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Op 1 juli 2020 wordt een nieuwe noodverordening van kracht. Deze noodverordening geeft uitvoering aan de 

laatste aanwijzingen van de minister voor Medische Zorg en Sport, mede namens de minister van Justitie en 

Veiligheid. In de bijlage kunt u de noodverordening nalezen.  

Versoepeling maatregelen 

Op basis van het advies van het Outbreak Management Team van 16 juni en 22 juni en het overleg van de 

Ministeriële Commissie Crisisbeheersing van 24 juni 2020 is besloten om per 1 juli veel meer zaken te 

versoepelen dan eerder in het stappenplan was voorzien. Ook zaken zoals evenementen en opening van 

sportscholen, sauna’s en seksinrichtingen worden per 1 juli weer toegestaan in plaats van de eerdergenoemde 

datum van 1 september. 

De basisregels zoals: houd 1,5 meter afstand van anderen, vermijd drukke plekken, blijf thuis bij klachten en 

laat u zo snel mogelijk testen blijven van kracht. Hieronder een overzicht van de wijzigingen per 1 juli. 

Algemene regels voor activiteiten binnen

 1,5 meter afstand van anderen aanhouden

 Maximaal 100 personen per ruimte met vaste zitplaatsen (exclusief personeel).

 Geen maximumaantal personen onder de volgende voorwaarden: vaste zitplaatsen, reservering en 

gezondheidscheck vooraf.

 In winkels, musea, bibliotheken en andere locaties met doorstroom van bezoekers is 1,5 meter 

afstand de regel (locaties zorgen zelf voor naleving van deze regel). Er geldt geen maximumaantal 

personen.

Algemene regels voor activiteiten buiten

 1,5 meter afstand van anderen aanhouden.

 Maximaal 250 personen (exclusief personeel).

 In de horeca wordt altijd gewerkt met een vaste zitplaats.

 Geen maximumaantal personen onder de volgende voorwaarden: vaste zitplaatsen, een reservering 

en een gezondheidscheck vooraf.

 In dierentuinen, pretparken en andere buitenlocaties met doorstroom van bezoekers is 1,5 meter 

afstand de regel (locaties zorgen zelf voor naleving van deze regel). Er geldt geen maximumaantal 

personen.

Evenementen

 Het verbod op vergunningsplichtige evenementen is per 1 juli opgeheven. Onder een aantal 

voorwaarden kunnen weer evenementen worden georganiseerd. Deze voorwaarden zijn echter heel 

beperkend. 

 Het is aan de gemeente om te bepalen of organisatoren hun activiteit voldoende op 1,5 meter in 

kunnen richten en of ze voldoen aan de diverse voorwaarden in de noodverordening. Aangezien het 
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aanvragen van een vergunning tijd kost zal het een aantal weken duren voordat de eerste 

evenementen weer plaatsvinden. Niet alles zal meteen mogelijk zijn.

Vervoer

 In het openbaar vervoer is het dragen van een niet-medisch mondkapje verplicht. Alle zitplaatsen in 

bus, trein en veerpont zijn beschikbaar. Wel blijft het belangrijk de spits te mijden.

 Voor overig vervoer van A naar B (zoals taxi’s, personenbusjes en touringcars) geldt: een 

reservering en gezondheidscheck vooraf en een niet-medisch mondkapje zijn verplicht.

 In de auto (en ander privévervoer) geldt: een mondkapje wordt geadviseerd wanneer meerdere 

mensen in één auto reizen en zij niet tot hetzelfde huishouden behoren.

 Schiphol is verplicht om de locaties van het inchecken, de security- en grensprocessen en het 

boarden zodanig in te richten en maatregelen te nemen zodat de 1,5 meter regel door passagiers 

kan worden nageleefd. Tijdens drukte dient de genoemde exploitant erop toe te zien dat het niet 

kunnen naleven van de 1,5 meter regel door passagiers op deze locaties tot een minimum wordt 

beperkt en zo snel mogelijk weer wel wordt verwezenlijkt. Zolang de 1,5 meter regel niet kan worden 

nageleefd zijn passagiers van 13 jaar en ouder verplicht een niet-medisch mondkapje te dragen.

Kinderen en jongeren

 Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling én tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden. 

Dit geldt ook op de kinderopvang en het basisonderwijs.

 Jongeren tot 18 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Dit geldt voor alle 

leerlingen (ongeacht leeftijd) op de middelbare scholen, die na de zomervakantie weer volledig open 

gaan; de 1,5 meter tussen leerling en onderwijspersoneel blijft wel van kracht.

 Met ingang van het nieuwe studiejaar mogen er weer meer onderwijsactiviteiten plaatsvinden op 

mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten. Hier houden studenten 1,5 meter afstand tot 

anderen.

Uitzonderingen

 De regel is dat iedereen 1,5 meter afstand houdt. Maar in sommige situaties is dat niet mogelijk en 

mag de 1,5 meter tijdelijk worden losgelaten. Het gaat om:

o mensen die tot één huishouden horen;

o contact tussen hulpbehoevenden en hun begeleiders;

o mensen met contactberoepen (zoals kappers, masseurs en rij-instructeurs);

o sporters (binnen en buiten), acteurs en dansers.

 Spreekkoren, hard meezingen of schreeuwen in groepsverband is niet toegestaan. Zang als 

onderdeel van belijdenis van godsdienst of levensovertuiging is toegestaan.

 Discotheken en nachtclubs blijven tot 1 september gesloten.

Bij iedere versoepeling zal het kabinet nagaan, op basis van adviezen van het Outbreak Management Team 

(OMT), of het verantwoord is om een volgende stap te zetten. Met iedere stap die wordt gezet, blijft de 

uitdaging om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  


