
Q&A’s 14 september 2021  
 

Wat verandert er voor horeca, evenementen en nachthoreca vanaf 25 september? 

 Vanaf 25 september kunnen we zonder de verplichte 1,5 meter maatregel. 

 Vanaf 25 september moet er in alle horeca, bij evenementen (zoals festivals en publiek bij 

professionele sportwedstrijden) en bij vertoning van kunst en cultuur (zoals in bioscopen en 
theaters) gewerkt worden met het coronatoegangsbewijs voor iedereen vanaf 13 jaar. Dat 
geldt binnen én buiten, met én zonder vaste zitplaats. Vanaf 14 jaar moet het gebruik van 

het coronatoegangsbewijs samen met het ID worden gecontroleerd. 

 In alle horeca (inclusief nachtclubs en discotheken) blijft de verplichte sluitingstijd tussen 

00.00 en 06.00 uur gelden. 

 Ook evenementen kunnen weer plaatsvinden met een coronatoegangsbewijs.  
o Voor evenementen buiten geldt geen maximaal aantal bezoekers en geen verplichte 

sluitingstijd.  
o Voor evenementen binnen met een vaste zitplaats is er ook geen maximaal aantal 

bezoekers of sluitingstijd.  

o Evenementen binnen zonder vaste zitplaats kunnen maximaal 75% van de reguliere 
bezoekerscapaciteit toestaan en er geldt hier een verplichte sluitingstijd tussen 00.00 

en 06.00 uur.  
 
Wat is een evenement? 

Onder een evenement wordt in de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Twm) verstaan: ’’elke voor 
het publiek toegankelijke verrichting van vermaak, alsmede een herdenkingsplechtigheid, braderie, 
optocht op de weg, voorstelling of feest op een andere plaats dan in een woning of op een daarbij 

behorend erf of in een gebouw of op een plaats als bedoeld in artikel 6, tweede lid, van de 
Grondwet, wedstrijd, beurs of congres. Onder evenementen worden niet begrepen betogingen, 

vergaderingen en godsdienstige en levensbeschouwelijke samenkomsten als bedoeld in de Wet 
openbare manifestaties.’’ 
 

Hoe werkt controle van coronatoegangsbewijzen aan de deur?  

 Sectoren die gebruik maken van CTB’s dienen bezoekers op een effectieve en veilige manier 
te controleren.  

 Een identiteitscontrole is zeker verplicht; het vormt een belangrijke pijler voor effectief en 
veilig gebruik van CTB.  

 ’Een CTB-controle gebeurt door met de CoronaCheck Scanner-app de QR-code van het CTB 
te scannen (deze kan zowel op papier als digitaal getoond worden).  

o Bij een groen scherm volgt een controle van het legitimatiebewijs en eventueel van 

het toegangskaartje of de reservering. Daarna mag de bezoeker toegelaten worden.  
o Bij een rood scherm mag de bezoeker niet toegelaten worden. Indien de controle 

niet aan deur heeft plaatsgevonden, dient de bezoekers gevraagd te worden de 

locatie te verlaten.  

 De Coronacheck Scanner-app werkt op elke smartphone. Het scannen werkt eenvoudig. Voor 

meer informatie of voor het raadplegen van een helpdesk in het geval het scannen niet lukt, 
kijk op coronacheck.nl 

 Ondernemers hoeven dus geen apparatuur aan te schaffen. 

 
Waar is een  coronatoegangsbewijs verplicht? 

Bij eet- en drinkgelegenheden (incl. als onderdeel van andere locaties zoals een koffiebar in een 

boekenwinkel, sportkantines, restaurants in een hotel);  



 Indien snackbarren, cafés en restaurants enkel werken met afhaal, valt dit niet onder de 
verplichte inzet van CTB’s.  

 Wanneer een gelegenheid voor consumptie op locatie wordt geboden, is een CTB verplicht.  

 Alleen afhalen mag zonder CTB en geldt dat dit wel mogelijk is tussen 00:00 en 06:00uur. 

 
Horecagelegenheden binnen pretpark 

 Verplichte inzet CTB bij de horecagelegenheid.  

 
Kantine zwembad 

 Bij enkel afhaal is er geen verplichting. Wanneer de gelegenheid voor consumptie wordt 

geboden is een CTB verplicht .  
 

Kantine amateurvoetbalvereniging 

 Bij enkel afhaal is er geen verplichting. Wanneer de gelegenheid voor consumptie wordt 
geboden is een CTB  verplicht. 

 
Kantine op middelbaar onderwijs (tieners) en hoger onderwijs (18+)? 

 Voor horecagelegenheden op bijzondere locaties geldt dat deze zijn uitgezonderd van de 

verplichte inzet van CTB’s. 
 

Party- en rondvaartboten 

 Rondvaartschepen dienen met CTB’s te werken.  
 

Casino’s 

 Kansspelondernemingen vallen onder de verplichte inzet van CTB’s per 25 september.  

 Casino’s voorzien voornamelijk in geplaceerde activiteiten en vallen daarmee niet onder de 

aanvullende voorwaarden van een maximaal toegestane capaciteit van 75% of de 
sluitingstijd  tussen 00:00 en 06:00uur. Voor horecavoorzieningen in het casino gelden 
dezelfde regels als voor andere horecafaciliteiten.  

 
Evenementen 

 Evenementen met zitplaatsen binnen en buiten. 

 Evenementen zonder zitplaatsen binnen en buiten.  

 Optredens in concertzalen, poppodium, voorstellingen, bioscopen en theaters.  

   
Sport  

 Publiek bij professionele sportwedstrijden en publiek bij topcompetities.  

 
 

Waarom mogen sommige evenementen en activiteiten wél doorgaan na middernacht, maar moet 
horeca om middernacht sluiten?  

 In horeca is sprake van een verhoogd besmettingsrisico. Bovendien draagt alcoholgebruik in 

eet- en drinkgelegenheden extra bij aan een verhoogd besmettingsrisico. Het openen van de 
horeca moet, in het kader van de veiligheid, geleidelijk gebeuren.  

 Veel maatregelen, zoals de anderhalvemeter, worden per 25 september al wel losgelaten. 

Oók in de horeca. 

 Bioscopen voorzien in geplaceerde activiteiten en behoren niet tot de horeca. Zij kunnen dus 

na 00:00uur open zijn. Horecafaciliteiten binnen bioscopen dienen wel na 00:00u gesloten te 
zijn.  

 

Mag een nachtclub of disco op basis van deze nieuwe regels wel of niet open?  



 Discotheken en nachtclubs mogen vanaf 25 september net als alle andere 
horecagelegenheden tot middernacht open. Voor hen gelden dezelfde regels als voor de hele 

horeca, dus bezoekers hebben een coronatoegangsbewijs nodig.  

 Vanaf 25 september zijn ongeplaceerde evenementen binnen, tussen 00:00 uur en 06:00 uur 

niet toegestaan, en geldt een maximaal toegestane capaciteit van 75%.  
 
 

Komt er aanvullende steun voor getroffen sectoren? 

 Het kabinet heeft de toezegging gedaan om de nachthoreca financieel tegemoet te komen 
wanneer ze na 1 oktober nog gesloten zou zijn. Daarom werkt het kabinet aan een TVL-

achtige regeling voor de nachthoreca in het vierde kwartaal.  

 Omdat door de capaciteitsbeperking van 75% voor ongeplaceerde evenementen die binnen 

plaatsvinden ook bepaalde activiteiten zoals concerten nog getroffen worden, wordt er voor 
deze groep een tegemoetkoming onderzocht (ligt bij OCW). 

 Over de uitwerking van deze steunmaatregelen maken we zo snel mogelijk meer bekend. 

 
 


