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Coronamaatregelen in de recreatiebranche. Wat is er nou bepaald? 
 

Publicatie 27 maart 2020 

De coronamaatregelen hebben elkaar de afgelopen weken in hoog tempo opgevolgd. 
Daarbij worden verschillende, deels op het oog overlappende, onderwerpen geregeld en 
verschillende termijnen gehanteerd. Daarbij dienen de aangekondigde maatregelen van de 
rijksoverheid door de 25 veiligheidsregio's te worden omgezet in afdwingbare regelgeving. 
Voor ondernemers in de recreatiebranche is het inmiddels lastig te volgen. Met dit artikel 
probeer ik de nodige helderheid te verschaffen. Schuingedrukte teksten zijn afkomstig van 
de website van de rijksoverheid of de 'modelnoodverordening' van het veiligheidsberaad. De 
modelnoodverordening wordt als het goed is door ieder van de 25 veiligheidsregio al dan 
niet in licht aangepaste vorm uitgevaardigd. Goede kennis hiervan is van belang voor het 
beleid en de planning van de onderneming als ook de toepassing van de 
annuleringsvoorwaarden in geval van annulering. 

Sommige, maar niet alle, elementen dient een veiligheidsregio verplicht over te nemen. Dat 
maakt dat er dus per veiligheidsregio een licht afwijkend beleid kan gelden. Dat biedt 
enerzijds onduidelijkheid omdat de landelijke berichten en media vaak niet nauwkeurig 
genoeg zijn en anderzijds maakt dat een veiligheidsregio in kan spelen op de 
omstandigheden ter plaatse. Er zit mogelijk enkele dagen vertraging in de door de 
rijksoverheid aangekondigde maatregelen en de publicatie van de noodverordening. 

In hoofdlijnen zijn er vijf maatregelen die de recreatiebranche treffen: 

1. het verbod voor eet- en drinkgelegenheden en sport- en fitnessgelegenheden (t/m 6 

april) 

2. het verbod op samenkomsten (t/m 6 april) 

3. het verbod op evenementen (tot 1 juni - dus t/m 31 mei) (niet handig dat de 

overheid hier dus spreekt van tot in plaats van 'tot en met' zoals bij het andere 

verbod) 

4. verbod op groepsvorming van 3 of meer in de publieke ruimte (dus maximaal 2 is 

toegestaan) (t/m 6 april) 

5. aanvullende maatregelen per veiligheidsregio 

Het verbod op evenementen geldt tot en met 31 mei 2020 (tot 1 juni). De overige 
maatregelen gelden in elk geval tot en met 6 april 2020, maar kunnen dus worden verlengd 
aldus de toelichting op de modelnoodverordening. 
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Belangrijk is te beseffen dat een recreatieonderneming bij de uitvoering van haar normale 
activiteiten doorgaans geen 'evenement' in de zin van de wet op haar terrein organiseert. 
Een verbod voor die diensten geldt vooralsnog enkel t/m 6 april. 

 

1. Verbod voor eet- en drinkgelegenheden en sport- en fitnessgelegenheden 

Het is tot en met 6 april verboden om een van de volgende inrichtingen geopend te houden: 

Eet-en drinkgelegenheden, tenzij uitsluitend sprake is van verstrekking van eten of drinken 
voor gebruik anders dan ter plaatse (afhaalfunctie)(Geheel uitgezonderd zijn inrichtingen in 
bedrijven die niet voor het publiek toegankelijk zijn (bedrijfskantines en bedrijfscatering) en 
inrichtingen in hotels ten behoeve van de hotelgasten;) 

Sport-en fitnessgelegenheden: sportaccommodaties en sportinrichtingen, waaronder 
zwembaden, sporthallen en sportvelden. Wanneer een recreatiefaciliteit hieronder valt is 
voor interpretatie vatbaar. Niet iedere vorm van recreatie is dus verboden, maar denk mee 
in de geest van de maatregel. Bovendien is aanvullend iedere samenkomst t/m 6 april 
verboden. 

 

2. Verbod op samenkomsten 

Het is tot en met 6 april verboden om samenkomsten te laten plaatsvinden, te (laten) 
organiseren of te laten ontstaan, dan wel aan dergelijke samenkomsten deel te nemen. 

Samenkomsten zijn openbare samenkomsten [...] en samenkomsten buiten de publieke 
ruimte. Als voorbeeld noemt de rijksoverheid theaters en bioscopen. Een 'samenkomst' is 
dus zeer ruim en omvat ook samenkomsten ten behoeve van recreatie. 

Uitgezonderd zijn: 

• een samenkomst die nodig is voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden 

van de recreatieondernemer. Mits die onder de 100 personen is en er onderling 1,5 

meter afstand wordt gehouden. 

• uitvaarten en huwelijken. Mits die onder de 30 personen is en er onderling 1,5 meter 

afstand wordt gehouden. 
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3. Verbod op evenementen 

Evenementen met een vergunnings- en meldplicht worden verboden tot 1 juni 2020 (dus 
t/m 31 mei). 

 

4. Verbod op groepsvorming in de publieke ruimte 

De Rijksoverheid heeft de veiligheidsregio's de 'mogelijkheid' gegeven tot een verbod op 
groepsvorming op specifieke locaties in de publieke ruimte van 3 of meer (d.w.z. meer dan 
twee). Het veiligheidsberaad heeft aan de veiligheidsregio's geadviseerd dit voor de 
duidelijkheid en gezondheid voor alle gebieden te hanteren. Daarom zal er nu een algeheel 
verbod gelden (tenzij een veiligheidsregio hiervan afwijkt). Dit verbod ziet op de publieke 
ruimte (aldus de toelichting op de modelnoodverordening alsook de aanwijzing van de 
rijksoverheid van 24 maart). 

Gezinnen woonachtig op één adres uitgezonderd 

Alle leden van één gezin voor zover zij op één adres woonachtig zijn, zijn uitgezonderd van 
het groepsvormingsverbod. 

Kinderen t/m 12 jaar mogen wel samen spelen 

Er is volgens de modelnoodverordening geen sprake van groepsvorming in de zin van de wet 
als kinderen tot en met 12 jaar samenspelen. Dit kan onder toezicht van een of meer ouders 
of voogden. Mits de ouders en/of voogden onderling 1,5 m afstand bewaren. 

 

5. Aanvullende maatregelen van de veiligheidsregio. Sluiten van locaties 

Een voorzitter van een veiligheidsregio kan besluiten als hier reden toe is om specifieke 
locaties voor publiek te sluiten. Bijvoorbeeld om zo groepsvorming te voorkomen. Denk 
hierbij aan campings, recreatieparken, parken, natuurgebieden, stranden, etc. Winkels 
vallen hier niet onder. Een reden tot sluiting kan zijn als er door de locatie onvoldoende 
maatregelen zijn getroffen om ervoor te zorgen dat gasten 1,5 meter afstand kunnen 
houden. 

Let op: aanvullende maatregelen van de onderneming vereist 

Het advies van de rijksoverheid aan de veiligheidsregio's is: Locaties zoals vakantieparken, 
campings, parken, natuurgebieden en stranden moeten worden gesloten als op deze locaties 
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geen of te weinig navolging wordt gegeven aan de geldende hygiënemaatregelen en aan de 
1,5 m afstand of dit dreigt te gebeuren. 

Voor recreatieondernemers is het dus noodzakelijk om aanvullende huisregels te stellen, 
gasten in te lichten bij hun verblijf en de speelplaatsen en andere voorzieningen te voorzien 
van borden met maatregelen. 

Hygiëne 

Natuurlijk dient de ondernemer ervoor te zorgen dat bij de wel toegestane samenkomsten 
alle hygiënemaatregelen ter bestrijding van het corona-virus in acht worden genomen. 

 

Auteur: mr. P. Otto 

 

Bronnen en verwijzingen: 

https://www.veiligheidsberaad.nl/wp-content/uploads/2020/03/Definitieve-
modelnoodverordening-COVID-19-veiligheidsregios.pdf 
https://www.veiligheidsberaad.nl/2020/03/26/groepsvormingsverbod-voor-hele-veiligheidsregio/ 
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/24/aanvullende-maatregelen-23-maart 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-
onderwerp/sport 
https://assets.amsterdam.nl/publish/pages/939181/noodverordening_vraa_26-3.pdf 
https://wetten.overheid.nl/BWBR0005416/2020-01-01#TiteldeelIII_HoofdstukXI_Artikel174 
 

 

 
 
  
 
 
 
 


