waterstaat, voor Basis- en Voortgezet 
Onderwijs en Media en voor Medische Zorg; 
Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad; 
Gelet op de artikelen 58e, eerste lid, 58g, eerste lid, 58h, eerste lid, 58i en 58j, 
eerste lid, aanhef en onder a en b, van de Wet publieke gezondheid; 
 
Besluiten: 
 
Artikel I 
 
De Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 wordt als volgt gewijzigd: 
 
A 
 
Artikel 2a.1 wordt als volgt gewijzigd: 
 
1. In het opschrift wordt ‘stationsgebouwen en luchthavens’ vervangen door 
‘stations en luchthavengebouwen’. 
 
2. In het eerste lid, onder b, wordt na ‘openbaar vervoer’ ingevoegd ‘of ander 
bedrijfsmatig personenvervoer’. 
 
B 
 
Artikel 2a.2 wordt als volgt gewijzigd: 
 
1. In het tweede lid, onder c, wordt ‘personeel’ vervangen door ‘personeelsleden’. 
 
2. Aan het tweede lid, wordt onder vervanging van de punt aan het slot van 
onderdeel c door een puntkomma een onderdeel toegevoegd, luidende: 
 
d.  voor personen die etenswaren of dranken nuttigen, indien deze een vaste zit- 
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of staanplaats innemen. 
 
C 
 
In artikel 3.2, tweede lid, vervalt onderdeel d, onder verlettering van de 
onderdelen e en f tot d en e. 
 
D 
 
Artikel 4.3 komt te luiden:  
 
Artikel 4.3 Reservering doorstroomlocaties 
Een doorstroomlocatie, met uitzondering van een luchthaven, station, halteplaats, 
of een andere bij het openbaar vervoer of ander bedrijfsmatig personenvervoer 
behorende voorziening en de daarbij behorende perrons, trappen, tunnels en 
liften, winkel en warenmarkt, wordt slechts voor publiek opengesteld, indien de 
beheerder er zorg voor draagt dat: 

a.  het publiek vooraf reserveert voor aankomst in een bepaald tijdvak; 
b. het publiek alleen wordt toegelaten in het vooraf gereserveerde tijdvak; 
c. bij aankomst van het publiek een gezondheidscheck wordt uitgevoerd.  

 
E 
 
Aan artikel 4.4, tweede lid, wordt onder vervanging van de punt aan het slot van 
onderdeel f door een puntkomma een onderdeel toegevoegd, luidende: 
 
g. eet- en drinkgelegenheden binnen een locatie waar besloten en georganiseerde 
dagbesteding plaatsvindt voor kwetsbare groepen. 
 
F 
 
Na artikel 4.7 wordt een artikel ingevoegd, luidende: 
 
Artikel 4.8 Wellness  
Een publieke plaats die een wellnesscentrum is, wordt slechts voor publiek 
opengesteld, indien de beheerder:  

a. werkt met reserveringen voor ten hoogste vier personen per reservering, 
tenzij het gaat om personen die vallen onder een uitzondering als bedoeld 
in artikel 3.1, tweede lid, onder a of b, of personen als bedoeld in artikel 
58g, tweede lid, van de wet; 

b. bij aankomst van het publiek een gezondheidscheck uitvoert.  
 
G 
 
Artikel 5.1 wordt als volgt gewijzigd: 
 
1. In het tweede lid, onder b, vervalt ‘huwelijksvoltrekkingen, registraties van 
partnerschappen en’.  
 
2. In de aanhef van het derde lid wordt ‘tweede lid, onder a, b of d’ vervangen 
door ‘tweede lid onder a of d’. 
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3. Aan het derde lid, onder a, wordt toegevoegd ‘, tenzij het gaat om personen die 
vallen onder een uitzondering als bedoeld in artikel 3.1, tweede lid, onder a of b, 
of personen als bedoeld in artikel 58g, tweede lid, van de wet’. 
 
4. Aan het derde lid, onder b, wordt toegevoegd ‘, of personen als bedoeld in 
artikel 58g, tweede lid, van de wet’. 
 
H 
 
Artikel 6.1 komt te luiden: 
 
Artikel 6.1 Uitzondering veiligeafstandsnorm topsport 
De veiligeafstandsnorm geldt, voor zover de sport niet op gepaste wijze kan 
worden beoefend met inachtneming van de veilige afstand, tijdens de beoefening 
van de sport niet voor:  
a. topsporters die uitkomen in de Dutch Basketball League mannen; 
b. topsporters die uitkomen in de Vrouwen Basketball League; 
c. topsporters die uitkomen in de Eredivisie Rolstoelbasketbal; 
d. topsporters die uitkomen in de Eredivisie Volleybal vrouwen; 
e. topsporters die uitkomen in de Eredivisie Volleybal mannen; 
f. topsporters die uitkomen in de Eredivisie Waterpolo vrouwen; 
g. topsporters die uitkomen in de Eredivisie Waterpolo mannen; 
h. topsporters die uitkomen in de Eredivisie Handbal vrouwen; 
i. topsporters die uitkomen in de Eredivisie Handbal mannen;  
j. topsporters die uitkomen in de Hoofdklasse Hockey vrouwen; 
k. topsporters die uitkomen in de Hoofdklasse Hockey mannen; 
l. topsporters die uitkomen in de Korfbal League; 
m. topsporters die uitkomen in de Hoofdklasse Honkbal; 
n. topsporters die uitkomen in de Hoofdklasse Softbal’; 
o. topsporters die uitkomen in de Eredivisie Beachvolleybal; 
p. topsporters die uitkomen in het hoogste niveau van rugby; 
q. topsporters die uitkomen in het hoogste niveau van ijshockey; 
r. topsporters die uitkomen in het hoogste niveau van zaalvoetbal;  
s. topsporters die uitkomen in het hoogste niveau van badminton;  
t. topsporters die uitkomen in het hoogste niveau van squash; 
u. topsporters die uitkomen in het hoogste niveau van tafeltennis;  
v. voetballers behorende tot de A-selectie van clubs die uitkomen in de Eredivi-

sie, Vrouwen Eredivisie en Eerste divisie; 
w. voetballers die uitkomen in internationale voetbaltoernooien die worden geor-

ganiseerd door de UEFA of de FIFA;  
x. voetballers van vertegenwoordigende elftallen van de KNVB; 
y. andere topsporters in instellingen voor topsport. 
 
I 
 
Artikel 6.2 wordt als volgt gewijzigd: 
 
1. Voor de tekst wordt de aanduiding ‘1’ geplaatst. 
 
2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:  
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2. Artikel 4.2, eerste lid, geldt niet met betrekking tot de personen, bedoeld in ar-
tikel 6.1. 

 
3. In het eerste lid, onder a, vervalt ‘en voetballers’.  
 
J 
 
In artikel 6.3, eerste lid, onder a, vervalt ‘en voetballers’. 
 
K 
 
Artikel 6.4 wordt als volgt gewijzigd: 
 
1. Het opschrift komt te luiden:  
Artikel 6.4 Voorwaarden openstelling sportaccommodaties  
 
2. Aan het eerste lid wordt toegevoegd ‘, en de beheerder van de 
sportaccommodatie werkt met reserveringen en bij aankomst van het publiek een 
gezondheidscheck uitvoert’.  
 
3. Er wordt een lid toegevoegd, luidende: 
 
3. Een publieke binnenruimte die een sportaccommodatie is, wordt slechts voor 

publiek opengesteld, indien de beheerder van de sportaccommodatie werkt met 
reserveringen voor ten hoogste vier personen per reservering, tenzij het gaat 
om personen die vallen onder een uitzondering als bedoeld in artikel 3.1, 
tweede lid, of artikel 6.2, of personen als bedoeld in artikel 58g, tweede lid, 
van de wet.  

 
L 
 
In artikel 6.6, tweede lid, onder a, wordt ‘vervoer’ vervangen door 
‘leerlingenvervoer’. 
 
M 
 
Artikel 6.8 wordt als volgt gewijzigd: 
 
1. Het opschrift komt te luiden:  
Artikel 6.8 Reservering, gezondheidscheck en klantgegevens 
contactberoepen 
 
2. Onder vernummering van het eerste tot en met vijfde lid tot het tweede tot en 
met zesde lid wordt een lid ingevoegd, luidende: 
 
3. De beoefenaar van een contactberoep draagt er zorg voor dat klanten en pati-

enten gereserveerd hebben en bij aankomst een gezondheidscheck is uitge-
voerd.  

 
3. In het derde, vierde en vijfde lid (nieuw) wordt “eerste lid” telkens vervangen 
door “tweede lid”. 
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4. In het zesde lid (nieuw) wordt ‘Het eerste en tweede lid geldt’ vervangen door 
‘Het eerste tot en met derde lid gelden’. 
 
Artikel II Inwerkingtreding 
 
Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte 
van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. 
 
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. 
 
 
De Minister van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport, 
 
 
 
 
 
 
H.M. de Jonge 
 
 
 
De Minister van Justitie en Veiligheid, 
 
 
 
 
 
 
F.B.J. Grapperhaus 
 
 
 
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
 
 
 
 
 
 
K.H. Ollongren 


