
Overzicht noodmaatregelen gericht op burgers vanaf 1 juni (stand per 12 juni) 
Bijlage bij vragen Eerste Kamer d.d. 29 mei 2020 

 

Alle adviezen zijn terug te vinden op rijksoverheid.nl, maar hebben geen juridische bron. Alle 

noodregels zijn opgenomen in de noodverordeningen die door de voorzitters van de 

veiligheidsregio’s zijn vastgesteld. De weergegeven noodregels hieronder zijn opgenomen in de 

modelnoodverordening van 28 mei 2020. In die modelnoodverordening zijn de samengevoegde 

aanwijzing van 24 april 2020 en de wijzigingen daarop van 8 mei 2020 en 26 mei 2020 verwerkt. In de 

kolom vindplaats/herkenbaarheid is aangegeven op basis van welke aanwijzing en noodverordening 

de maatregel voor het eerste getroffen is. 

 

Voor 15 juni volgt een nieuwe wijziging van de samengevoegde aanwijzing, die vanaf 15 juni in zal 

gaan. In de tekst is aangegeven welke maatregelen en adviezen vanaf 15 juni worden aangepast. 

 

Categorie Maatregelen Vindplaats/kenbaarheid 

Adviezen 
algemeen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Was vaak uw handen gedurende 20 
seconden met water en zeep. 

• Hoest en nies in de binnenkant van uw 
elleboog 

• Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus 
te snuiten en gooi deze daarna weg 

• Schud geen handen 

• Werk zoveel mogelijk thuis. Waar 
thuiswerken niet mogelijk is, spreiden 
werkgevers de werktijden. Mijd de spits 

• Blijf in de buurt van huis. Reis zo veel 
mogelijk lopend of met de fiets 

• Gebruik het openbaar vervoer alleen als het 
echt niet anders kan 

• Blijf weg van drukke plekken 
 

- Rijksoverheid.nl 
- RIVM.nl 
- Sociale media 
- Communicatiemiddelen 
- Publicaties in media 
- Kamerbrieven 

Adviezen bij 
klachten 
 

• Thuisblijven bij klachten 
Heeft u milde klachten, zoals 
neusverkoudheid, loopneus, niezen, 
keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 
graden Celsius? En/of heeft u plotseling 
verlies van reuk of smaak? Blijf thuis, laat u 
testen, ziek uit. Doe geen boodschappen en 
ontvang geen bezoek. Laat anderen 
boodschappen doen of laat ze bezorgen, 
zorg dat een ander de hond uitlaat. Voor 
huisgenoten zonder klachten gelden de 
regels die voor iedereen in Nederland 
gelden (zie boven). Als u 24 uur lang geen 
klachten heeft, mag u weer naar buiten. 
Mensen werkzaam in cruciale beroepen en 
vitale processen blijven bij milde klachten 
ook thuis. 

• Heeft u milde klachten (zoals bovenstaand) 
en koorts (38 graden Celsius of hoger) 

 



en/of benauwdheid? Blijf thuis, laat u 
testen, ziek uit. Doe geen boodschappen en 
ontvang geen bezoek. Heeft u huisgenoten, 
dan mogen zij ook niet naar buiten tot de 
uitslag van de test bekend is. 

Adviezen voor 
mensen met een 
kwetsbare 
gezondheid 
(risicogroepen) 
 

• Mensen die ernstiger ziek kunnen worden 
van het coronavirus, zijn mensen met 
onderliggende aandoening of een 
kwetsbare gezondheid. Wees extra 
voorzichtig. Het kan verstandiger zijn om 
voorlopig nog zo veel mogelijk thuis te 
blijven en geen bezoek te ontvangen. 

• Bij bezoek aan 70-plussers of mensen met 
een kwetsbare gezondheid is het extra 
belangrijk de basisregels goed op te volgen, 
zoals 1,5 meter afstand houden. Maak 
duidelijke afspraken met elkaar en 
bespreek vooraf of iemand klachten heeft. 
Als bezoekers of ouderen 
verkoudheidsklachten, koorts en/of 
benauwdheid hebben, stel het bezoek dan 
uit.  
 

Dit advies wordt aangepast 
per 15 juni 

Adviezen reizen 
Buitenland 
 

• Reis niet naar het buitenland, tenzij dat 
echt noodzakelijk is. 
 

Dit advies wordt aangepast 
per 15 juni 

Adviezen muziek • Blazers wordt geadviseerd om minimaal 2 
meter afstand houden tot anderen als zij 
spelen.  

• Professionele zangers wordt geadviseerd bij 
optredens uit voorzorg 8 meter afstand 
houden tot ensemble en publiek. Zodra 
onderzoek is afgerond, volgt een nadere 
richtlijn. 

• Zangkoren en blaasensembles wordt 
geadviseerd aanvullend advies van medisch 
experts af te wachten voordat zij hun 
activiteiten weer oppakken. 
 

 

Noodregels 
Groepen en 
samenkomsten 
algemeen 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Mensen moeten altijd 1,5 meter afstand tot 
elkaar houden (behalve in een woning), 
tenzij het gaat om een gezamenlijk 
huishouden, kinderen tot en met 12 jaar, 
een persoon met een handicap en diens 
begeleider, personen van 13 tot en met 18 
jaar die georganiseerd en begeleid door 
sportverenigingen of professionals buiten 
sporten en bewegen of kwetsbare jongeren 
in de leeftijd van 13 tot en met 18 jaar 
onderling en op kwetsbare jongeren en 
jeugdhulpverleners onderling. Ook mensen 

- Aanwijzingen aan de 
voorzitters van de 
veiligheidsregio’s (AV) 
van 24 maart, 24 april 2020, 
8 en 26 mei 2020  
- Modelnoodverordeningen 
veiligheidsregio’s (NV) op 
basis van de AV van 24 
maart, 24 april, 8 en 26 mei 
2020 
 
 



 
 

die weer toegestane contactberoepen 
uitoefenen (zie onder ‘noodregels 
contactberoepen’) mogen afwijken van de 
1,5 meter afstand indien dit noodzakelijk is 
voor de uitoefening van hun beroep. 

 
 
 
 
 
 

 • In voor publiek openstaande gebouwen en 
andere besloten plaatsen (geen woningen) 
mogen bijeenkomsten met maximaal dertig 
personen, exclusief personeel,  
plaatsvinden, mits de mensen 1,5 meter 
afstand tot elkaar houden (vanaf 1 juli 
waarschijnlijk 100 personen). 
 

- AV van 26 mei 2020 
- NV op basis van de AV van 
26 mei 2020 
 

 • Bij uitvaarten, huwelijksvoltrekkingen, 
religieuze en levensbeschouwelijke 
bijeenkomsten zijn binnen maximaal 30 
personen toegestaan mits de mensen 1,5 
meter afstand tot elkaar houden (vanaf 1 
juli waarschijnlijk 100 personen). 

• Voor wettelijk verplichte bijeenkomsten, 
zoals raadsvergaderingen of 
aandeelhoudersvergaderingen zijn 
maximaal 100 personen toegestaan, mits zij 
de 1,5 meter afstand kunnen houden. 

• Samenkomsten die noodzakelijk zijn voor 
de voortgang van de dagelijkse 
werkzaamheden van instellingen, bedrijven 
en andere organisaties mogen doorgaan 
met maximaal 100 personen, mits de 
mensen 1,5 meter afstand tot elkaar 
houden. 
 

- AV van 24 maart 2020 
- NV op basis van de AV van 
24 maart 2020 
 

 • Multifunctionele gebouwen (niet zijnde 
zalencentra of –complexen) met meerdere 
zelfstandige functies mogen maximaal 30 
bezoekers per functie ontvangen, zolang 
deze functies een zelfstandige ruimte 
hebben binnen het gebouw (vanaf 1 juli 
waarschijnlijk 100 personen). 

• Bezoekersstromen moeten zoveel mogelijk 
van elkaar gescheiden zijn; bezoekers van 
de verschillende functies moeten steeds 1,5 
meter afstand kunnen houden (behalve 
mensen uit hetzelfde huishouden).  

 

- AV van 26 mei 2020 
- NV op basis van de AV van 
26 mei 2020 
 

 • Meld- en vergunningsplichtige 
evenementen zijn verboden tot 1 
september. 

• Sportscholen en fitnessclubs, sport- en 
verenigingskantines, sauna’s en 

- AV van 24 maart 2020 
- NV op basis van de AV van 
24 maart 2020 
 



wellnesscentra, casino's en speelhallen zijn 
gesloten. 

 
Noodregels 
horeca 
 

• Eet- en drinkgelegenheden mogen binnen  
maximaal 30 personen ontvangen per 
gebouw (exclusief personeel). Gasten 
moeten reserveren. 

• In alle gevallen moeten mensen 1,5 meter 
afstand van elkaar houden (behalve 
mensen uit hetzelfde huishouden) en 
iedereen heeft een zitplaats aan tafel of 
bar. 

• Buitenterrassen mogen open, mits het 
terras aan de bovenzijde of aan drie zijden 
open is. Er geldt geen maximum aantal 
personen. Wel moet iedereen aan een tafel 
zitten en 1,5 meter afstand tot elkaar 
houden (behalve mensen uit hetzelfde 
huishouden). 

• Commerciële horecagelegenheden bij of op 
sportaccommodaties mogen ook maximaal 
30 gasten en met inachtneming van de 1,5 
meter. 

• Hotels is het toegestaan om alle  
verblijvende gasten in het restaurant te 
laten eten, ook als dit er meer dan 30 zijn. 
Ook hier wordt de 1,5 meter gehanteerd 
(behalve voor mensen uit hetzelfde 
huishouden).   

 

- AV van 26 mei 2020 
- NV op basis van de AV van 
26 mei 2020 
 

 • Discotheken en clubs en vergelijkbare 
gelegenheden blijven gesloten.  

• Voor coffeeshops geldt dat er alleen 
afgehaald mag worden. 

- AV van 24 maart 2020 
- NV op basis van de AV van 
24 maart 2020 
- AV van 24 april 2020 
- NV op basis van de AV van 
24 april 2020. 
 

Noodregels 
parken 
 

• Dierenparken, natuurparken en pretparken 
mogen open, mits mensen 1,5 meter 
afstand van elkaar kunnen houden (behalve 
voor mensen uit hetzelfde huishouden).   
 

- AV van 8 mei 2020 
- NV op basis van de AV van 
8 mei 2020. 
 

Noodregels 
cultuur 
 

• Bibliotheken zijn open en nemen 
maatregelen zodat bezoekers 1,5 meter 
afstand tot elkaar kunnen houden (behalve 
voor mensen uit hetzelfde huishouden).   
 

- AV van 8 mei 2020 
- NV op basis van de AV van 
8 mei 2020. 
 

 • Bioscoop-, concert- en theaterzalen en 
vergelijkbare culturele instellingen mogen 
maximaal 30 bezoekers (exclusief 
personeel) tegelijk ontvangen na 

- AV van 26 mei 2020 
- NV op basis van de AV van 
26 mei 2020 
 



reservering (vanaf 1 juli waarschijnlijk 100 
personen). Bezoekers maken gebruik van 
een zitplaats en moeten 1,5 meter afstand 
tot elkaar kunnen houden (behalve voor 
mensen uit hetzelfde huishouden).   

 
 • Musea, presentatie-instellingen en 

monumenten met een publieksfunctie 
mogen op basis van een gereserveerd 
tijdvak bezoekers ontvangen. Bezoekers 
moeten 1,5 meter afstand tot elkaar 
kunnen houden (behalve voor mensen uit 
hetzelfde huishouden). 

- AV van 26 mei 2020 
- NV op basis van de AV van 
26 mei 2020 
 

Noodregels 
contactberoepen 
 

• Sekswerkers mogen niet hun beroep 
uitoefenen 

• Voor andere contactberoepen geldt dat zij 
zorgdragen voor 1,5 meter afstand tussen 
klanten of bezoekers onderling  (behalve 
voor mensen uit hetzelfde huishouden).   

• Uitzondering voor (para) medische 
beroepen, mits de benodigde 
hygiënevoorschriften in acht worden 
genomen. 

•  

- AV van 24 maart 2020 
- NV op basis van de AV van 
24 maart 2020 
- AV van 8 mei 2020 
- NV op basis van de AV van 
8 mei 2020. 
 

Noodregels 
Sport en 
bewegen 
 

• Binnen- en buitenzwembaden mogen open, 
De gemeenschappelijke was- en 
douchegelegenheden blijven gesloten tot 
15 juni. Toiletten kunnen wel gebruikt 
worden. Mensen houden 1,5 meter afstand 
(behalve voor mensen uit hetzelfde 
huishouden).   

• Buiten sporten in groepen is voor alle 
leeftijden toegestaan, als er 1,5 meter 
afstand tot elkaar kan worden gehouden. 

 

- AV van 24 maart 2020 
- NV op basis van de AV van 
24 maart 2020 
 

 • Buiten sporten en bewegen kan ook bij een 
inrichting waar dit mogelijk is, mits er 1,5 
meter afstand tot elkaar kan worden 
gehouden en gemeenschappelijke was- en 
douchegelegenheden gesloten blijven tot 
15 juni. 

• Instellingen voor topsport mogen open, 
mits er 1,5 meter afstand tot elkaar kan 
worden gehouden en gemeenschappelijke 
was- en douchegelegenheden gesloten 
blijven tot 15 juni. 

 

- AV van 8 mei 2020 
- NV op basis van de AV van 
8 mei 2020. 
 

 • Sportscholen, fitnessclubs en andere 
binnensporten blijven gesloten (verwachte 
openstelling 1 juli). 

- AV van 24 april 2020 
- NV op basis van de AV van 
24 april 2020. 
 



Noodregels  
Openbaar 
vervoer 
 

• In het openbaar vervoer worden 
maatregelen getroffen om 1,5 meter 
afstand te kunnen houden. 

• Reizigers van 13 jaar en ouder moeten een 
niet-medisch mondkapje dragen in trein, 
bus, metro, tram, ponten en op de 
veerboot naar de Waddeneilanden (dit 
geldt niet voor stations, perrons en haltes).  
 

- AV van 24 maart 2020 
- NV op basis van de AV van 
24 maart 2020 
- AV van 26 mei 2020 
- NV op basis van de AV van 
26 mei 2020 
 

Noodregels 
Onderwijs en 
kinderopvang 
 

• Basisscholen zijn vanaf 8 juni weer volledig 
open. 

• De buitenschoolse opvang volgt de 
basisscholen en is per 8 juni volledig 
opengegaan. 

• Scholen in het speciaal (basis en 
voortgezet) onderwijs, locaties voor 
basisonderwijs verbonden aan 
asielzoekerscentra en locaties voor 
uitsluitend nieuwkomers en scholen bij 
open of gesloten residentiële instellingen 
zijn volledig open. 

 

- AV van 26 mei 2020 
- NV op basis van de AV van 
26 mei 2020 
 

 • Kleinschalig georganiseerd opvang of 
begeleiding van leerlingen die maatwerk 
nodig hebben ivm bijzondere problematiek 
of een moeilijke thuissituatie in het 
onderwijs en kinderopvang. 
 

- AV van 23 maart en 3 april 
2020. 
 

 • Scholen in het voortgezet onderwijs zijn 
vanaf 2 juni stapsgewijs opengegaan met 
inachtneming van de 1,5-meter afstand. 

• Scholen in het middelbaar 
beroepsonderwijs kunnen vanaf 15 juni 
weer praktijklessen en toetsen aanbieden, 
met inachtneming van de 1,5-meter 
afstand. 

• Het hoger beroepsonderwijs en de 
universiteiten krijgen de mogelijkheid vanaf 
15 juni op locatie tentamens en examens af 
te nemen, praktijkgericht onderwijs te 
geven, en kwetsbare studenten te 
begeleiden met inachtneming van de 1,5-
meter afstand. 

- AV van 26 mei 2020 
- NV op basis van de AV van 
26 mei 2020 
 

 • Organisatie van toetsen en examens is 
toegestaan, mits voldaan aan de 1,5 meter 
afstand. 

-AV van 17 maart 2020 
 

Noodregels 
winkels  
 

• Winkels nemen maatregelen om ervoor te 
zorgen dat mensen afstand houden, 
bijvoorbeeld via een deurbeleid. 
 

- AV van 24 maart 2020 
- NV op basis van de AV van 
24 maart 2020 
 



Noodregels 
Sanitaire 
voorzieningen 
 

• Gemeenschappelijke was-, toilet- en 
douchevoorzieningen bij vakantieparken, 
kampeerterreinen, kampeerveldjes en 
jachthavens zijn gesloten tot 15 juni. Voor 
jachthavens geldt dat er wel een 
toiletvoorziening open mag zijn. 

- AV van 3 april 2020 

Noodregels 
bezoek 
verpleeghuizen 

• Op te treden tegen bezoekers die niet 
meewerken aan het beleid van de 
zorglocaties. De beheerder van de 
zorglocatie zorgt voor het beleid om bezoek 
aan verpleeghuizen te beperken en onder 
strenge voorwaarden toe te laten. 

- AV van 20 maart, 24 april 
2020. 
- NV op basis van AV van 20 
maart en 24 april 2020. 

Aanvullende 
maatregelen 
voor mensen 
werkzaam in 
cruciale 
beroepen of 
vitale processen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aanvullende 
maatregelen 
voor 
ondernemers en 
zzp’ers 
 
 
 
 
Aanvullende 
maatregelen 
 
 
 
 
 
 

• Om de samenleving draaiende te houden, 
gelden voor mensen werkzaam in cruciale 
beroepen of vitale processen enkele 
uitzonderingen: Zij kunnen tot 8 juni 
gebruik maken van ‘noodopvang’ voor 
kinderen op school of kinderopvang. Door 
deze noodopvang kunnen zij gewoon naar 
hun werk en de samenleving zo draaiende 
houden. Vanaf 8 juni is de noodopvang 
alleen nog beschikbaar voor ouders die in 
zorg werken. Dit geldt voor personeel van 
ziekenhuizen, verpleging, verzorging en 
thuiszorg, ambulancezorg en 
ondersteunend personeel, zoals 
schoonmaak in zieken- en verpleeghuizen 
en voor militaire artsen en geneeskundigen.  
 

• Noodpakket voor banen en economie: 
tijdelijke financiële regelingen voor 
ondernemers en zzp’ers. Hierbij gaat het 
om tegemoetkoming inkomsten en 
salarissen, uitstel van belastingen en 
versoepeling van kredieten. Deze 
maatregelen geven ook deels steun aan de 
culturele en creatieve sector  

 

• Ondernemen met inachtneming van alle 
regels, zoals 1,5 meter afstand houden, 
vraagt duidelijke afspraken. Sectoren 
hebben daarom protocollen opgesteld met 
de basisafspraken waar iedereen zich aan 
moet houden. 

Rijksoverheid.nl 
Sociale media 
Communicatiemiddelen 
Publicaties in media 
Kamerbrieven 
Mijncoronaprotocol.nl 

 


