
 

Wijzigingen Tijdelijke Regeling maatregelen Covid 19 
vanaf 26 juni 2021 
 
Met de wijzigingen van 26 juni 2021 is de Tijdelijke Regeling maatregelen Covid 19 op veel en 
belangrijke onderdelen versoepeld. In dit document zijn de belangrijkste wijzigingen aangegeven 
en wordt inzicht gegeven in de belangrijkste zaken die vanaf 26 juni 2021 nog wel van toepassing 
zijn 
 
Groepsvorming 
Alle artikelen rond de groepsvorming zijn komen te vervallen. Dat betekent dat er geen 
beperkingen meer zijn ten aanzien van de groepsgrootte in een ruimte of accommodatie. Wel 
geldt de veilige afstandsnorm van 1,5 meter die dus in de ruimte of de accommodatie gehouden 
moet kunnen worden en dus ook geborgd door de accommodatieverschaffer. Er is dus ook geen 
beperking meer in het aantal personen dat in een vakantiebungalow of een slaapvertrek van een 
groepsaccommodatie aanwezig mag zijn, mits de veilige afstandsnorm van 1,5 meter kan worden 
aangehouden. 
 
Afstandsnorm bij kinderen en jongeren 
Onveranderd is, dat de veilige afstandsnorm niet geldt tussen kinderen en jongeren tot en met 
17 jaar onderling en ook niet tussen kinderen tot en met 12 jaar en personen vanaf 18 jaar. En 
ook personen die behoren tot hetzelfde huishouden hoeven onderling geen afstand te houden. 
 
Afstandseis in de horeca en mogelijkheid voor toegangsbewijzen 
Ook op een terras in de buitenlucht, behorende bij een horecagelegenheid, hoeft de veilige 
afstandseis niet te worden aangehouden als er tussen de zitplaatsen zogenaamde kuchschermen 
zijn geplaatst. 
In de horeca kan de veilige afstandseis ook komen te vervallen, als het horecabedrijf werkt met 
zogenaamde coronatoegangsbewijzen. In dat geval kan de volledige capaciteit van de horeca 
worden benut. Daarbij moet wel duidelijk zichtbaar zijn bij de ingang dat er alleen toegang wordt 
geboden aan personen die beschikken over een coronatoegangsbewijs in combinatie met een 
geldig identiteitsdocument en dient er ook gecontroleerd te worden op die documenten. 
Kinderen tot en met 12 jaar mogen zonder zo’n bewijs worden toegelaten. Het is niet toegestaan 
op één dag zowel te kiezen voor het aanhouden van de veilige afstandseis als ook (op een ander 
moment) het werken met coronatoegangsbewijzen. 
Coronatoegangsbewijzen zijn de QR-codes in de ontwikkelde Cornacheck App, die aangeven of 
men volledig is gevaccineerd, of corona heeft doorgemaakt en vervolgens is gevaccineerd of een 
recente negatieve test heeft afgelegd. 
Als er aan de horeca-faciliteit een dansvoorziening is verbonden, dan mag die voorziening alleen 
worden gebruikt met het hanteren van het hiervoor genoemde systeem van 
coronatoegangsbewijzen 
 



 

Reserveringsplicht vervalt voor publieke plaatsen  
Er is geen reserveringverplichting meer voor het betreden van publieke plaatsen. Wel moet er 
voor worden zorg gedragen dat stromen van publiek gescheiden worden (denk aan een aparte 
ingang en uitgang, zodat mensen niet door elkaar gaan lopen) en dat er  hygiënemaatregelen 
worden getroffen. Met de (inmiddels bekende) handhygiëne-flacons bij de ingang van ruimten, 
dient dus onverkort te worden doorgegaan. Personen die een plaats krijgen toegewezen 
(bijvoorbeeld in een restaurant) dienen uitsluitend van die aangewezen plaats gebruik te maken. 
Ook onveranderd is dat er in bepaalde publieke plaatsen nog steeds de gezondheidscheck moet 
worden uitgevoerd. Die verplichting geldt bijvoorbeeld in horecagelegenheden, wellnesscentra, 
sportaccommodaties, spellocaties en zalencentra. 
 
Doorstroomlocaties (zwembaden, spellocaties, speelhallen) 
Voor doorstroomlocaties (waaronder bijvoorbeeld ook zwembaden) en spellocaties geldt dat een 
norm wordt aangehouden van 1 persoon per 5 m2, waarbij wel kinderen maar niet het personeel 
meetellen in die norm. Grote locaties kunnen gebruik maken van de optie van het gebruik maken 
van coronatoegangsbewijzen (zie punt 5), waarmee de capaciteit volledig kan worden benut. In 
dat geval moet wel worden voldaan aan de eisen die worden gesteld bij het hanteren van het 
systeem van coronatoegangsbewijzen. 
 
Evenementen 
Evenementen dienen aan een aantal eisen te voldoen, waaronder gezondheidscheck, registratie, 
hygiënemaatregelen en placeren. Als het evenement in een doorstroomlocatie plaats vindt dan 
geldt een norm van 1 persoon per 5m2.  
Ook bij evenementen bestaat de mogelijkheid om het systeem van coronatoegangsbewijzen te 
hanteren, waarmee de veilige afstandsnorm niet hoeft te worden aangehouden. De eisen 
daarvoor zijn hiervoor onder punt 5 geduid. 
 
Beoefening van sport 
Tijdens de beoefening van sport hoeft de veilige afstandsnorm in beginsel niet te worden 
aangehouden. 
 
Inkomende toeristen 
Toeristen die afkomstig zijn of inreizen vanuit een zeer hoog risicogebied of een uitzonderlijk 
hoog risicogebied dienen een quarantaineverklaring bij zich te hebben en onverwijld na hun 
aankomst in Nederland in quarantaine te gaan op het adres van hun verblijfplaats. De meeste 
inkomende toeristen komen niet uit een hoog of uitzonderlijk hoog risicogebied en hoeve zich 
derhalve aan die verplichting niet te houden.  
 
 
 


