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Maatregelen, ingangsdatum: zaterdag 13 november 2021 om 18.00 uur.  
Geldt 3 weken tot zaterdag 4 december om 06.00 uur 2021. 

 
 

Wat is niet-essentiële dienstverlening? 
De niet-essentiële dienstverlening bestaat uit casino’s, speel-, arcade- en gamehallen, bowlingzalen, 
snooker-, biljart- en darthallen, ballenbakken, trampolineparken, binnenspeeltuinen, pret- en 

dierenparken, spellocaties  , kinderboerderijen en speeltuinen op publieke plaatsen, recreatief 
vervoer (zoals rondvaartboten, ballonvaarten en partybussen), zaalverhuur t.b.v. recreatie, sauna’s 
en wellness, zonnebanken, niet-(para)medische contactberoepen en cursussen en training, m.u.v. 

cursussen en trainingen die noodzakelijk zijn voor beroepsuitoefening. 
 

Wat valt precies onder evenementen?  
Zelfde als al anderhalf jaar het geval is: elke voor het publiek toegankelijke verrichting van vermaak, 
inclusief herdenkingsplechtigheid, braderie, optocht op de weg, voorstelling of feest (niet in een 

woning oid), wedstrijd, beurs of congres. Onder evenementen worden niet begrepen betogingen, 
vergaderingen en godsdienstige en levensbeschouwelijke samenkomsten als bedoeld in de Wet 

openbare manifestaties. Evenementen zijn ctb-plichtig en dan geldt de 1,5 meter afstand houden 
niet. 
 

Welke regels gelden vanaf zaterdag precies voor horeca / detailhandel / dienstverlening / 
evenementen? 

 Horeca: coronatoegangsbewijs, verplicht een vaste zitplaats, sluiting om 20.00 uur; 

 Niet-essentiële detailhandel en niet-essentiële dienstverlening sluiten om 18.00 uur. 

 Essentiële detailhandel: sluiten om 20.00 uur. 

 Essentiële dienstverlening: mondkapje voor klant en dienstverlener. Met uitzondering van 

klanten en patiënten die een behandeling krijgen voor zover het contactberoep niet op 

gepaste wijze uitgeoefend kan worden op het moment dat de klant een mondkapje draagt. 

Bijvoorbeeld: wel een mondkapje bij een pedicure of manicure, maar niet bij een 

gezichtsbehandeling.  

 Kunst en cultuur: (zoals musea, bioscopen, theaters) coronatoegangsbewijs, verplicht een 
vaste zitplaats, max 1250 personen. 

 Sport binnen incl kleedkamers: coronatoegangsbewijs (m.u.v. 18 jaar, dan geen ctb nodig)n 
geen publiek. 

 Sport buiten: geen publiek. 

 Evenementen: coronatoegangsbewijs, vaste zitplaats, maximaal 1250 personen per zaal 
sluiting om 18.00 uur.  Doorstroomevenementen: sluiting om 18.00 uur, maar geen vaste 
zitplaats en geen maximale groepsgrootte. 

 Voor voorstellingen kunst en cultuur, zoals in theaters en concertzalen, en professionele 
sportwedstrijden is er geen sluitingstijd. 

 
Waarom moet de niet-essentiële detailhandel (en evenementen) om 18:00 dicht? 
Het kabinet neemt strengere maatregelen om de sterke stijging van het aantal coronabesmettingen 

terug te dringen en verdere overbelasting van de zorg te voorkomen. Besmettingen ontstaan door 
contacten tussen mensen. Om elkaar, en vooral de kwetsbare mensen in onze samenleving, beter te 
beschermen tegen de sterk toegenomen aanwezigheid van het virus, komen er aanvullende 

maatregelen. Deze zijn erop gericht om het aantal contactmomenten per dag te verminderen. 
Daarbij gaat het dagelijks leven overdag (school, werk, sport et cetera) zoveel mogelijk door, terwijl 

in de avond het aantal contactmomenten meer wordt beperkt.  
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Steun 
Hoe gaat het kabinet de getroffen sectoren financieel compenseren (steun)? 

Er komt financiële steun voor bedrijven die direct worden geraakt door deze nieuwe 
coronamaatregelen. Zoals de horeca en de detailhandel. Het kabinet maakt komende week de 

invulling bekend van deze tegemoetkoming.  
 
Sluitingstijden 

Vanaf zaterdag 13 november geldt een sluitingsplicht tussen 20.00u en 06.00u voor de horeca (m.u.v. 
de afhaalfunctie). Niet-essentiële detailhandel en niet essentiële dienstverlening dient gesloten te 
zijn tussen 18.00u en 06.00u. De niet-essentiële dienstverlening bestaat uit pret- en dierenparken, 

spellocaties, casino’s, speel-, arcade- en gamehallen, bowlingzalen, snooker-, biljart- en darthallen, 
ballenbakken, trampolineparken, binnenspeeltuinen, kinderboerderijen en speeltuinen op publieke 

plaatsen, recreatief vervoer (zoals rondvaartboten, ballonvaarten en partybussen), zaalverhuur t.b.v. 
recreatie, sauna’s en wellness, zonnebanken, niet-(para)medische contactberoepen en cursussen en 
training, m.u.v. cursussen en trainingen die noodzakelijk zijn voor beroepsuitoefening.  

 
Voor de essentiële detailhandel gaat er een sluitingstijd gelden tussen 20.00u en 06.00u. Dit gaat om 

winkels in de levensmiddelenbranche als de supermarkt en dierenwinkel, winkels in zorg- of 
welzijnshulpmiddelen als drogisterijen, opticiens en audiciens en groothandels voor business-to-
business. Sluitingstijden voor essentiële dienstverlening als apotheek, zorglocaties, gemeentehuizen, 

bibliotheken en paramedische contactberoepen blijven ongewijzigd. 
 
Kan Sinterklaas dit weekend wel komen? 

Ja, Sinterklaas kan komen dit weekend, mits de burgemeester het goed vindt. De intocht van 
Sinterklaas valt onder de georganiseerde jeugdactiviteiten en is niet ctb-plichtig.,  

 
Mag je bij een evenement een mondkapje vragen in plaats van een ctb? 
Nee. Evenementen zijn ctb-plichtig 

 

Voor over drie weken 
Welke sectoren moeten zich gaan voorbereiden om ook met CTB’s te werken? Geldt de 1,5 meter 
dan? 
Het kabinet bereidt wetgeving voor om naast horeca, kunst en cultuur, evenementen en sport ook in 

de detailhandel, voor werk, en voor bezoek in de zorg het CTB in te kunnen zetten.  
 
In sommige sectoren (horeca, evenementen, vertoningen van kunst/cultuur, sport) moeten of 

kunnen ondernemers controleren op 2G-bewijs ipv op een 3G-bewijs (zoals nu het geval is). Kunnen 
ondernemers dit makkelijk aanpassen op hun apparatuur? 

De wetgeving voor 2G wordt in de komende periode voorbereid. Datzelfde geldt voor de manier 
waarop ondernemers dit kunnen controleren.  
 

Ondernemers mogen kiezen tussen ongeplaceerd (2G) of geplaceerd (3G). Hoe maken ze dit kenbaar 
naar hun klanten? 
Het geldende regime wordt kenbaar gemaakt bij de ingang.  

 
---///--- 


