


Decemberopties
Verruimingen:

Thuisbezoek - Het dringend advies om maximaal 6 personen te ontvangen, 
naast de personen die op hetzelfde adres woonachtig zijn (excl. kinderen tot 13 
jaar) en maximaal één groep per dag. Dit betreft een verruiming van het 
huidige advies van maximaal 3 personen.
Culturele instellingen - Het verhogen van het maximum aantal personen per 
ruimte voor culturele instellingen (bijv. theaters, schouwburgen, filmhuizen, 
poppodia, bioscopen) naar 100 personen. Dit biedt gedurende de 
vakantieperiode eveneens meer mogelijkheden om activiteiten voor jeugd te 
organiseren op deze locaties.
Restaurants - Het openen van restaurants onder onderstaande voorwaarden.

• de 1,5m-maatregel wordt op locatie geïmplementeerd.
• er worden hygiënemaatregelen op locatie genomen.
• er wordt gewerkt met reservering, registratie, placering (vaste zitplaats) 

en triage (checkgesprek).
• vervoersstromen in de horeca worden gescheiden.
• er is een verbod van toepassing om meer dan 30 personen per 

zelfstandige ruimte toe te laten (zie uitzonderingen op een volgende 
sheets).

• verbod op groepsvorming van meer dan 4 personen (niet met meer dan 
4 personen reserveren).

• geen zelfbediening.
• gebruik van mondkapje bij verplaatsen in de ruimte.
• sluitingstijd 22.00 uur, toegang tot 21.00 uur.
• alcoholtijdverbod vanaf 22.00 uur.
• voor de avond geldt: maximaal twee shifts.
• buitenterras gesloten.
• verbod op gebruik van gokkasten. 
• geluid tot maximum 60 db.
• geen zitgelegenheid bij de bar.

Alcoholverbod - Verruimen van het alcoholverbod van 20:00 naar 22:00. 
Verbod om tussen 22.00 en 06.00 uur in openbare plaatsen alcoholische 
dranken voor consumptie gereed te hebben of te nuttigen. Verbod om tussen 
22.00 en 06.00 uur alcoholische dranken te verkopen en te bezorgen door 
publieke plaatsen (binnen en buiten).
Sluitingstijden detailhandel - Verruimen van de avondsluiting van de 
detailhandel van 20:00 naar 22:00. Uitzondering op de avondsluiting: 
levensmiddelenbranche.
Sport (Topcompetities) – Toestaan van sportbeoefening (trainen én 
wedstrijden) door sporters in Topcompetities (+/- 4.000 personen) op minder 
dan 1,5m en in groepen van meer dan 4 personen.

Aanscherpingen:
Eén week afstandsonderwijs voor het VO, MBO en HO (HBO & WO) na de 
kerstvakantie (geen verlenging van de vakantie), met een uitzondering voor 
examenleerlingen, praktijkonderwijs en kwetsbare leerlingen.

of
Eén week afstandsonderwijs voor het PO, VO, MBO en HO (HBO & WO) na de 
kerstvakantie (geen verlenging van de vakantie), met een uitzondering voor 
examenleerlingen, praktijkonderwijs en kwetsbare leerlingen.

Periode:
Vanaf 15 december tot risiconiveau zorgelijk bereikt is.

of
Van 22 december t/m 1 januari.

of
Alleen op 24, 25, 26 en 31 december en 1 januari. 
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