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PUBLICATIEBLAD 
 
MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING  van  de  25ste  augustus  2020  tot 

wijziging van de Regeling maatregelen openbare orde COVID‐19 VII1 

____________ 
 

De Minister van Justitie, 

in overeenstemming met de Minister van Algemene Zaken,  

de Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur,  

de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning, 

en de Minister van Economische Ontwikkeling, 

 

  Overwegende: 

 

dat voor het laatst bij de Regeling maatregelen openbare orde COVID‐19 VII, hierna: de Regeling, 

vanwege de COVID‐19 pandemie maatregelen zijn vastgesteld ter bescherming van de openbare 

orde, in het bijzonder de openbare gezondheid; 

 

dat per 15 juni 2020 het mogelijk is gemaakt om onder zeer beperkte voorwaarden vrijelijk tussen 

de landen in het Caribisch deel van het Koninkrijk te reizen;  

 

dat per 1 juli 2020 het ook mogelijk is gemaakt om,  naar Curaçao te reizen vanuit een COVID‐

19 medium risicoland of risicogebied  zonder de verplichte (thuis)quarantaine; 

 

dat  deze  versoepelingen  met  zich  meebrengen  dat  de  risico  voor  het  krijgen  van  import 

besmettingsgevallen, maar ook lokale transmissie groter is; 

 

dat  per  20  augustus  2020  de  eerste  lokale  transmissie  na  voornoemde  versoepelingen  is 

geconstateerd en de dagen hierna meerdere personen positief zijn getest; 

 

dat het van belang is geworden snel nadere maatregelen te nemen om een wijdverspreide lokale 

transmissie in Curaçao zoveel mogelijk te voorkomen; 

 

dat de kans voor een exponentiële groei van het aantal besmettingen groter is bij de zogenoemde 

‘super  spreader  events’, waaronder de  zogenoemde  ‘mass gathering  events’  in voornamelijk 

besloten ruimten; 

 

dat met name de bekende kwetsbare groepen onder onze bevolking moeten worden beschermd; 

 

                     
1 P.B. 2020, no. 52, zoals gewijzigd. 
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dat voor het nemen van de voornoemde maatregelen van openbare orde ter bescherming van 

onze openbare gezondheid de Regeling moet worden gewijzigd;  
 

Gehoord: 

de Operationeel leider geneeskundige hulpverlening bij rampen; 

Gelet op: 

artikel  9,  tweede  alinea, van de Verordening  van de  9de  juni  1921, houdende  bepalingen  ter 

bestrijding van besmettelijke ziekten2; 

artikel 5 van de Landsverordening openbare orde3; 

artikelen 3, 8, 9 en 10 van de Landsverordening Openbare Manifestaties4; 

de Landsverordening rampenbestrijding5;  

 

H e e f t  b e s l o t e n: 

 

Artikel I 

De Regeling maatregelen openbare orde COVID‐19 VII wordt als volgt gewijzigd: 

A. Artikel 4a komt te luiden: 

Artikel 4a 

Verbod dienstverlening aan het publiek 

 

1. Het  is  voor  personen,  organisaties  en  ondernemingen  verboden  om  voor  het  publiek 

nachtclubs, discotheken, strandclubs en andere besloten of open ruimten open te houden 

waar gelegenheid voor muziek‐, dans‐, toneel‐ of zanguitvoering c.q. ‐activiteiten wordt 

gegeven. 

2. Onverminderd  het  bepaalde  in  het  eerste  lid  is  het  verboden  om  aan  het  publiek 

gelegenheid  te  bieden  voor  openbaar  toegankelijke  groepsactiviteiten,  dan  wel 

samenkomsten  in  een  besloten  of  open  ruimte met  een  bezetting van meer dan vijftig 

procent van de maximale bezettingscapaciteit van de ruimte, met dien verstande dat een 

absolute maximum van tweehonderdvijftig personen niet wordt overschreden. 

3. De persoon, organisatie of onderneming verantwoordelijk voor de activiteiten als bedoeld 

in het tweede lid draagt in ieder geval zorg voor: 

a. de handhaving van de richtlijnen voor sociale afstand en hygiëne zoals neergelegd in 

de richtlijnen in bijlage 2 en 3 bij deze regeling; 

                     
2 P.B. 1917, no. 42. 
3 P.B. 2015, no. 31. 
4 A.B. 2010, no. 87, bijlage s. 
5 P.B. 2015, no. 51. 
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b. de registratie van de bezoekers conform de richtlijnen neergelegd in bijlage 2 bij deze 

regeling; 

c. de  inzet van crowdmanagers, conform de  richtlijnen neergelegd  in bijlage 2 bij deze 

regeling, voor de coördinatie en aansturing van deze activiteiten ter voorkoming van 

samenscholing en opstopping van de doorstroom van personen.  

4. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid is het verboden om in openbaar toegankelijke 

ruimten, aangrenzend aan snèk’s, bars, cafés, restaurants en trùk’s di pan, gelegenheid te 

bieden  aan  het  publiek  om  zich met meer  dan  vijfentwintig  personen  te  verzamelen, 

ongeacht of deze personen al dan  tot dezelfde groep behoren. Het derde  lid, aanhef en 

onderdelen a en b zijn van toepassing. 

5. Onverminderd het bepaalde  in het eerste  lid  is het verboden om op openbare stranden 

gelegenheid  te  geven  aan  het  publiek  om  zich  in  groepen  van meer dan  vijfentwintig 

personen te verzamelen. 

6. Onverminderd  het  bepaalde  in  het  eerste  lid,  is  het  verboden  om  aan  de  publiek 

gelegenheid  te  bieden  om  in  een  lokaliteit  privé  samenkomsten,  dan  wel  privé 

groepsactiviteiten te houden voor meer dan vijftig personen. 

7. In  openbaar  toegankelijke  inrichtingen  waar  personen  met  kwetsbare  gezondheid 

verblijven of worden verzorgd, wordt per keer niet meer dan één bezoeker per persoon 

toegelaten, met dien verstande dat de bezoeker gedurende het hele bezoek een gedegen 

mondmasker draagt.  

 

B. Artikel 6 komt als volgt te luiden: 

Artikel 6 

Samenscholingsverbod 

Onverminderd het bepaalde  in de artikelen 4, 5 en 6 van de Landsverordening Openbare 

Manifestaties, worden  als openbare plaatsen  als  bedoeld  in  artikel  39a,  eerste  lid, van de 

Landsverordening openbare orde, op of aan welke plaatsen het verboden is deel te nemen aan 

groepen van vijf personen of meer, aangewezen: 

a. de openbare weg, als bedoeld in artikel 1, onderdeel g van de Landsverordening openbare 

orde; 

b. openbare wegen aangrenzend aan een snèk, bar, café, restaurant, dan wel trùk di pan; 

c. openbare stranden; 

d. openbare sportvelden; 

e. buurtcentra. 
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C. In artikel 8 worden de woorden “en geldt tot en met 18 september 2020” vervangen door: en 

geldt tot en met 16 oktober 2020. 

 

D. “Bijlagen 2, 3A, 3B, 3C, 3D en 3E” worden vervangen door Bijlagen 2, 3A, 3B, 3C, 3D en 3E bij 

deze Regeling.  

 

Artikel II 

Deze regeling treedt in werking met ingang van 25 augustus 2020 om 23:30 uur. 

 

 

Gegeven te Willemstad, 25 augustus 2020 

De Minister van Justitie, 

                  Q. C. O. GIRIGORIE 

 

 

 

 

Uitgegeven de 25ste augustus 2020 

De Minister van Algemene Zaken, 

   E. P. RHUGGENAATH 
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Toelichting behorende bij de MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING tot 

wijziging van de Regeling maatregelen openbare orde COVID‐19 VII 

 

 

Inleiding 

Op donderdag 20 augustus 2020 is een persoon werkzaam bij een lokaal bedrijf positief getest op 

SARS‐CoV‐2. Daarna zijn op de navolgende dagen meer dan tien gevallen positief getest, waarbij 

bovendien  is  geconstateerd  dat  er  sprake  is  van  twee  nieuwe  actieve  clusters  van 

coronabesmettingen. Tot nu toe is de oorspronkelijke bron van besmetting van al deze gevallen 

niet  traceerbaar,  waardoor  vooralsnog  wordt  geconcludeerd  dat  er  sprake  is  van  lokale 

transmissie. 

 

Gezien de risico’s voor wijdverspreide besmetting als het gaat om ‘unknown source’, en het feit 

dat  wij  dus  vooralsnog  drie  lokale  clusters  hebben  geregistreerd,  zitten  wij  conform  de 

opschalingsstructuur van het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur in fase 2. 

 

Naast  de  reeds  gestarte  contactopsporing  (contact  tracing)  van  de  directe  contacten  van  de 

voornoemde  gevallen  en  het  opleggen  van  thuisquarantaine  de  personen  die  door  de 

geneeskundigen  zijn  opgespoord,  dienen  per  ommegaande  nadere  maatregelen  te  worden 

genomen  om  verdere  verspreiding  van  de  SARS‐CoV‐2  zoveel mogelijk  te  beperken  c.q.  te 

voorkomen. 

 

Deze maatregelen zijn ter aanvulling en voor zover van belang, ter wijziging van de richtlijnen 

en protocollen die reeds golden.  

 

Artikel 4a 

Per  8  augustus  2020  is  tijdelijk voor  een periode van  twee weken de uitgaansgelegenheden, 

anders  dan  in  open  lucht,  m.a.w.  binnen  c.q.  in  besloten  ruimten  met  dans‐,  dan  wel 

muziekactiviteiten, zoals disco’s c.q. nachtclubs, verboden gesteld. Daarbij is besloten dat twee 

weken na de inwerkingtreding van deze maatregel een evaluatie zou plaatsvinden van de lokale 

situatie en worden besloten omtrent de al dan niet verlenging ervan. 

 

Zoals  blijkt  zijn,  voordat de  twee weken volledig  zijn verstreken,  enkele  lokale  transmissies 

geconstateerd, waarbij naderhand drie clusters zijn geregistreerd. Het spreekt bijna voor zich 

dat, gezien deze situatie, het niet verantwoord is om dit verbod op te heffen c.q. van belang is 

dat dit verbod wordt behouden.  

 

Dit verbod geldt  thans niet alleen voor nachtclubs die sec  in besloten ruimten bedrijf voeren, 

maar ook voor open ruimten en ook voor de zogenaamde beach clubs, waarbij personen zich ook 

verzamelen op de aangrenzende open ruimten, een en ander voor zover deze beach clubs niet 

reeds onder de definitie van nachtclubs of discotheken vallen.  

 

Uitgangspunt  van  het  huidig  beleid  van  de  overheid  is  voorts  dat  daar waar  een  of meer 

vergunningen nodig is/zijn voor een activiteit, deze voorlopig niet wordt(en) toegekend.  

 

Conform het  beleid dat  tot nu  toe  is  gehanteerd, geldt dat  ruimten niet meer  bezet  kunnen 
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worden dan tot vijftig procent van de maximale bezettingscapaciteit, zoals door de Brandweer is 

vastgesteld, met dien verstande dat de sociale afstand richtlijnen onverkort gelden. Hierbij was 

in ieder geval voor besloten ruimten geen absolute maximum vastgesteld.  

 

Gezien de thans aanwezige reële risico voor meerdere clusters van lokale transmissie en daarbij 

geldende uitgangspunt dat ’mass events’ moet worden voorkomen, wordt tijdelijk een absoluut 

maximum van  tweehonderdvijftig personen  ingesteld. Dit maximum kan  afhankelijk van de 

ernst van de verspreiding van de besmetting, bij wijziging van deze regeling omhoog of omlaag 

worden aangepast. 

 

Het is hierbij van belang te benadrukken dat de maatregelen en maxima vanuit epidemiologisch 

uitgangspunt per soort activiteiten kunnen verschillen. Het karakter van een sportevenement is 

bijvoorbeeld verschillend van die van feesten in nachtclubs e.d. welke thans volledig verboden 

blijven.  

 

Daar  waar  activiteiten,  dan  wel  evenementen  op  grond  van  de  huidige  wetgeving 

vergunningsplichtig zijn, wordt bij de vergunningsafgifte met het crisisbeleid van de overheid 

rekening gehouden. 

 

Rekening houdend met de Landsverordening Openbare Manifestaties gelden de uitgangspunten 

zoals hierboven aangegeven als sterke aanbevelingen voor samenkomsten tot het belijden van 

godsdienst of  levensovertuiging, voor zover deze activiteiten plaatsvinden  in een gebouw of 

besloten plaats.  

 

Ter bescherming van de  internationaal vastgestelde kwetsbare groepen voor de SARS‐CoV‐2, 

wordt in de desbetreffende inrichtingen voor deze personen elk slechts één bezoeker per keer 

toegelaten, waarbij de bezoeker te allen tijde een mondmasker moet dragen. Een en ander gezien 

het feit dat de bron van de huidige lokale transmissie niet bekend is, hetgeen een risico vormt 

voor deze groepen waartegen ze beschermd moeten worden. 

 

Artikel 6 

Samenscholingsverbod 

Gezien het bovenstaande moet de  samenscholing van grote groepen mensen  in zogenaamde 

‘super spreader’ situaties worden verboden en voorkomen. Het gaat hier immers om situaties 

waarbij bovendien contactopsporing wordt bemoeilijkt c.q. onmogelijk is. In dit verband wordt 

voorgesteld om het samenscholingsverbod te herintroduceren. 

 

Stakeholders 

Een overgroot deel van deze maatregelen is sinds vrijdag 21 augustus 2020 bekendgemaakt en 

afzonderlijk  gecommuniceerd  met  de  belangrijkste  stakeholders:  de  ‘Farandula’‐  c.q. 

evenementen branche). 

 

Evaluatie 

Conform beleid van het crisisteam van de overheid wordt bij het nemen van maatregelen die een 

impact hebben op onder andere het dagelijks leven van de bevolking, periodiek geëvalueerd en 

nagegaan of er reden is om de maatregelen op te schalen, dan wel af te schalen. De Operationeel 
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leider geneeskundige hulpverlening bij  rampen houdt hierbij een  termijn van minimaal  twee 

maal de incubatietijd aan.  

 

Financiële toelichting 

De  kosten  inzake  deze  ministeriële  regeling  betreffen  het  handhaven  van  de  regeling.  De 

handhaving zal grotendeels door de korpspolitie uitgevoerd worden.  Indien de  extra kosten 

hoger zijn, worden deze budgetneutraal gedekt. 

 

 

 

De Minister van Justitie 

                              Q. C. O. GIRIGORIE 
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BIJLAGE 2 bij de Regeling maatregelen openbare orde COVID‐19 VII 

 

RICHTLIJNEN VOOR VERANTWOORDE DIENSTVERLENING  

 

1. ALGEMEEN 

 De richtlijnen worden door de onderneming voor zowel het personeel als de klanten 

zowel buiten als binnen de bedrijfsruimte voldoende zichtbaar opgehangen. 

 De ondernemer (of organisatie) wijst een of meerdere personen aan die zullen toezien 

op  de  naleving  van  de  richtlijnen  binnen  de  onderneming  en  fungeert  als 

contactpersoon voor de overheidsinstanties 

  

 

2.  RICHTLIJNEN VOOR HYGIËNE  

‐ Een ondernemer draagt zorg voor maximale hygiëne door voldoende mogelijkheid 

voor  handhygiëne  te  bieden  door  bijvoorbeeld  voorzieningen  aan  te  bieden  om 

handen  met  water  en  zeep  te  wassen,  dan  wel  door  de    aanwezigheid  van 

handalcohol of alcoholhoudende handgel bij onder andere de ingang en uitgang van 

de  onderneming,  anders  dan  op  ooghoogte;  het  alcoholpercentage  van  de 

handalcohol en de handgel is ten minste 60%; 

‐ Zeep en handalcoholproducten die aan personen voor gebruik worden aangeboden, 

zijn voorzien van een ingrediëntenlijst; de klant kan kiezen om een eigen handalcohol 

of alcoholhoudende handgel te gebruiken; 

‐ Het personeel wordt voorgelicht en getraind over de algemene hygiënevoorschriften; 

‐ Een initiële c.q. visuele beoordeling van de personen vindt voor de betreding van de 

locatie  van  de  onderneming  plaats  door  de waarneming  van  duidelijk  zichtbare 

tekenen van bovenste luchtweginfectie, zoals verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn 

en  koorts  (vanaf  38° Celsius).  In  geval  een  persoon COVID‐19  virus  gerelateerde 

symptomen heeft, zoals in deze richtlijn opgenomen, wordt de persoon verzocht de 

locatie niet te betreden; 

‐ Het betalen via betaalautomaten wordt zo veel mogelijk toegepast; het gebruik van 

contant geld wordt ontmoedigd met duidelijk zichtbare aanwijzingen; 

‐ De kassaruimte, betaalautomaten en andere door de klant  te gebruiken middelen, 

instrumenten  of  materieel  worden  regulier  schoongemaakt  en  ontsmet  met  een 

ontsmettingsmiddel  met  een  alcoholpercentage  van  minimaal  70%  of  met  een 

chloorhoudend schoonmaakmiddel; 

‐ Andere oppervlakten die door veel personen worden aangeraakt, zoals handgrepen, 

lichtknoppen, liftknoppen, trapleuningen, stopcontacten, deurknoppen, toonbanken, 

productrekken,  werkinstrumenten  en  werkmateriaal  worden  regelmatig 

schoongemaakt en ontsmet; 

‐ De  ondernemer  draagt  ervoor  zorg  dat  samples,  proeverijen,  monsters, 

probeerartikelen  of  leen‐  en  meeneemartikelen  zoals  flyers  en  boeken,  niet 

beschikbaar worden gesteld; 
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‐ De ondernemer draagt zorg dat het personeel regelmatig de handen met water en 

zeep wast voor minimaal  20  seconden;  bij  afwezigheid van water  of  zeep, wordt 

handalcohol of alcoholhoudende handgel conform deze richtlijnen gebruikt; 

‐ De  onderneming  beschikt,  voor  zover  van  toepassing,  over  stromend  water, 

wasgelegenheid en toiletvoorzieningen; 

‐ De wasgelegenheden en toiletten worden regulier schoongemaakt en ontsmet. 

‐ Voor  de  ontsmetting  als  bedoeld  in  deze  richtlijnen  worden  alcohol  of 

chloorhoudende producten gebruikt. 

 

3.  RICHTLIJNEN VOOR SOCIALE AFSTAND  

‐ Tussen het personeel  en de klanten,  tussen het personeel onderling,  en  tussen de 

klanten onderling wordt een afstand van minimaal twee (2) meter bewaard;  

‐ Het maximaal aantal personen die tegelijkertijd in een besloten ruimte aanwezig mag 

zijn, de COVID‐19 maximale bezettingsgraad, is gelijk aan vijftig (50) % van de door 

de Brandweer  gestipuleerde maximale  bezettingsgraad,  tenzij  in de  artikelen  van 

Regeling iets anders is bepaald; 

‐ Het maximaal  aantal  personen  die  tegelijkertijd  in  een  open  ruimte,  al  dan  niet 

afgebakend mag worden toegelaten is vijfhonderd (500), tenzij in de artikelen van de 

Regeling iets anders is bepaald; 

‐ Het maximaal aantal personen dat op grond van de  richtlijnen  tegelijkertijd  in de 

bedrijfsruimte wordt toegestaan wordt binnen en buiten de onderneming voldoende 

zichtbaar aangeduid; 

‐ Door middel  van  bijvoorbeeld  gekleurde  tape wordt  op de  grond  aangeduid,  op 

welke afstand ‐minimaal twee (2) meter‐ de personen onder andere bij de kassa(‘s) en 

in gangpaden afstand van elkaar dienen te houden; 

‐ Telefonisch of online bestellen met thuisbezorging wordt, voor zover van toepassing, 

zoveel mogelijk toegepast; 

‐ Interactie  tussen  bezorgers  en  klanten  bij  thuisbezorging  wordt  beperkt  door 

leveringen achter te laten bij de leveranciersingang, toegangsdeur, veranda of andere 

plaatsen  waardoor  contact  dan  wel  nabijheid  van  persoon  tot  persoon  wordt 

vermeden. Bij afgifte van een product wordt steeds rekening gehouden met twee (2) 

meter afstand tussen bezorger en ontvanger; 

‐ Indien  mogelijk  wordt  de  ingang  en  uitgang  van  de  onderneming  van  elkaar 

gescheiden gehouden; 

‐ Het gezamenlijk gebruik van werkmateriaal door  collega’s wordt  zoveel mogelijk 

vermeden.  Indien  dit  niet  mogelijk  is,  wordt  het  werkmateriaal  na  elk  gebruik 

ontsmet. 

 

4. RICHTLIJNEN IN GEVAL DIENSTVERLENING EEN AFSTAND VAN MINDER DAN 

TWEE (2) METER VERGT 

 

‐ Alle bovenstaande regels zijn overeenkomstig van toepassing; 

‐ Werk  zoveel mogelijk  op  een  telefonisch  of digitaal  gemaakte  afspraak,  zodat de 

klantcontacten gedoseerd kunnen worden; 
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‐ Zorg voor een telefonisch of digitaal intake met de klanten, waarin wordt afgesproken 

dat:  

i. de klanten bij aankomst de instructies volgen voor sociale afstand en hygiëne en 

ii.  als de klanten ziek zijn, met name als ze  last hebben van verkoudheid, niezen, 

hoesten, keelpijn, moeilijk ademen en koorts (vanaf 38° Celsius), de fysieke afspraak 

wordt uitgesteld; 

‐ Zorg  voor  aanvullende  beschermingsmaatregelen,  waaronder  in  ieder  geval  het 

gebruik van mondkapjes of gezichtsbeschermers door zowel de dienstverlener als de 

klant; 

 

Groepsactiviteiten 

 

‐ Van  te  voren  wordt  gecontroleerd  dat  deelnemers  geen  COVID‐19  symptomen 

hebben, zoals opgesomd onder punt 5 van deze richtlijnen en ook niet in contact zijn 

geweest met een COVID‐19 patiënt in de afgelopen twee (2) weken  

‐ In geval van toegestane presentaties aan een publiek door de groep, wordt tussen de 

groep en het publiek sociale afstand gehouden en een registratielijst van het publiek 

bijgehouden; 

‐ In geval van commerciële (toeristische) groepsactiviteiten wordt ten behoeve van de 

afdeling Epidemiologie van het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur, een 

registratie  van  de  bezoekers  en  begeleiders  bijgehouden,  waarbij  de  volgende 

informatie wordt verwerkt:  

‐ naam en achternaam; 

‐ geboortedatum; 

‐ adres; 

‐ ten minste twee telefoonnummers; 

‐ tijdstip van aankomst. 

‐ De  informatie van de bezoekers wordt voor  een periode van  een maand door de 

casino bewaard. 

‐ Eventueel door de branche vastgestelde en gepubliceerde protocollen, voor zover in 

lijn met deze richtlijnen, worden opgevolgd; 

‐ Bij  een  toegestaan  evenement  beschikt  de  organisator  of  ondernemer  over  een 

crowdmanagementplan  en  crowdmananagers  die  verantwoordelijk  zijn  voor  de 

goede uitvoering van dit plan waarbij onder ander de bezoekersstroom goed wordt 

beheerst. 

 

5. RICHTLIJNEN  IN GEVAL VAN ZIEKTEGEVALLEN BINNEN DE ONDERNEMING 

(KLANT OF PERSONEEL): 

‐ Instrueer werknemers om thuis te blijven als ze ziek zijn, met name als ze last hebben 

van  verkoudheid,  niezen,  hoesten,  keelpijn,  verlies  van  reukvermogen,  moeilijk 

ademen of koorts (vanaf 38° Celsius); 
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‐ Meld  onmiddellijk  aan  de  afdeling  Epidemiologie  van  het  Ministerie  van 

Gezondheid,  Milieu  en  Natuur  in  het  geval  van  een  stijging  van  het  aantal 

ziekmeldingen onder het personeel. 
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BIJLAGE 3A bij de Regeling maatregelen openbare orde COVID‐19 VII 

 

AANVULLENDE RICHTLIJNEN VOOR HET CASINO 

 

In aanvulling op bijlage 2 van de Regeling maatregelen openbare orde COVID‐19 VII gelden de 

volgende  sectorspecifieke  richtlijnen  voor  casinos  in  de  zin  van  de  Landsverordening 

Casinowezen Curacao6, tenzij in de artikelen van de Regeling iets anders wordt bepaald. 

 

1. Richtlijnen voor werklocatie  

‐ Het  casino  zorgt  voor  zowel  bij  de  in‐  en  uitgang  als  binnen  de  werklocatie  voor 

voldoende handalcohol dan wel alcoholhoudende handgel, anders dan op ooghoogte;  

‐ Zitplaatsen dienen zodanig geconfigureerd of verwijderd te worden dat adequate sociale 

distantiëring wordt gerealiseerd; 

‐ De  casino  houdt  ten  behoeve  van  de  afdeling  Epidemiologie  van  het ministerie  van 

Gezondheid, Milieu en Natuur, een registratie van de bezoekers bij, waarbij de volgende 

informatie wordt verwerkt:  

 naam en achternaam; 

 geboortedatum; 

 adres; 

 ten minste twee telefoonnummers; 

 tijdstip van aankomst. 

‐ De informatie van de bezoekers wordt voor een periode van een maand door de casino 

bewaard. 

 

2. Richtlijnen specifiek voor spelen in casino’s 

a. Slot machines/Gokkasten 
‐ De  stoelen  en/of krukken voor  elke  andere  slotmachine worden verwijderd  zodat 

spelers niet direct naast elkaar kunnen zitten; 

‐ Voor  zover  de  slotmachines  de mogelijkheid  hebben  om  in  de  out‐of‐service‐  of 

disabled‐status geplaatst te worden, dient het casino deze instelling toe te passen; 

‐ Indien de out‐of‐service‐ of disabled‐status niet beschikbaar is dan dient het casino 

alle mogelijkheden om waarde in een slot machine te plaatsen, zoals de ‘coin insert’, 

de bill acceptor, de ‘player card insert’ en de ‘ticket validator’, af te plakken, zodat die 

machine niet gebruikt kan worden; 

‐ Slotmachines zullen indien gewenst, uitgezet worden en/of zal er configuratie van de 

slot  machines  op  de  casinovloer  plaatsvinden  zodanig  dat  adequate  sociale 

distantiëring tussen spelers gerealiseerd wordt; 

‐ Casino Supervisors en Managers dragen er zorg voor dat gasten niet samenscholen 

rondom slot machines; 

 

b. Speeltafels algemeen 
‐ Stoelen van speeltafels worden verwijderd om sociale afstand tussen spelers aan dezelfde 

tafel te bewerkstelligen; 

                     
6 A.B. 1997, no. 97 
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‐ Casino Supervisors en Managers dragen er zorg voor dat samenscholing niet plaatsvindt 

bij de tafels of achter de zittende spelers; 

‐ Dealers  geven  een mondelinge  indicatie  van  een  pauze  in  plaats  van  de  gangbare 

‘tapping in’ en behouden daarbij sociale afstand; 

‐ Waar mogelijk  dient de  ‘Pit’  zodanig  geconfigureerd  te worden  dat  ten  aanzien  van 

aanleunende speeltafels twee (2) meter afstand tussen spelers mogelijk is; 

‐ Indien configuratie bij de “Pit’ niet mogelijk is, dient naast iedere actieve speeltafel een 

speeltafel te worden afgesloten, zodat er geen aangrenzende speeltafels in gebruik zijn;  

‐ Per speeltafel geldt de volgende leidraad voor wijze en maximumbezetting: 

i. drie  (3) spelers aan een  tafel met vijf  (5) of zes  (6) posities met een  lege  tafelpositie 

(zonder stoel) tussen de spelers;  

ii. vier (4) spelers aan een tafel met zeven (7) posities met een lege tafelpositie (zonder 

stoel) tussen de spelers; 

‐ Voor de bepaling van de maximumbezetting per speeltafel wordt in ieder geval uitgegaan 

van de volgende gangbare tafelconfiguratie (zonder sociale afstand): 

i. drie (3) spelers per blackjack tafel; 
ii. zes (6) spelers per craps tafel met drie (3) spelers aan elke kant van de tafel; 

iii.vier (4) spelers per roulette tafel;  

iv.  vier (4) spelers per pokertafel.  
 

c. Race & Sportsbook 
‐ Twee meter intervallen op de vloer markeren voor de ‘ticket windows’; 

‐ Indien  de  ‘race  &  sportsbook’  over  een  bar  beschikt,  dan  zijn  de  aanvullende 

richtlijnen in bijlage 3B voor de horeca hier ook van toepassing. 

 

d. Bingo 
‐ Voordat bingo‐activiteiten worden opgestart, dient het casino een plan aan de GCB 

te  overleggen  hoe  de  sociale  distantiëringsmaatregelen  geïmplementeerd  zullen 

worden. 

 

e. Casino cage 
‐ Conform bijlage 2 wordt zoveel mogelijk met betaalautomaten gewerkt. Cash geld 

dient zoveel mogelijk vermeden te worden; dit dient duidelijk zichtbaar bij de kassa 

aangegeven te worden. 
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BIJLAGE 3B bij de Regeling maatregelen openbare orde COVID‐19 VII 

 

AANVULLENDE RICHTLIJNEN VOOR DE HORECA 

 

In aanvulling op bijlage 2 van de Regeling maatregelen openbare orde COVID‐19 VII gelden de 

volgende sectorspecifieke richtlijnen voor de horeca tenzij in de artikelen van de Regeling iets 

anders wordt bepaald. 

 

1. Algemeen 

‐ De ondernemer houdt ten behoeve van de afdeling Epidemiologie van het ministerie van 

Gezondheid, Milieu en Natuur, een registratie van de bezoekers bij, waarbij de volgende 

informatie wordt verwerkt:  

 naam en achternaam; 

 geboortedatum; 

 adres; 

 ten minste twee telefoonnummers; 

 tijdstip van aankomst. 

‐ De  informatie  van  de  bezoekers  wordt  voor  een  periode  van  een  maand  door  de 

ondernemer bewaard. 

 

2.  Richtlijnen voor de hygiëne 

 Zitplaatsen, tafelbladen, dienbladen bestek en borden worden schoongemaakt en ontsmet 

na elk gebruik; 

 Selfservice‐opties voor eet‐en drinkwaren worden niet aangeboden (bijvoorbeeld buffet); 

 Herbruikbare  menukaarten  en  placemats  worden  schoongemaakt  en  ontsmet  na  elk 

gebruik.  Indien  papieren menukaarten  en  placemats worden  gebruikt,  dan  dienen  ze 

weggegooid te worden na elk gebruik door de klant; 

 Het personeel belast met het bezorgen van eten moet voor en na de bezorging de handen 

wassen dan wel ontsmetten met handalcohol of alcoholhoudende handgel (met minimaal 

60% alcohol). 

 

3.  Richtlijnen voor de sociale afstand 

 De  tafels  in het  restaurant worden  zodanig opgesteld dat  er  tussen de klanten van de 

verschillende tafels minimaal 2 meter afstand wordt gehandhaafd. Door minder tafels en 

stoelen neer  te zetten of door duidelijk aan  te geven dat bepaalde  tafels of  stoelen niet 

gebruikt mogen worden, kan voldoende afstand tussen gezelschappen worden gecreëerd;  

 Op  het  moment  dat  het  behouden  van  een  afstand  van  twee  (2)  meter  tussen  de 

dienstverlener  en  de  klant,  al  dan  niet  tijdelijk,  niet  haalbaar  is, worden  aanvullende 

beschermingsmaatregelen  genomen,  waaronder  in  ieder  geval  het  gebruik  van 

mondkapjes of gezichtsbeschermers door zowel de dienstverlener als de klant;  

 De leveranciers komen zo min mogelijk in het restaurant en blijven zoveel mogelijk op twee 

(2) meter afstand van het personeel van het restaurant. 
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BIJLAGE 3C bij de Regeling maatregelen openbare orde COVID‐19 VII 

 

AANVULLENDE RICHTLIJNEN VOOR SPORTSCHOLEN EN FITNESSFACILITEITEN EN 

SPORTEVENEMENTEN 

 

In aanvulling op bijlage 2 van de beschikking maatregelen openbare orde gelden de volgende 

sectorspecifieke richtlijnen voor sportscholen en fitness faciliteiten en sportevenementen, tenzij 

in de artikelen van de Regeling iets anders wordt bepaald 

 

1. RICHTLIJNEN VOOR WERKLOCATIE 

 Deuren en ramen van de faciliteit worden zoveel mogelijk opengelaten om de ventilatie te 

verbeteren; 

 Kleedkamers, douches en toiletten worden regelmatig schoongemaakt en ontsmet.  

 De  lay‐out  van  de  apparatuur  wordt  zodanig  aangepast,  dan  wel  apparatuur wordt 

tijdelijk onbruikbaar gemaakt om ten minste twee (2) meter afstand tussen de gebruikers 

van de apparatuur te behouden; 

 Selfservice‐opties voor eet‐en drinkwaren worden niet aangeboden, dan wel beschikbaar 

gesteld (zoals waterkoelers en koffiebars);  

 Apparatuur, materiaal (zoals gewichten en matjes) en andere contactoppervlakken worden 

tussen de (groep)sessies ontsmet door de faciliteit  

 

2. RICHTLIJNEN VOOR WERKNEMERS 

 Coaches  en  ander  personeel moeten  hun  handen wassen  en  handontsmettingsmiddel 

gebruiken bij begin en aan het eind van elk sessie, dan wel als zij in contact komen met een 

klant of een ander personeelslid.  

 

3. RICHTLIJNEN VOOR (INTERACTIE MET) KLANTEN 

 Toegang van klanten tot de sportscholen en fitnessfaciliteiten wordt zoveel als mogelijk op 

afspraak verleend;  

 Klanten zijn verplicht zich te registreren bij het betreden van de faciliteit; 
 Klanten worden  onmiddellijk  gecontacteerd  als  bekend wordt  dat  een  ander  klant  of 

medewerker positief heeft getest op COVID‐19; 

 Klanten  ontsmetten  apparatuur  waarmee  ze  in  contact  komen  met  door  de  faciliteit 

beschikbaar gestelde ontsmettingsmateriaal; 

 Klanten gebruiken slechts één apparaat tegelijk; circuits of ʺsuper instellingʺ worden niet 

toegestaan  zodat  machines  na  gebruik  tijdig  worden  gereinigd  voor  een  volgende 

gebruiker; 

 Groepsfitnesslessen worden alleen toegelaten als de lessen kunnen worden voltooid met 

de twee (2) meter sociale afstand tussen de coach en de klanten en de klanten onderling.  

 

4. WEDSTRIJDEN EN SPORTEVENEMENTEN IN BESLOTEN OF AFGEBAKENDE RUIMTE 

 Bij wedstrijden en sportevenement in een zaal of in een afgebakend open ruimte of veld 

wordt een maximaal bezetting van vijftig (50) procent van de door Brandweer maximaal 

toegestane bezettingsgraad aangehouden, tenzij in de artikelen van de Regeling iets anders 

is bepaald; 
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 Streef naar het gebruik van vaste zit‐ of standplaatsen door groepen die bij elkaar horen, 
bijvoorbeeld een familie; 

 De organisator dan wel de faciliteit zet crowdmanagers in voor onder andere: 

kaartverkoop, 

ingang en uitgang 

verkoop van drank en eten; 

 Ingang en uitgang zijn bij deze evenementen van elkaar verspreid en zodanig gedirigeerd 

dat opstoppingen worden voorkomen; 

 Toeschouwers c.q. bezoekers die niet aan het evenement deelnemen zijn niet toegestaan 

om  te  schreeuwen  of  te  zingen;  streef  naar  het  gebruik  van  andersoortige 

aanmoedigingsmiddelen; 

 

   



 89 
 

 - 17 - 

BIJLAGE 3D bij de Regeling maatregelen openbare orde COVID‐19 VII 

 

AANVULLENDE RICHTLIJNEN VOOR DE BOUWSECTOR, FABRIEKEN, WERKPLAATSEN 

EN WERKZAAMHEDEN AAN HET INFRASTRUCTUUR 

 

In aanvulling op bijlage 2 van de Regeling maatregelen openbare orde COVID‐19 VII gelden de 

volgende  sectorspecifieke  richtlijnen  voor  de  bouwsector,  fabrieken,  werkplaatsen  en  voor 

werkzaamheden  aan  het  infrastructuur,  tenzij  in  de  artikelen  in  de  Regeling  anders wordt 

bepaald. 

 

 

1. RICHTLIJNEN VOOR DE WERKLOCATIE 

‐ De werklocatie  is  alleen  toegankelijk  voor  aldaar werkzame  personen  en  is  duidelijk 

gemarkeerd  indien  werkzaamheden  plaatsvinden  in  de  openbare  ruimte;  in  geval  er 

sprake is van een vaste werklocatie wordt deze volledig afgeschermd voor derden; 

‐ Onder werklocatie wordt naast de werklocatie ook verstaan  een omgeving die niet  als 

zodanig duidelijk herkenbaar  is,  zoals bij het  snoeiwerkzaamheden  langs de weg; hier 

wordt  door  middel  van  drums  vaak  het  werkgebied  gemarkeerd.  Als  het  gaat  om 

werkzaamheden  voor  een  langer  dan  een  week,  zal  er  sprake  zijn  van  meerdere 

werklocaties.  

‐ Bij kleinere werklocaties zoals bijvoorbeeld bij woningbouw is het mogelijk om af te wijken 

van de vereiste van een afgeschermde werklocatie. Op de werklocatie dient één (1) persoon 

door  de  aannemer  te  beschikken  over  een  door  de  aannemer  afgegeven  schriftelijke 

verklaring die aangeeft aan dat deze persoon de supervisor is. De supervisor is voor het 

bevoegd gezag het aanspreekpunt tijdens controle en is verantwoordelijk voor de naleving 

van de richtlijnen; 

‐ De supervisor dient per dag aantoonbaar bij te houden wie er op de werklocatie werkzaam 

zijn en wie de werklocatie hebben bezocht; 

‐ Transporteurs van materiaal en materieel mogen de werklocatie enkel betreden voor laden 

en lossen en dienen in of nabij het voertuig te blijven; 

‐ In  geval  van  een  groot  bouwproject werken  de  ploegen  zo  veel mogelijk  in  dezelfde 

samenstelling,  zodat  het  onderlinge  contact  zoveel mogelijk  beperkt  blijft  tot  dezelfde 

groep;  

‐ Een vaste werklocatie met een bouwkeet beschikt conform bijlage 2 over stromend water, 

wasgelegenheid en toilet;  

‐ Het  is  verboden  op  een werklocatie de  verkoop  van  eten  en drinkwaren  toe  te  staan, 

behalve delivery; 

‐ Wanneer gereedschap gedeeld wordt er voor zorggedragen dat dit voor gebruik wordt 

ontsmet;  

‐ Materieel  zoals  loaders,  graafmachines,  hoogwerkers  en  hijskranen,  worden  voor  elk 

gebruik door een verschillende operator  schoongemaakt en ontsmet en worden  telkens 

door één (1) operator per keer gebruikt; 

‐ In  geval  het  werk  een  afstand  van  twee  (2)  meter  dit  niet  haalbaar  is,  wordt  de 

werkmethode aangepast en aanvullende beschermingsmaatregelen genomen, waaronder 

in ieder geval mondkapjes of gezichtsbeschermers. 
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BIJLAGE 3E bij de Regeling maatregelen openbare orde COVID‐19 VII 

 

AANVULLENDE RICHTLIJNEN VOOR KAPPERSZAKEN EN SCHOONHEIDSSALONS 

 

In aanvulling op bijlage 2 van de beschikking maatregelen openbare orde gelden de volgende 

sectorspecifieke richtlijnen voor kapperszaken en schoonheidssalons, tenzij in de artikelen in de 

Regeling iets anders wordt bepaald. 

 

1. Richtlijnen in verband met de werklocatie 

‐ Onder  kapperszaken  wordt  verstaan  een  barbershops,  kapsalons  en  personen  die 

kapperswerkzaamheden verrichten; 

‐ Onder  schoonheidssalons  wordt  verstaan  personen  of  bedrijven  die 

schoonheidsbehandelingen  verrichten,  waaronder,  make‐up  behandelingen,  manicure, 

pedicure, massages, spa‐behandelingen en soortgelijke behandelingen; 

 Klanten  worden  niet  zonder  afspraak  behandeld  door  een  kapperszaak  of  een 

schoonheidssalon; 

‐ De ondernemer houdt ten behoeve van de afdeling Epidemiologie van het ministerie van 

Gezondheid, Milieu en Natuur, een registratie van de bezoekers bij, waarbij de volgende 

informatie wordt verwerkt:  

 naam en achternaam; 

 geboortedatum; 

 adres; 

 ten minste twee telefoonnummers; 

 tijdstip van aankomst. 

‐ De  informatie  van  de  bezoekers  wordt  voor  een  periode  van  een  maand  door  de 

ondernemer bewaard. 

 Indien bekend wordt dat een klant of medewerker positief heeft getest op COVID‐19 maakt 

de kapperszaak of  schoonheidssalon dit onmiddellijk bekend  aan de klanten die  in de 

werklocatie in contact zijn gekomen met de desbetreffende klant of medewerker;  

 Na elke behandeling wordt de plek waar de behandeling in de werklocatie werd verricht  

gereinigd en gedesinfecteerd.  

 

2. Richtlijnen voor sociale afstand 
 Op het moment dat het behouden van een afstand van  twee  (2) meter niet haalbaar  is, 

worden aanvullende beschermingsmaatregelen genomen, waaronder  in  ieder geval het 

gebruik van mondkapjes of gezichtsbeschermers door zowel de dienstverlener als de klant; 

 

3. Richtlijnen voor hygiëne 
 

Hygiënevoorschriften voor kapperszaken 

 Alle  kappersinstrumenten  dienen  na  gebruik  te  worden  gedesinfecteerd,  zoals 

haarborstels,  haarkammen,  haarclips,  scharen,  scheermessen  en  elektrische 

scheerapparaten, haarverfborstels, haarverfbakjes en haardrogers; 

 Alle  kappersattributen  dienen  na  gebruik  te  worden  gedesinfecteerd,  zoals 

(kappers)stoelen, kaptafels, wastafels (inclusief neksteun), werkbladen en trolleys; 

 Gebruik voor iedere klant een schoon kapkleed, of maak gebruik van wegwerp kapkleden; 
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 Werkschorten dagelijks reinigen, of maak gebruik van wegwerp werkschorten. 

 

Hygiënevoorschriften voor schoonheidssalons 

 Alle nagelproducten bestemd voor eenmalig gebruik, zoals vijlen, buffers en puimsteen, 

zijn nieuw voor elk persoon die wordt behandeld; 

 Pedicure en manicure instrumenten, stoelen, werkbladen, trolleys worden na elk gebruik 

gereinigd en gedesinfecteerd 

 

 Alle  instrumenten die een make‐up stylist op een klant gebruikt worden na elk gebruik 

gereinigd en ontsmet;  

 

 Badjassen, handdoeken en sandalen wassen na elk gebruik; 

 Beddengoed worden na elk gebruik gewassen; 

 Bedden  worden  na  elk  gebruik  ontsmet  met  alcoholhoudende  (ten  minste  70%) 

ontsmettende spray dan wel met ontsmettende doekjes; 

 Gezichtsbehandelingsinstrumentarium reinigen en desinfecteren na gebruik; 

 Het toepassen van ‘steam procedures’ is niet toegestaan; 

 Massage‐instrumenten en apparaten worden na gebruik gereinigd en gedesinfecteerd; 

 Het gebruik van een sauna is niet toegestaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


