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Nederlandse aanpak en maatregelen tegen het coronavirus 

Government.nl: Dutch measures against coronavirus 

Nederland verder open met coronatoegangsbewijs 

Vanaf 25 september kunnen we zonder de verplichte 1,5 meter maatregel. Dit is een grote stap 

vooruit. Zo kan de horeca weer op maximale capaciteit open en zijn alle evenementen toegestaan. 

Inmiddels hebben bijna 13 miljoen mensen minimaal één vaccinatie gehad. Ruim 11 miljoen 

mensen zijn volledig gevaccineerd. Het aantal mensen dat met COVID-19 in het ziekenhuis en op 

de IC is opgenomen is stabiel. Het overgrote deel van positief geteste en opgenomen patiënten is 

nog ongevaccineerd.  De vaccinatiegraad is nu hoog genoeg om de verplichte 1,5 meter afstand 

overal op te heffen, maar nog niet hoog genoeg om dit zonder voorwaarden te doen. Alleen met 

een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad kunnen alle maatregelen worden losgelaten, de kwetsbare 

mensen in de samenleving worden beschermd en blijft iedereen toegang tot zorg hebben. In 

november beoordeelt het kabinet de resterende maatregelen. 

Coronatoegangsbewijs voor extra veiligheid  

Het coronatoegangsbewijs wordt juist nu ingezet op die locaties waar het door het loslaten van de 

verplichte 1,5 meter afstand drukker wordt. Op deze manier wordt het risico van besmetting zo 

laag mogelijk gehouden en kan iedereen zo veilig mogelijk samen komen. Daarnaast draagt het 

gebruik van het coronatoegangsbewijs bij aan het openen én open houden van de meeste locaties 

op maximale capaciteit. Vanaf 25 september is er in alle horeca (behalve afhaalrestaurants), bij 

evenementen (zoals festivals, optredens, feesten en publiek bij professionele sportwedstrijden) en 

bij vertoning van kunst en cultuur (zoals in bioscopen en theaters) alleen toegang mogelijk 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 

identiteitsbewijs worden gecontroleerd.  

 

 

  

https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/tackling-new-coronavirus-in-the-netherlands
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Alle locaties open  

Alle voor publiek toegankelijke locaties binnen en buiten zijn open. Overal gelden de basisregels 

tegen de verspreiding van het coronavirus. En beheerders treffen hygiënemaatregelen op locatie. 

Zoals het beschikbaar stellen van desinfecterende handgel en gelegenheid om handen te wassen. 

Er gelden nog een aantal beperkingen.  

 Voor een aantal sectoren is het gebruik van coronatoegangsbewijzen verplicht.  Deze 

aangewezen sectoren kunnen alleen open met de inzet van coronatoegangsbewijzen. Dit 

houdt in dat zij gesloten moeten blijven als er geen gebruik wordt gemaakt van 

coronatoegangsbewijzen.  

o Het gebruik van het coronatoegangsbewijs is bij deze gelegenheden verplicht. Het 

is dus niet toegestaan om alternatieve regels toe te passen, door bijvoorbeeld te 

werken met afstandsnormen.  

 En voor de horeca gelden er nog beperkte openingstijden: alle horeca is tussen 00.00 en 

06.00 gesloten. Afhaalmogelijkheden blijven wel open. 

 

Inzet coronatoegangsbewijs  

Het coronatoegangsbewijs (CTB) wordt ingezet op die locaties waar het door het loslaten van de 

verplichte 1,5 meter afstand drukker wordt. Zo wordt het risico op besmetting zo laag mogelijk 

gehouden.  

Er zijn een aantal voorwaarden voor de inzet van coronatoegangsbewijzen:  

 Het gebruik van een coronatoegangsbewijs is verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar. Naast 

uw CTB moet u ook uw ID laten zien, dit geldt vanaf 14 jaar.  

 Het tonen van een CTB geldt voor een gehele locatie of evenement, zowel binnen als 

buiten, met en zonder vaste zitplaatsen.  

 U kunt via Coronacheck.nl de CoronaCheck app downloaden of een papieren coronabewijs 

printen. U kunt op 1 van deze 3 manieren een coronatoegangsbewijs krijgen:  

o Vaccinatiebewijs. Dit is een bewijs van een volledige coronavaccinatie. 

Vaccinatiebewijzen zijn niet eerder dan 14 dagen na volledige vaccinatie geldig. 

Voor het Janssenvaccin wordt een wachttijd van 28 dagen gehanteerd.  

o Herstel bewijs. Dit is een bewijs dat u hersteld bent van corona. Dit is bewijs van 

een positieve PCR-test van minimaal 11 dagen en maximaal 180 dagen oud 

o Testbewijs. Dit is een negatieve testuitslag van maximaal 24 uur oud. Het 

coronatoegangsbewijs op basis van een testuitslag is maximaal 24 uur geldig van 

het moment van afname en moet nog steeds geldig zijn tot aan deelname of 

toegang aan een evenement.  

 Antigeentesten die worden gebruikt bij Testen voor Toegang dienen 

gevalideerd CE-gemarkeerd te zijn en gecombineerd in de keel en neus 

afgenomen te worden door professioneel geschoold personeel.  

 Bezoekers vragen om zich te registreren en een gezondheidscheck bij aankomst is 

verplicht.  

 Beheerders zorgen voor een gecontroleerde in- en uitstroom van het publiek bij locaties 

waar het CTB verplicht is. 

 Werknemers, vrijwilligers en artiesten die niet gevaccineerd zijn of een herstelbewijs 

hebben, wordt dringend geadviseerd voor de betreffende activiteit een test af te nemen. 

Dit kan via testen voor toegang.  

 Mystery guests worden ingezet bij om de naleving te monitoren op de controle op de 

coronatoegangsbewijzen bij binnentreden van de locatie. 

 Als het coronatoegangsbewijs gebruikt wordt in de aangewezen sectoren, dan is dat in lijn 

met de geldende wet- en regelgeving. Het is dus niet in strijd met de AVG of andere wet- 

en regelgeving in Nederland.  
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U heeft een CTB nodig bij bezoek aan: 

 Horecagelegenheden binnen.. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor eet- en drinkgelegenheden in 

warenhuizen, hotelseen boekenwinkel of sportkantines. Dit geldt ook voor casino’s. 

o De horecafunctie van een locatie kan gecombineerd worden met een activiteit 

waarvoor een CTB niet verplicht is. Dan geldt: als de locatie CTB plicht voorschrijft 

terwijl de activiteit wordt uitgezonderd van CTB plicht dan krijgt de locatie 

voorrang. Dit houdt in dat wanneer bijvoorbeeld bowlen gecombineerd wordt met 

een drankje, er een CTB plicht geldt voor de hele activiteit. Wordt er gebowld 

zonder drankje, dan geldt de CTB plicht niet.  

 Evenementen waaronder festivals en publiek bij professionele sportwedstrijden en locaties 

waar feesten, optredens, voorstellingen en vertoningen worden gedaan.  

o Voor meerdaagse evenementen met overnachting geldt dat het CTB elke 24 uur 

gecontroleerd wordt. 

o Bij evenementen binnen, waar (een deel van) de bezoekers geen vaste zitplaats 

heeft, mag maximaal 75 procent van de reguliere capaciteit gebruikt worden. 

 Sport 

o Professionele sportwedstrijden en bij topcompetities; 

o Sportevenement in een afgeschermde locatie met toegangscontrole; 

Vertoning van kunst- en cultuur, zoals een theatervoorstelling en filmvertoning. Er zijn 

uitzonderingen voor het gebruik van het CTB. Er is dan geen CTB nodig. Dit geldt voor de volgende 

situaties: 

 Horeca: 

o De terrassen van eet- en drinkgelegenheden in de buitenlucht.   

o Specifieke eet en drinkgelegenheden zoals uitvaartcentra, luchthavens (na de 

securitycheck), wegrestaurants en tankstations naast snelwegen, en 

restauratiewagons in internationale treinen. 

o Bij verblijf in hotels, op campings en vakantieparken. Bij de eet- en 

drinkgelegenheden op deze plekken geldt het CTB wel. 

o Locaties zoals buurt- en wijkcentra waar het gaat om georganiseerde 

dagbesteding voor kwetsbare groepen. 

o Zorglocaties.  

o Uitsluitend afhaalfunctie van eet- en drinkgelegenheden. Bij gelegenheden 

waar je zowel kunt afhalen als ter plekke kan eten en drinken, geldt deze 

uitzondering niet wanneer deze twee functies niet kunnen worden gescheiden. 

 Afhaal bij sportkantines is uitgezonderd van het verplichte gebruik van 

het CTB wanneer het eten en drinken elders wordt genuttigd dan in de 

sportkantine.  

 Locaties en evenementen: 

o Uitvaarten 

o Warenmarkten 

o Doorstroomlocaties zoals musea, winkels, delen van attractieparken voor zover 

geen sprake van horeca en/of evenementen 

o Doorstroomevenementen zoals kermissen en beurzen  

o Evenementen die onderdeel zijn va de reguliere exploitatie van bibliotheken 

o Evenementen die onderdeel zijn van reguliere exploitatie in buurt- en 

wijkcentra 

 

 Sport: 

o Publiek bij amateurwedstrijden; 

o Sportbeoefening zoals in sportscholen, zwembaden of tijdens een 

hockeywedstrijd; 

 

 

 Kunst- en cultuur 

o Kunst- en cultuurbeoefening; 

o Publiek bij kunst- en cultuurvertoning in kader van onderwijsactiviteiten in het 

primair onderwijs en voortgezet onderwijs. 
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 Personen die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten. Als je bijvoorbeeld 

in de horeca werkt, dan heb je geen CTB nodig tijdens werk. 

 Personen tot 13 jaar.  

Voorwaarden evenementen en vertoning van kunst- en cultuurbeoefening 

Alle type evenementen zijn weer toegestaan. Er gelden nog wel voorwaarden.  

- Zowel bezoekers als werknemers, vrijwilligers en artiesten wordt dringend geadviseerd om 

op dag 5 na de activiteit een zelftest te doen. Bij klachten of bij een oproep van de GGD in 

het kader van bron- en contactonderzoek geldt een dringend advies om een test bij de 

GGD te doen.  

- Voor kinderen vanaf 6 jaar tot en met 12 jaar geldt een dringend advies om een zelftest te 

doen voorafgaand aan de activiteit.  

- Het evenement vindt plaats op een afgesloten locatie (binnen of buiten) waardoor sprake is 

van een gecontroleerde evenementlocatie. 

- Kaartverkoop is verplicht. 

- De organisator draagt zorg voor voldoende afstand tussen artiesten en het publiek. 

- De organisator maakt met de GGD afspraken zodat bron- en contactonderzoek n.a.v. een 

besmetting snel en effectief kan worden uitgevoerd. 

- De gemeente maakt bij vergunningsplichtige evenementen afspraken met de organisator 

over de controle op de coronatoegangsbewijzen, ID en toegangsticket.  

Meerdaagse evenementen zijn toegestaan. Iedere dag moet opnieuw bij toegang het CTB getoond 

worden of opnieuw getest worden.  

Open evenementen, zoals bijvoorbeeld een dorpsfeest, moeten ook voldoen aan de CTB plicht. De 

organisator moet dan in samenspraak met de gemeente er zorg voor dragen dat er alleen publiek 

wordt toegelaten waarvan het CTB is gecontroleerd.  

Locaties en evenementen buiten: 

 Voor locaties en evenementen die buiten plaatsvinden geldt dat 100 procent van de 

capaciteit gebruikt mag worden. Evenementen buiten mogen na 00:00 doorgaan, zowel 

met als zonder vaste zitplaats. De horeca sluit echter na 00:00, met uitzondering van 

afhaalmogelijkheden, die mogen open blijven. Denk hierbij aan festivals, feesten en 

sportwedstrijden.  

 

Locaties en evenementen binnen: 

 

 Met vaste zitplaats: 

o Voor locaties en evenementen die binnen met vaste zitplaats plaatsvinden, mag 

100 procent van de capaciteit gebruikt worden. 

 

 Zonder vaste zitplaats: 

o Voor locaties en evenementen waar (een deel van) de bezoekers geen vaste 

zitplaats heeft mag maximaal 75 procent van de reguliere capaciteit gebruikt 

worden.  

 

o Alle evenementen die binnen plaatsvinden waar (een deel van) de bezoekers geen 

vaste zitplaats heeft zijn toegestaan van 06.00 uur tot 00.00 uur. Tussen 00:00 en 

06:00 mogen ze alleen verder gaan als bezoekers een vaste zitplaats krijgen. De 

horeca is na 00.00 uur gesloten, met uitzondering van afhaalmogelijkheden.  
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Basisregels die voor iedereen gelden 

Government.nl: Basic rules for everyone  

Blijf de basisregels volgen tegen verspreiding van het coronavirus. Mensen kunnen elkaar nog 

steeds besmetten. Ook na vaccinatie. Blijf handen wassen en geef elkaar de ruimte. Bij klachten: 

blijf thuis en laat u snel testen. En zorg voor voldoende frisse lucht. Zo geeft u corona geen kans. 

Basisregels voor iedereen 

 Was vaak en goed uw handen. 

 Geef elkaar de ruimte, 1,5 meter blijft een veilige afstand.  

 Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen 

 Zorg voor voldoende frisse lucht.  

Was uw handen  

 Was vaak en zorgvuldig uw handen  

o 20 seconden lang met water en zeep, daarna handen goed drogen 

o Voordat u naar buiten gaat, als u weer thuis komt, als u uw neus heeft gesnoten, en 

natuurlijk voor het eten en nadat u naar de wc bent geweest. 

 Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog. 

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

o Was daarna uw handen. 

 Schud geen handen. 

 

 

Geef elkaar de ruimte  

Wees nog steeds voorzichtig en geef elkaar de ruimte op drukke plekken. Anderhalve meter 

afstand houden is nog steeds het beste wat je kunt doen om te voorkomen dat het virus zich 

verspreidt, zeker voor kwetsbare mensen.   

Thuiswerken   

Het thuiswerkadvies wordt aangepast. Mensen kunnen weer vaker naar kantoor.  

We kunnen elkaar echter nog steeds besmetten. Als kantoren weer helemaal vol zijn dan neemt 

ook de kans op extra besmettingen toe. 

Werk dus thuis als het kan en op kantoor als het nodig is. Werkgevers en werknemers nemen zelf 

de verantwoordelijkheid om af te spreken wie wanneer op kantoor is. 

 

Mondkapje dragen is niet langer verplicht, op enkele uitzonderingen na 

De mondkapjesplicht komt te vervallen. De mondkapjesplicht blijft alleen van toepassing voor: 

 het openbaar vervoer, alleen in trein, tram, bus, metro en veerboot. 

 bedrijfsmatig personenvervoer, zoals in de taxi, personenbusjes en touringcars; 

 op luchthavens (vanaf de securitycheck) en in vliegtuigen. Luchthavens kunnen zelf 

nog aanvullende regels toepassen. 

U riskeert een boete van 95 euro als u geen mondkapje draagt. 

Klachten? Blijf thuis en laat u gelijk testen  

 Of u in quarantaine moet, hangt af van of u al beschermd bent tegen corona of niet. Wanneer u 

terugkomt uit een zeer hoog risicogebied moet u voldoen aan de quarantaineplicht. Er gelden 

https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/tackling-new-coronavirus-in-the-netherlands/basic-rules-for-everyone
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uitzonderingen. Per 22 september bent u uitgezonderd van de quarantaineplicht wanneer u 

volledig gevaccineerd bent. Ook uitzonderingen moeten in het bezit zijn van een 

quarantaineverklaring. Bij klachten laat u zich altijd direct testen en gaat u in 

quarantaineWanneer ben ik optimaal beschermd of volledig gevaccineerd tegen corona?U 

bent beschermd tegen corona als: 

 u minder dan 6 maanden geleden corona heeft gehad; of 

 u volledig gevaccineerd bent. 

U bent volledig gevaccineerd als u: 

 meer dan 14 dagen geleden uw 2e prik kreeg  van een vaccin dat is goedgekeurd door het 

EMA of is opgenomen op de WHO Emergency Listing; of 

 meer dan 28 dagen geleden uw prik met het Janssen-vaccin kreeg; of  

 1 prik kreeg met 1 van deze vaccins nadat u langer dan 6 maanden geleden corona had.  

Bent u beschermd of volledig gevaccineerd tegen corona? Dan hoef je niet in quarantaine tenzij u 

klachten krijg die passen bij het coronavirus. Laat u dan altijd testen en gebruik hiervoor nooit een 

zelftest.Het is belangrijk om uw gezondheid goed in de gaten te houden.  

Quarantainecheck 

Wilt u weten of u het nodig is om te testen en in quarantaine te gaan? Doe de check via 

quarantainecheck.rijksoverheid.nl. 

Iedereen met klachten die passen bij corona blijft thuis en laat zich testen op het coronavirus. Dat 

geldt ook voor kinderen. Kinderen tot 4 jaar mogen eventueel wel naar de opvang als zij 

verkoudheidsklachten hebben. 

In de volgende situaties gaat u in quarantaine en  kunt u ook zonder klachten getest worden: 

 Nauw contact van iemand met corona en u bent nog niet beschermd tegen corona 

Bent u nog niet beschermd en bent u dicht in de buurt geweest van iemand met corona? 

Dan bent u een nauw contact. Ga 10 dagen in quarantaine en laat u zo snel mogelijk 

testen. Op de 5e dag laat u zich nog een keer testen. Als die test negatief is kunt u de 

quarantaine beëindigen. 

U krijgt een speciaal telefoonnummer van de GGD om de testafspraak te maken.  

Vermijd contact met kwetsbare personen tot en met dag 10 na het laatste risicovolle 

contact. En blijf de basisregels volgen. Krijgt u klachten? Dan blijft u thuis en maakt u een 

nieuwe testafspraak.  

Uw huisgenoten hoeven niet thuis te blijven als zij zelf geen nauw contact zijn van de 

persoon met corona. 

 

 Uw huisgenoot heeft zware klachten en u bent nog niet beschermd tegen corona 

Heeft iemand in uw huishouden naast milde corona klachten ook last van koorts of 

benauwdheid? Dan blijven alle huisgenoten die nog niet beschermd zijn thuis tot de 

testuitslag bekend is, ook als zij zelf geen klachten hebben. Zodra een van de andere 

huisgenoten ook  klachten krijgt laat deze persoon zich testen. 

 

 Melding CoronaMelder app en u bent nog niet beschermd tegen corona  

Krijgt u een melding via app CoronaMelder en bent u nog niet beschermd? Dan bent u 

dichtbij iemand met corona geweest. Er is een kans dat u ook bent besmet. Ga 10 dagen in 

quarantaine en laat u zo snel mogelijk testen. Op de 5e dag laat u zich nog een keer 

testen. Als die test negatief is kunt u de quarantaine beëindigen. Vermijd contact met 

kwetsbare personen tot en met 10 dagen na het contact met de besmette persoon. En blijf 

de basisregels volgen. Krijgt u klachten? Dan blijft u thuis en maakt u een nieuwe 

testafspraak.Terugkeer uit buitenlands risicogebied  

Of het gebied waaruit u terugkeert een risicogebied is, leest u op www.wijsopreis.nl. Er 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/gezondheid-en-zorg/symptomen-coronavirus
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/kind-testen-op-corona
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/testbeleid
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/basisregels
http://www.wijsopreis.nl/
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geldt met ingang van 22 september geen quarantaineverplichting meer bij terugkeer uit 

zeer hoog risicolanden wanneer u volledig gevaccineerd bent.     

 

 

Zorg voor voldoende frisse lucht  

Frisse lucht is belangrijk! Zorg dat thuis, in winkels, in de horeca, op school en op het werk 

regelmatig wordt gelucht. 

 Onder bepaalde omstandigheden kan besmetting ook plaatsvinden via virusdeeltjes in de 

lucht.  

 Frisse lucht helpt om de overdracht van het virus te beperken.  

 In welke mate frisse lucht helpt om verspreiding tegen te gaan is onbekend. Maar het is 

wel belangrijk dat lucht vaak ververst wordt. Daarnaast is het belangrijk om ook de andere 

basisregels in acht te nemen: handen wassen, afstand houden en thuisblijven bij klachten 

en laat je testen. 

 Zorg dus regelmatig voor frisse lucht van buiten.  

o Zorg dat er thuis altijd een raampje of ventilatierooster open staat en dat een huis 

meerdere keren per dag goed kan doorluchten door ramen en deuren wijd open te 

zetten. 

o Voor werkgevers, onderwijs en andere sectoren geldt: zet ramen open in 

binnenruimtes waar mensen samenkomen. Of zorg dat luchtverversingsinstallaties 

in gebouwen zo zijn ingesteld dat er regelmatig verse lucht een gebouw in wordt 

gebracht. Volg minimaal het Bouwbesluit, de geldende landelijke richtlijnen en 

controleer de instellingen. Kijk hier voor meer informatie over het coronavirus en 

ventilatie in gebouwen.   

o Kijk hier voor meer informatie over ventilatie en luchtreiniging. 
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Adviezen speciaal voor mensen met een kwetsbare gezondheid (risicogroepen) 

Thuiswonende ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid 

Steeds meer mensen in Nederland zijn gevaccineerd tegen het coronavirus. Hierdoor is het risico 

om besmet te raken met het coronavirus kleiner. Toch kunt u of mensen in uw omgeving nog 

besmet raken.  Met deze tips heeft u minder kans op besmetting en ernstige klachten. 

Tips voor mensen met een kwetsbare gezondheid: 

Zo verkleint u de kans op besmetting: 

• Vraag uw bezoek vooraf of ze klachten hebben die passen bij corona. Is dat het geval? Vraag uw 

bezoek dan om niet te komen. 

• Houd zoveel mogelijk afstand en was regelmatig uw handen. Anderhalve meter blijft een veilige 

afstand om besmetting te voorkomen. 

• U kunt uit voorzorg een (medisch) mondkapje dragen als niet zeker weet of iedereen is 

gevaccineerd.  

• Mijd zoveel mogelijk de spits in het openbaar vervoer.  

• U kunt uw boodschappen laten  bezorgen. 

Bezoek verpleeghuizen of kleinschalige woonvormen 

U kunt op bezoek gaan bij iemand die in een verpleeghuis of kleine zorginstelling woont. Om 

bewoners en medewerkers zo goed mogelijk te beschermen, gelden er voorwaarden aan uw 

bezoek.  

Informeer vooraf bij het verpleeghuis of de kleinschalige woonvorm welke bezoekregels en 

voorwaarden daar precies gelden.   

Bezoek gehandicaptenzorg 

U kunt op bezoek bij een bewoner in een instelling voor gehandicaptenzorg. Elke zorginstelling 

neemt nog steeds maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus, ook al zijn veel mensen 

in Nederland gevaccineerd tegen het coronavirus. Bekijk de regels van de instelling voor u iemand 

bezoekt. De regels zijn vaak afhankelijk van: 

• het aantal besmettingen binnen de instelling of in de omgeving van de instelling; 

• het ingeschatte risico op mogelijke besmettingen   

• wat bewoners nodig hebben. 

 

Regels voor groepsvorming  

Government.nl: Rules that apply indoors and outdoors 

Thuis: geen maximum  

Er geldt geen maximum meer voor het aantal bezoekers dat je thuis op een dag kunt ontvangen. 

Wel wordt geadviseerd de basisregels te volgen.  

 

Alles in groepsverband: geen maximum  

Er geldt geen maximale groepsgrootte.  

 

 

 

 

 

https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/tackling-new-coronavirus-in-the-netherlands/public-life
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Onderwijs en opvang 

• Leraren, onderwijsondersteunend personeel en medewerkers in de kinderopvang met 

gezondheidsklachten of die behoren tot de risicogroepen volgens het RIVM (70 jaar en 

ouder of met een onderliggende aandoening) zijn niet verplicht om fysiek onderwijs te 

geven of op de groep te werken. Zij kunnen thuis werken.  

• Of een stage door kan gaan of niet is afhankelijk van de regels die gelden voor de 

sector/branche waar de stage wordt gelopen. Als die activiteiten door gaan, kan de stage 

ook doorgaan.  

Basisscholen en kinderopvang  

• Basisscholen, scholen in het speciaal (basis)onderwijs en kinderopvang (dagopvang (0-4 

jaar) en gastouderopvang (0-12 jaar)) zijn  open voor alle kinderen. 

o Er is een aangepast testbeleid voor kinderen. 

o In het basis- en speciaal (basis)onderwijs vervalt de quarantaineplicht voor de hele 

klas bij een besmette leerling. Bij uitbraken met meerdere besmettingen in een 

groep kan de GGD nog wel aanvullende adviezen geven, waaronder indien nodig 

een quarantaineadvies voor de hele groep of klas. 

o Onderwijspersoneel dat nog niet minimaal twee weken (volledig) is gevaccineerd, 

kan twee keer per week preventief thuis een zelftest uitvoeren.  

• De buitenschoolse opvang is open.   

o Net als bij de kinderdagopvang, de gastouderopvang en het basisonderwijs gelden 

er aanvullende maatregelen  om mogelijke verspreiding tegen te gaan. 

 

Voortgezet (speciaal) onderwijs 

Het voortgezet onderwijs is open. Leerlingen en onderwijspersoneel die nog niet minimaal twee 

weken (volledig) zijn gevaccineerd, kunnen twee keer per week preventief thuis een zelftest 

uitvoeren.  

 

MBO, HBO en WO 

Alle onderwijsinstellingen zijn open. Studenten en medewerkers kunnen gratis twee zelftesten per 

week aanvragen. 

 

Vervoer  

Openbaar vervoer  

De mondkapjesplicht geldt in het OV alleen nog in trein, tram, bus, metro, veerboot en vliegtuigen. 

De boete bedraagt 95 euro voor reizigers die geen mondkapje dragen. 

Bedrijfsmatig vervoer 

 Voor bedrijfsmatig personenvervoer van A naar B (zoals taxi’s, personenbusjes en 

touringcars) is het gebruik van een mondkapje verplicht, als er meer dan 1 passagier is 

en  voor iedereen van 13 jaar of ouder. 

 Voor taxi’s geldt een gezondheidscheck vooraf en klanten reserveren.  

 Voor touringcars en personenbusjes geldt een gezondheidscheck vooraf en passagiers  

reserveren.  

 

Reizen en vakantie  

 Heeft u vakantieplannen? Ga wijs op reis. Want reizen is en blijft een risico. Check 

altijd het reisadvies op www.wijsopreis.nl.  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/kind-testen-op-corona
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Reizen en vakantie in Nederland  

Vakantie in eigen land:  

 Houd u als reiziger in eigen land aan alle basisregels. Bij klachten blijft u thuis en laat u 

zich testen op het coronavirus.  

Reizigers in Nederland  

 Reizigers in Nederland moeten zich houden aan de Nederlandse maatregelen tegen de 

verspreiding van het coronavirus.  

 Bij klachten worden reizigers geadviseerd het reisverblijf niet te verlaten, contacten te 

vermijden en zich te laten testen bij de GGD. Als ze positief getest worden, moeten ook 

reizigers in isolatie. Huisgenoten/reisgenoten moeten in quarantaine als zij niet 

beschermd zijn tegen corona. Mensen met klachten mogen niet reizen.  

 Kosten van isolatie/quarantaine zijn voor de reizigers. Als de locatie waarin de reizigers 

verblijven niet geschikt is voor isolatie/ quarantaine, ondersteunt de GGD bij het 

vinden van een geschikte locatie. 

Reizen naar het buitenland 

 Vakantieplannen? Ga wijs op reis 

 Check het reisadvies op www.wijsopreis.nl  

 Reizen is en blijft een risico. 

 Reis alleen naar landen met een groen of geel reisadvies.  

 Ook bij een groen of geel reisadvies kunnen er op jouw bestemming maatregelen 

gelden voor reizigers uit Nederland.  

 Denk aan een coronabewijs of een quarantaineplicht. Check dit vooraf goed in het 

reisadvies. 

 Download de CoronaCheck-App en zorg dat uw coronabewijs in uw app staat. Heeft u 

geen smartphone of print u uw coronabewijs liever uit? Via Coronacheck.nl/print kunt u 

uw negatieve test, volledige vaccinatiebewijs of herstelbewijs ook printen op papier en 

meenemen als u op reis gaat. 

Verblijf in het buitenland 

 Blijf tijdens uw vakantie op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op uw 

bestemming. 

 Download de reisapp op www.wijsopreis.nl, maak uw vakantieland favoriet en 

ontvang automatisch bericht als er iets verandert op uw bestemming.   

 Houd u aan de regels van het land waar u naartoe reist.  

 Vergeet ook de Nederlandse basisregels niet: handen wassen, afstand houden, 

testen bij klachten en zorg binnen voor voldoende frisse lucht.  

 Ontwikkelt u tijdens uw reis gezondheidsklachten?  

o Meldt u bij de lokale gezondheidsautoriteiten, blijf in uw accommodatie, 

vermijd contacten met anderen en laat u testen.  

o Als de test positief is, neem dan ook contact op met de GGD in uw woonplaats 

in Nederland en volg de maatregelen of adviezen van de lokale 

gezondheidsautoriteiten.  

o Mogelijk moeten ook uw huisgenoten en/of reisgenoten in quarantaine. 

 Quarantaine in het buitenland: 

o Check de actuele maatregelen voor uw land van bestemming in het 

reisadvies op wijsopreis.nl. Mogelijk moet u in quarantaine.  

Terugkeer naar Nederland 

 Voor reizigers binnen Europa geldt: reist u terug naar Nederland uit een geel gebied? 

Dan moet u een coronabewijs tonen. Een coronabewijs is een vaccinatiebewijs, 

herstelbewijs of negatief testbewijs.   

 Mensen die volledig gevaccineerd zijn of hersteld zijn van corona kunnen dit aantonen 

in de CoronaCheck-app. Andere reizigers moeten zich voor vertrek, maximaal 48 uur 

http://www.wijsopreis.nl/
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voor een PCR-test en 24 uur voor een antigeen-test, naar Nederland laten testen in het 

land van verblijf. Zij mogen alleen reizen met een negatieve testuitslag. Voor mensen 

die geen gebruik maken van eigen vervoer controleren vervoersmaatschappijen dit 

voor het instappen.  

 Als u naar het buitenland bent vertrokken met een testbewijs moet u zich voor 

terugkeer naar Nederland op uw vakantiebestemming (land van vertrek) opnieuw laten 

testen.  

 Als u terug keert uit een niet groen land en niet beschikt men over een vaccinatie- of 

herstelbewijs, dan is het advies van het kabinet om je op dag 2 en 5 na aankomst in 

Nederland zelf te testen of te laten testen. Dit kan u doen door middel van zelftesten. U 

kan zich ook direct bij de GGD laten testen.  

 Jongeren die samen op vakantie zijn geweest adviseren wij sowieso direct na 

thuiskomst een afspraak te maken bij de GGD. 

 Voor reizigers uit een land binnen Europa met een groen reisadvies gelden geen 

maatregelen bij terugkeer. 

 Voor reizigers van buiten Europa geldt: Vanuit alle landen moet u een vaccinatiebewijs 

of een testbewijs tonen, ook als u vanuit een land op de veilige landenlijst staat reist. 

 Reist u naar Nederland vanuit een oranje zeer hoogrisicogebied? Dan moet u een 

testbewijs tonen en moet u bij aankomst in Nederland verplicht in quarantaine. Indien 

u reist uit een zeer hoogrisicogebied zonder zorgwekkende variant en u volledig 

gevaccineerd bent, hoeft u vanaf 22 september niet meer in quarantaine. Bent u niet 

gevaccineerd, dan moet u wel in quarantaine.  

 Weer thuis? Laat u op de 2e en 5e dag na thuiskomst gratis testen bij de GGD of doe 

een zelftest. Ook als u geen klachten hebt. Want ook dan kan u het virus bij u dragen 

en anderen besmetten. 

 Ontwikkelt u bij thuiskomst gezondheidsklachten? Blijf thuis, vermijd contacten met 

anderen en laat u testen. Maak een afspraak via 0800-1202 of ga naar 

Rijksoverheid.nl/coronatest. 

Reizen naar de Caribische delen van het Koninkrijk  

 Wanneer u naar de Caribische delen van het Koninkrijk reist dient u rekening te 

houden met het lokale inreisbeleid. Check altijd vooraf het reisadvies op 

www.wijsopreis.nl of in de Reisapp. Hier vindt u de actuele informatie over reizen 

naar Aruba, Curaçao, Sint-Maarten en de BES-eilanden (Bonaire, Saba en Sint-

Eustatius). In het reisadvies leest of uw vakantie naar de Caribische delen van het 

Koninkrijk veilig is. U ziet ook of er voor reizigers uit Nederland een 

quarantaineplicht of testverplichting geldt.  

Reizen naar Nederland  

U bent welkom voor vakantie in Nederland als u vanuit een veilig of hoogrisico land of gebied reist. 

  Voor reizigers uit een hoogrisicogebied (geel reisadvies) binnen Europa geldt: u 

moet een coronabewijs hebben bij het inreizen in Nederland. Een coronabewijs is 

een vaccinatiebewijs, herstelbewijs of negatief testbewijs.   

 Voor reizigers van buiten Europa geldt: Vanuit alle landen moet u een 

vaccinatiebewijs of een testbewijs tonen, ook als u vanuit een land dat op de 

veilige landenlijst staat reist. 

 Reis je naar Nederland vanuit een zeer hoogrisicogebied? Dan moet u een 

testbewijs tonen. Als u volledig gevaccineerd bent hoeft u vanaf 22 september niet 

langer in quarantaine.  

 Doe de Quarantaine Reischeck  voordat u (terug) reist naar Nederland om te zien 

welke documenten u bij u moet hebben en welke actuele maatregelen voor u 

gelden. 

 Als u terug keert uit een niet groen land en niet beschikt men over een vaccinatie- 

of herstelbewijs, dan is het advies van het kabinet om je op dag 2 en 5 na 

aankomst in Nederland zelf te testen of te laten testen. Dit kan u doen door middel 

van zelftesten. U kan zich ook direct bij de GGD laten testen.  
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 Keert u terug uit een niet groen land en beschikt u wel over een vaccinatie- of 

herstelbewijs, dan is het advies bij terugkomst in Nederland: test jezelf. 

 U bent verplicht een recente negatieve NAAT (PCR)-testuitslag (maximaal 48 uur 

voor vertrek naar Nederland afgenomen) of een negatieve antigeentestuitslag 

(maximaal 24 uur voor vertrek naar Nederland afgenomen, dit mag geen zelftest 

zijn) te tonen als u naar Nederland reist vanuit een hoogrisicogebied of een 

zeerhoogrisicogebied. Dit geldt voor alle vormen van vervoer: het vliegtuig, de 

trein, bus of auto. 

o Dit geldt voor iedereen van 12 jaar en ouder die niet in een 

uitzonderingscategorie valt;  

o De verplichting geldt niet voor reizigers die met de regionale 

grensoverschrijdende bus naar Nederland reizen; 

o En niet voor automobilisten die korter dan 12 uur in Nederland zijn, of 

automobilisten die korter dan 12 uur in een hoogrisicogebied zijn geweest; 

 Momenteel zijn alle NAAT-testen toegestaan. Dus ook de testen onder de namen 

mPOCT, NAAT, of RT PCR, LAMP en TMA. De PCR-test verplichting is de NAAT-

testverplichting. 

 U moet als reiziger (van 12 jaar of ouder) uit een hoogrisicogebied met een 

zorgwekkende virusvariant een negatieve NAAT(PCR)-testuitslag van maximaal 48 

uur oud én een negatieve sneltestuitslag die niet ouder is dan 24 uur bij vertrek 

laten zien. 

 Een NAAT- of antigeentestuitslag is per 1 juli niet langer nodig voor reizigers 

binnen de EU die een vaccinatiebewijs of herstelbewijs hebben (bijvoorbeeld in het 

Digitaal Coronabewijs). Als je uit een land reist met een groen reisadvies binnen de 

EU, hoef je geen testuitslag, herstelbewijs of vaccinatiebewijs te tonen. Voor niet-

EU-reizigers is een testuitslag niet langer nodig wanneer zij een vaccinatiebewijs 

hebben. Een herstelbewijs geldt voor deze reizigers niet als alternatief voor een 

testuitslag. Een vaccinatiebewijs of herstelbewijs is géén uitzondering op de 

testplicht.  

Reizen van buiten de Europese Unie en Schengenlanden naar Nederland 

 Nederland heeft met alle andere Schengenlanden samen de grenzen gesloten voor 

mensen van buiten Europa die geen essentiële (vlieg)reis maken. 

 Voor reizigers uit een aantal landen wordt een uitzondering gemaakt. Het actuele 

overzicht van deze landen vindt u op de pagina voor buitenlandse reizigers naar 

Nederland  

 Regelmatig wordt deze lijst met landen opnieuw bekeken en aangepast. We 

houden de situatie nauwlettend in de gaten. Indien er landen van de lijst af 

moeten, dan kan dit al eerder gebeuren. 

 Als een land op deze lijst staat, betekent dit niet automatisch dat reizen naar dit 

land mogelijk is. Controleer eerst het reisadvies voor dat land op www.wijsreis.nl  

 

Voor bepaalde groepen reizigers uit landen buiten de EU geldt al sinds maart een 

inreisverbod. Bij het instellen van dit EU-inreisverbod is een lijst van reisdoelen opgesteld 

die uitgezonderd zijn van het inreisverbod. 

Aanvullende maatregelen  

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

Zorg 

 Voor medewerkers in de zorg gelden aanvullende uitgangspunten als het gaat om 

hun inzet.  <<https://lci.rivm.nl/lci.rivm.nl/covid-

19/bijlage/zorgmedewerkersinzetentestbeleid>> 

 

Protocollen 

 Ondernemen met inachtneming van alle regels, zoals het toepassen van het CTB 

vraagt duidelijke afspraken. Sectoren hebben daarom protocollen opgesteld met de 

basisafspraken waar iedereen zich aan moet houden. Op www.mijncoronaprotocol.nl 

vindt u de vastgestelde protocollen. 

 

 Verruiming van de limiet van contactloos betalen met uw pinpas. Zo helpen banken om 

verdere verspreiding van het virus tegen te gaan want bij deze manier van betalen is 

het niet nodig om uw pincode in te toetsen. 

 

Initiatieven in de samenleving 

 Diverse initiatieven in de samenleving bieden hulp in deze periode. Een greep: 

o Ready2Help, het netwerk van burgerhulpverleners van het Rode Kruis, 

informeert kwetsbare mensen hoe zij zich kunnen beschermen tegen het 

coronavirus. 

o NL Doet brengt hulpvragen en vrijwilligerswerk bij elkaar 

o Er zijn diverse hulplijnen voor ouderen: ANBO (0348-46 66 66), KBO-PCOB 

(030-3 400 600) en het Rode Kruis (070-4455 888) 

o Corona-hulplijn voor ouderen met een migratieachtergrond: 030-3400600. 

o Het platform Nietalleen.nl van lokale organisaties en kerken brengt hulp en 

hulpvragen bijeen 

 

 Kijk voor initiatieven bij u in de buurt op de website van uw gemeente. 

 

 

 

https://lci.rivm.nl/lci.rivm.nl/covid-19/bijlage/zorgmedewerkersinzetentestbeleid
https://lci.rivm.nl/lci.rivm.nl/covid-19/bijlage/zorgmedewerkersinzetentestbeleid
http://www.mijncoronaprotocol.nl/
https://www.anbo.nl/nieuws/minder-sociale-contacten-door-coronavirus-anbo-medewerkers-zitten-klaar-voor-een-praatje
https://www.kbo-pcob.nl/nieuws/kbo-pcob-opent-speciale-ouderen-infolijn-voor-al-uw-vragen/
https://www.rodekruis.nl/
https://www.nietalleen.nl/

