
 

 
 

 
Op 6 mei heeft het kabinet nieuwe richtlijnen aangekondigd voor de horeca. Het houdt een 
versoepeling in op een aantal punten per 1 juni 2020. De versoepelingen voor de horeca 
kunnen als volgt kort worden samengevat: 

 

 
Terrassen met zitplaatsen aan tafels waarbij 1,5 meter afstand kan worden gehouden zijn 
weer toegestaan. Er gelden dan 2 voorwaarden, namelijk:  
1. Iedereen zit aan een tafeltje en 

2. Mensen (gasten en personeel) houden 1,5 meter afstand van elkaar. 

 

 
Bioscopen, restaurants en cafés, en culturele instellingen (zoals concertzalen en 
theaters), mogen binnen open, onder voorwaarden: 
 
1. Er mogen maximaal 30 mensen binnen en dat is inclusief het eigen personeel. 

Voor bioscopen geldt dit aantal per zaal. 

2. Gasten moeten reserveren. 

3. Uiteraard geldt de 1,5 meter afstand.  
4. En vervolgens vindt ook hier aan de voorkant een controlegesprek plaats om in te 

kunnen schatten of er risico’s zijn. Het is natuurlijk cruciaal dat mensen die check vooraf 
wel heel serieus nemen. Maar dat vertrouwen mogen we na de laatste maanden wel 
hebben. 

 

Voor hotels gelden geen andere beperkingen dan er nu zijn. Voor de openstelling van het 
hotel-restaurant voor publiek van buiten (zonder logies) gelden dezelfde regels als voor 
restaurants en cafés. 

 

De gemeente is in overleg getreden met Koninklijk Horeca Nederland. Het uiteindelijke doel 

van beiden is om het voor de horeca per 1 juni mogelijk te maken om op een veilige manier 
weer open te kunnen. Dat geldt zowel voor de “binnen” – horeca als de “buiten” – horeca. 

 

 
Hieronder volgen de richtlijnen onderverdeeld naar binnen-buiten en algemeen-specifiek. 
Deze richtlijnen hebben een tijdelijk karakter. De tijdelijkheid vloeit voort uit de bijzondere 
situatie waarin we ons bevinden. Aangezien niemand weet hoe de toekomst eruit ziet, zullen 
deze richtlijnen worden aangepast daar waar de maatregelen vanuit de rijksoverheid en de 
plaatselijke situatie dit noodzakelijk maken. Vooralsnog gelden de richtlijnen in principe tot 1 
september 2020. 
 



 

 

 
Gasten voor restaurants en cafés moeten reserveren voor ‘binnen’. 
Reserveren kan door vooraf te reserveren of aan de deur door middel van triage* (bij 
binnenkomen vragen en check naar capaciteit maximaal 30 personen). Vooraf moet duidelijk 
worden gevraagd of de gasten uit 1 huishouden komen. Wellicht kan een lijst worden 
gebruikt om af te vinken dat de vragen zijn gesteld. 
Er is onderling 1,5 meter afstand m.u.v. gezinnen uit 1 huishouden.  
In de horecagelegenheid mogen maximaal 30 personen inclusief eigen personeel 
verblijven. Keukenpersoneel wordt uitgezonderd, mits die alleen in de keuken verblijven. 
 
Ondernemers zullen de hoofdregels moeten communiceren en handhaven. Hiervoor kan 
gebruik worden gemaakt van materiaal wat door KHN ter beschikking wordt gesteld. Denk 
hierbij bijvoorbeeld aan flyers en informatiebladen. 
Als er meerdere en afzonderlijke locaties op een terrein of gebouw zijn, is strikte scheiding 
van routes noodzakelijk en mag er geen groepsvorming zijn. Verder gelden per locatie 
dezelfde restricties zoals reserveren, triage* bij binnenkomsten en maximum aantal 
personen en 1,5 meter afstand. Alleen als er sprake is van meerdere locaties kunnen er 
meerdere keren 30 personen worden toegelaten. Dit geldt dus niet bij grote locaties waar 
meer dan 30 personen in kunnen. Daar blijft het maximum van 30 personen gelden. 
 
Als er binnen geen garantie op 1,5 meter afstand kan zijn, kunnen harde aanvullende 
maatregelen worden getroffen zoals het scheiden van looproutes of afscheiden van tafels 
door kunststof, etc. 
 
Voor binnen is er geen eis om aan tafel te zitten. Dat ligt bij restaurants voor de hand. 

Voor cafés is zitten aan de bar of aan statafels geen belemmering, mits reserveren, 
triage*, hygiëne en 1,5 meter afstand in acht worden gehouden. 
 
Het reserveren maakt het ook mogelijk de krappe capaciteit over meerdere shifts in te 
delen, mits reserveren, triage*, maximumaantal personen en 1,5 meter afstand in acht 
worden gehouden. 

 

 
Bij of nabij de ingang moet middels een bord of signing duidelijk kenbaar worden 
gemaakt “wacht tot u geholpen wordt” om triage* te kunnen toepassen voordat “binnen” 
wordt betreden.  
Vluchtwegen en andere toegangen moeten vrij blijven.  
De loopstromen richting het toilet moeten de afstand van 1,5 meter borgen. Mensen die naar 
het toilet gaan worden niet meegeteld bij het aantal van 30 personen.  
Er moet duidelijk worden aangegeven hoe e.e.a. tussentijds wordt schoongemaakt. De 

ondernemer geeft aan hoe in de pauzes van het personeel wordt omgegaan met de 

onderlinge afstand. Met andere woorden kan het personeel veilig pauze nemen?  
De reguliere openingstijden gelden ook nu.  
Als er toestemming is gevraagd van eventuele collega ondernemers of buren, dan 
worden de namen en telefoonnummers van die personen in het plan van aanpak 
vermeld.  
 
Als er ook sprake is van afhaalmaaltijden, dan moeten de bezorgers en de mensen die 
komen afhalen ook alle richtlijnen in acht (kunnen) nemen. Dus altijd 1,5 meter afstand. 
 
Vergunningvoorschriften blijven gehandhaafd wat betreft tijden, aanwezigheid 
leidinggevenden, et cetera. 
 

 
 
 
 
 
 
 
*triage = hieronder wordt verstaan dat bij reservering of betreding van het terras dan wel 
etablissement aan elke gast moet worden gevraagd of men corona-klachten heeft 



 

 

Gasten voor het terras moeten in principe reserveren, dit kan door vooraf te reserveren of 
door middel van triage* bij betreden van het terras (het stellen van gezondheidsvragen en 
check naar capaciteit). Wellicht kan een lijst worden gebruikt om af te vinken dat de vragen 
zijn gesteld.  
Iedereen zit aan één tafel.  
Er is onderling 1,5 meter afstand m.u.v. gezinnen uit 1 huishouden.  
Deze voorwaarden geven direct een limiet aan het aantal personen op het terras. 
De 1,5 meter geldt voor iedereen, dus ook voor personeel. Hoe groter het terras hoe meer 
mensen, maar niet meer per vierkante meter. Voor het terras blijven verder de regels van de 
gemeente van toepassing. Gedurende de periode dat deze maatregelen gelden, kan worden 
afgeweken van de huidige regels met betrekking tot de omvang van het terras.  
Mensen op het terras kunnen zich naar binnen verplaatsen, mits het aantal van 30 
personen binnen niet wordt overschreden. 
 

 
Hulpdiensten moeten te allen tijde doorgang hebben. De doorgang moet dus 4,5 meter 
breed en 4,20 meter hoog zijn. Hier kan alleen van worden afgeweken in overleg en 
afstemming met de hulpdiensten en op voorwaarde dat de ondernemer met een goed plan 
komt hoe de veiligheid gewaarborgd wordt. Dat kan ook een plan van meerdere 
ondernemers tezamen zijn in één straat of gebied. Dit moet worden opgenomen in het plan 

van aanpak ter toetsing door de gemeente en de hulpdiensten.  
Daar waar terrassen kunnen worden uitgebreid op de huidige locatie en er ontstaat geen 

overlast voor omliggende winkeliers, passanten of omwonenden en de doorgang voor de 

hulpdiensten is gewaarborgd, kan worden afgeweken van hetgeen in het bestemmingsplan 

staat en in de verleende vergunningen is opgenomen.  
Daar waar terrassen kunnen worden opgericht op een andere locatie dan momenteel is 
vergund, kan worden afgeweken van hetgeen in het bestemmingsplan staat en in de 
verleende vergunningen is opgenomen. Ook hier geldt dat er geen sprake mag zijn van 
overlast voor omliggende winkeliers, passanten of omwonenden en de doorgang voor de 
hulpdiensten is gewaarborgd. 
 
Terrassen die worden opgesteld buiten hetgeen op de huidige vergunning staat, moeten los 
geplaatst worden. Dat wil zeggen dat het met een eenvoudige handeling ook weer 
verwijderd kan worden. 
 
Bij of nabij ingang terras moet middels een bord of signing duidelijk kenbaar worden 
gemaakt “wacht tot u geholpen wordt” om triage* te kunnen toepassen voordat het terras 
kan worden betreden.  
Op het terras mogen alleen zittende gasten toegelaten worden.  
Terrasmeubilair buiten laten staan na sluitingstijd is bespreekbaar als de ondernemer kan 
aantonen dat de veiligheid voor omwonenden en omgeving is gewaarborgd. Bijvoorbeeld 
door het aanbrengen van een ketting.  
(ondergrondse) Brandkranen moeten met een cirkel rondom met een diameter van 
1,80 meter vrij blijven.  
De droge stijgleiding moeten met een meter rondom vrij blijven voor de brandweer. De 
doorgang voor bezoekers en andere passanten moet 1,5 meter blijven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*triage = hieronder wordt verstaan dat bij reservering of betreding van het terras dan wel 
etablissement aan elke gast moet worden gevraagd of men corona-klachten heeft 



 
De doorgang voor het bedienend personeel moet 1,5 meter blijven.  
Er moet een scenario zijn voor het geval het gaat regenen en mensen op het terras zitten. 
Denk aan waar blijven de mensen of hoe wordt het afrekenen gedaan? 
 
Het terras moet worden afgebakend, zodat duidelijk is waar het eindigt en de onderlinge 
afstand geborgd blijft. Dit hoeft niet met hekken, maar mag ook met bloembakken of iets 
dergelijks. 

  
Op het terras zijn zichtbaar looprichtingen aangegeven, zodat komende en gaande 
klanten elkaar niet passeren, tenzij de 1,5 meter gewaarborgd is.  
Al het personeel draagt binnen en buiten latex handschoenen ter voorkoming van 
verspreiding van het virus of er worden richtlijnen gemaakt ten aanzien van het frequent 
wassen van handen. 
 
Tafels worden na vertrek van de klant door het personeel gedesinfecteerd voordat nieuwe 
klanten plaatsnemen aan de vrijgekomen tafel.  
Op terras moeten de richtlijnen duidelijk worden aangegeven. Hiervoor kan gebruik worden 
gemaakt van de hulpmiddelen die worden geboden.  
Geef aan hoe het toiletgebruik corona-proof kan worden uitgevoerd. 

 

 
Wij begrijpen dat u staat te popelen om aan de gang te gaan met de plannen om uw zaak 
weer te openen. Wij als gemeente willen en zullen u daar waar mogelijk ook bij helpen, want 
alleen samen kunnen we dit tot een succes maken. Dat houdt in dat we ons allemaal 
maximaal moeten inspannen om de richtlijnen na te leven. Dat neemt niet weg dat we niet 
alles kunnen toelaten als de veiligheid in het geding is. Daarom is er toch een aantal 
spelregels. 

 

In eerste instantie is de ondernemer verantwoordelijk voor het nakomen van de regels op 

zijn/haar locatie(s). In die gevallen dat de richtlijnen toch niet worden nageleefd zullen wij 

dit bij u aangeven. Wij gaan er vanuit dat u als de ondernemer er alles aan doet om er voor 

te zorgen dat ook uw gasten zich aan de regels houden. Daar waar het u niet lukt om dit te 

realiseren, kan worden opgetreden door de politie of Team Toezicht van de gemeente.  
Daarbij zullen we eerst het gesprek aangaan en uitleg geven over de regels. Als dit niet het 
gewenste resultaat heeft, kan een boete of een bestuurlijke maatregel tot zelfs het sluiten 

van de gelegenheid het gevolg zijn. Dit laatste is een uiterste middel. Daartoe wordt pas over 
gegaan als blijkt dat de ondernemer niet zijn/haar verantwoordelijkheid heeft genomen. Het 

kan natuurlijk zo zijn dat klanten zich, na uitleg van u als ondernemer, niet aan de regels 
houden. In die gevallen spreken we niet u hier op aan, maar de klant. De eventuele sanctie 

zal in dat geval dan ook aan de klant worden opgelegd en niet aan u. U bent per slot van 
rekening ondernemer en geen politie agent. We gaan er echter van uit dat dit niet nodig zal 

zijn en wensen u allen veel succes in deze moeilijke en bijzondere tijden. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*triage = hieronder wordt verstaan dat bij reservering of betreding van het terras dan wel 
etablissement aan elke gast moet worden gevraagd of men corona-klachten heeft. 


