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Veelgestelde vragen Covid-19 – gemeente Berg en Dal vanaf 5 juni 2021 

 
Welke regels gelden er nu; wat mag wel en wat mag niet? 
In deze lijst vindt u een overzicht van veelgestelde vragen met het bijbehorende antwoord. 
Hopelijk geeft dit u een stukje duidelijkheid. 
Daarnaast hebben we een schematisch overzicht van de Rijksoverheid toegevoegd.  
 
Door de komst van deze tijdelijke wet is een noodverordening niet meer nodig.  
In de wet staan zogezegd de hoofdregels. De specifieke regels zijn te vinden in de 
volgende nu geldende regelingen: 
1. de Tijdelijke wet maatregelen covid-19  
2. de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 
3. de Regeling aanvullende mondkapjesverplichtingen covid-19 
 
De bijbehorende informatieposters (factsheets) kunt u vinden aan het eind van dit  
document. 
 
Neemt het aantal besmettingen weer toe of juist af? Dan kan de overheid de maatregelen 
in de tijdelijke regeling aanpassen of opheffen.  
De versoepelingen volgen nu snel op elkaar. We proberen dit document zo actueel 
mogelijk te houden maar soms gaat dit niet lukken. Op 22 juni 2021 houdt het kabinet 
opnieuw een persconferentie. Dan zal blijken hoe we ervoor staan en welke maatregelen 
vanaf dat moment nodig zijn. 
 

Algemeen 

1 U heeft coronaklachten. Waar kunt u zich laten testen? 
 
Iedereen kan zich laten testen. U kunt een afspraak maken bij de GGD via 
telefoonnummer 0800-1202. 
 

2 Wat is de 1,5 meter regel? 
 
a. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven tot elkaar en tot volwassenen geen 1,5 meter 

afstand te houden. 
b. Jongeren van 13 t/m 17 jaar hoeven geen afstand te houden tot elkaar maar wel tot 

volwassenen.  
c. Iedereen van 18 jaar en ouder houdt altijd en overal 1,5 meter afstand tot 

volwassenen en jongeren vanaf 13 jaar.  
 
Uitzonderingen:  

 Mensen die op één adres wonen  

 Begeleiders van hulpbehoevenden 

 Mensen met een contactberoep zoals (tand)arts, kapper, rijinstructeur, 
fysiotherapeut  

 Topsporters   

 In het openbaar vervoer (niet-medisch mondkapje verplicht vanaf 13 jaar) 

 In de auto (niet medisch mondkapje wordt geadviseerd) 

 
3 Wat wordt er gevraagd met een gezondheidscheck? 

 
Er wordt gevraagd of u gezondheidsklachten heeft die overeenkomen met de 
verschijnselen van COVID-19. Deze klachten zijn o.a. koorts, neusverkoudheid, 
keelpijn, hoesten, niezen. Als u deze klachten heeft, dan wordt u niet toegelaten in de 
inrichting (gebouw). 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0044337/2020-12-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0044416/2021-06-10
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-62032.html
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4 Waar moet ik een mondkapje dragen? 
 
Sinds 1 december 2020 is het dragen van een mondkapje verplicht in: 
a. publieke binnenruimten (zoals winkels, musea, benzinestations, restaurants en 

theaters) 
b. het onderwijs met uitzondering van de basisscholen Op basisscholen geldt het 

dringend advies  voor de leerlingen van groep 7 en 8 om een mondkapje te dragen 
in de gangen wanneer zij geen afstand kunnen houden tot leerlingen uit andere 
klassen. 

c. het openbaar vervoer (ook op stations, bij haltes en op het perron)   
d. bij contactberoepen (zoals kapper) 
 
Een uitzondering voor de mondkapjesplicht geldt voor mensen met een (zichtbare of 
onzichtbare) beperking of ziekte.   
Het mondkapje is een aanvulling op de basisregels. Ook met mondkapje op houdt u 1,5 
meter afstand tot anderen.  
 

5 Wat houden de coronamaatregelen vanaf 28 mei in? 
 
Persconferentie van 28 mei in eenvoudige taal. Bron Rijksoverheid 
 

6 Waar kan ik meer informatie vinden over vaccinatie tegen het coronavirus? 
 
Rijksoverheid vaccinatie tegen het coronavirus 
 

Evenementen 

1 Mogen evenementen doorgaan? 
 
Nee, kleine en grote evenementen zijn op dit moment verboden. Waarschijnlijk zijn 
evenementen weer mogelijk vanaf 30 juni 2021. Mocht u een aanvraag voor een 
evenement willen doen, dan moet u 8 weken voor het evenement een aanvraag 
indienen. Het formulier en meer informatie kun je vinden op onze website: 
www.bergendal.nl 
 

Verbod samenkomsten 

1 Hoeveel bezoek mag je thuis ontvangen? 
 
Het dringende advies is om maximaal 4 personen in huis of tuin per dag te ontvangen. 
Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee. Zorg er ook voor dat mensen altijd 1,5 
meter afstand tot elkaar kunnen bewaren. En ook de hygiënemaatregelen kunnen 
naleven. Als een samenkomst leidt tot overlast of een gevaar vormt voor de publieke 
gezondheid, kan er gehandhaafd worden. 

  

2 Is bij huwelijken en uitvaarten een samenzijn na de plechtigheid toegestaan? 
 
Uitvaart 
Bij een uitvaart mogen maximaal 100 personen aanwezig zijn. Aanwezigen moeten 1,5 
meter afstand (kunnen) houden en een vaste zitplaats hebben. Daarnaast moet iedere 
bezoeker zich aanmelden en krijgt hij bij aankomst een gezondheidscheck. 
Bij condoleance moetende aanwezigen ook 1,5 meter afstand houden en een vaste 
zitplaats hebben. Als ze zich verplaatsen, dan moeten ze een mondkapje dragen. De 
condoleance mag ook op een andere locatie plaatsvinden dan de uitvaartplechtigheid. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/persconferentie-28-mei-in-eenvoudige-taal
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/persconferentie-28-mei-in-eenvoudige-taal
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie
https://www.bergendal.nl/evenement-organiseren
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In dit geval geldt een maximale groepsgrootte van 50 personen voor samenkomsten 
binnen. 
 
Huwelijk 
Voor de formele plechtigheid van een bruiloft oftewel de huwelijksvoltrekking voor de 
burgerlijke stand geldt een maximum van 50 personen. Getuigen en kinderen tellen 
mee. Personeel zoals de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand telt niet 
mee.  Een (spontane) samenkomst van meer dan 4 personen vooraf of na afloop is niet 
toegestaan. U mag niet in groepen van 4 personen bij elkaar staan. Behalve natuurlijk 
de personen die op 1 adres wonen. De plechtigheid is alleen voor genodigden. Voor 
feesten of recepties in horecagelegenheden, zalencentra of op terrassen gelden de 
regels die daar van toepassing zijn. Hier mag maximaal met 4 personen worden 
gereserveerd. Hiervan zijn personen die samen op 1 adres wonen en kinderen tot en 
met 12 jaar uitgezonderd. Ook moeten zij op een vaste zitplek aan tafel zitten en is 
amusement in de horeca niet toegestaan. 
 

Sport en vrijetijd 

1 Wat zijn de regels voor sporten? 
 
Tot en met 17 jaar: 

 Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar mogen overal gezamenlijk buiten 
sporten. Zij hoeven bij het sporten geen 1,5 meter afstand te houden. 

 Er mogen weer wedstrijden gespeeld worden tegen sporters van andere 
verenigingen. .Hier mag geen publiek bij aanwezig zijn 

 Kleedruimtes, douches en sportkantines mogen weer open.. 
 

Vanaf 18 jaar: 
 Binnen en buiten sporten met maximaal 50 personen in groepsverband is 

toegestaan.  
 Als het nodig is voor de sportbeoefening is 1,5 meter afstand houden niet 

verplicht, Dit is exclusief personeel. 
  

Onderlinge wedstrijden alleen tussen sporters van dezelfde club is toegestaan. 
Er mag geen publiek aanwezig zijn bij wedstrijden en trainingen. 
 

2 Mogen sportscholen en dansscholen open? 
 

Ja, binnensporten zijn onder voorwaarden toegestaan. Zie ook vorige vraag. 
 

3 Mogen muziekscholen, bioscopen en andere culturele instellingen weer open? 
 
Kunst- cultuurbeoefening is toegestaan. Hier vallen muziek- en schilderles onder en 
ook repetities voor dans en toneel. Boscopen blijven nog gesloten. 
 

4 Wat zijn de regels voor muziekscholen en centra voor kunst? 
 In een ruimte mogen maximaal 50 personen zijn (exclusief personeel). 
 Groepslessen en repetities in groepsverband zijn toegestaan. Volwassenen 

vanaf 18 jaar mogen met maximaal 50 personen samen zijn Dit is exclusief 
docent. Voor de kinderen tot en met 17 jaar geldt geen maximum.  

 Er mag geen publiek aanwezig zijn. 
 Binnen moet iedereen een mondkapje op maar deze mag af om te repeteren of 

te oefenen. 
 Reserveren, registreren en gezondheidscheck zijn verplicht. Er mag voor 

maximaal 4 personen tegelijk gereserveerd worden. Dit geldt niet voor kinderen 
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tot en met 17 jaar en personen uit hetzelfde huishouden. Reserveren kan ook 
ter plekke.  

  Horeca en ondernemen 

1 Mogen horecagelegenheden binnen open zijn? 
 
De horeca binnen mag weer open maar hier gelden wel een aantal voorwaarden: 
 

 Er zijn 2 shifts per tafel vanaf 18.00 uur. Dat betekent dat er op 1 avond 2x een 
groep menen wordt binnen gelaten. Op een vast tijdstip. Bezoekers van shift 1 
komen zo niet in contact met de bezoekers van shift 2. 

 Bezoekers mogen niet aan de bar zitten. 
 Er geldt een verplichte reservering van zitplaatsen vooraf. Dit kan ook aan de 

deur. 
 Er mogen maximaal 4 personen aan een tafel zitten. Ze zitten op 1,5 meter 

afstand van elkaar. Uitzondering voor personen die uit hetzelfde huishouden 
komen of kinderen tot en met 12 jaar.  

 Er mogen maximaal 50 personen per ruimte zijn. Dit is exclusief personeel. 
 Vooraf moet er wel een gezondheidscheck uitgevoerd worden. Bezoekers wordt 

gevraagd zich te registreren ten behoeve van mogelijke bron- en 
contactopsporing. Zie ook vraag 5 hieronder. 

 Er is geen zelfbediening. De bezoekers blijven zoveel mogelijk zitten. 
 Alleen voor toilet- en garderobebezoek of om te betalen mogen bezoekers van 

hun plek af. Hierbij moet een mondkapje worden gedragen. Er wordt zoveel 
mogelijk contactloos betaald. 

 Er is geen muziek, optreden, tv scherm of ander mogelijk amusement binnen. 
 Met kuchschermen tussen tafels mogen tafels ook op minder dan 1,5 meter 

afstand van elkaar staan. 
 Eet- en drinkgelegenheden mogen open zijn tussen 06.00-22.00 uur 
 Afhalen en bezorgen kan tussen 06.00- 01.00 uur ’s nachts. 
 Er is een verbod op verkoop van alcohol tussen 22.00-06.00 uur 
  

 

2 Wat zijn de regels voor het open stellen van terrassen? 
 

 Buitenterrassen waarbij de bovenkant open is of het terras aan 3 kanten open is.  
 Er geldt een verplichte reservering van zitplaatsen vooraf. Dit kan ook aan de 

deur. 
 Er mogen maximaal 4 personen aan een tafel zitten. Ze zitten op 1,5 meter 

afstand van elkaar. Uitzondering voor personen die uit hetzelfde huishouden 
komen of kinderen tot en met 12 jaar.  

 Er mogen maximaal 50 personen tegelijk op het terras aanwezig zijn. 
 Vooraf moet er wel een gezondheidscheck uitgevoerd worden. Bezoekers wordt 

gevraagd zich te registreren ten behoeve van mogelijke bron- en 
contactopsporing. Zie ook vraag 5 hieronder. 

 Er is geen zelfbediening. De terrasbezoekers blijven zoveel mogelijk zitten. 
 Alleen voor toilet- en garderobebezoek of om te betalen mogen bezoekers naar 

binnen. Hierbij moet een mondkapje worden gedragen. Er wordt zoveel mogelijk 
contactloos betaald. 

 Er is geen muziek, optreden, tv scherm of ander mogelijk amusement op of 
rondom het terras. 

 Met kuchschermen tussen tafels mogen tafels ook op minder dan 1,5 meter 
afstand van elkaar staan. 
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 Eet- en drinkgelegenheden mogen open zijn tussen 06.00-22.00 uur 
 Afhalen en bezorgen kan tussen 06.00- 01.00 uur ’s nachts. 
 Er is een verbod op verkoop van alcohol tussen 22.00-06.00 uur 

 

3 Ophalen eten bij een horecagelegenheid. 
Is wachten hierbij toegestaan?  
 
Wachten bij een afhaallocatie is toegestaan. De ondernemer treft maatregelen om 
ervoor te zorgen dat aanwezigen binnen en buiten de afhaallocatie 1,5 meter 
aanhouden. Het is niet toegestaan om het afgehaalde eten en drinken mee te nemen 
naar een andere ruimte in de inrichting (met uitzondering van hotels, zie vorige vraag). 
Het is ook niet toegestaan om het afgehaalde eten en drinken buiten ter plaatse te 
nuttigen. Afhaalrestaurants sluiten uiterlijk om 01.00 uur. Na 22.00 uur mag er geen 
alcohol meer verkocht worden. 
 

4 Mag een hotel eten en drinken serveren aan hun gasten? 
 
Eet- en drinkgelegenheden in hotels mogen weer open. 
Gasten mogen alcohol drinken op de hotelkamer (bv uit een minibar). Gasten mogen 
maximaal 4 personen per dag op bezoek ontvangen in de hotelkamer. 
 

5 Welke gegevens worden er gevraagd bij een registratie ten behoeve van bron- en 
contactonderzoek? 
 
- Volledige naam 
- Datum en aankomsttijd van het bezoek 
- Emailadres 
- Telefoonnummer 
- Toestemming 

 

6 Winkels mogen weer klanten ontvangen. Wat houdt dat in? 
 
Alle winkels mogen weer klanten ontvangen zonder winkelafspraak. Wel gelden er een 
aantal regels voor niet-essentiële winkels: 

 Niet-essentiële winkels mogen maximaal 1 klant per 10 m2 ontvangen..  
 De klant komt alleen. Een hulpbehoevende en ondersteuner tellen samen als 1 

klant. 
 Tijdens het winkelen houdt de bezoeker 1,5 meter afstand van anderen en 

draagt een mondkapje. De klant komt alleen winkelen als hij of zij klachtenvrij is. 
 Betalen gebeurt zoveel mogelijk contactloos. 
 De niet- essentiële winkels mogen open zijn tussen 06.00-20.00 uur. 
 Voor klanten die zijn gevaccineerd geldt dat het dragen van een mondkapje 

verplicht blijft. Iemand die gevaccineerd is kan het virus alsnog overbrengen. 
 

7 Hoeveel mensen mogen er verblijven in een vakantiehuisje of 
groepsaccommodatie?  

Groepsaccommodaties zijn open. In het geval van een besloten locatie (afgehuurd door 
één groep): Er mogen maximaal 4 gasten op één kamer slapen (of meer uit hetzelfde 
gezin). In de algemene ruimte mogen maximaal 30 personen met 1,5 meter afstand, 
mondkapjes etc. Voor buiten geldt dat er niet meer dan 4 personen tegelijk buiten 
mogen zijn (geen BBQ met een groep bijv.). Horeca in de groepsaccommodaties is 
slechts geopend voor afhalen. De eigenaar dient erop toe te zien dat de gasten in de 
accommodatie de regels naleven. Indien de groepsaccommodatie wordt verhuurd aan 
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meerdere groepen, dan is er geen sprake meer van een besloten locatie en dan gelden 
de regels voor hotels en B&B (horeca).  
 

Vervoer 

1 Is het vervoer van meer dan twee personen in auto’s toegestaan?  
 
Ja, wel wordt geadviseerd om bij meerdere personen, die niet op hetzelfde adres 
woonachtig zijn, in de auto een niet-medisch mondkapje te dragen. 
 

2 Welke regels gelden voor het reizen met het openbaar vervoer? 
 
Door minder te reizen, komen mensen op minder plekken en is er minder contact met 
anderen. Zo kan het virus zich minder snel verspreiden. Het beperken van reizen geldt 
voor heel Nederland. Er zijn geen extra beperkingen voor regio’s waar het aantal 
besmettingen hoger is. Wel is het dragen van een niet-medisch mondkapje in de bus, 
trein, tram en metro en op de veerboten naar de Waddeneilanden verplicht. Dit geldt 
voor reizigers van 13 jaar en ouder. Zet het niet-medisch mondkapje ruim voor het 
instappen op om het instappen veilig en snel te laten verlopen.  
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